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১  ১ পপেৰ পয যীচু খ্ীষ্টৰ পৰঁাচপন:ঈশ্বৰৰ তসই মকনৰানীে 
তলৰাক পবলৰাকৰ নৰাম পয পন্চ, গৰালৰাপেয়ৰা, কৰাপ্পদপকয়ৰা, 

এপচয়ৰা আÉ পবথুপনয়ৰা তদশে সককলৰা ঠৰাইকে তগৰাট তগৰাট 
লহ আকি। ২ পয তেৰামৰাকলৰাকক ঈশ্বৰৰ পুব্যজ্ৰান অনুসৰাকৰ 
মকনৰানীে কপৰকি, পয তেওঁৰ পপবত্ৰ আত্ৰাৰ কৰায্য্ে সমপপ্যে 
হওক,  যৰাক আজ্ৰাধীন  হবৰ  বৰাকব আÉ  পযবৰালৰাকক  যীচু 
খ্ীষ্টৰ  তেকজকৰ  পপবত্ৰেৰা-দৰানে  পপবত্ৰ  হবলল  মকনৰানীে 
কৰৰা লহকি।
তেৰামৰাকলৰাকলল ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আÉ শৰাপন্ অপধকেলক 

অপধক Éতপ হওক।

জীথেি আশা
৩

 আমৰাৰ প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টৰ পপেৃ ঈশ্বৰ ধন্।মৃেপবলৰাকৰ মৰাজৰ 
পৰৰা যীচু খ্ীষ্টক পুমÉথিৰানৰ দ্ৰাৰৰাই তেওঁৰ পনজৰ অসীম দয়ৰা 
অনুসৰাকৰ জীৱনময় আশৰা পৰাবলল  তেওঁ আমৰাক  পুনজ্য ন্ম 
পদকল। ৪ যৰাকে তেৰামৰাকলৰাকক স্গ্যে সপঞ্চে অক্ষয়, পনম্্য ল 
আÉ অজৰ-অমৰ অপবনৰাশী উত্তৰৰাপধকৰাৰী তহৰাৱৰা।

৫
 পয পবশ্বৰাসৰ দ্ৰাৰৰাই ৰপক্ষে লহিৰা, তসইপবলৰাক তেওঁ তশষ 

কৰালে প্ৰকৰাপশে  হবলল  যুগুে  তহৰাৱৰা  পপৰত্ৰৰাণৰ  পনপমকত্ত 
তসয়ৰা তযন তপৰাৱৰা। ৬ ইয়ৰাকে তেৰামৰাকলৰাক উলিৰাপসে। এপেয়ৰা 
অলপ কৰাল নৰানৰাপবধ পৰীক্ষৰাে তশৰাকৰাকুল তহৰাৱৰা হকলও। 
৭

 যৰাকে তেৰাকমৰাকলৰাকৰ তসই পৰীক্ষৰা-পসদ্ধেৰাৰ পবশ্বৰাস পযহক 
জুইৰ দ্ৰাৰৰাই পৰীক্ষৰা কৰৰা হয়, একন তসৰাণেলকও বহুমূল্ৱৰান, 
তসয়ৰা যীচু খ্ীষ্ট প্ৰকৰাপশে তহৰাৱৰা কৰালে ঈশ্বৰৰ দ্ৰাৰৰা প্ৰশংসৰা, 
তগৌৰৱ আÉ সমৰাদৰ তদখৰা যৰাব।

৮
 যপদও  তেৰামৰাকলৰাকক  তেওকঁ  তদখৰা  নৰাই,  েথৰাপপও 

তেওকঁ তপ্ৰম কপৰিৰা। আÉ এপেয়ৰাও তেওকঁ তনকদপখও, 
তেওেঁ  পবশ্বৰাস কপৰ আÉ একন আনন্কৰ পপৰপূণ্য  লহিৰা, 
পয অপনব্্য ৰাচনীয় আÉ প্ৰভৰাৱযুতি।  ৯ আÉ  তেৰামৰাকলৰাকৰ 
পবশ্বৰাসৰ পপৰণৰাম স্Éকপ পনজৰ আত্ৰাৰ পপৰত্ৰৰাণ তপৰাৱৰা লহিৰা।

১০
 এই  পপৰত্ৰৰাণৰ  পবষকয়  তসই ভৰাৱবৰাদীসককল,  যত্নকৰ 

পবচৰাৰ আÉ অনুসন্ৰান কপৰপিল, পয সককল তেৰামৰাকলৰাকৰ 
পনপমকত্ত  পনÉপপে  অনুগ্ৰহৰ  ভৰাৱবৰাণী  কপৰপিল।  ১১ তসই 
ভৰাৱবৰাদী সককল খ্ীষ্টৰ আত্ৰাৰ দ্ৰাৰৰা খ্ীষ্টৰ পনপমকত্ত পনৰপপে 
দুখ-কভৰাগৰ কথৰা লকপিল আÉ েৰাৰ পৰািে হব লগৰা প্ৰভৰাৱৰ 
পবষকয় তেওঁপবলৰাকক আত্ৰাই জনৰাইপিল। এইকবৰাৰ কথৰা 
এই পৃপথৱীে তকপেয়ৰা হব আÉ তেপেয়ৰা এই পৃপথৱীৰ পক 
হব। ১২ েৰাক তেওঁপবলৰাকলল প্ৰকৰাপশে কৰৰা লহপিল যৰাকে 
তেওঁপবলৰাকক  স্য়ং  পনজৰ  পপৰচয্য্ৰা  কৰৰা  নৰাপিল  পকন্তু 
তেৰামৰাকলৰাকৰ পপৰচয্য্ৰা কপৰপিল। এই কথৰাকবৰাৰ স্গ্যৰ পৰৰা 
পকঠৰাৱৰা  পপবত্ৰ আত্ৰাকৰ  পযপবলৰাকক  তেৰামৰাকলৰাকৰ আগে 

শুভবৰাে্য ৰা প্ৰচৰাৰৰ মৰাধ্কমকৰ পদয়ৰা লহপিল।আÉ তসই পবষকয় 
জৰাপনবলল স্গ্যদূেপবলৰাককও আকৰাং্ঙ্খৰা কপৰকি।

পথবত্ৰ জীেনৰ বায়ব আমন্ত্ৰণ
১৩

 একেকক মৰানপসক Éতপ সকচেন তহৰাৱৰা আÉ তচেনৰাযুতি 
তহৰাৱৰা।কসই অনুগ্ৰহে সমূ্পণ্যলক আশৰা কৰৰা  পয যীচু খ্ীষ্ট 
প্ৰকৰাপশে  তহৰাৱৰা  কৰালে  তেৰামৰাকলৰাকলল  পদয়ৰা  হব। 
১৪

 আজ্ৰাধীন তহৰাৱৰা সন্ৰানপবলৰাকৰ সমৰান তসই সময়ৰ তবয়ৰা 
অপভলৰাসৰ পনপচনৰা পনজকক অনুÉপ হবলল পনপদবৰা, পয তবৰাৰে 
আগকে তেৰামৰাকলৰাক আপিলৰা, তযপেয়ৰা তেৰামৰাকলৰাক অজ্ৰানী 
আপিলৰা। ১৫ পকন্তু তেৰামৰাকলৰাকক আমন্ত্ৰণ কৰৰা জনৰা তযকন 
পপবত্ৰ তেৰামৰাকলৰাককৰা তযন পনজৰ সককলৰা আচৰাৰ ব্ৱহৰাৰে 
পপবত্ৰ  তহৰাৱৰা।  ১৬ শৰাস্ত্ৰই  একনলক  লককি,  “পপবত্ৰ  তহৰাৱৰা 
পকয়কনৰা মই  পপবত্ৰ।” a

১৭
 আÉ যপদ  তেৰামৰাকলৰাক, প্ৰকে্ককৰ কম্্য ৰ অনুসৰাকৰ 

পক্ষপৰাে নকৰৰালক ন্ৰায় কৰৰা ঈশ্বৰক তহ পপেৃ বুপল মৰােৰা, 
তেকনহকল এই প্ৰৱৰাসী পৃপথৱীে পনজ পনজ সন্মৰানযুতি ভয়কৰ 
প্ৰবৰাস কৰাল পনয়ৰাবৰা। ১৮ তেৰামৰাকলৰাকক জৰানৰা তয তসৰাণ, Éপ, 
আপদ ক্ষয়ণীয় বস্তকৰ তেৰামৰাকলৰাকক তসই ব্থ্য জীৱনৰ পৰৰা 
মুপতি প্ৰৰাপপ্ তহৰাৱৰা নৰাই, পয আচৰণকবৰাৰ তেৰামৰাকলৰাকৰ পূব্্য -
পূÉষৰ  পৰৰা  চপল আপহকি।  ১৯ পকন্তু  তসয়ৰা  তেৰামৰাকলৰাকক 
পনঘুনী আÉ  পনকিলঙ্ক  তমৰ  তপৰাৱৰালীস্Éপ  খ্ীষ্টৰ  বহুমূল্ 
তেজৰ দ্ৰাৰৰাইকহ প্ৰৰাপপ্ লহিৰা। ২০ জগেৰ সৃপষ্টৰ আগকেই 
তেওঁক  পনযুতি  কৰৰা  লহপিল  পকন্তু  তেৰামৰাকলৰাকৰ  বৰাকব 
এই  তশষ  কলে  প্ৰকৰাপশে  কৰৰা  হল।  ২১ তসই  খ্ীষ্টৰ 
কৰাৰকণই তেৰামৰাকলৰাকক ঈশ্বৰে পবশ্বৰাস কপৰলৰা তেওঁক মৃে 
পবলৰাকৰ মৰাজৰ পৰৰা েুপল তগৌৰম্বৰাপৱে কপৰকল। এইদকৰই 
তেৰামৰাকলৰাকৰ পবশ্বৰাস আÉ আশৰা ঈশ্বৰকেই পস্থকৰ হয়।

২২
 এপেয়ৰা  তচৰাৱৰা  তেৰামৰাকলৰাকক  সে্ৰ  আজ্ৰাধীনেৰাৰ 

অকপট ভৰােৃ তপ্ৰমৰ অকথ্য  পনজ  পনজ আত্ৰাক শুপচ কৰৰা 
হলৰা  লগকে  হৃদয়ৰ  সপহে  পৰস্পকৰ আগ্ৰকহকৰ  তপ্ৰমক 
লক্ষ্ কপৰ  তলৰাৱৰা।  ২৩ তেৰাকমৰাকলৰাক ক্ষয়নীয়  বীজৰ  দ্ৰাৰৰা 
পুনজন্ম লৰাভ কৰৰা নৰাই পকন্তু অক্ষয় বীজৰ পপৰনৰাম পয অমৰ, 
তেৰামৰাকলৰাকৰ  পুনজন্ম  ঈশ্বৰৰ  তসই শুভসংবৰাদৰ  দ্ৰাৰৰাই 
লহিৰা পয জীপৱে আÉ পচৰসহৰায়ী। ২৪ পকয়কনৰা শৰাস্ত্ৰই লককি,

“মত্ত্য ্মৰাকত্ৰই েৃণৰ সদৃশ্,
আÉ েৰাৰ সককলৰা ময্য্দৰা েৃণৰ ফুলৰ সদৃশ্

েৃণ শুকৰায়,

a ১:১৬ উদৃ্ধপে তলবীয়ৰা পুস্তক ১১:৪৪, ৪৫; ১৯:২; ২০:৭
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আÉ ফুকলৰা সকৰ।
 ২৫ পকন্তু প্ৰভুৰ বৰাক্ অনন্কৰাললল থৰাকক।”  পযচয়ৰা ৪০:৬–৮

আÉ এয়ৰা তসই বৰাক্ পয তেৰামৰাকলৰাকৰ আগে প্ৰচৰাৰ কৰৰা 
হল।

জীথেি থশি আÉ পথবত্ৰ প্ৰজা

২  ১ একেকক  সককলৰা  তবয়ৰা  কম্্য ,  িল,  কপট,  অনূয়ৰা 
েথৰা  পহংসৰা  আÉ  পৰচচ্চ্য ৰাৰ  পৰৰা  দূৰে  থৰাকৰা। 

২
 নৱজৰাে  পশশুৰ  দকৰ  আপত্ক  গৰাখীৰলল  হৰাপবয়ৰাস  কৰৰা 
যৰাকে তেৰামৰাকলৰাকৰ পপৰত্ৰৰাণ বৃপদ্ধ হয়। ৩ এপেয়ৰা প্ৰভু তয 
অনুগ্ৰহশীল তেৰামৰাকলৰাকক েৰাৰ আস্ৰাদ পৰালৰা।

৪
 যীচু খ্ীষ্টৰ ওচৰলল আঁহৰা।কেকৱঁই জীৱন্ পশল।মৰানুহৰ 

দ্ৰাৰৰাই  অগ্ৰৰাহ্,  পকন্তু  পয  ঈশ্বৰৰ  দৃপষ্টে  মকনৰানীে  আÉ 
বহুমূল্।  ৫ তেৰামৰাকলৰাককও  জীয়ৰা  পশলৰ  সমৰান  গথৰঁা  লহ 
আপত্ক  ঘৰৰ  Éপে  পনম্্য ৰান  লহ  আিৰা  যৰাকে  পপবত্ৰ 
পুকৰৰাপহেসমূহৰ দকৰ তসৱৰা কপৰব পৰাপৰবৰা যৰাৰ কে্য ব্ একয় 
তয একন আপত্ক যজ্ উৎসগ্য কৰৰা পয খ্ীষ্টৰ দ্ৰাৰৰাই ঈশ্বৰৰ 
পৰমগ্ৰৰাহ্। ৬ শৰাস্ত্ৰে পলখৰা আকি:

“তচৰাৱৰা, মই পচকয়ৰানে এটৰা চুকৰ পশল সহৰাপন
ককৰৰঁা পযকটৰা মকনৰানীে আÉ বহুমূল্

পয জকন তেওঁে পবশ্বৰাস কপৰব তেওঁ তকপেয়ৰাও 
লৰাজে নপপৰব।”   পযচয়ৰা ২৮:১৬

৭
 তেৰামৰাকলৰাক পবশ্বৰাসী সকলৰ বৰাকব বহুমূল্, পকন্তু অপবশ্বৰাস 
কৰৰা পবলৰাকৰ পনপমকত্ত,

“তসই পশকলই যৰাক ঘৰজসজীয়ৰা পবলৰাকক
অগ্ৰৰাহ্ কপৰকল তসকয় চুকৰ প্ৰধৰান পশল হল।” 

  গীেমৰালৰা ১১৮:২২

৮
 অথ্যৰাৎ তসয়ৰা লহ লগপিল:

“এক একন পশল যে মৰানুকহ উজুপে খৰায়,
আÉ একন এটৰা পশলৰাময় যে মৰানুকহ পবপঘপন পৰায়” 

  পযচয়ৰা ৮:১৪

মৰানুকহ উজুপে খৰায় পকয়কনৰা তেওপঁবলৰাকক ঈশ্বৰৰ বৰাক্ অমৰান্ 
ককৰ আÉ তসকয় তেওপঁবলৰাকৰ কৰাৰকণই পনযুতি লহপিল।

৯
 পকন্তু তেৰামৰাকলৰাক মকনৰানীে বংশ, ৰৰাজকীয়-পুকৰৰাপহে, 

পপবত্ৰ জৰাপে, আÉ ঈশ্বৰৰ পনজ পবকশষ তলৰাক, তেৰামৰাকলৰাকক 
তযন ঈশ্বৰৰ সদগুণ প্ৰকৰাশ কৰৰা।কেওঁ তসই ঈশ্বৰ পয জনৰাই 
আন্ৰাৰৰ  পৰৰা  তেওঁ  আচপৰে  তপৰাহৰলল  তেৰামৰাকলৰাকক 
আমন্ত্ৰণ কপৰকল।

 ১০ এসময়ে তেৰামৰাকলৰাক প্ৰজৰা নৰাপিলৰা

পকন্তু এপেয়ৰা তেৰামৰাকলৰাক ঈশ্বৰৰ প্ৰজৰা হলৰা।
এসময়ে তেৰামৰাকলৰাক দয়ৰাৰ পৰাত্ৰ নৰাপিলৰা

পকন্তু এপেয়ৰা ঈশ্বৰৰ দয়ৰাৰ পৰাত্ৰ হলৰা।

ঈশ্বৰৰ বায়ব জীোই িাকা
১১

 তহ  তমৰাৰ  পপ্ৰয়  বনু্গন,  পয  তেৰামৰাকলৰাক  এই  সংসৰাৰে 
পৰকদশী Éতপ আিৰা পমনপে কপৰকিৰঁা তসই জীৱত্ৰাৰ পবÉকদ্ধ 
যুদ্ধ কৰৰা মৰাংপসক অপভলৰাসৰ পৰৰা পৃথকক থৰাকৰা। ১২ পৰজৰাপে 
পবলৰাকৰ মৰাজে পনজৰ আচৰাৰ ব্ৱহৰাৰ ইমৰাকনই উত্তম Éতপ 
ৰৰাখৰা  যৰাকে  তেওঁপবলৰাকক  দুকিম্্য কৰাৰী  বুপল  তেৰামৰাকলৰাকৰ 
পবÉকদ্ধ  কথৰা  ককলও  তযন  তেৰামৰাকলৰাকৰ  উত্তম  কম্্য ৰ 
পপৰনৰাম স্Éকপ ঈশ্বৰৰ প্ৰকৰাপশে তহৰাৱৰা কৰালে তযন ঈশ্বৰৰ 
স্তুপে ককৰ।

অথধকাৰীৰ আজ্া পািন কৰা
১৩

 প্ৰভুৰ বৰাকব প্ৰকে্ক মনুষ্ অপধকৰাৰীৰ অধীন তহৰাৱৰা।কেওঁ 
সককলৰাকৰ  ওপৰৰ  অপধকৰাৰী।  ১৪

 তদশৰাপধপপে  সকলৰ 
অধীনে থৰাকৰা।কেওঁ দুকিম্্য কৰাৰী পবলৰাকক দডি পদবলল আÉ 
সৎকম্্য কৰাৰীপবলৰাকক প্ৰশংসৰাৰ পনপমকত্ত পঠৰাইকি। ১৫ পকয়কনৰা 
ঈশ্বৰৰ একয় ইচ্ৰা তয তেৰামৰাকলৰাকৰ উত্তম কম্্য ৰ দ্ৰাৰৰা মূখ্য 
আÉ  পনকব্যৰাধ  মৰানুহপবলৰাকৰ  অজ্ৰানেৰাক  পনÉত্তৰ  কৰৰা। 
১৬

 স্ৰাধীন তলৰাকৰ দকৰ তহৰাৱৰা পকন্তু তসই স্ৰাধীনেৰাক দুষ্টেৰাৰ 
ঢৰাকপন  নকপৰবৰা  পকন্তু  ঈশ্বৰৰ  দৰাসপবলৰাকৰ  দকৰ  তহৰাৱৰা। 
১৭

 সককলৰাকৰ সমৰাদৰ কৰৰা।পনজৰ ভৰােৃভৰাইপবলৰাকক তপ্ৰম 
কৰৰা।ঈশ্বৰলল আদকৰকৰ ভয়  ৰৰাখৰা।শৰাসনকে্য ৰাক  সমৰাদৰ 
কৰৰা।

খ্ীষ্টৰ যািনাৰ দৃষ্টান্
১৮

 তহ  চৰাকৰপবলৰাক,  সমূ্পণ্য  ভকয়কৰ  পনজ  প্ৰভু  পবলৰাকৰ 
বশীভূে তহৰাৱৰা।উত্তম আÉ আনৰ পবষকয় পচন্ৰা কৰৰাপবলৰাকৰ 
তকৱল নহয় পকন্তু কুটিল মকনৰাভৰাৱপবলৰাককৰৰা। ১৯ পকয়কনৰা 
যপদ  তকৰাকনৰাকৱ ঈশ্বৰৰ উকদ্কশ্ অন্ৰায়  তভৰাগ কপৰ দুখ 
সহন  ককৰ  তেকন্  তেওঁ  গ্ৰহণীয়।  ২০ পকন্তু  যপদ  দুকিম্্য ৰ 
কৰাৰকন ভুকু খৰাকল, আÉ েুপম যপদ সহন কৰৰা তেকন্ ইযৰাে 
পক প্ৰশংসৰা আকি, পকন্তু যপদ েুপম তেৰামৰাৰ স-কম্্য ৰ কৰাৰকণ 
দুখকভৰাগ  কপৰ  সহন  কৰৰা  তেকন্  তসকয়  ঈশ্বৰৰ  আগে 
প্ৰশংসৰাৰ  তযৰাগ্।  ২১ ঈশ্বকৰ  তেৰামৰাকলৰাকক  এইকৰাৰকণই 
আমপন্ত্ৰে কপৰকল  পকয়কনৰা যীচু খ্ীষ্টই আমৰাৰ কৰাৰকণ দুখ 
কষ্ট তভৰাগ কপৰ আমৰাৰ কৰাৰকণ এটি আপহ্য  ৰৰাপখ গল যৰাকে 
আপম তেওঁৰ তখৰাজৰ অনুগৰামী হওঁ।

 ২২ “তেওঁ তকৰাকনৰা পৰাপ নকপৰকল
আÉ তেওঁৰ মূখে তকৰাকনৰা িলনৰা তপৰাৱৰা নগল।” 

  পযচয়ৰা ৫৩:৯

২৩
 তযপেয়ৰা তেওঁ পনপন্ে হল তেপেয়ৰা তেওঁ কৰাকৰৰা অপমৰান 

নকপৰকল,  তযপেয়ৰা  তেওঁ  দুখ-কষ্ট  তভৰাপগকল,  তেপেয়ৰাও 
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কৰাককৰা ডৰাপব-ধমপক পনপদকল, পকন্তু ন্ৰায়কে্য ৰা ঈশ্বৰৰ ওপৰে 
পনজকক  সমপ্যন  কপৰকল।  ২৪ তেওঁ  ্ুচে  পনজৰ  তদহে 
আমৰাৰ  পৰাপৰ  ভৰাৰ  লব  পনকল  যৰাকে  আপম  তযন  পৰাপৰ 
সমকন্ মপৰ, ধৰাপম্যকেৰাৰ সমকন্ জীওঁ।এইকটৰা তেওঁৰ সৰাচঁৰ 
কৰাৰকণই হল যৰাৰ দ্ৰাৰৰা তেৰামৰাকলৰাক সুসহ হলৰা। ২৫ পকয়কনৰা 
তেৰামৰাকলৰাক তমৰৰ দকৰ ভ্ৰৰান্ লহ আপিলৰা,  পকন্তু এপেয়ৰা 
তেৰামৰাকলৰাকৰ আÉ জীৱ্ত্ৰাৰ ৰক্ষক আÉ অধ্ক্ষৰ ওচৰলল 
আপহলৰা।

পত্ী আÉ স্বামী

৩  ১ তসই  দকৰ  তহ  ভৰায্য্ৰাপবলৰাক,  পনজ  পনজ  স্ৰামীৰ 
বশীভূে  তহৰাৱৰা।যপদও  তেৰামৰাকলৰাকৰ  তকৰাকনৰাকৱ 

ঈশ্বৰৰ বৰাক্ৰ পৰালন নককৰ েথৰাপপও তেৰামৰাকলৰাকৰ পপবত্ৰ 
আÉ ভয়যুতি আচৰাৰ  ব্ৱহৰাৰৰ  দ্ৰাৰৰাই  পবনৰা  কথৰাই  পনজ 
পনজ  ভৰায্য্ৰাপবলৰাকৰ  ব্ৱহৰাৰৰ  দ্ৰাৰৰাই  তযন  তপৰাৱৰা  যৰায়। 
২

 তেৰামৰাকলৰাকৰ পপন্ৰা অলংঙ্কৰাৰ বৰা বস্ত্ৰ পপৰধৰান কৰৰা বৰাপহ্ক 
নহওক। ৩ অথ্যৰাৎ  তকশ-কবশ তসৰাণৰ অলংঙ্কৰাৰ  পপপন্বলল 
ভৰাল ভৰাল ভূষণৰ বৰাকব কৰৰা হয়। ৪ পকন্তু তেৰামৰাকলৰাকৰ ভূষণ 
তেৰামৰাকলৰাকৰ আন্পৰক ব্পতিত্বকৰ হওক, পযকটৰা নন্ৰ আÉ 
শৰান্ আত্ৰাস্Éপ অপবনৰাশী তসৌন্য্য্যুতি হয়।ঈশ্বৰৰ দৃপষ্টে 
পয বহুমূলীয়ৰা।

৫
 পকয়কনৰা আগৰ কৰালে পয পপবত্ৰ পেকৰৰােৰা-পবলৰাকক একন 

পনজকক  পবভূপষে কৰপিল,  তেওঁ  পবলৰাকক ঈশ্বৰে ভৰাৰসৰা 
কপৰপিল।আÉ  তেওঁকলৰাক  পনজ  পনজ  স্ৰামীৰ  বশীভুে 
লহপিল। ৬ তযকন দকৰ চৰাৰৰাই আব্ৰাহৰামক প্ৰভু বুপল মৰাপনপিল 
তেৰামৰাকলৰাককও ভয়কৰাপৰণী নলহ সৎকম্্য কৰাপৰণীৰ জীয়ৰাপৰ হলৰা।

৭
 তসই  দকৰ  তহ  পুÉষপবলৰাক,  তেৰামৰাকলৰাক  পনজ 

ভৰায্য্ৰাপবলৰাকৰ  লসকে  জ্ৰানপূব্ক্য   সহবৰাস  কৰৰা।কেওঁ 
পবলৰাকক দুব্্য ল জৰাপন সমৰাদৰ কৰৰা।জীৱনÉপৰ অনুগ্ৰহে 
তেওঁপবলৰাকক  পনজৰ  সহপধকৰাপৰণী  মৰাপনবৰা  যৰাকে 
তেৰামৰাকলৰাকৰ প্ৰৰাথ্যনৰাে বৰাধৰা নজকন্ম।

স-কম্ত্ ৰ বায়ব দুখ সহন কৰা
৮

 তশষে মই কওঁ তেৰামৰাকলৰাকক সককলৰা এক মনৰ তলৰাক 
সহৰানুভূপেশীল, ভৰােৃ তপ্ৰমকৰাৰী, তকৰামল পচত্তৰ আÉ নম্ৰ 
তলৰাক তহৰাৱৰা। ৯ অপকৰাৰৰ সলপন অপকৰাৰ নকপৰবৰা।অথবৰা 
পেৰস্ৰাৰৰ সলপন পেৰস্ৰাৰ নকপৰ েৰাৰ সলপন আশশীবৰাদ কৰৰা 
পকয়কনৰা  তেৰামৰাকলৰাকক  ঈশ্বকৰ  ইয়ৰাৰ  কৰাৰকণই  আমন্ত্ৰণ 
কপৰকি।ইয়ৰাৰ  দ্ৰাৰৰাই  তেৰামৰাকলৰাকক  ঈশ্বৰৰ  আশশীবৰাদৰ 
উত্তৰৰাপধকৰাৰ পৰাবৰা। ১০ শৰাস্ত্ৰই কয়:

“পয জকন আনন্ উপকভৰাগ কপৰব পবচৰাকৰ
পয জকন মঙ্লৰ পদন চৰাবলল ইচ্ৰা ককৰ

তেওঁ তকপেয়ৰাও ককেৰা কুকথৰা নকওক
তেওঁ পনজৰ ওঁঠক িলনৰা-বৰাক্কৰ পৰৰা ধপৰ ৰৰাখক

 ১১ তেওঁ পনজকক কুকম্্য ৰ পৰৰা পৃথক ৰৰাপখ পয উত্তে 
সৎকম্্য  েৰাকক সদৰায় কৰক,

তেওঁ যত্নশীল হওক শৰাপন্ পৰাবলল তেওঁ শৰাপন্ৰ 
অনুসৰণ কৰক।

 ১২ প্ৰভুৰ চকু েৰাৰ ওপৰে পয উত্তম,
প্ৰভুৰ কৰাণ তেওঁপবলৰাকৰ প্ৰৰাথ্যনৰালল পয 

পযপবলৰাকলল কুকম্্য কৰাৰী,
প্ৰভু সদৰায় তেওঁপবলৰাকলল মূখ তকৰাকদৰাৱৰা।”
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১৩
 যপদ পয উত্তম তেৰামৰাকলৰাকক েৰাকক কপৰবলল উকদ্ৰাগী 

তহৰাৱৰা  তেকন্  তেৰামৰাকলৰাকক  তকৰাকন  অে্ৰাচৰাৰ  কপৰব 
পৰাকৰ।  ১৪ পকন্তু যপদ  তেৰামৰাকলৰাকক ভৰাল কম্্য ৰ  বৰাকব দুখ 
তভৰাগ  কপৰব  লগৰা  হয়,  তেকন্  তেৰামৰাকলৰাক  ধন্।কসকয় 
তেওঁপবলৰাকৰ ভয়ে ভয়ৰােুৰ  নহবৰা আÉ ব্ৰাকুল নহবৰা। 
১৫

 পনজৰ হৃদয়ে খ্ীষ্টক প্ৰভু বুপল মৰাপনবৰা।কেৰামৰাকলৰাকক পয 
পবশ্বৰাস কপৰিৰা েৰাৰ যপদ তকৰাকনৰাবৰাই তেৰামৰাকলৰাকৰ পবচৰাৰ লয় 
তেকন্ েৰাৰ উত্তৰ পদবলল সদৰায় সষ্টম লহ থৰাপকবৰা। ১৬ পকন্তু 
নম্ৰেৰা আÉ ভকয়কৰ উত্তৰ পদবৰা।পনজৰ হৃদয় শুদ্ধ ৰৰাপখবৰা 
যৰাকে যীচু খ্ীষ্টে তেৰামৰাকলৰাকৰ উত্তম আচৰণক পনন্ৰা কৰৰা 
পবলৰাকক তেৰামৰাকলৰাকক পনন্ৰা কৰৰা পবষয়ে লৰাজে পপৰব।

১৭
 যপদ ঈশ্বৰৰ ইচ্ৰা হকল কুকম্্য  কপৰ দুখ-কভৰাগ কৰৰােলক 

স-কম্্য  কপৰ দুখ-কভৰাগ কৰৰা ভৰাল।

 ১৮ পকয়কনৰা খ্ীকষ্ট আমৰাৰ পৰাপৰ
অকথ্য দুখ-কভৰাগ কপৰকল।

অথ্যৰাৎ তেওঁ পয পনকদ্্য ৰাষী আপিল
আপম পৰাপীপবলৰাকৰ কৰাৰকণ এবৰাকৰই মপৰল
যৰাকে আমৰাক ঈশ্বৰৰ ওচৰলল যৰাব লল পৰাকৰ।

তেওঁ মৰাংসে হে হল
পকন্তু আত্ৰাে হকল পুনজশীপৱে হল।

১৯
 আত্ৰাৰ পসহপেকেই তেওঁ লগ তসই স্গশীয় আত্ৰা পবলৰাকক 

পযপবলৰাক কয়দে আপিল সংবৰাদ  পদকল ২০ পযপবলৰাকক তসই 
সময়ে ঈশ্বৰৰ আজ্ৰা নমনৰা আপিল তযপেয়ৰা তনৰাহৰ জৰাহৰাজ 
পনম্্য ৰান  কৰৰা  কৰালে আÉ  ঈশ্বকৰ  দীঘ্য  সপহষঞুেৰাই  বৰাট 
চৰাই থৰাককৰাকে নৰাৱে তকৱল মৰাত্ৰ আঠজন ব্পতিকহ পৰানীৰ 
পৰৰা ৰক্ষৰা পৰাকল। ২১ এই পৰানী তসই বৰাপপ্ষ্মৰ দৃষ্টৰান্ৰস্Éপ 
যৰাৰ  দ্ৰাৰৰা  তেৰামৰাকলৰাকৰ  উদ্ধৰাৰ  হয়।শৰীৰৰ  মপল  গুচুৱৰা 
নহয় পকন্তু সদপবকবকককৰ ঈশ্বৰলল প্ৰৰাথ্যনৰা, এপেয়ৰা বৰাপপ্ষ্ম 
তেৰামৰাকলৰাকক যীচু খ্ীষ্টৰ  পুনÉথিৰানৰ দ্ৰাৰৰাই ৰক্ষৰা ককৰ। 
২২

 তেওঁ স্গ্যে ঈশ্বৰৰ তসৰঁাহৰাকে আকি, আÉ স্গ্যদূেপবলৰাক, 
অপধকৰাৰীপবলৰাক আÉ সককলৰা ক্ষমেৰা আÉ শপতিপবলৰাক 
তেওঁ বশীভুে কৰৰা হল।

পথৰেিশীি জীেন

৪  ১ একেকক  খ্ীকষ্ট  মৰাংসে  দুখকভৰাগ  কৰৰা  কৰাৰকণ 
তেৰামৰাকলৰাককও তসই অপভপ্ৰৰাকয়কৰ তযন মৰানপসকেৰাক 

অস্ত্ৰ Éতপ ধৰাৰণ কৰৰা, পকয়কনৰা পয জকন শৰাৰীপৰক দুখ তভৰাগ 
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ককৰ, তেওঁ পৰাপৰ পৰৰা মুতি হয়। ২ একেকক তেওঁ পুনৰ 
অপভলৰাষৰ দকৰ অনুসৰণ নকৰক, পকন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ৰাৰ দকৰ 
কম্্য  কপৰ পনজৰ তভৌপেক জীৱন সমপপ্যে কৰক। ৩ পকয়কনৰা 
তেৰামৰাকলৰাক  এপেয়ৰাললকক  অজ্ৰান  ব্পতিৰ  দকৰ  লম্ট 
আচৰন, অপভলৰাষ,  সুৰৰাপৰান, ৰং-ৰস, পৰানৰাথ্যক, আকমৰাদ-
প্ৰকমৰাদ, আÉ  পঘণলগীয়ৰা  তদৱপূজৰাে প্ৰয্ৰাপ্  সময় পৰাৰ 
কপৰলৰা।

৪
 এপেয়ৰা তেৰামৰাকলৰাক এই ঘৃপণে উপচয়লল তসইপবলৰাকৰ 

লগ তনৰাকলৰাৱৰাে তেওঁপবলৰাকক আচপৰে মৰাপন তেওঁপবলৰাকক 
তেৰামৰাকলৰাকক পনন্ৰা ককৰ। ৫ তেওঁপবলৰাক পয পবলৰাকক এপেয়ৰা 
জীপৱে বৰা মৃে হল, তেওঁকলৰাকক পনজৰ ব্ৱহৰাৰৰ পয জকন 
তসৰাধপবচৰাৰ কপৰবলল  যুগুে আকি তেওঁৰ আগে  পহচৰাপ-
পনকৰাচ পদব লৰাপগব। ৬ তসকয় তসই পবশ্বৰাসীসকলৰ পয সকল 
মৃে তেওঁপবলৰাকৰ আগকেৰা শুভবৰাে্য ৰা প্ৰচৰাৰ কৰৰা হল তযন 
তেওঁপবলৰাকক মৰানুহপবলৰাকৰ অনুসৰাকৰ মৰাংসে পবচৰাৰ কৰৰা 
হয় পকন্তু ঈশ্বৰৰ ্অমুসৰাকৰ আত্ৰাে জীপৱে থৰাকক।

ভাি ভঁৰািী জহাো
৭

 তসই সময় পনকচই ওচৰ, তযপেয়ৰা সককলৰা তশষ হব।একেকক 
সুকবৰাধ আুৰ সকচেন তহৰাৱৰা যৰাকে প্ৰৰাথ্যনৰাে সহৰায়ক হয়। 
৮

 আÉ সককলৰােলক ডৰািৰ কথৰাকটৰা হল সককলৰাকৰ প্ৰপে 
আগ্ৰহযুতি তপ্ৰম ৰৰাখৰা, পকয়কনৰা তপ্ৰকম অসংখ্ পৰাপসমূহ 
ঢৰাকক। ৯ ওজৰ আপপত্ত নকৰৰালক ্অপেপথ-কসৱৰাে আসতি 
তহৰাৱৰা।  ১০ প্ৰপেজকন  ঈশ্বৰৰ  পৰৰা  তযকনলক  পয  অনুগ্ৰহৰ 
বৰ  পৰাকল, েৰাকৰ  ঈশ্বৰৰ  বহুপবধ অনুগ্ৰহÉপ  ধনৰ উত্তম 
ভঁৰৰালীৰ দকৰ, পৰস্পকৰ তসৱৰা-শুশ্্ৰষৰা কৰৰা। ১১ তকৰাকনৰাবৰাই 
যপদ কথৰা কয়, তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰৰা তপৰাৱৰা বচন-সমূহৰ দকৰ 
কওক।ককৰাকনৰাকৱ  যপদ  তসৱৰা-শুশ্্ৰষৰা  ককৰ,  তেকন্  তেওঁ 
ঈশ্বকৰ পদয়ৰা তসই শপতিৰ দকৰ কৰক।এইদকৰ তযন সককলৰা 
পবষয়কে যীচু খ্ীষ্টৰ দ্ৰাৰৰাই ঈশ্বৰ মপহমৰাপম্বে হয়।কেওঁকৰই 
মপহমৰা আÉ পৰৰা্ম সদৰা-সব্যদৰায় হওক।আকমন!

খ্ীষ্টৰ সাদৃশয দুখ জভাগ কৰা
১২

 তহ তমৰাৰ পপ্ৰয় বনু্গন, তেৰামৰাকলৰাকৰ মৰাজে অপনিপৰীক্ষৰাৰ 
পয  জুই  জ্বপলকি,  তসকয়  তেৰামৰাকলৰাকলল  পকবৰা  অঘটন 
ঘটিকি  বুপল আচপৰে নৰাভৰাপৱবৰা।  ১৩ পকন্তু আনন্ কৰৰা তয 
তেৰামৰাকলৰাককও খ্ীষ্টৰ দুখ-কভৰাগৰ পয পপৰমৰানৰ সমভৰাগী 
লহিৰা  তযন  তেওঁৰ  তগৌৰৱ  প্ৰকৰাপশে  তহৰাৱৰা  কৰালে 
তেৰামৰাকলৰাকক আনন্কৰ উলিৰাস কপৰব পৰাৰৰা। ১৪ যপদ খ্ীষ্টৰ 
নৰামৰ  পনপমকত্ত  তেৰামৰাকলৰাক  পনপন্ে  তহৰাৱৰা,  তেকন্ সহন 
কৰৰা  পকয়কনৰা  তেৰামৰাকলৰাক  খ্ীষ্টৰ  অনুগৰামী,  তেৰামৰাকলৰাক 
ধন্ পকয়কনৰা ঈশ্বৰৰ তগৌৰৱৰ আত্ৰা তেৰামৰাকলৰাকৰ ওপৰে 
আকি। ১৫ একেকক তেৰামৰাকলৰাকৰ মৰাজে তকৰাকনও নৰ-বধী, 
চুৰ, বৰা কুকম্্য কৰাৰী, বৰা পৰচচ্চ্য ৰাকৰাৰী লহ দুখকভৰাগ নকৰক। 
১৬

 পকন্তু খ্ীপষ্টয়ৰান তহৰাৱৰাৰ কৰাৰকণ যপদ দুখ-কভৰাগ ককৰ তেকন্ 
তেও ঁলপজিে নলহ পকন্তু তসই নৰাকমকৰ ঈশ্বৰক তগৌৰৱম্বৰাপৱে 
কৰক। ১৭ পকয়কনৰা ঈশ্বৰৰ  পনজৰ গৃহৰ পৰৰাই তসৰাধপবচৰাৰৰ 

আৰম্ভণৰ সময় লহকি।আÉ তসয়ৰা যপদ প্ৰথমকে আমৰাে হয় 
তেকন্ শুভবৰাে্য ৰা নমনৰাপবলৰাকৰ তশষ গপে পক হব?

 ১৮ “যপদ এজন ধৰাপম্যক ব্পতিকৰই পপৰত্ৰৰাণ তপৰাৱৰাকটৰা 
কঠিন

তেকনহকল ঈশ্বৰহীন আÉ পৰাপীষ্ঠ পবলৰাকৰ লসকে 
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১৯
 এই কৰাৰকণ পযপবলৰাকক ঈশ্বৰৰ ইচ্ৰাৰ দকৰ দুখকভৰাগ ককৰ, 

তেওঁপবলৰাকক  স-কম্্য   কপৰ  পনজ  পনজ জীৱৰাত্ৰাক  পবশ্বৰাসী 
সৃপষ্টকত্ত্য ৰাৰ হৰােে সমপ্যন কৰক।

ঈশ্বৰৰ জিাকথবিাক

৫  ১ একেকক  মই  তেৰামৰাকলৰাকৰ  মৰাজে  পয  সকল 
বৃদ্ধকলৰাক মইকয়ৰা এজন বৃদ্ধ তলৰাক লহ আÉ খ্ীষ্টৰ 

দুখকভৰাগৰ সৰাক্ষী, আÉ প্ৰকৰাপশে হবলল উকদ্ৰাে তহৰাৱৰা 
ঐশ্বয্য্ৰ সহভৰাগী তেৰামৰাকলৰাকক পমনপে কপৰকিৰঁা। ২ পথদশ্যক 
ঈশ্বৰৰ  পয  জৰাক  তেৰামৰাকলৰাকৰ  েত্বৱৰাধনে আকি,  েৰাক 
প্ৰপেপৰালন কৰৰা, আৱশ্কেৰাৰ কৰাৰকণ নহয়,  পকন্তু ঈশ্বৰৰ 
ইচ্ৰাকৰ  সকন্ৰাষ্ট  মকনকৰ,  তেৰামৰাকলৰাক  এই  কৰাম  কুপচ্চে 
লৰাভৰ অকথ্যও নহয় পকন্তু তসৱৰাৰ অকথ্য সন্তুষ্ট মকনকৰ কৰৰা। 
৩

 আÉ  তেৰামৰাকলৰাকক  পনÉপপে অপধকৰাৰ  পয  পদয়ৰা  লহকি 
েৰাৰ ওপৰে প্ৰভুত্ব নকপৰবৰা, পকন্তু তলৰাকপবলৰাকৰ কৰাৰকণ 
এক আদশ্যৱৰান তহৰাৱৰা। ৪ যৰাকে প্ৰধৰান ৰক্ষক প্ৰকৰাপশে তহৰাৱৰা 
কৰালে, তেৰামৰাকলৰাকক ঐশ্বয্য্Éপ অম্ৰান পকৰটি পৰাবৰা যৰাৰ 
সুন্ৰেৰা তকপেয়ৰাও নককম।

৫
 একেকক  তহ  তডকৰাপবলৰাক,  তেৰামৰাকলৰাক  বৃদ্ধপবলৰাকৰ 

বশীভুে তহৰাৱৰা।কেৰামৰাকলৰাক পৰস্পকৰ পবনম্ৰেৰাকৰ কঁকৰাল 
বৰঁান্ৰা,

“পকয়কনৰা ঈশ্বকৰ অহঙ্কৰাৰীপবলৰাকক প্ৰপেকৰৰাধ ককৰ,
পকন্তু নম্ৰপবলৰাকক সদৰায় অনুগ্ৰহ দৰান ককৰ।” 
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৬
 একেকক  ঈশ্বৰৰ  পৰৰা্মী  হৰােৰ অধীনে  পনজকক  নে 
কৰৰা।যৰাকে  তেওঁ  উপযুতি  সময়ে  তেৰামৰাকলৰাকক  তযন 
উন্নে ককৰ। ৭ তেৰামৰাকলৰাকৰ সককলৰা  পচন্ৰাৰ ভৰাৰ তেওঁৰ 
ওপৰে পদ পদয়ৰা, পকয়কনৰা তেৰামৰাকলৰাকৰ পনপমকত্ত তেওঁ পচন্ৰা 
ককৰ।

৮
 সকচেন  তহৰাৱৰা  পৰ  পদ  থৰাকৰা।কেৰামৰাকলৰাকৰ  শত্É 

চয়েৰান  গুজপৰ  থকৰা  পসংহৰ  দকৰ  কৰাক  তককনলক  গ্ৰৰাস 
কপৰব পৰাপৰব, েৰাৰ উপৰায়  পবচৰাপৰ  ফুপৰকি।  ৯ পবশ্বৰাসে দৃঢ় 
লহ েৰাক প্ৰপেকৰৰাধ কৰৰা।পকয়কনৰা তেৰামৰাকলৰাকক জৰানৰা তয 
তেৰামৰাকলৰাকৰ ভৰাই-ভনী সককল সমগ্ৰ জগেে এককই দুখ 
তভৰাগ কপৰ আকি।

১০
 পকন্তু  সককলৰা  অনুগ্ৰহৰ  আকৰ  পয  ঈশ্বকৰ  তেওঁৰ 

অনন্ তগৌৰৱৰ অকথ্য খ্ীষ্টে তেৰামৰাকলৰাকক আমন্ত্ৰণ কপৰকল, 
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তেৰামৰাকলৰাকক  ্অলপ কৰাল দুখ তভৰাগ কৰৰাৰ পৰািে, তেওঁ 
পনকজই তেৰামৰাকলৰাকক পসদ্ধ, সুপসহৰ আÉ বলৱন্তু কপৰব। 
১১

 তেওঁৰ পৰৰা্ম সদৰা-সব্যদৰায় হওক।আকমন!

পত্ৰৰ সমাসাৰ
১২

 মই  তেৰামৰাকলৰাকক  সংকক্ষকপ  পলপখ,  চীলৰ  সহকযৰাগে 
যৰাক মই পনজৰ ভৰাই জ্ৰান ককৰৰঁা তেৰামৰাকলৰাকক উৎসৰাপহে 

কপৰবলল ঈশ্বৰৰ সে্েৰাৰ অনুগ্ৰহ তয এয়ৰাই এই কথৰা সৰাক্ষ্ 
পদবলল পলপখকলৰা, ইয়ৰাকে পসহকৰ থৰাকৰা।

১৩
 বৰাপবলৰ থকৰা মডিলীকয় তেৰামৰাকলৰাকৰ লসকে ঈশ্বৰৰ 

মকননীে তেৰামৰাকলৰাকক মঙ্লবৰাদ কপৰকি।খ্ীষ্টে তমৰাৰ পুত্ৰ 
মৰাকক্য ওঁ মঙ্লবৰাদ কপৰকি। ১৪ তপ্ৰমৰ চুমৰাকৰ তেৰামৰাকলৰাকক 
পৰস্পকৰ মঙ্বৰাদ কৰৰা,
খ্ীষ্টে থকৰা তেৰামৰাকলৰাক সককলৰাকৰ ওপৰে শৰাপন্ হওক।


