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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২৩ নম্বি বিপািা

পয়লা হান্ান

পবিবিবি

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

আকামি অউ িবহফা ললখিইন। হজিি ইিায় দুবনয়া থাবক লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি 

অনুোন ৫০-৬০ িিি িামে ইখান ললখা অইমি।

িান ললখা অউ িবহফাি োমজ, আল্া পাকি োয়াি িন্া অকলি লিয়াপামি 

িয়াবন আমি। জগিি োনষি আওলাে অকল লেলাখান িািাি ো-িাফি লাখান 

অইন, অউলা আল্াি োয়াি িন্া অকলও িান লাখান অইন। হজিি ইিা আল-েসীি 

উপমি ইোন আবনয়া লেিা আমখবি বজমন্বগ পাইবলমি, িািাি বজমন্বগি োমজ নানান 

নেুনায় আল্াই গুনাগুন লেখা োয়। িািা আল্াি হুকুে-আহকাে োবনয়া িমল, আি 

গুনাি কাে থাবক হবিয়া িয়। আল্া পাকি িায় িািাি েহব্বি আমি আি অইন্ান্ 

ইোনোি অকলমিও েহব্বি কমি।

অউ বিপািাি ৩ রুকু ১৬ আয়ামিা আমি, “আল-েসীময় আেিাি লাবগ িান 

বনজি জান বিলাই বেিলা, অখান থাবকউ আেিা িুজবি, েহব্বি কামি কয়। অখন 

আেিাি ভাইি লাবগও আেিাি জান বিলাই লেওয়া জরুি।”

এিোমজ আমি,
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হজিি ইিাউ আল্াি লেওয়া বজমন্বগ কালাে

1 
 হকল পয়লা থাবকউ লেইন আিলা, োনমি বনজি িউমখ লেখবি, 

োন েুখি আওয়াজ আেিা হুনবি, খুি বখয়াল কবি আজোইয়া 

িাইবি আি বনজি আমি ধিা-লিায়া কিবি, হউ বজমন্বগ কালােি িয়াবন 

ললখিাে। 2 অউ বজমন্বগ লিা ই দুবনয়াি জাইি অইিলা, আেিাি বনজি 

িউমখ ই বজমন্বগমি লেখবি, লেবখয়া হাবি িান লিয়াপামি সাবষি বেিাে। 

লিমহব্ িাফ আল্া পাকি লগমি লেইন আিলা আি আেিাি োমজ জাইি 

অইিলা, আমখবি অউ বজমন্গাবনি কথাউ িুেিামি জানাইিাে। 3 অউ লে 

জনমি আেিা লেখবি, োন েুখি িুবল হুনবি, িান লিয়াপামিউ িুেিামি 

কইিাে। োমি অিা হুনাি িামে আেিাি লমগ িুেিািও খাবিি-দুব্ অয়। 

আেিাি অউ খাবিি অইমলাবগ, গাইবি িাফ আল্া পাক আি িান খাি 

োয়াি জন ইিনুল্া ইিা আল-েসীি লমগ। 4 লি আেিা ইিা ললখিাে, 

োমি আেিা আি িুেিাি খুবশ-িাবস পুিা অয়।

গুনা িাবিয়া আল্াি নুমি আি েহব্বমি িমলা

5 আেিা আল-েসীি েুখ থাবক ইিা হুবনয়া হাবি, অখন িুেিামিও 

জানাইিাে, আল্া পাক লিা নুি। িান োমজ আন্াবিি কুনু বিটা-ফুটাও 

নাই। 6 আি আেিা আন্াবিি োমজ িবলয়া েুবে কই, আল্া পাক আি 

আেিাি োমজ খাবিি-দুব্ আমি, লি লিা আেিা বেিা োিিাে, সবিক 

কাে কিিাে না। 7 অইমল আল্া পাক লেলা নুিি োমজ িসি কিইন, 

অউলা আেিাও েুবে নুিি ফমি িবল, লি আেিা এমক-অইমন্ খাবিি-দুব্ 

আমি, আি িান খাি োয়াি জন ইিা ইিনুল্াি পবিত্র লউময় আেিাি 

িাোে গুনা-কিুবি পাক-িাফ কমি। 8 অখন আেিা েুবে কই, আেিা 

লোমটউ গুনাগাি নায়, লি আেিা বনমজ বনজমি টবগয়াি, এমি পিোন 

অয় আেিাি োমজ আল্াই হবককবি নাই। 9 আেিা েুবে োিবেি গুনাি 

স্ীকারুবতি বেলাই, লি িান আপন হক-হালাবল আি পাক-পমিজগাবিি 

গুমন, লমগ লমগ গুনাি োবফ বেলাইন, িাোে নাফিোবন থাবক আেিামি 

পাক-িাফ কবিলাইন।  01 অখন আেিা েুবে কই, আেিা কুনু গুনা কিবি 
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না, লি আেিা িানমিউ বেিা োিিা িানাইলাে, এমি পিোন বেমল, 

আেিাি বেলি োমজ িান কালাে নাই।

2 
 ও আোি িািাল অকল, আবে িুেিাি লগমি ইিা ললখিাে, োমি 

িুেিা গুনাি কাে থাবক িাবিয়া িও। এিিামেও লকউ েুবে কুনু গুনা 

কবিলায়, লি লিমহব্ িািাি েিিামিা আেিাি একজন পাক-পমিজগাি 

শাফায়ািকাবি আিইন, িান নাে ইিা আল-েসী। 2 জামনা বন িাইন বকিা 

কিিইন? আেিাি গুনাি কফিা বহসামি িান বনজি জান কুিিাবন বেিইন। 

খাবল আেিাি নায়, িিং দুবনয়াি হকল োনষি গুনাি কফিাি লাবগ বেিইন।

3 অখন আেিা িানমি বিবন বন? বনচ্চয় বিবন, আেিা িান হকল 

হুকুে-আহকাে োনমল িুজা োইমিা, আেিা িানমি বিবন। 4 আি লে 

োনমষ কয় িানমি বিমন, বিবনয়াও িান হুকুে-আহকাে োমন না, লহ বেিা 

োমি, িাি বেমলা হবককবি নাই। 5 অইমল লে জমন িান কালাে োবফক 

িমল, িাি বেলি োমজ বনচ্চয় আল্াই েহব্বি লষালআনা ফবলমি। লি 

আেিা িান োমজ িসি কবি বন? অয়, অউ েমতে িুজা োয় আেিা িান 

োমজ িসি কবি: 6 আি িান োমজ িসি কবি কইমল, আেিাি লাবগ 

জরুি অইমলা, িাইন লেলা িলিইন, আেিাও অলা িলা।

7 ও লসানা অকল, আবে লিা িুেিাি লগমি নয়া কুনু হুকুেি কথা 

ললখিাে না, িিং অলা এক হুকুেি কথা ললখিাে, লেটা পয়লা থাবকউ 

আবিল। িুেিা আমগ থাবক লে কালাে হুনমিা, অটাউ অইমলা হউ পুিানা 

হুকুে। 8 ইটামি পুিানা কইমলও আসমল ইটা নয়া। অউ হুকুেি হবককবিময় 

ইিা আল-েসী িলিা, আি িুেিাি বজমন্বগিও ইিা আমি। লেখিায় 

বন, আন্াইি কাবট োি, আসল নুি অখন জাইি অি।

9 কুনু োনমষ লেিলা কয়, লহ আল্াই নুিি ফমিা আমি, অথি 

িাি ভাইমি বঘন্ায়, লহ আসমল আন্াবিি িইমি।  01 আি লে োনমষ 

িাি ভাইমি োয়া-েহব্বি কমি, লহ নুিি ফমিা িসি কমি, এিলাবগ লহ 

আিাি খাওয়াি ডি নাই।  11 অইমল লেবগময় িাি ভাইমি বঘন্ায়, লহ লিা 

আন্াবিি পবি িইমি, আন্াবিি োমজ িলা-বফিা কমি। আসমল আন্াইমি 

িামি আন্া িানাইবলমি, এিলাবগ লহ জামনউ না, লহ কুন পমথবে োি।

  21 ও িািাল অকল, আবে িুেিাি লগমি ললখিাে,

জামনা বন, আল-েসীি নােি খাবিমি,
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িুেিাি িাোে গুনা-কিুবি োফ কিা অইমগমি।

  31 ও িাফ অকল, আবে আপনাইতেি লগমিও ললখিাে,

পয়লা থাবকউ লেইন আিইন,

আপনািা লিা িানমি বিনইন।

ও জুয়ান অকল, আবে িুেিামি ললখিাে,

ইিবলিি লগি েহা-লািাইি লিা,

িুবেিাইন বজবি লগমিা।

  41 ও হুরুিা অকল, আবে িুেিামি ললখলাে,

িুেিা লিা লিমহব্ িাফমি বিবনবলমিা।

ও িাফ অকল, আবে আপনাইতেমি ললখলাে,

আপনািা লিা িানমি বিবনবলিইন,

লেইন হক্কলিাি পয়লা থাবকউ আিইন।

ও নউজুয়ান অকল, আবে িুেিামি ললখলাে,

িুেিাউ িলিান, আল্াি কালাে িুেিাি বেমলা গাথা,

ইিবলিি লগি েহা-লািাইি িুেিা বজিমিা।

 51 অখন বখয়াল কবি হুমনা, িুেিা ই দুবনয়া আি জগি-সংসািি 

কুনুিাি োয়াি পবিও না। লে োনুষ দুবনয়াি োয়াি পবিোয়, লহ লিা 

বনজি লিমহব্ িাফমি েহব্বি কমি না।  61 জামনা লিা, দুবনয়াি লেিা 

বেমল, ইিা অইমলা, িতি-োংসি খাইশ, িউখি ললাভ-লালি আি 

সংসািি িাহাদুবি, ইিা কুনুটাউ লিমহব্ িাফি লগি থাবক আয় না, খাবল 

দুবনয়া থাবক আয়।  71 লি দুবনয়াবি জগি-সংসািি হক্কল িাহাদুবিি বেন 

ফুিাই োি, অইমল লে িন্ায় আল্াি েবজ্ েুগাই িমল, লহ লিা বিিকাল 

বটবকয়া িইমিা।

খামন-েজ্াল থাবক সািধান

 81 িািা অকলমি, বকয়ােি ধামিা আইমছে। লি িুেিা বনচ্চয় হুনমিা, 

খামন-েজ্াল আওয়াি সেয় অইমগমি। আি আসল কথা অইমলা, এিোমজ 

িউি েজ্াল আইয়া হািিইন। অিা লেবখয়া আেিা িুবজয়াি, হািাউ 
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বকয়ােি ধামিা আইমছে।  91 অউ েজ্াল অকল লিা আেিাি োজ থাবকউ 

িািইিইন। িা-ও এিা আসমল আেিাি িবিকাি আবিল না, আেিাি 

িবিকাি অইমল লিা আেিাি লমগ িইমলা অমন। িািা িািইয়া লগমিবগ 

কবিউ িুজা োয়, িািা লকউ আেিাি নায়।

 02 অইমল িুেিা লিা হউ পবিত্র জনি লগি থাবক লখলাফবি পাইমিা 

আি হকমলউ হক আখল পাইমিা।  12 িুেিা হবককবি বিমনা না েমনা 

কবিয়া আবে িুেিাি লগমি ললখিাে বন? না, ইলা কুতো নায়। আসমল 

িুেিা হবককবি বিমনা, আি হক থাবক কুনুেমতেউ না-হক িািয় না, 

এিলাবগউ িুেিামি ললখলাে।  22 হজিি ইিাউ আল্াি ওয়াো কিা 

আল-েসী, ইখান লেবগময় স্ীকাি কমি না, লহ লিা বনবচ্চি বেিা োিিা। 

গাইবি িাফ আি িান খাি োয়াি জন ইিনুল্ামি লেবগময় অস্ীকাি 

কমি, লহ-উ হউ েজ্াল।  32 অউ োয়াি জনমি লেবগময় অস্ীকাি কমি, 

লিমহব্ িাফি লমগ িাি কুনু খাবিি-সম্পক্ নাই, আি লে োনমষ 

োয়াি জনমি স্ীকাি কমি, িাি লমগ লিা লিমহব্ িাফিও খাবিি-

সম্পক্ আমি।  42 লি পয়লা থাবক িুেিা লেিা হুবনয়া আইিায়, ইিা 

োনু িুেিাি বেমলা গাথা িয়। ইিা বেমলা িইমল, লিমহব্ িাফ আি 

িান খাি োয়াি জনি লমগ িুেিাও গাথা িইিায়।  52 আি ইটাউ 

অইমলা হউ আমখবি বজমন্বগ, লে বজমন্বগ আল-েসীময় আেিামি 

বেিাি ওয়াো কিিইন।

 62 হুমনা, িুেিামি লেগুইমতে লি-পবথ িানাইমিা িায়, অিাি পবিিয় 

জানাবনি লাবগ আবে ইিা ললখলাে।  72 আসমল আল-েসী থাবক িুেিা 

লে লখলাফবি পাইমিা, অউ লখলাফবি লিা িুেিাি বেমলা িসি কমি। 

এিলাবগ দুিিা লকউিি লগি থাবক িাবলে বনিাি কুনু জরুি নায়, অউ 

লখলাফবিি রুমহ িুেিামি েিকাবি হকলিা বহকাইিা। িাইন লিা হক, 

িান োমজ না-হক কুতো নাই। অখন আল-েসীি োমজ িসি কিাি লাবগ 

িাইন লেলা িাবলে বেিইন, িুেিা বিক অউলা িও।

আল্াি নুিি আওলাে িবনয়া লনবকি আবশক অও

 82 ও িািাল অকল, আোি পিাবেশ অইমলা, িান োমজ িসি 

কিাি িও, লিউ িাইন লেিলা বহিিাি জাইিা অইিা, অউ সেয় আেিা 
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সাওস পাইেু, িান িােমন আইমি শিে কিমিা নায়।  92 আি িুেিা 

লেিলা এবকন কমিা িাইন লষালআনা পাক-পমিজগাি, লি এওখানও 

এবকন কবিও, লে িন্া লনক কােি আবশক, িাি জনে লিা স্য়ং আল্াি 

নুি থাবক।

3 
 হুমনা, লিমহব্ িামফ আেিামি কমিা লিবশ োয়া কিইন! িাইন 

আেিামি িান আওলাে কইয়া ডাকইন, আি আসমলও আেিা 

িান আওলাে। িা-ও ই জগমি আেিামি বিমন না, কািন জগমি অউ 

গাইবি িাফমিও বিমন না। 2 ও লসানা অকল, অখন লিা আেিা আল্াি 

আওলাে িনবি, এিিামে বকিা িনেু, ইখান অখনও জাবন না। খাবল 

জাবন, আল-েসী লেিলা দুিিা িাি জাইি অইিা, হউ সেয় আেিাও 

িান লাখান অইেু। আেিা লিা িানমি িান আসল িুিমি লেখাি সুমোগ 

পাইেু। 3 আি েমিা োনমষ আল-েসীি উপমি ইলা আশা কমি, িািা 

বনজমি আল-েসীি লাখান খাবট িানাবনি িয়।

4 লে োনমষ গুনা কমি, লহ আল্াি হুকুে-আহকাে ভাংমগ, 

আল্াি হুকুে ভাংগাউ লিা গুনা। 5 িুেিাি জানা আমি, আল-েসী 

অইলা লি-গুনা োিুে, িাইন গুনামি লখোবনি লাবগ দুবনয়াি জাইি 

অইলা। 6 এিলাবগ লেিা িান োমজ িসি কমি, িািা গুনাি পমথ 

িমল না। গুনাি গামিা লেগুইন পবি িইন, ইগুইমতে িানমি লেখমিও 

না, বিনমিও না।

7 ও িািাল অকল, িুেিামি োনু লকউ লি-পমথ বনমিা না পামি। 

আল-েসী লিা পাক-পমিজগাি, আি লনক কােি আবশক অকলও িান 

লাখান পমিজগাি অয়। 8 অইমল গুনাি পথি আবশক লেিা, িািা 

শয়িানি েুবিে, ইিবলি-শয়িামন লিা পয়লা থাবকউ গুনা কমিি। িাি 

কােমি বিনাশ কিাি বনয়মি, অখন আল্াি খাি োয়াি জন ইিনুল্া ই 

দুবনয়াি জাইি অইলা।

9 লি লে িন্াি জনে অইমি আল্াি নুি থাবক, িাি বভিমি আল্াি 

নুিি বিি িসি কমি, এিলাবগ লহ গুনাি গামিা পবি িয় না। আল্াই নুি 

থাবক জনে অইমি কবি, লহ গুনাি কামো পবি িইমিা পামি না।  01 আি 

োিবেি আেল লেখমলউ িুজা োয়, লক আল্াি আওলাে, লক শয়িানি 

পুি: লেিা োনুষ লনক পমথ িমল না, িাি েুবেন ভাইমি েহব্বি কমি 

না, লহ লিা আল্াি োনুষ নায়।
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েহব্বমি িমলা

 11 িুেিা েুমলা থাবকউ ইখান হুবনয়া আইিায়, আেিাি লাবগ ফিজ 

অইমলা, এমক-অইন্মি েহব্বি কিা।  21 লি আেিা োনু িািা আেেি পুি 

কাবিলি লাখান না অই। লহ আবিল ইিবলিি েুবিে, ইংসা কবিয়া িাি আপন 

ভাইমি খুন কিবিল। জামনা বন লকমন খুন কিবিল? লহ হামেশা নাফিোবন 

কাে কিমিা, অইমল িাি ভাইময় লনক কাে কিমিা।  31 ও ভাই অকল, 

দুবনয়াি োনমষ েুবে িুেিামি বঘন্ায়, লি িাইজ্ুি অইও না।  41 আেিা 

লিা আেিাি েুবেন ভাইমি েহব্বি কবি, এিলাবগ িুজিাে, আেিা েিন 

থাবক িাবিয়া বজমন্বগি আইবি। লেিা েহব্বি কমি না, িািা লিা েিনি 

গামিা পবি িইমি।  51 বনজি ভাইমি লেবগময় বঘন্ায়, লহ লিা খুবন। আি 

িুেিাি জানা আমি, কুনু খুবনি বেমলা আমখবি বজমন্বগ িসি কমি না।

 61 আল-েসীময় আেিাি লাবগ িান বনজি জান বিলাই বেিলা, অখান 

থাবকউ আেিা িুজবি, েহব্বি কামি কয়। অখন আেিাি ভাইি লাবগও 

আেিাি জান বিলাই লেওয়া জরুি।  71 সংসামিা খাইয়া-বফবন্য়া িািাি 

লিিস্া োি আমি, লহ িাি ভাইি অভাি লেবখয়াও েুবে িউখ েুবজয়া 

িইিয়, লি িাি বভিমি বকলা আল্াই েহব্বি িসি কমি?

 81 িািা অকলমি, আেিা খাবল েুখি োয়া না লেখাইয়া, কােি োজবে 

োনু আসল েহব্বি লেখাই।  91 লিউ আেিা িুজেু, আেিা হকি লমগ 

আবি। আি হক আল্াি িােমন আেিাি বেলি িিবল্ আইমিা।  02 কািন 

আেিাি বেমলউ েুবে আেিামি দুবষ কইয়া িায় লেয়, লি আল্া পাক লিা 

ই বেল থাবক িউি েহান, হক্কলিাউ জানইন।

 12 এিলাবগ কইিাে, ও লসানা অকল, আেিাি আপন বেমল েুবে 

আেিামি দুবষ সাইিম্া না কমি, লি সাওস কবিয়া আল্াি েিিামিা 

আবজিা বেিাে পািেু।  22 আি িান লগমি আেিা লেিা োংবগেু, ইিা 

িাইন বেিা। কািন আেিা িান হুকুে-আহকাে োবনয়া িবল, আি লে কাে 

কিমল িাইন খুবশ অইন, খাবল অউ কাে কবি।  32 িান হুকুে অইমলা, আেিা 

োনু িান খাি োয়াি জন ইিনুল্া ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আবন, 

আি এমক-অইন্মি েহব্বি কবি। অউ হুকুেউ িাইন আেিামি বেিইন। 

 42 আি লে িন্ায় িান হুকুে োবনয়া িমল, লহ িান োমজউ িসি কমি, 
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অলা িাইনও িাি োমজ িসি কিইন। অখন িাইন আেিামি লে পাক 

রুহ োন কিিইন, অউ রুহি োজবে আেিা িুবজয়াি, িাইন আেিাি 

বেমলা িসি কিইন।

খামন-েজ্াল থাবক বহিিাি সািধান

4 
 ও লসানা অকল, দুবনয়াি িউি ভন্ড নিী িািইিইন। এিলাবগ লকউ 

েুবে আইয়া কয়, আবে রুহি িমল োবিিাে, লি িুেিা জলবে 

বিশ্াস কবিও না, িিং োিাই কবিয়া লেমখা, ই রুহ আল্াি লগি থাবক 

আইমি বক না। 2 আল্াই রুহমি বিনাি বনয়ে অইমলা, লে রুমহ স্ীকাি 

কমি োনুষ িুিমি ইিা আল-েসীময় দুবনয়াি িশবিফ আনিইন, অউ 

রুহ আল্াি লগি থাবক আইমি। 3 অইমল লে রুমহ অউ ইিামি স্ীকাি 

কমি না, ই রুহ আল্াি লগি থাবক আইমি না। ইিা অইমলা খামন-েজ্ালি 

রুহ, অউ েজ্ালি রুহ আইিাি কথা িুেিা আমগ হুনমিা, আি অখনও 

লহ অউ জগমিা আমি।

4 অইমল ও িািাল অকল, িুেিা লিা আল্াি োনুষ, হউ ভন্ড অকলি 

উপমি িুেিা বজবিমিা। িুেিাি বেমলা লে রুহ আিইন, এইন লিা ই 

জগিি রুহ থাবক িউি েহান। 5 আসমল অউ ভন্ড অকল লিা অউ 

জগিি, এিলাবগ িািা খাবল জগিি িুবল িুমল, আি জগমিও িািাি 

িুবল োমন। 6 আি আেিা অইলাে আল্াি োনুষ। আল্ামি লেিা বিমন, 

িািা আেিাি িুবল োমন। অইমল লেিা আল্াি নায়, িািা আেিাি কথা 

হুমন না। অউ নেুনায় আেিা ধুকািাজ রুহ আি আল্াই হক রুহমি বিবন।

আল্া বনমজউ েহব্বি, লি েহব্বমি িমলা

7 ও লসানা অকল, আল্াি লেওয়া োন অইমলা েহব্বি, এিলাবগ 

আেিা োনু এমক-অইমন্ েহব্বি কবি। লে িন্াি বেমলা েহব্বি আমি, 

িাি জনে অইমি আল্াি নুি থাবক, লহ আল্া পাকমি বিমন। 8 আি লেগুি 

বভিমি েহব্বি নাই, লহ লিা আল্া পাকমি বিমন না, কািন আল্া বনমজউ 

লিা েহব্বি। 9 আল্া পাকি েহব্বি আেিাি োমজ অউ নেুনায় জাইি 

অইমি, িাইন িান খাি োয়াি জন ইিনুল্ামি অউ দুবনয়াি লিবজিইন, 
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োমি এন উবিলায় আেিা আমখবি বজমন্বগ হাবিল কিিাে পাবি।  01 আি 

আেিা লেন আল্া পাকমি েহব্বি কিিলাে ইলা কুতো নায়, িিং িাইন 

বনমজউ আেিামি েহব্বি কবিয়া, আেিাি গুনাি কফিা অইিাি লাবগ, িান 

খাি োয়াি জন ইিনুল্ামি জগমিা পািাই বেলা, অকটামিউ কয় েহব্বি।

 11 ও লসানা অকল, আল্া পামক লেিলা আেিামি অলা েহব্বি কিলা, 

লি আেিাি লাবগও জরুি অইমলা এমক-অইন্মি েহব্বি কিা।  21 আল্ামি 

লিা লকউ কুনুবেন লেখমি না। অখন আেিা েুবে এমক-অইন্মি েহব্বি 

কবি, লি িুজা োইমিা, িাইন আেিাি বেমলা িসি কিইন, িান েহব্বমি 

আেিাি বেমলা পুিাপুি ফল ধিমি।  31 আেিামি িান রুহ েুিািক োন 

কিিইন, এিলাবগ িুজিাে, আেিা িান োমজ িসি কবি, আি িাইনও 

আেিাি োমজ িসি কিইন।  41 আেিা বনমজ লেখবি, লেবখয়া হাবি 

অউ সাবষি বেিাে, জগিি িিামনআলা কান্ডাবি বহসামি, গাইবি িামফ 

িান খাি োয়াি জন ইিনুল্ামি লিবজিইন।  51 এিলাবগ লে জমন স্ীকাি 

কমি, হজিি ইিাউ অইলা আল্াি খাি োয়াি জন ইিনুল্া, িাি বেমলা 

স্য়ং আল্া পাক িসি কিইন, আি লহ-ও আল্াি োমজ িসি কমি। 

 61 আেিাি লমগ আল্াি লে েহব্বি আমি, ইখান আেিা জাবন, জাবনয়া 

এবকনও কবি।

আসমল আল্া বনমজউ েহব্বি। েহব্বিি োমজ লে িন্া িসি 

কমি, লহ আল্াি োমজউ িসি কমি, আি আল্া পাকও িাি োমজ িসি 

কিইন।  71 অউ নেুনায় েহব্বি আেিাি বেলি োমজ পুিাপুি ফলআলা 

অয়। লিউ বকয়ােিি বেন আেিা সাওবস িবন, কািন অউ জগমিা আেিা 

িান িংমগ িংবগ লগবি।  81 েহব্বিি োমজ কুনু ডি-ভয় নাই, লষালআনা 

েহব্বমি িিং ডি-ভয়মি লখোই লেয়। ডি-ভয়ি োমজ লিা সাজা পাওয়াি 

ভাি-সাি আমি, এিলাবগ ডি-ভয় োি বভিমি, লহ েহব্বিি লষালআনা 

ফল ধিমি না।

 91 লি আেিা আল্া পাকমি েহব্বি কবি, কািন িাইন আেিামি পয়লা 

েহব্বি কিিইন।  02 আি লে োনমষ কয়, লহ আল্া পাকমি েহব্বি কমি, 

কইয়া িাি েুবেন ভাইমি বঘন্ায়, লহ লিা বেিা োিিা। কািন বনজি িউমখ 

লেখা ভাইমি লেবগময় েহব্বি কমি না, আ-লেখা আল্ামি বকলা েহব্বি 

কিমিা?  12 আেিা লিা িান লগি থাবক অউ হুকুে পাইবি, লে িন্ায় আল্া 

পাকমি েহব্বি কমি, লহ োনু িাি ভাইমিও েহব্বি কমি।
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ইিাউ আল্াি খাি োয়াি জন োবনয়া জয়ী অও

5 
 হজিি ইিাউ অইলা আল্াি ওয়াো কিা হউ আল-েসী, ইখান 

লেিা এবকন কমি, িািাি জনে অইমি আল্াি নুি থাবক। জামনা 

বন, লে োনমষ কুনু ো-িাফমি েহব্বি কমি, লহ এিাি আওলােমিও 

েহব্বি কিমিা। 2 লি আল্া পাকি আওলােমি েহব্বিি লিয়াপাি 

বকলা িুজাইিাে? আল্া পাকমি েহব্বি কবিয়া িান হুকুে-আহকাে 

োবনয়া িলমলউ িুজা োয়, আেিা হািাউ িান আওলােমি েহব্বি কবি। 

3 আল্াি হুকুে-আহকাে োবনয়া িলাউ অইমলা আল্ামি েহব্বি কিা। 

আি িান হুকুে-আহকাে োনা লিা খুি কবিন কুনু কাে নায়। 4 কািন 

আল্াি নুিি আওলাে অকল ই জগিি উপমি জয়ী অইন, আি জগিি 

লািাইি লে বজবনসি িমল জয়ী অইবি, ইকটা অইমলা আেিাি ইোন। 

5 হজিি ইিাউ অইলা আল্াি খাি োয়াি জন ইিনুল্া, ইখান লেিা 

এবকন কমি, ই জগিি লািাইি িািাউ খাবল জয়ী অয়।

6 ইিা আল-েসী অইলা হউ জন, লেইন পাবন আি লউি িমল 

দুবনয়াি আইিইন। িাইন খাবল পাবনি জবিয়ায় নায়, িিং হউ পাক 

লগািলি পাবন আি সবলমিা জান কুিিাবনি লউি িমল আইিইন। 

ইিা লিয়াপামি আল্াই পাক রুমহ সাবষি বেিা, আি অউ রুহ লিা হক। 

7 আসমল বিমনা সাবষিময় সাবষি বেিা: 8 রুহ, পাবন আি লউ, অউ 

বিন সাবষিি সাবষি এক সোন। 9 োনষি েুখি সাবষি লেিলা আেিা 

োবন, লি আল্াি লেওয়া সাবষি লিা আমিা েজিুি, িান খাি োয়াি 

জন ইিনুল্াি লিয়াপামি িাইন অলা সাবষি বেিইন।  01 আি অউ োয়াি 

জনি উপমি লেিা ইোন আমন, িািাি বেমলও অউলা সাবষি লেয়। 

অখন আল্াই সাবষিমি লেিা োনমি না, িািা লিা স্য়ং আল্ামিউ বেিা 

োিিা িানাইবলমি, কািন আল্ায় বনমজ িান োয়াি জনি লিয়াপামি 

লে সাবষি বেিইন, িািা ইিা োনমি না।  11 িান সাবষি অইমলা, িাইন 

বনমজ আেিামি আমখিািি বজমন্বগ োন কিিইন, অউ বজমন্বগ িান 

খাি োয়াি জনি লগমি আমি।  21 লে োনমষ অউ োয়াি জনমি পাইমি, 

লহ বজমন্বগও পাইমি। আি আল্াি হউ োয়াি জনমি লেিা পাইমি না, 

িািা ই বজমন্বগও পাইমি না।
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 31 ভাইয়াইনমি, িুেিা লেিা ইিা ইিনুল্াি উপমি ইোন আনমিা, 

িুেিামি জানাবনি লাবগ আবে ইিা ললখলাে, িুেিা আমখিািি বজমন্বগ 

পাইবলমিা।  41 অখন আেিা িান েিিামিা অউ সাওস পাইবি, িান েবজ্ 

োবফক আেিা কুতো োবগমল, ইিা িাইন হুনিা।  51 আেিা লেিলা জাবন, 

আেিা লেিা োবগ ইিা িাইন হুনইন, লি এওখানও জাবন, িান েিিামিা 

আেিা লেিা োবগবি, ইিা বনবচ্চি পাইবলবি।

 61 লকউ েুবে কুনু েুবেন ভাইমি অলা এক গুনা কিাি লেমখ, লে গুনা 

েউিি পবথ নায়, লি লহ আিজ কিমল আল্ায় হউ ভাইমি লহফাজি 

কিিা। আবে ইমনা অউ লাখান গুনাি কথা কইিাে, লেিাি গুনা েউিি 

পবথ নায়। অইমল েমনা িাবখও, েউিি পবথ গুনাও আমি, ইলা গুনাি 

লিয়াপামি আিজ কিাি লাবগ আবে কইিাে না।  71 আসমল হকল জািি 

নাফিোবনউ গুনা, অইমল হকল গুনা লিা েউিি পবথ নায়।

 81 আেিা জাবন, আল্াি নুি থাবক লে িন্া অকলি জনে অইমি, এিা 

গুনাি কামো িবন্ িয় না। িিং আল্াি নুমি জনে লওয়া হউ খাি োয়াি 

জমন িািাি জানি লহফাজি কিইন, ইিবলমি িািামি কিজা কিমিা পামি 

না।  91 আি আেিা লিা জাবন, খাবল আেিাউ অইলাে আল্াি োনুষ, িাে-

িাবক আ্া জগিউ ইিবলিি পাওি িমল।  02 আেিা এওখানও জাবন, 

আল্াি খাি োয়াি জন আইয়া হাবি আেিামি অউ আখল বেিইন, োমি 

হক আল্ামি আেিা বিবন। লি হক আল্াি লমগ আেিাি বেলন অইমি, 

োবন িান খাি োয়াি জন ইিা আল-েসীি লমগ আেিাি বেলন অইমি। 

িাইনউ লিা হক আল্া, িাইনউ আমখবি বজমন্বগ।

 12 ও িািাল অকল, হকল নেুনাি েুবি্ পুজা থাবক িাবিয়া িও। আবেন॥ 
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