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থপিৰৰ থদ্িীে পত্ৰ

১  ১ যীচু  খ্ীষ্টৰ  দৰাস।  পৰঁাচপন  পচকমৰান  পপেৰ  আÉ 
তেওঁপবলৰাকৰ সমীপলল পযপবলৰাক আমৰাৰ ঈশ্বৰৰ পৰৰা 

সমৰান অমূল্  পবশ্বৰাসীৰ অংশী হল।পকয়কনৰা আমৰাৰ ঈশ্বৰ 
আÉ ত্ৰৰাণকে্য ৰা যীচু খ্ীষ্ট ন্ৰায়পূণ্য।

২
 তেৰামৰাকলৰাক ঈশ্বৰ আÉ আমৰাৰ যীচু খ্ীষ্টক জৰানৰা তসকয় 

তেৰামৰাকলৰাকলল  ঈশ্বৰৰ  কৃপৰা  আÉ  অনুগ্ৰহ  বৰাহুল্Éকপ 
হওক।

ঈশ্বয়ৰ আমাক সকয়িা থদয়ি
৩

 আমৰাৰ জীৱন আÉ ঈশ্বৰৰ ভপতিৰ অকথ্য আমৰাক পয লৰাকগ, 
পনজৰ ঐশ্বপৰক শপতিৰ দ্ৰাৰৰা তেওঁ আমৰাক সককলৰা পদকি। 
পকয়কনৰা আপম তেওঁক জৰাকনৰা। পয জনৰাই পনজ তগৌৰৱ আÉ 
ধৰাপম্যকেৰাকৰ আমৰাক আমন্ত্ৰণ কপৰকল। ৪ এইকবৰাৰৰ দ্ৰাৰৰাই 
তেওঁ  মহৎ  বহুমূলীয়ৰা  ঐশ্বপৰক  বৰ  পদকল,  পযকটৰা  তেওঁ 
প্ৰপেজ্ৰা কপৰপিল যৰাকে তসইকবৰাৰৰ দ্ৰাৰৰা তেৰামৰাকলৰাক ঈশ্বৰৰ 
সমৰান তহৰাৱৰা আÉ সংসৰাৰ-ব্ৰাপপ অপভলৰাষমূলক ক্ষয়ৰ পৰৰা 
হৰাে সৰাপৰ থৰাকৰা।

৫
 এইকৰাৰকণই  তেৰামৰাকলৰাকৰ  পবশ্বৰাসৰ  উত্তম  গুণক, 

উত্তম গুণৰ জ্ৰানক ৬ জ্ৰানে ইপ্ৰিয় দমন, ইপ্ৰিয় দমনে 
লধয্য্,  লধয্য্ে ঈশ্বৰৰ ভপতিক  ৭ ভপতিে ভৰােৃকনেহ আÉ 
ভৰােৃকনেহে  তপ্ৰমক  লল  আগ  বৰাঢ়ৰা।  ৮

 পকয়কনৰা  এই 
সককলৰা গুণ তেৰামৰাকলৰাকে থৰাপককল, আÉ উপপচ পপৰকল 
তেৰামৰাকলৰাকক  সফল  কপৰব  আÉ  তেওঁৰ  তেৰামৰাকলৰাকক 
আমৰাৰ প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টৰ পপৰপূণ্যে জ্ৰান প্ৰৰাপ্ হবৰা। ৯ পকন্তু যৰাৰ 
এই গুণ পবলৰাক নৰাই, তেওঁে দূৰ-দৃপষ্ট নৰাই তেওঁ অন্।কেওঁ 
পৰাহপৰ গল তয তেওঁৰ পূব্য-পৰাপক তধৰাৱৰা হল।

১০
 একেকক  তহ  ভৰাইপবলৰাক,  তেৰামৰাকলৰাক  বৰাস্তৱ  Éতপ 

ঈশ্বৰৰ আমন্ত্ৰীে আÉ মকনৰানীে েৰাক তদখুউৱৰাব পনপমকত্ত 
দৃঢ় তহৰাৱৰা, ইয়ৰাকক কপৰকল তেৰামৰাকলৰাক তকপেয়ৰাও উজুপে 
নৰাখৰাবৰা আÉ পপেে নহবৰা। ১১ এইকৰাৰকণ আমৰাৰ প্ৰভু েথৰা 
ত্ৰৰাণকে্য ৰা  যীচু  খ্ীষ্টৰ  অনন্  ৰৰাজ্ে  প্ৰকৱশ  কপৰবলল  পদ 
ঈশ্বকৰ পনজৰ দয়ৰা তদখুৱৰাব।

১২
 একেকক মই তেৰামৰাকলৰাকক, যপদও তেৰামৰাকলৰাকক জৰানৰা 

পয সে্েৰা তেৰামৰাকলৰাকক পৰাইিৰা, আÉ েৰাকে পসহকৰ আিৰা, 
এইকবৰাৰ কথৰা তসৰাৱঁৰণ কৰৰাই থৰাপকম। ১৩ মই তযপেয়ৰাললকক 
এই তদহৰাে থৰাপকম তেৰামৰাকলৰাকক তসৰঁাৱৰণ কৰৰাই তচেনৰা 
পদয়ৰা মই উপচে জ্ৰান ককৰৰঁা। ১৪ পকয়কনৰা জৰাকনৰা তয শীকৰেই 
এই তদহ এপৰব লৰাপগব। আমৰাৰ প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টই তযকনলক 
তমৰাক  জনৰাকল।  ১৫ একেকক  মই  যত্ন  কপৰম  যৰাকে  তমৰাৰ 
মৃেু্ৰ  পৰািকেৰা  তযন  তেৰামৰাকলৰাকক  এই  কথৰাকবৰাৰ  সঁুৱপৰ 
থৰাপকব পৰাপৰবৰা।

মই খ্ীষ্টৰ মথহমাৰ দশত্ন কথৰয়িা
১৬

 তযপেয়ৰা আমৰাৰ প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টৰ পৰৰা্ম আÉ আগমনৰ 
কথৰা  তেৰামৰাকলৰাকক জনৰাইপিকলৰঁা,  তেপেয়ৰা  বুপদ্ধকৰ  সজৰা, 
গল্প-কথৰাৰ অমুগৰামী নৰাপিকলৰঁা পকয়কনৰা তেওঁৰ মপহমৰাৰ তদখৰা 
সৰাক্ষী মই আপিকলৰা। ১৭ তযপেয়ৰা তেওঁ পৰম পপেৃ ঈশ্বৰৰ 
পৰৰা  সমৰাদৰ  আÉ  তগৌৰৱ  পৰাইপিল  তেপেয়ৰা  মপহমৰাযুতি 
প্ৰেৰাকপকৰ  এই  বৰাণী  আপহপিল,  “এওঁ  তমৰাৰ  পপ্ৰয়  পুত্ৰ, 
এওঁকেই মই পৰম সকন্ৰাষ্ট”। ১৮ মই তসই বৰাণী শুপনপিকলৰা। 
তেপেয়ৰা আপম তেওঁৰ লগে তসই পপবত্ৰ পব্যেে আপিকলৰঁা।

১৯
 আপম  ভৰাৱবৰাদী  সকলৰ  বৰাক্ে  আগেলক  দৃঢ়  লহ 

থকৰা পৰাইকিৰঁা। ইয়ৰাকে তেৰামৰাকলৰাকক মন পদিৰা ভৰাল কপৰিৰা 
পকয়কনৰা  এইকটৰা  এটৰা  তপৰাহৰ,  পযকটৰা  আন্ৰাৰময়  ঠৰাইে 
প্ৰদীপৰ  সৰাদৃশ্,  পদন  নহয়মৰাকন  তেৰামৰাকলৰাকৰ  হৃদয়ে 
প্ৰভৰােীয়  েৰৰাৰ  উদয়  হয়।  ২০ পকন্তু  গুÉত্বপূণ্য  কথৰাকটৰা 
জৰাপন তলৰাৱৰাকটৰা ভৰাল তয শৰাস্ত্ৰৰ তকৰাকনৰা ভৰাৱবৰাণী তকৰাকনৰা 
ভৰাববৰাদীৰ পনজ ব্ৰাখ্ৰা নহয়। ২১ পকয়কনৰা তকৰাকনৰা মৰানুকহ কব 
পবচৰৰা, তেওঁৰ অনুসৰাকৰ ভৰাৱবৰাণী নহয়। পকন্তু পপবত্ৰ আত্ৰাৰ 
দ্ৰাৰৰাই চৰাপলে লহ মৰানুহপবলৰাকক ঈশ্বৰৰ বৰাক্ কয়।

ভাঁথৰ জকাো থশক্ক

২  ১ যপদও মৰানুহপবলৰাকৰ মৰাজে ভৰঁাপৰ তকৰাৱৰা ভৰাৱবৰাদী 
উ-পন্ন  লহপিল,  ঠিক  তেকনলককয়  তেৰামৰাকলৰাকৰ 

মৰাজকেৰা ভৰঁাপৰ তকৰাৱৰা ভৰাৱবৰাদী উপপসহে হব। তেওঁকলৰাকক 
গুপুকে পবনৰাশÉপ পবধম্য প্ৰচপলে কপৰব আÉ তসই প্ৰভুক 
অস্ীকৰাৰ  কপৰব  পয  জনৰাই  তেওঁপবলৰাকক  মুপতি  পদকল। 
একনদকৰ  কপৰ  পনকজ  পনজৰ আকপষ্মক  পবনৰাশক আমন্ত্ৰণ 
কপৰব।  ২ আÉ অকনক তলৰাকপবলৰাক তেওঁপবলৰাকৰ লম্পট 
আচৰণৰ  অনুগৰামী  হব।  তেওঁপবলৰাকৰ  কৰাৰকণই  সে্ৰ 
পথ পনপন্ে হব। ৩ তলৰাভৰ কৰাৰকণ পনজৰ কপল্পে বৰাক্কৰ 
তেৰামৰাকলৰাকৰ  পৰৰা  ধন  লৰাভ  কপৰব।  তেওঁপবলৰাকৰ  দডি 
ঈশ্বৰৰ দ্ৰাৰৰা পূব্্য কৰ পৰৰা পনধ্যৰাপৰে কৰৰা লহকি। তেওঁপবলৰাকৰ 
পবনৰাশ প্ৰস্তুে লহ আকি আÉ তেওঁপবলৰাকলল অকপক্ষৰা কপৰ 
আকি।

৪
 পকয়কনৰা  ঈশ্বকৰ  পৰাপ  কৰৰা  দূেপবলৰাকক  মৰম  নকপৰ 

তেওঁপবলৰাকক  পৰােৰাল  অন্কুপে  তপলৰাই  পদকল,  যৰাকে 
ন্ৰায়ৰ পদনললকক েৰাকে পপৰ থৰাকক।

৫
 তেওঁ পুৰৰােন জগেককৰা মৰম নকপৰকল, পকন্তু তনৰাহক 

ৰক্ষৰা কপৰকল, তযপেয়ৰা ভপতিহীন পবলৰাকৰ ওপৰলল জলপ্ৰাৱন 
পঠৰাকল।  তনৰাহ  তসই  আঠজনৰ  পভেৰে  এজন  আপিল 
পযপবলৰাক  জলপ্ৰলয়ৰ  পৰৰা  ৰক্ষৰা  পৰাইপিল।  ধৰাপম্যকেৰাৰ 
প্ৰচৰাৰক তনৰাকহ উপকদশ পদপিল।
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৬
 চকদৰাম আÉ ঘকমৰাৰৰা দকৰ নগৰক ভষ্ম কপৰ চৰাই কপৰ 

তপলৰাকল যৰাকে ভপতিলঙ্ঘনকৰাৰী পবলৰাকৰ লসকে পয ঘটিব 
েৰাৰ কৰাৰকণ আপহ্য  কপৰ থকল। ৭ তেওঁ তলৰাটক ৰক্ষৰা কপৰকল 
পয  এজন  ধৰাপম্যক  পুÉষ  আপিল।কেওঁ  ধম্্য হীন  পবলৰাকৰ 
লম্পট আচৰণে দুখী লহপিল। ৮ তসই জন ধৰাপম্যক  পুÉষ 
তেওঁপবলৰাকৰ  মৰাজে  বৰাস ককৰৰঁাকে  তেওঁপবলৰাকৰ অধম্য-
কৰায্য্ পবলৰাক প্ৰপেপদকনই তদপখ শুপন তেওঁৰ প্ৰৰাণে পবৰপতি 
পৰাইপিল।

৯
 এইদকৰ  প্ৰভুকৱ  জৰাকন  তয  ভতিপবলৰাকক  ন্ৰায়ৰ 

পদনললকক তককনলক উদ্ধৰাৰ কপৰব লৰাকগ, আÉ দুষ্টকবৰাৰক 
দডিৰ  তহেু  তককনলক  ৰৰাপখব  লৰাকগ।  ১০

 পবকশষলক 
তসইপবলৰাকক  পযপবলৰাকক  পনজৰ  পৰাপময়  প্ৰবৃপে  আÉ 
অশুপচেৰাৰ অপভলৰাষে চকল আÉ প্ৰভুৰ প্ৰভুত্বক তহয়জ্ৰান 
ককৰ।
এই সককল পনজৰ ওপৰে অহংকৰাৰ ককৰ।কেওঁপবলৰাকক 

প্ৰেৰাপকৰাৰীৰ পবÉকদ্ধ পনন্ৰা কপৰবলল ভয় নককৰ। ১১ পকন্তু 
তেওঁপবলৰাকেলক বলৱন্ পৰৰা্মী স্গ্যদূে পবলৰাককও, প্ৰভুৰ 
আগে তকৰাকনৰাধৰণৰ পনন্ৰাপূণ্য তদৰাষৰাকৰৰাপ নককৰ।

১২
 পকন্তু  এওঁকলৰাক  পয  জ্ৰানহীন  পশুকবৰাৰৰ  সমৰান  পয 

পবলৰাকক  সহজপ্ৰবৃপেৰ  কম্্য   তবৰাৰ  ককৰ।কেওঁকলৰাক  ধৰৰা 
পপৰব আÉ ক্ষয় পৰাবৰ কৰাৰকণ জন্ম হল। তেওঁপবলৰাকক তসই 
পবষয়ৰ পবÉকদ্ধ কথৰা কয়, যৰাৰ পবষকয় তেওঁকলৰাকক নুবুকজ। 
তযকনলক  পশু  মৰৰা  হয়,  তেকনলককয়  এওঁকলৰাকককৰা  নষ্ট 
কৰৰা হব। ১৩ তেওঁপবলৰাক অপকৰাৰৰ সলপন অপকৰাকৰই পৰাব। 
তেওঁকলৰাকৰ উদৰ েৃপপ্কক সুখ জ্ৰান ককৰ।
তেওঁপবলৰাক  দৰাগ  আÉ  কলঙ্কস্Éপ।  তেওঁপবলৰাক 

তেৰামৰাকলৰাকৰ  লগে  উৎসৱে  সপন্মপলে  হকল 
১৪

 তেওঁপবলৰাকৰ চকু সদৰায় ব্পভচৰাকৰকৰ পপৰপূণ্য। এইদকৰ 
তেওঁপবলৰাকৰ চকু পৰাপ কৰৰাৰ পৰৰা ক্ষৰান্ নহয়। চঞ্চলমনৰা 
পবলৰাকক পৰাপৰ কৰাৰকণ ফুচুলৰাই পনকয়। তেওঁপবলৰাকৰ হৃদয় 
তলৰাভে পনপুণ। তেওঁপবলৰাক শৰাওৰ সন্ৰান।

১৫
 তপৰান  পথ  ে্ৰাগ  কপৰ  তেওঁপবলৰাক  অপকথ  গল। 

পবকয়ৰাৰৰ  পুত্ৰ  পবপলয়মৰ পথে চপলবলল অগ্ৰসৰ,  পবপলয়ম, 
পয অধৰাপম্যকেৰাৰ তবচ ভৰাল পৰাইপিল। ১৬ পকন্তু তেওঁৰ তবয়ৰা 
কম্্য ৰ  বৰাকব  গৰাধই,  পয অবৰাক মৰানুহৰ মৰাকেকৰ কথৰা  লক 
তেওঁক ধমক পদ ভৰাববৰাদীৰ পনকব্্য ৰাধেৰা পনবৰাৰন কপৰকল।

১৭
 এই পশক্ষকপবলৰাক পৰানী নথকৰা নৰাদস্Éপ আÉ ধুমুহৰা 

বেৰাকহ উÉৱৰাই পনয়ৰা তমঘস্Éপ। তেওঁপবলৰাকৰ কৰাৰকণ তঘৰাৰ 
অন্ৰাৰপূণ্য সহৰান পনপচিে কৰৰা লহকি। ১৮ তেওঁপবলৰাকক হৰাে 
সৰাপৰ অহৰাপবলৰাকক তেওঁপবলৰাকক পনজৰ ব্থ্য অহংকৰাৰপুণ্য 
বৰাক্কৰ  তেওঁপবলৰাকক  মৰাংপসক  কুঅপভলৰাষৰ  ইচ্ৰাক 
উদগৰাই সে্ৰ পথৰ পৰৰা ফুচুলৰাই পনকয়। ১৯ এই ভৰঁাপৰ তকৰাৱৰা 
পশক্ষক পবলৰাকক তেওপঁবলৰাকক স্ৰাধীনেৰাৰ বৰাক্ কয়। কৰাৰণ 
পয ব্পতিকয় পযহৰ দ্ৰাৰৰা পৰৰাপজে হয় তেওঁ েৰাকৰ দৰাস হয়।

২০
 তসকয় যপদ  তেওঁপবলৰাক আমৰাৰ প্ৰভু েথৰা  ত্ৰৰাণকে্য ৰা 

যীচু খ্ীষ্টক জৰাপন আÉ সংসৰাৰৰ নৰানৰা অশুপচেৰাৰ পৰৰা হৰাে 
সৰাপৰ অহৰা পৰািকেৰা পুনৰৰাই েৰাকে পপৰ পৰৰাপজে হয়। েৰাকে 

তেওঁপবলৰাকৰ  তশষ  পসহপে প্ৰথম অৱসহৰােলককয়ৰা  তবয়ৰা 
হয়।  ২১ পকয়কনৰা  তেওঁপবৰালকৰ পকক্ষ পপবত্ৰ আজ্ৰাৰ পৰৰা 
উলটি তযৰাৱৰােলক, ধম্্য -পথ নজনৰালক থকৰা তেওঁকলৰাকৰ 
বৰাকব  ভৰাল আপিল।  ২২ তেওঁপবলৰাকৰ  লগে  তেকনকুৱৰাই 
ঘটিল  তযকনলক  স্Éপ  পটন্ৰে  তকৰাৱৰাৰ  দকৰ,  “কুককৰ 
পনজৰ বৰঁাপেলল উভপে  যৰায়” a আÉ “এটৰা ধুউৱৰা গৰাহপৰকয় 
তবৰাকৰাে তলটিবলল আককৌ উলটি যৰায়।”

যীচু পুনৰ আথহব

৩  ১ তহ তমৰাৰ বনু্গন এপেয়ৰা মই তেৰামৰাকলৰাকলল পলখৰা 
এইখন  পদ্েীয়  পত্ৰ।  এই  দুকয়ৰা  পত্ৰৰ  দ্ৰাৰৰাই  তসই 

কথৰাকবৰাৰ  তসৰঁাৱৰণ  কৰৰাই  তেৰামৰাকলৰাকৰ  পনম্্য ল  পচত্তক 
তচেনৰা  পদকিৰঁা।  ২

 যৰাকে  তেৰামৰাকলৰাক  পপবত্ৰ  ভৰাৱবৰাদী 
সককল পূকব্্য  তকৰাৱৰা কথৰাকবৰাৰ আÉ পৰঁাচপনপবলৰাকৰ দ্ৰাৰৰা 
তেৰামৰাকলৰাকক  পদয়ৰা ত্ৰৰাণকে্য ৰা প্ৰভুৰ আজ্ৰাকবৰাৰ  তসৰঁাৱৰণ 
কৰৰা।

৩
 প্ৰথকম ইয়ৰাকক জৰাপন তলৰাৱৰা তয তশষৰ কৰালে পবদ্Éপে 

আসতি  পবদ্Éপকৰাৰীপবলৰাক  উপপসহে  হব  ৪ আÉ  কব, 
“তেওঁৰ পুনৰ আগমনৰ প্ৰপেজ্ৰা পক হল? পকয়কনৰা আমৰাৰ 
পপেৃসকল  পনপদ্ৰে  হল,  তেপেয়ৰাকৰ  পৰৰা  একন  পক  সৃপষ্টৰ 
আৰম্ভণৰ পৰৰা তেকনদকৰই চপল আপহকি।”

৫
 পকন্তু তেওঁপবলৰাকক ইচ্ৰাকৃে ভৰাকৱ ইয়ৰাকক পৰাহপৰ যৰায় 

তয, ঈশ্বৰৰ বৰাক্ৰ গুকণ আকৰাশ মডিল পসহপে প্ৰৰাপ্ আÉ 
পৃপথৱী জলৰ দ্ৰাৰৰাই আÉ জলকেই  পসহে আকি, ৬ আÉ 
এইকবৰাৰৰ দ্ৰাৰৰাই  তেপেয়ৰাৰ জগে  পবনষ্ট লহপিল।  ৭ পকন্তু 
এই আকৰাশ মডিল আÉ পৃপথৱী আপজও  পনজ অপস্তত্বকে 
আকি, তসই আকদশকৰ জুইৰ দ্ৰাৰৰাই পবনষ্ট কপৰবলল সপঞ্চে 
আকি।এইপবলৰাকক তসই পদনৰ কৰাৰকণ ৰখৰা লহকি তযপেয়ৰা 
ভপতিহীন মৰানুহপবলৰাকৰ পবচৰাৰ হব আÉ তেওঁপবলৰাকক নষ্ট 
কপৰ পদয়ৰা হব।

৮
 পকন্তু তমৰাৰ পপ্ৰয়পবলৰাক! এটৰা কথৰা নৰাপৰাহপৰবৰা তয, প্ৰভুৰ 

আগে এপদকনই হৰাজৰাৰ বিৰৰ পনপচনৰা, আÉ হৰাজৰাৰ বিকৰই 
এপদনৰ পনপচনৰা। ৯ প্ৰভুকৱ পনজ প্ৰপেজ্ৰাৰ কথৰাে তেকন পলম 
নককৰ, তযকনলক তকৰাকনৰা তকৰাকনৰাকৱ ভৰাকৱ পকন্তু তেও ঁআমৰাৰ 
প্ৰপে দীঘ্য-সপহঞু্চ হয়, পকয়কনৰা তকৰাকনৰা তযন পবনষ্ট নহয়, পকন্তু 
তেও ঁপবচৰাকৰ সককলৰাকৱ তযন মন পৰালটনে প্ৰবৃত্ত হয়।

১০
 পকন্তু প্ৰভুৰ পদন তচৰাৰৰ দকৰ আপহব। তসই পদন এক 

ভয়ঙ্কৰ শব্দ কপৰ আকৰাশ-মডিল লুপ্ হব,  মূলবসত্তকবৰাৰ 
বস্তুপবলৰাক পুপৰ  যৰাব b হব, আÉ পৃপথৱী আÉ েৰাৰ সককলৰাকবৰাৰ 
বসত্ত তপৰাৰৰা যৰাব। ১১ পকয়কনৰা তযপেয়ৰা এই সককলৰা বসত্তকবৰাৰ 
লয়  হবলল  লহকি  তেকন্  তেৰামৰাকলৰাকক  পচন্ৰা  কৰৰা  তয 
তেৰামৰাকলৰাক তককন তহৰাৱৰা উপচে? তেৰামৰাকলৰাকক ঈশ্বৰলল 
সমপপ্যে পপবত্ৰ জীৱন জীয়ৰাব লৰাকগ, আÉ প্ৰকে্ক উত্তম 

a ২.২২ উদৰাহৰণ পহকেৰা. ২৬:১১
b ৩:১০ বস্তুথবিাক পুথৰ যাব প্ৰথমকে  পকিুমৰান  য়ুনৰানী 
অনুপলপপে  “তপৰাৱৰা  যৰাব” আÉ  পকিুমৰানে আকি,  “পবলীন  লহ 
যৰাব।”



279 ২ থপিৰ ৩:১৮

কম্্য  কৰৰাকটৰা আৱশ্ক। ১২ আÉ তেৰামৰাকলৰাকক ঈশ্বৰৰ তসই 
আগমনৰ পদনলল অকপক্ষৰা কপৰব লৰাকগ আÉ আকৰাঙ্খৰা কপৰব 
লৰাকগ। তসই পদন অহৰাৰ লকগ লকগই আকৰাশ-মডিল পুপৰ 
ক্ষনে লয়প্ৰৰাপ্ হব আÉ মূলকবৰাৰ দগ্ধ লহ গপল যৰাব। ১৩ পকন্তু 
আপম ঈশ্বৰৰ বৰাক্ৰানুসৰাকৰ এক নেুন আকৰাশ-মডিল আÉ 
পৃপথৱীলল অকপক্ষৰা কপৰ আকিৰঁা, যে ধৰাপম্যকেৰা পনবৰাস ককৰ।

১৪
 একেকক  তহ  পপ্ৰয়পবলৰাক,  পযকহেু  তেৰামৰাকলৰাকক 

এইকবৰাৰৰ বৰাকব অকপক্ষৰা কপৰ আিৰা, যত্ন কৰৰা যৰাকে প্ৰভুৰ 
দৃপষ্টে তেৰামৰাকলৰাক তযন পনকিলঙ্ক আÉ পনকদ্্য ৰাষী লহ শৰাপন্কৰ 
প্ৰকৰাপশে তহৰাৱৰা। ১৫ আমৰাৰ প্ৰভুৰ দীঘ্য-সপহঞু্চেৰাক পপৰত্ৰৰাণ 
বুপল জ্ৰান কৰৰা। তযকনলক আমৰাৰ পপ্ৰয় ভৰাই তপৌকলও ঈশ্বৰৰ 
দ্ৰাৰৰা তেওঁক পদয়ৰা জ্ৰান অনুসৰাকৰ তেৰামৰাকলৰাকলল পলপখকল। 

১৬
 পনজৰ  অন্  সককলৰা  পত্ৰকেৰা  এইকবৰাৰ  পবষয়ৰ  প্ৰসংগ 

কপৰ লককি। তসই পত্ৰকবৰাৰে তকেকবৰাৰ একন কথৰা আকি 
পযকবৰাৰ বুপজবলল টৰান। অজ্ৰান আÉ চঞ্চল মৰানুহপবলৰাকক 
তসইপবলৰাকৰ অথ্যক অথ্যৰান্ৰ ককৰ। আন শৰাস্ত্ৰৰ তক্ষত্ৰকেৰা 
এককই ককৰ। ইয়ৰাৰ দ্ৰাৰৰা তেওঁকলৰাকক পনকজ পনজৰ ভপৰে 
কুঠৰাৰ মৰাকৰ।

১৭
 একেকক তহ  পপ্ৰয়পবলৰাক, তেৰামৰাকলৰাকক এই সককলৰা 

কথৰা আকগকয় জৰাপন সৰাৱধৰান তহৰাৱৰা, যৰাকে ধম্্য হীনপবলৰাকৰ 
ভ্ৰৰাপন্লল পনয়ৰা লহ পনজ পসহৰেৰাৰ পৰৰা তযন পপেে তনৰাকহৰাৱৰা। 
১৮

 আÉ আমৰাৰ প্ৰভু আÉ ত্ৰৰাণকে্য ৰা যীচু খ্ীষ্টৰ অনুগ্ৰহে 
আÉ জ্ৰানে বৰাপঢ়  তযৰাৱৰা। এপেয়ৰা আÉ অনন্কৰালললকক 
তেওঁৰ মপহমৰা হওক।


