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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৫ নম্বর িছপারা
পয়লা িতমিথ
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত
পাউলুেছ (রা:) িচিঠর আকাের অউ ছিহফা েলখছইন। অনুমান করা
অয়, হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার ২৭-২৮ বছরর মােজ
ইখান েলখা অইেছ।
িতমিথ নােম একজন জুয়ান মানুষআছলা, তাইন হজরত পাউলুছের

(রা:) তবিলগ কােমা সাইযয্ করতা। তান মা আছলা বিন ইসরাইল
জািতর আর বাফ আছলা ইউনািন জািতর। তান বািড় আিছল আিছয়া
েদেশা, ইখান অখনকুর তুরস্ক েদশর িভতের (সাহািব নামা ১৬-২০
রুকু েদখবা)। েলখক হজরত পাউলুেছ অউ িতমিথর েগেছ ই ছিহফা
খান েলখছইন।
তাইন বুজাইতা চাইরা, আল্লার জমাতর মুিমন অকলর চাল-চলনর

একটা মাপকািঠ আেছ, জমাত চালািন আর জমাতর তািলমরও একটা
িনয়ম-নীিত আেছ। জমাতর লািগ জরুর অইেলা, ভুল তািলম থািক
হুিশয়ার রওয়া, েযাইগয্ মানষর আেতা জমাত চালািনর দািয়ত্ব েদওয়া,
আর জমাতর েবিট মানুষ, খাছ কির ড়ািড় েবিটন্তর েবয়াপাের জমাতর
দায়-দািয়ত্ব বাতাইল অইেছ।
অউ িছপারার ২ রুকু ৪-৬ আয়ােতা আেছ, “আল্লা পাকর

িখয়াল অইেলা, যােত হকল মানেষ নাজাত পাইন, আর আল-মসীর
তিরকার হক্কলতা েষালআনা বুজইন। ই হিককিত অইেলা, আল্লা খািল
একজন, আল্লা আর মানষর মােজ শাফায়াতকাির মাজর মানুষও
খািল একজনউ আছইন, এন নাম ইছা আল-মসী, এইনও মানুষ।
দুিনয়ার হকল মানষর জানর বদলা িহসােব, তাইন িনজর জান কুরবািন
িদছইন।”
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এরমােজ আেছ,
(ক) ভন্ড েমাল্লাইন থািক জমাতের বাচাও ১ রুকু
(খ) জমাত চালািনর িনয়ম-কানুন ২-৩ রুকু
(গ) খািট খািদম অওয়ার পরািমশ ৪ রুকু
(ঘ) মুিমন অকলর বায় দায়-দািয়ত্ব ৫:১-৬:২ আয়াত
(ঙ) চউখ রােখা আল্লার আরশর বায় ৬:৩-২১

1আিম পাউলুছ েতা আমরার তরােনআলা আল্লা পাকআরআমরার
আশা-ভরসা হজরত ইছা আল-মসীর হুকুেম তান সাহািব অইিছ।
2 মুিমন িহসােব আমার খাছ আওলাদ, িতমিথর েগেছ েলখরাম।
গাইিব বাফ আল্লা পােক আর আমরার মািলক ইছা আল-মসীেয়

তুমাের রহমত, েমেহরবািন আর শািন্ত দান করউক্কা।

ভন্ড েমাল্লাইন্তর েবয়াপাের হুিশয়াির
3 ও িতমিথ, আিম মািকদিনয়া েদেশা যাওয়ার বালা তুমাের

কইছলাম, অখন িহরবার িমনিত কির কইরাম, হুেনা, তুিম ইিফছ
টাউেনাউ রও, রইয়া অনর অলা িকছু েমাল্লাইন্তের হুকুম েদও, তারা
যানু মানষের আর ভুল তািলম না েদয়। 4 তারাের কইও, তারা যােত
বােনায়াট িকচ্ছা আর লাম্বা লাম্বা খান্দানর িলষ্টর বায় িখয়ািল না অইন।
ইতায় েতা নানান নমুনার দলাদিলর জনম েদয়, আল্লার কামর কুনু
ফায়দা অয় না,আল্লাই ফায়দা িমেল খািল ইমানর মাজিদ। 5বরং সিঠক
তািলমর ফল অইেলা, মায়া-মহব্বত, ইতা েতা খািট িদল, পিরস্কার
িবেবক আর হাছারর ইমান থািক পয়দা অয়। 6 অইেল িকছু মানেষ
ইতা বাদ িদয়া বােনায়াট মাত-কথার বায় মন িদলাইেছ। 7 তারা যুিদও
িনেজউ িনজর মাতর মািন বুেজ না,আর েয েবয়াপার লইয়া বড় গলায়
মােতর, ই েবয়াপােরও ভালামেন্ত জােন না, েতবউ তারা মুছা নবীর
বাতাইল শিরয়তর উস্তাদ অইেতা চায়।

8 আমরা জািন, শিরয়ত ভালা িজিনস, েকউ যুিদ িঠক মেতা ইতা
কােমা লাগায়। 9আমরা েতা জািন, ই শিরয়ত কুনু পেরজগার মানষর
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লািগ েদওয়া অইেছ না। ইখান েদওয়া অইেছ, েযতায় আল্লার আইন
মানইন না, আল্লাের ডরাইন না, নাফরমািন করইন, গুনাগার, খুিন,
নাপাক আর েব-দীন, মা-বাফর খুিন, 10-11 িজনাকুর, সমকািম,
বািন্দ-গুলামর কারবাির, িমছা মাতরা, িমছা সািক্ষ েদওরা, এক কথায়
গুনগােন ধিন আল্লা পাকর মহান খুশ-খবিরর তািলমর িবরুিধ েযতা
মানুষ, অতার লািগউ ই শিরয়ত েদওয়া অইেছ। আর অউ মহান খুশ-
খবির তবিলগর ভার তাইন আমাের দান করছইন।

েমেহরবািনর লািগ শুকিরয়া
12 হজরত ইছা আল-মসী, েযইন আমরার মািলক, তাইন আমাের

বল যুগাইছইন, আমাের হক-হালাল মেনা কিরয়া তান কােমা বওয়াল
করছইন, এরলািগ আিম তান দরবােরা শুকিরয়া জানাইরাম। 13 যুিদও
আিম আেগ আল-মসীর বদনাম গাইতাম, তান মানষর উপের জুলুম
করতাম, বদ-িমজাজ েদখাইতাম। তা-ও তাইন আমাের রহমত দান
করছইন, কারন হউ সময় আিম ইমান আনিছলাম না। 14 আমরার
মুিনেব আমাের কেতা বড় েমেহরবািন করছইন, ইছা আল-মসীর
তিরকা কবুল করেল েয ইমান আর মহব্বত পয়দা অয়, ইতা েতা
আমাের পুরাপুর দান করছইন।

15 আসেল ই কথা েতা হক-খািট আর েষালআনা মানার লাখ,
গুনাগার অকলর জান বাচািনর লািগউ ইছা আল-মসীেয় ই দুিনয়াত
তশিরফ আনিছলা। অউ গুনাগারর মােজ আিমউ পরধান। 16 অতার
লািগউ আল্লায় আমাের দয়া করছইন, যােত আমার মেতা পরধান
গুনাগারর মাজিদ ইছা আল-মসীেয় তান সীমা ছাড়া ছবরগাির েদখাইতা
পারইন, আর তান উপের ইমান আনায় েযরা আেখির িজেন্দিগ পাইবা,
তারা যানু আমাের েদিখয়া আল্লাই পথ বুজইন। 17 েযইন িচরকািলন
বাদশা, েযইন িনরাকার, একমাত্রআল্লা, যান কুনু ক্ষয় নাই, তান ইজ্জত
আর েগৗরব হর-হােমশা জাির রউক। আিমন।

18ও মায়ার পুত িতমিথ, তুমার েবয়াপাের আেগ েযতা বাতুিন মাত
মাতা অইিছল, অউ মািফক আিম তুমাের িমনত কির কইরাম, তুিম
ইতা মেনা রািখয়া আল-মসীর লািগ িদেল-জােন লাড়াই করাত রও।
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19 এরলেগ িনজর ইমান আর পিরস্কার িবেবকের বাচাইও। কুনু কুনু
মানেষ িবেবকর বুিল না মািনয়া, িনজর ইমানের নষ্ট কিরিলেছ। 20 ই
দেলা আছইন, হুিমনাছ আর িছকন্দর। এরলািগ আিম ইতাের ইবিলছর
আেতা সিপ িদিছ, যােত তারা বুজতা পারইন, কুফুির মাত মাতা িঠক
নায়।

2

েদায়া-মুনাজাতর িনয়ম-কানুন
1 আিম পয়লাউ জানাইরাম, পরেতক মানষর লািগ তুমরা আল্লার

দরবােরা কাকুিত-িমনিত, েদায়া-মুনাজাত, ফিরয়াদ জানাও আর
শুকিরয়া আদায় কেরা। 2অলাখান রাজা-বাদশা অকলআর উচা পদর
হকলঅিফসারর লািগ মুনাজাত করা জরুর, যােতআমরাআল্লার ডর-
খফ মেনা রািখয়া, হক-হালাল পেথ রইয়া, িনরাপেদ শািন্তেয় িজেন্দিগ
কাটাইতাম পাির। 3 ইতা েতা আমরার তরােনআলা আল্লার নজেরা
েনক কাম, ইতায় তাইন খুিশ অইন। 4 আল্লা পাকর িখয়াল অইেলা,
যােত হকল মানেষ নাজাত পাইন, আর আল-মসীর তিরকার হক্কলতা
েষালআনা বুজইন। 5 ই হিককিত অইেলা, আল্লা খািল একজন, আল্লা
আর মানষর মােজ শাফায়াতকাির মাজর মানুষও খািল একজনউ
আছইন, এন নাম ইছা আল-মসী, এইনও মানুষ। 6 দুিনয়ার হকল
মানষর জানর বদলা িহসােব, তাইন িনজর জান কুরবািন িদছইন। অউ
েবয়াপাের েতা আল্লার িঠক করা সমেয় সািক্ষ েদওয়া অইেছ। 7আর
অউ সািক্ষ িদবার লািগ আল্লায় আমাের তবিলগ কােমা, সাহািব পেদা
বওয়াল করছইন, তাইন আমাের দািয়ত্ব িদছইন, িভন জািতর েগেছ
ইমান আর আল্লাই হকর উস্তাদ িহসােব। আিম ইতা হক মাত মািতয়ার,
িমছা কুন্তা নায়।

8আিম চাইরাম, হকল জাগার েবটাইেন্ত খািলছ িনয়েত দুইও আত
তুিলয়া মুনাজাত করউক। তারার মনর মােজ কুনুজাত রাগ-গুছা বা
কাইজ্জা-ফসাদর ভাব না রউক।
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9 আিম এওখানও চাইরাম, েবিটেন্ত তারার হায়া-শরম রািখয়া
সমাজর উপযুক্ত েবেশ ভদ্র কাপড়-চুপড় িফন্দউক। তারা যানু নানান
নমুনায় চুলর েবনী বিলয়া, েসানা-রুপা আর মিন-মুক্তার গয়না
লাগাইয়া আর দািম দািম কাপড় িফিন্দয়া িনজের না হাজাইন। 10 বরং
আল্লার পেরজগার বািন্দেয় েযলা েনক কামর মােজ িজেন্দিগ কাটািন
উিচত, তারাও অলা অইন। 11কতর্ ার পুরাপুর বাইধয্ রইয়া,আর িনরাই-
িজরাই রইয়া ইিলম কামাই করউক্কা। 12 উস্তািদ করা আর েবটাইন্তর
উপের মুছদ্দির করার অিধকারআিম কুনু েবিটের েদই না। তারা িনরাই-
িজরাই রওয়া জরুর। 13জােনা েতা, হকল পয়লা আদমের আর বােদ
িবিব হাওয়াের পয়দা করা অইিছল। 14 আদম েতা ইবিলছ-শয়তানর
ধুকাত পড়ছইন না, অইেল হাওয়া ইবিলছর ধুকাত পিড়য়া আল্লার
হুকুমর বরেখলাফ করছইন। 15অখন যুিদ েবিটেন্ত তারার হায়া-শরম
রািখয়া ইমান, মহব্বতআরপাক-পিবত্রঅইয়া চলইন, েত হুরুতা জনম
েদওয়ার মাজিদ তারা েরহাই পাইবা।

3
জমাতর চালকদার আর খািদম

1 হুেনা, আসল হক কথা অইেলা, েকউ যুিদ জমাতর চালকদার
অইতা চাইন, েত তাইন েতা েনক কাম করার িখয়ািল অইছইন।
2 জমাতর চালকদার মানষর চখুত িনখুত অইেত অইেবা। তান খািল
এক বউ অইেবা। তাইন িনজের সামলাইয়া রাখবা, তান ভালা আখল-
বুিদ্ধ রইেবা, স্বভাব অইেবা ভদ্র,আর েমহমানদাির করেত ভালা পাইবা।
মানষের তািলম েদওয়ার েখমতা থাকেত অইেবা। 3 তাইন যানু মদখুর
আর বদ-িমজািজ না অইন, বরং তান স্বভাব অইেবা নরম, তাইন যানু
মাইর-দাংগা কররা বা েটকা-পয়সার লালিছ না অইন। 4 তাইন যানু
সিঠক ভােব তান িনজর পিরবারর হক্কলতা চালাইন, তান হুরুতাইন
অইবা বাইধয্ আর আদব-কায়দা মানরা। 5 েয মানেষ তার িনজর ঘর
সামলাইেতা পাের না, েহ আল্লার জমাতের িকলা েদখা-হুনা করেবা?
6 কুনু নয়া ইমানদার ভাই জমাতর চালকদার অওয়া িঠক নায়, ইলা
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অইেল তাইন হয়েতা বড়াই-েবটািগিরেয় বাহাদুির করবা,আর ইবিলছর
লািগ িঠক করা সাজার ভািগ অইবা। 7জমাতর বাইরর মানষর েগেছ
তান সুনাম থাকা দরকার, যােত আখতা কুনু বদনামর ভািগ না অইন
আর ইবিলছর ফােন্দা না পড়ইন।

8 অউলা জমাতর খািদম অকলও ইজ্জিত আর এক কথার মানুষ
অওয়া জরুির। এরা যােত মদখুর আর হারাম েলাভ-লালিছ না অইন।
9তারা যানু হক িবেবেক ইছায়ী ইমানর বাতুিন েবয়াপারের মজবুত কির
িদেলা রাখইন। 10 এরলািগ পয়লা তারাের যাচাই কির েদখা জরুর,
যাচাইত যুিদ তারা িনখুত অইন, েত জমাতর খািদম অইতা পারবা।

11 িঠক অলাখান েবিট মানুষও যানু ইজ্জিত অইন। এরা মানষর
বদনাম না গাইন, িনজের সামলাইয়া রাখইন, আর হকল েবয়াপাের
িবশ্বািস অইন।

12 খািদম ছাব খািল এক বউ আলা মানুষ অইবা। তাইন যানু
ভালামেন্ত তান বউ পুয়া-পুিড়নআর সংসারর েদখা-হুনা করইন। 13 েয
খািদেম ভালামেন্ত েখজমত করইন, এইন সুনাম পাইন, আর হজরত
ইছা আল-মসীর উপের ইমান থাকায় তান িদল সাওেস ভরা রয়।

ইছায়ী ইমানর বাতুিন েবয়াপার
14 ও িতমিথ, আিম আশা কররাম খুব জলিদউ তুমার েগেছ

আইতাম।অখান মেনা কিরয়া তুমাের ইতা েলখরাম। 15 যুিদ কুনু কারেন
আমারআইেত েদির অইযায়, েত ই েলখা পড়েল তুিম বুজবায়,আল্লার
পিরবারর মানষর চাল-চলন িকলা অইেতা। ই পিরবার েতা িজন্দা
আল্লার জমাত, আল্লাই হিককতর ভীত আর ইয়ান খুিট। 16 ইছায়ী
ইমানর মািরফিত কত মহান, ইতা েতা অস্বীকার করা যায় না। অউ
মািরফিত অউলা জাইর অইেলা,
তাইন মানুষ ছুরেত জাইর অইলা,
পাক রুেহ পরমান অইলা েব-কছুর,
িফিরস্তা অকেল তান দরশন পাইলা।
তান েবয়াপাের হক্কল জািতর েগেছ তবিলগ করা অইেলা,
আস্তা দুিনয়ার মানেষ তান উপের ইমান আনলা,
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েগৗরব-মিহমায় তানের উপের তুিল েনওয়া অইেলা।

4
ভন্ড ৈবরািগর তািলম থািক হুিশয়ার

1 ও িতমিথ, আল্লাই পাক রুেহ পিরস্কার কির কইরা, আেখির
জমানাত িকছু মানুষ ইছায়ী ইমান থািক হিরিযেবা, তারা না-হক রুহ
আর িজন-ভুতর তািলমর আিশক অইেবা। 2 েযতা েবইমান অকলর
িবেবক-বুিদ্ধ অসাড় অইেগেছ, অতার ভন্ডািমর দায় অলা অইেবা।
3 ইতায় মানষের কড়াকিড় হুকুম েদইন িবয়া-শািদ না করার লািগ,
আর কুনু কুনু খািন খাইেতও িনেষধ করইন।অইেলআল্লায় েতা ই খািন
পয়দাউ করছইন, েযরা ইমান আনেছ, েযরা আল্লার হকের জািনিলেছ,
তারা যােত আল্লার শুকিরয়া আদায় কিরয়া ইতা খাইন। 4আল্লার পয়দা
করা হকল িজিনসউ ভালা। হারাম মেনা কিরয়া কুনুতা বাদ েদওয়া িঠক
নায়, বরং আল্লার শুকিরয়া আদায় কিরয়া খাওয়া যায়। 5কারনআল্লার
কালাম আর ই মুনাজাতর মাজিদ ইতা পাক-পিবত্র অইযায়।

হজরত ইছার খািট খািদম অও
6ও িতমিথ, তুিম যুিদ অউ তািলম অকল মুিমন ভাইয়াইনের বুজাইয়া

েদও, েত ইছায়ী ইমানর েয হক আর িনভুর্ ল তািলম মািনয়া চলরায়, ই
েবয়াপাের তুিম পাকা-পুক্ত অইয়া আল-মসীর একজন উপযুক্ত খািদম
অইবায়। 7 তুিম আেজ-বােজ িকচ্ছা-কািহিন থািক হিরয়া রইও, ইতা
েতা দািদ-নািনর কওয়া বানাইল িকচ্ছার লাখান। এরলািগ ইতা বাদ
িদয়া িদলর ইমািন েবয়াম করাত রও। 8 শিরলর েবয়াম করেল িকছু
ফায়দা অয়, অইেল িদলর ইমািন েবয়ােম হক্কল বায় থািক ফায়দা অয়।
এরমােজ েতা খািল ই দুিনয়া নায়, আেখরাতর আশাও আেছ। 9 ইতা
েতা পুরাপুর হকআর খািট, েষালআনা কবুল করার লাখ। 10এরলািগউ
আমরা জােন-পরােন ইমানর েমনত কিরয়ার আর িখয়ািল অইয়া কাম
কিরয়ার। কারন আমরা েতা িজন্দা আল্লার উপের ভরসা কির। তাইনউ
হকল মানষর তরােনআলা, খাছ কির েযরা তান উপের ইমান আেন।
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11 েত তুিমও অউ েবয়াপাের হুকুম আর তািলম েদও। 12 তুিম
জুয়ান েবটা মেনা কিরয়া েকউ যানু তুমাের এলা না কের, এরলািগ
মাত-কথায়, চাল-চলেন, মহব্বেত, ইমােন আর পাক-পিবত্রতায় তুিম
মুিমন অকলর েগেছ একটা িনশানা বিনযাও। 13 আর আিম আইবার
আগ পযর্ন্ত তুিম মুিমন অকলের পাক কালাম িতলাওত করা, সু-
পরািমশ েদওয়া, আর তািলম েদওয়াত লাগাইল রইও। 14 মেনা
রািখও, জমাতর মুরিব্ব অকেল তুমার উপের আত রািখয়া, নবীর
লাখান গাইিব বুিল মািতয়া তুমাের েখলাফিত িদছইন, েত তুিম ই
িনয়ামতের এলািম কিরও না। 15 ইতা েবয়াপাের িখয়ািল অও, িনজের
অতার মােজ পুরাপুর ডুবাইয়া রােখা, েতউ হকলর চখুত পড়েবা তুিম
আেগিদ আগুয়াইরায়। 16 তুমার িনজর েবয়াপাের আর তুমার তািলমর
েবয়াপাের হুিশয়ার রইও। েতউ তুিম িনজের বাচাইবায়, আর েযরা
তুমার বয়ান হুনেবা, তারােরও বাচাইতায় পারবায়।

5
মুিমন অকলর বায় দায়-দািয়ত্ব

1 ও িতমিথ, হুেনা, কুনু মুরিব্ব মানষর দুষ েদখািনত িগয়া কড়া
ভাষায় মািতও না। তারার লেগ িনজর বাফর লাখান েববহার কিরও।
আর জুয়ান অকলের িনজর ভাই মেনা কিরয়া েহদায়ত কিরও। 2 মুরিব্ব
েবিটনের িনজর মা আর পুিড়ন্তের বইন মেনা কিরয়া, মনর ভাব পাক-
পিবত্র রািখয়া তারাের েহদায়ত কিরও।

3 েযতা ড়ািড় েবিটন্তর েকউ নাই, তারাের খুব যতন কির েদখা-
হুনা কিরও। 4 অইেল কুনু ড়ািড় েবিটন্তর যুিদ পুয়া-পুিড়ন বা নািত-
নাতিন থাকইন, েত আল্লার ডের এরাউ যানু পয়লা যারিযর পিরবারর
েদখা-হুনা কের। অউ নমুনায় তারার ময়-মুরিব্বর মায়া-মমতার িরন
েশাধ করতা পারবা, আর ইতা কােম েতা আল্লা খুিশ অইন। 5 েয ড়ািড়
েবিটন্তর েকউ নাই, তারা খািল আল্লার উপের ভরসা রািখয়া, িদেন-
রাইেত তান দরবােরা মুনাজাত আর কান্দা-কািট করাত রইন। 6অইেল
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েযতা ড়ািড় েবিটেন্ত েযমেন মেন চায় এমেন চলইন, ইতা েতা িজন্দা
হালেতউ মরা। 7অউ েবয়াপাের হুকুম েদও, যােত েকউ তারাের দুিষ
কওয়ার সুেযাগ না পায়। 8 েয জেন আপন জনের, খাছ কির িনজর
পিরবারর মানষর েদখা-হুনা কের না, েহ আসেল ইছায়ী ইমানেরউ
অস্বীকার করেলা। ইগু েতা িবধমীর্ থািকও বাদ।

9 এরলািগ ড়ািড় েবিটন্তর নামর িলষ্ট করার বালা আেগ েদখেত
অইেবা, ই েবিটর বয়স ষাইট বছর অইেছ িন, আর জামাইর বায় তাইন
পুরাপুর হক-হালািলআছলা িন। 10এছাড়া েনক কামর লািগ তান সুনাম
থাকেত অইেবা, অউ েনক কাম অইেলা, পুয়া-পুিড়ন মানুষ বানািন,
েমহমানদাির করা, আল্লার বন্দা অকলর পাও েধায়ািন, দুখ-মিছবিত
মানষের সাইযয্ করা, আর হকল নমুনার েনক কােমা শিরক অওয়া।

11 কুনু জুয়ান ড়ািড় েবিটর নাম ই িলেষ্টা তুিলও না। কারন তারার
েযৗবনর লািগ শিরলর গরেম েযবলা উতাল-পাতাল করইন, অউ
সময় আল-মসীর বায় তারার ডর-ভয় কিম যায়, েতউ তারা িহরবার
িবয়া বইতা চাইন। 12 এরলািগ তারা আল্লার লগর আগর ওয়াদা ভংগ
করইন, িনজর উপের গজব ডািকয়া আনইন। 13 আর তারা বািড়েয়
বািড়েয়আড্ডা মািরয়া কুিড়য়া বিনযাইন। খািল কুিড়য়া নায়, েযতা মাত-
কথা তারার লািগ জাইজ নায়, অতা বােজ মাত-কথাও মাতইন আর
পরর িগবত গাওয়াত রইন। 14 এরলািগ আিম অউ নিছয়ত কিরয়ার,
জুয়ান ড়ািড় েবিটেন্ত িবয়া-শািদ করাউ ভালা, তারা হুরুতার মা অউক,
িনজর সংসারর েদখা-হুনা করউক, আর দুশমনের কুনু লাখান বদনাম
গাওয়ার সুেযাগ না েদউক। 15 কয়জন ড়ািড় েবিটন এর মােজউ েতা
েব-পিথ বিনয়া শয়তানর পেথ চলা-িফরা কররা।

16 কুনু ইছায়ী ইমানদার েবিট মানষর ঘেরা যুিদ ড়ািড় েবিটন থাকইন,
েত অউ েবিটেয় যানু এরার েদখা-হুনা করইন। এরাের েদখা-হুনার
ভার জমাতর উপের না েদওয়া ভালা। েতউ েযতা ড়ািড় েবিটন একদম
লাছার, জমােত তারার েদখা-হুনা করেত সুিবধা অইেবা।

17জমাতর েয পরধান মুরিব্ব অকেল জমাতের ভালামেন্ত চালাইন,
খাছ কির েযরা আল্লার কালাম তবিলগ আর তািলম েদওয়ার লািগ
েমনত করইন, তারা ডাবুল ইজ্জত পাওয়া জরুর। 18আল্লার কালােমা
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েতা আেছ, “ধান মাড়া েদওয়ার সময় গরুর মুেখা হুিফ লাগাইও না।”
আরক আয়ােতা আেছ, “কামলায় তার েবতন পাওয়ার েযাইগয্।”
19 মেনা রািখও, দুই বা িতন জন সািক্ষর কথা ছাড়া, জমাতর মুরিব্বর
িবরুেদ্ধ কুনু নািলশ সমিজও না। 20 অইেল েয মুরিব্ব অকেল গুনা
করাতউ থাকইন, জমাতর মানষর েগেছ তারার দুষ জাইর কিরও,
যােত অইনয্ হকেল ডরাইন।

21 হুেনা, আল্লা পাক, মািলক ইছা আল-মসী, আর আল্লার মায়ার
িফিরস্তা অকলের সািক্ষ রািখয়া তুমাের অউ হুকুম িদরাম, তুিম
িনেরাপক্ষ রইয়া ইতা কাম কিরও, েকউরের পর বা আপন মেনা কিরও
না। 22 চট কির েকউরের েখলাফিত িদয়া, কুনু পেদা বওয়াল কিরও
না। অইনয্ মানেষ েযবলা গুনার কাম কের, তুিম তারার লেগ শিরক
অইও না, িনজের িনখুত রািখও।

23আরকয়িদন বােদ বােদউ তুমার েবমার অয়, এরলািগ তুিম খািল
পািন খাইও না, থুড়া থুড়া আংগুরর শরবতও খাইও, েতউ অজম
অইেবা।

24 িখয়াল রািখও, কুনু কুনু মানষর গুনা অলা পিরস্কার েদখা যায়,
এরলািগ তার িবচার আেগউ অইযায়। আর কুনু কুনু মানষর গুনা বােদ
ধরা পেড়। 25অলাখান েনক কাম পিরস্কার েদখা যায়, আর কুনু েনক
কাম পিরস্কার েদখা না েগেলও, ইতা লুকাইল রয় না।

6
1 হুেনা, েয গুলাম-বািন্দেয় মুিনবর গুলািম করইন, তারা হকেলউ

যারিযর মুিনবের ইজ্জিত জন মেনা করউক, যােত েকউআল্লার নামের
বা আমরার তািলমের খারাপ কওয়ার সুেযাগ না পায়। 2 েয জেন ইছায়ী
ইমানদার কুনু মুিনবর গুলািম করইন, এইন যানু ইমানদার ভাই িহসােব
তান মুিনবের এলািম না করইন বরং আেরা ভালা কির তান েখজমত
করইন। কারন গুলামর েখজমেত েয মুিনেব উপকার পাইরা, তাইন
েতা মায়ার ইমানদার ভাই। েত অতা েবয়াপাের তুিম তািলম আর হুকুম
েদও।
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ভুল তািলম আর আসল ধন
3 েকউ যুিদ ইতা বাদ িদয়া দুছরা কুনু তািলম েদয়, আর আমরার

মািলক ইছা আল-মসীর খািট তািলম আরআল্লার ডর-খফর তািলমের
না মােন, 4 েহ েতা িমছা অহংকাির, েহ কুন্তাউ বুেজ না, মতেভদ করা,
েবহুদা উফতািম করা তার একটা েবমার। অতার কারেন ইংসা-িনন্দা,
কাইজ্জা-ফসাদ, কু-সন্দয় পয়দা অয়। 5 আর অসাড় িবেবক আলা
মানষর মােজ হােমশা েগালমাল লাগাইলউ থােক। ইতা মানষর মােজ
আল্লাই হক নাই। তারা ইছায়ী ইমানের দুিনয়ািব লাভর উপায় মেনা কের।

6আসেল মনর তুষ্টিেয় ইছায়ী ইমান মািফক িজেন্দিগ কাটাইেল খুব
েবিশ লাভ অয়। 7 আমরা দুিনয়াত আইবার কােলা েতা কুন্তাউ লেগ
লইয়া আইিছ না, আর যাওয়ার কােলাও কুন্তা িনতাম পারতাম নায়।
8 এরলািগ খািল খািন-কাপড় পাইেলউ আমরা খুিশ রইমু। 9 অইেল
দুিনয়াত েযরা ধিন অইেতা চায়, তারা নানান নমুনার পিরক্ষাত আর
ফােন্দা পেড়, তারার মেনা খুব বদ খাইশ পয়দা অয়, েযতায় তারার
িজেন্দিগের সবর্নাশর গােতা ফালায়। 10কারন হকল নমুনার বদ কামর
জনম অইেলা েটকা-পয়সার মায়া। কুনু কুনু জন েটকা-পয়সার লালেছ
ইছায়ী ইমান থািক হিরয়া িগয়া, িনজর উপের বড় দুখ-মিছবত ডািকয়া
আনেছ।

চউখ রােখা আল্লার আরশর বায়
11অইেল তুিম েতাআল্লার বন্দা, তুিম ইতা বদ কাম থািক হিরয়া রও।

তুিম পাক-পেরজগার িজেন্দিগ, আল্লার ডর-খফ, ইমান, মহব্বত,
ছবর, আর নরম স্বভাবর বায় িখয়ািল অও। 12 ইমািন লাড়াই করাত
রও। আেখরাতর েয িজেন্দিগর লািগ আল্লা পােক তুমাের দাওত
িদছইন, হউ িজেন্দিগের তুিম মজবুত কির ধেরা। তুিম েতা ইমািন সািক্ষ
িদছলায় বউত মানষর ছামেন। 13 অখন আল্লা পাকর নােম, েযইন
হক্কলতার জান েদইন,আর েযইন হািকম পন্তীয় িপলাতর ছামেন িনজর
েবয়াপাের হক সািক্ষ িদছলা, হউ ইছা আল-মসীর নােমও তুমাের অউ
িমনিত কররাম, 14 আমরার মািলক ইছা আল-মসী জাইর অওয়ার
আগ পযর্ন্ত তুিম পুরাপুর িনখুত আর বদনাম ছাড়া রইয়া হুকুম আদায়
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কেরা। 15আর গুনগােন ধিন হউ আল্লা, েযইন একমাত্র সম্রাট, বাদশা
অকলর বাদশা আর মািলক অকলর মািলক, তাইনউ তান উপযুক্ত
সমেয় আল-মসীের জাইর করবা। 16 খািল আল্লা পাকেরউ মউেত
কবজা করেতা পাের না। তাইন অলা এক নুরর ফেরা বসত করইন,
িহেনা কুনু আদম জাত যাইেতা পাের না। কুনু আদেম কুনুিদন তানের
েদখেছও না, েদখার তাক্কতও নাই। ইজ্জতআর েখমতা িচরকাল খািল
তানউ। আিমন।

17 হুেনা, অউ দুিনয়ার ধিন অকলের হুকুম েদও, তারা যানু বড়াই
না করইন, আর দুিনয়ািব অস্থায়ী ধনর উপের ভরসা না কিরয়া, আল্লার
উপের ভরসা করইন। আমরার ভালাইর লািগ তাইনউ হকলতা খুলা
আেত দান করইন। 18 আর তারাের কও, তারা যানু অইনয্র ভালাই
কের, েনক কাম করাত রয়, মন খুিলয়া দান-খয়রাত কের,আরতারার
ধন-েদৗলতর বাট অইনয্ মানষের েদয়। 19 েতউ তারা িনজর লািগ
এমন ধন জমা করেবা, েযতা ভিবষয্েত তারার লািগ এখান মজবুত
ভীতর লাখান অইেবা। এেত হাছারর িজেন্দিগের তারা শক্ত কির ধিরয়া
রাখেতা পারেবা।

20 ও িতমিথ, তুমার িজম্মায় েয সম্পদ েদওয়া অইেছ, ই সম্পদ
তুিম ভালামেন্ত েহফাজতকেরা।আেজ-বােজআখলর েবকামা িবদয্ার
বুিলর দু-নছলা তািলম থািক হিরয়া রও। 21 কুনু কুনু জন অতা েবকামা
আখল েদখািনত িগয়া, আসল ইমান থািক েব-পেথ েগেছিগ।
আল্লা পােক তুমরাের রহমত দান করউক্কা। আিমন॥
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