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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২৪ নম্বি বিপািা

দুিিা হান্ান

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে বিবিি আকামি অউ িবহফা ললখিইন, হজিি ইিা আল-েসীি 

সাহাবি হজিি হান্ান (িা:)। হজিি ইিায় দুবনয়া থাবক িশবিফ লনওয়াি অনুোন 

৫০-৬০ িিি িামে অউ িবহফা ললখা অইমি। ইখান অইমলা িান ললখা দুিিা বিবি। 

ইিা ললখাি কামলা আল-েসীি িাে-িাবক হকল সাহাবিি েউি অইমেবিল, খাবল 

িাইন বজন্া আিলা, এিলাবে িান পবিিয় অইমেমি, হউ েুিববি নামে।

ই িবহফাি োমজ লিেে িাময়িাবন কইয়া লেন লেমি ললখিইন, এইন আসমল 

কুনু োনুষ নায়, হউ জোনাি এক জোি। লিেেি আওলাে িলমি, জোিি 

সেইস্য। আি লিেেি িইন, ললখকি এলাকাি জোি। িাইন েুবেন ভাই অকলি 

লেমি বেনবি কিিা, এমক-অইমন্য োয়া-েহবিি কিাি লাবে। আি ভন্ড লেৌলানা 

অকলি িাবলে থাবক হুবশয়াি অওয়াি লাবে কইিা। ইিায় কইিা, হজিি ইিা 

িক্ত-োংসি কুনু োনুষ নায়, িাইন খাবল রুহ, এিলাবে িক্ত-োংসি শবিমল 

আেিা লেকুনু নাপাক কাে কিিাে পাবি, ইিায় কুনু অসুবিধা নায়, খাবল রুহ 

অইমলা োবে। ই িবহফাি ৭ আয়ামিা আমি, “লেিায় কইন, োনুষ িুিমি হজিি 

ইিা আল-েসী দুবনয়াি আইিইন না, ইলা োি লেবেময় োমি লহ অইমলা হউ 

ধুকািাজ আি খামন-েজ্াল।”

এিোমজ আমি,

(ক) িালাে জানাবন ............................................. ১:১-৩.আয়াত

(খ) হমক আি েহবিমি িমলা .........................................১:৪-১১

(ে) বিোবয় িালাে ....................................................১:১২-১৩
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িালাে জানাবন

1 
 আবে হউ েুিববিময় ইিা ললখিাে, আল্াি পিন্ি হউ লিেে 

িাময়িাবন আি িান আওলাে অকলি লেমি। আল্াই হকি খাবিমি 

আবে োিামি েহবিি কবি, খাবল আবে নায়, আমিা েমিা োনমষ আল্াই 

হক জানিইন িািা হকমল োমি েহবিি কিইন, অউ িুেিাি লেমি 

ললখিাে। 2 অউ হক লিা অখন আেিাি বভিমি িসি কমি আি হি-

হামেশা আেিাি লমে িইমিা।

3 হক আি েহবিিি খাবিমি, োইবি িাফ আল্া পাক আি অউ 

িাফি খাি োয়াি জন ইিনুল্া, এইনউ ইিা আল-েসী, এিাি িিফ 

থাবক িহেি, লেমহিিাবন আি শাবতি আেিাি লমে িইমিা।

হমক আি েহবিমি িমলা

4 োইবি িামফ লেলা হুকুে বেিইন, হউ হুকুে োবফক আপনাি 

কয়জন পুয়া-পুবিন আল্াই হকি পমথ িমলি লেবখয়া আবে খুি খুবশ 

অইবি। 5 ও োয়াি িাময়িাবন, আপনাি লেমি আোি একটা অনুমিাধ 

আমি, আেিা োনু পিমিমক এমক-অইন্যমি েহবিি কবি। আি অউ 

লে অনুমিাধ আবে কবিয়াি, ইটা লিা নয়া কুনু হুকুে নায়, িিং েুমলা 

থাবকউ আেিা অউ হুকুে পাইিলাে। 6 আল্াি হুকুে োবফক িলাউ 

অইমলা েহবিি। িুেিা পয়লা থাবক লে হুকুেি কথা হুবনয়া আইিায়, 

অলাখান েহবিিি পমথ িমলা।

7 দুবনয়াি অখন িউি লাখান ধুকািাজ িািইিইন। লেিায় কইন, 

োনুষ িুিমি হজিি ইিা আল-েসী দুবনয়াি আইিইন না, ইলা োি 

লেিা োমি এিা অইমলা হউ ধুকািাজ আি খামন-েজ্াল। 8 লি িুেিা 

হুবশয়াি িইও, োমি িুেিাি লেনিি ফল না আিাইয়া লষালআনা পুরুস্াি 

কাোইিায় পামিা।

9 লেিা োনমষ আল-েসীি লেওয়া িাবলেি সীো পািই োইন, 

িান িাবলেি বভিমি িইন না, িািাি বেলি বভিমি আল্া নাই। অইমল 

লে োনুষ িান িাবলেি উপমি বথি িয়, িাি বেলি োমজ োইবি িাফ 
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আি িান খাি োয়াি জন ইিনুল্া, ই দুইও জনউ আিইন।  01 কুনু উস্াে 

িুেিাি লেমি আইমল লহ েুবে অউ লাখান িাবলে না লেয়, লি িামি িালাে 

কবিও না, আি িুেিাি িাবিি আশ্রয়ও বেও না।  11 িামি লেবেময় িালাে 

কিমিা, লহ লিা অেুি িে কােি ভাবে অইমিা।

বিোবয় িালাে

 21 িুেিাি লেমি লিা আোি আমিা িউি কথা ললখাি আবিল, অইমল 

কােজ-কলমে হকলিা ললখিাে িাইিাে না। িিং আোি বখয়াল অইমলা, 

আবে বনমজ আইয়া িুেিাি লমে িইয়া িােনা-িােবন েফ কিেু, লিউ 

হকলি বভিিি খুবশ বেটমিা।

 31 আপনাি লে িইনমি আল্ায় পিন্ কিিইন, িান আওলাে অকমল 

আপনামি িালাে জানাইিা। আবেন॥ 
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