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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২৫ নম্বি বিপািা

বিিিা হান্ান

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে হজিি ইিা আল-েসীি সাহাবি হজিি হান্ামন (িা:) বিবিি 

আকামি অউ িবহফা ললখিইন। ললখাি কামলা িান নাে না কইয়া খাবল হউ েুিববি 

কইয়া পবিিয় বিিইন। হজিি ইিায় দুবনয়া থাবক লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন 

৫০-৬০ িিি িামি ইখান ললখা অইমি। ইখান অইমলা িান ললখা বিন নম্বি বিবি, 

আ্া ইবজিল শবিফি োমজ হকল থাবক হুরু বিপািা।

ই িবহফা খান গউি নােি একজন েুবেন ভাইি লগমি ললখিইন, অউ ভাইময় 

খুি লেহোনিাবি কিিা, িাইন একজন পাক্া ইোনিাি আিলা। আি বিবত্রফ নামে 

এক খবিি লিটা আবিল, লহ লনিাবগবি কবিয়া জোিমি িখল কিমিা িাইমি, ললখমক 

িাি বিরুমধে হুবশয়াবি বিিইন।

অউ বিপািাি ১১ আয়ামিা আমি, “লে োনমে লনক কাে কমি লহ অইমলা আল্াি 

িন্া, আি লেবগময় িি কাে কমি, লহ লিা আল্াি িিশন পাইমি না।”

এিোমজ আমি,

(ক) হজিি গউিমি িালাে আি িাবিফ .................... ১:১-৪.আয়াত

(খ) ভন্ড বিবত্রফি লনিাবগবি আি বিবেবত্র ভাইি সুনাে ............ ১:৫-১২

(গ) বিিাবয় িালাে ....................................................১:১৩-১৫
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হজিি গউিমি িালাে আি িাবিফ

1 
 আল্াই হকি খাবিমি আবে োমি েহবিি কবি, আোি োয়াি দু্ 

গউিি লগমি, আবে হউ েুিববিময় ইিা ললখিাে।

2 ও োয়াি দু্, আবে লিায়া কবিয়াি িুোি হক্লিা োনু সবিক 

ভামি িমল, আমিা িাইয়াি িুোি বিল লেলা ভালা িুোি শবিল-গিিও 

োনু অলা ভালা থামক। 3 িুোি অখান থাবক কয়জন েুবেন ভাই আইয়া 

কইলা, আল্াই হকি লিয়াপামি িুবে িুমল েজিুি আমিা, ইখান হুবনয়া 

আবে খুি খুবশ অইবি। 4 আোি আওলাি অকল আল্াই হকি পমথ িলিা 

হুবনয়া খুবশ লামগি, ইখান থাবক িড় আি কুনু খুবশি খিি অয় বন?

5 ও োয়াি দু্, িুোি অবিনা হউ েুিাবফি ভাইয়াইনমি লেলা 

লখজেি কিমিা, ইিা লিা খাবট েুবেনি কাে। 6 িুোি োয়া-েহবিিি 

কথা িািা জোিি হুরু-িড় হকলি িােমন কইমি। অখন আল্াি খুবশ 

োবফক িািামি িবহ-িালােমি পািাবনি লিি্া কবি লিও, লি আমিা ভালা 

অইমিা। 7 িািা খাবল আল-েসীি িিবলমগা িািইিইন, িবিকাি িাইিা 

োনেি লগি থাবক কুনু সাইে্য লইিইন না। 8 এিলাবগ অউ লাখান োনেমি 

সাইে্য কিা জরুি, োমি হক কামো আেিাও শবিক থাবক।

ভন্ড বিবত্রফি লনিাবগবি আি বিবেবত্র ভাইি সুনাে

9 আবে আমগ জোিি লগমি এখান বিবি ললখিলাে, অইমল খবিি 

বিবত্রমফ জোিি লনিাবগবি কিমিা িায়, এিলাবগ লহ আেিাি কথা হুমন 

না।  01 অখন লহ লেিা কমিি, আবে আইয়া হাবি ইিা হকলমি জানাইেু। 

লহ আেিামি ইংসা কবিয়া িউি বেিা িিনাে িটাইমি। খাবল ইখান নায়, 

েুবেন কুনু ভাইমি লহ োমনি না, আি অইন্য লেিা োনমিা িায়, িািামিও 

িাধা লিি, এেনবক জোি থাবক িাি কবি লিি।

 11 ও োয়াি দু্, িুবে িি কােি খমিবি না লিৌড়াইয়া িিং লনক কাে 

কমিা। লে োনমে লনক কাে কমি লহ অইমলা আল্াি িন্া, আি লেবগময় 

িি কাে কমি, লহ লিা আল্াি িিশন পাইমি না।  21 জামনা বন, হকমলউ 

বিবেবত্র ভাইি সুনাে গাইিা, এেনবক স্বয়ং আল্াি হমকও এন িাবিফ 
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কিিা। আেিাও এন িাবিফ কিিাে, আি িুবে লিা জামনা আেিাি েুখি 

কথা হািা।

বিিাবয় িালাে

 31 ভাইমি, িুোি লগমি ললখাি িউিিা আবিল, অইমল কলে-কাবলময় 

হকলিা ললখিাে না।  41 আশা আমি, খুি জলবি িুোি লমগ লিখা-সাক্াি 

অইমিা, অউ সেয় েুখা-েুবখ হকলিা গফ কিেু।  51 িুোি দু্ অকমলও 

িুোমি িালাে জানাইিইন। আেিাি হকল িন্ু-িান্িমি িালাে জানাইও। 

আিিালােু আলাইকুে॥ 
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