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১

 যীচু  খ্ীষ্টৰ  দৰাস  আÉ  যৰাককৰাৱৰ  ভৰাই  পযহূদৰাৰ  লহ 
তেৰামৰাকলৰাকৰ নৰাম পয ঈশ্বৰৰ পপ্ৰয় েথৰা যীচু খ্ীষ্টৰ পনপমকত্ত 
ৰপক্ষে,  আÉ  ঈশ্বৰৰ  দ্ৰাৰৰা  আমপন্ত্ৰে  তলৰাকপবলৰাকৰ 
সমীপলল।

২
 তেৰামৰাকলৰাকক  দয়ৰা,  শৰাপন্  আÉ  তপ্ৰম  বৰাহুল্Éকপ 

হওক।

পাপীয়ে দডি পাব
৩

 পপ্ৰয়  বনু্গন,  যপদও  তমৰাৰ  বহুে  ইচ্ৰা  আপিল 
তেৰামৰাকলৰাকলল  তসই  পবষকয়  পলপখবলল,  পযহৰ  আপম 
সমভৰাগী।মই  তেৰামৰাকলৰাকক  পলপখ  আÉ  তেৰামৰাকলৰাকক 
উদগৰাবলল আৱশ্ক অনুভৱ কপৰকলৰঁা যৰাকে তেৰামৰাকলৰাকক 
তসই  পবশ্বৰাসৰ  পকক্ষ  প্ৰৰাণপণ  কপৰ  থৰাকৰা  পযকটৰা  ঈশ্বকৰ 
পপবত্ৰ তলৰাকপবলৰাকক সদৰা-সব্যদৰায়ৰ বৰাকব পদকি। ৪ পকয়কনৰা 
আমৰাৰ  মৰাজে  পকিুমৰান  তলৰাকক  গুপুেÉকপ  তসৰামৰাই 
আপহকি। এইপবলৰাকৰ দডিৰ পবষকয় শৰাস্ত্ৰে বহুে আগকেই 
ভৰাৱবৰাণী কৰৰা লহপিল। এই তলৰাক পবলৰাক ঈশ্বৰ পবহীন। এই 
তলৰাকপবলৰাকক ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহক  তভৰাগ-পবলৰাসৰ এটৰা পথ 
পহচৰাকপ বৰাপি ললকি।আÉ আমৰাৰ প্ৰভু আÉ একমৰাত্ৰ স্ৰামী 
যীচু খ্ীষ্টক অস্ীকৰাৰ ককৰ।

৫
 মই  তেৰামৰাকলৰাকক তসৰঁাৱৰণ কৰৰাব  পবিৰাপৰকিৰঁা  (যপদও 

তেৰামৰাকলৰাক  এই  কথৰাকবৰাৰ  জৰানৰাই)  তয  পয  প্ৰভুকৱ 
প্ৰথকম  পনজৰ তলৰাক  পবলৰাকক  পমচৰৰ তদশৰ পৰৰা উদ্ধৰাৰ 
কপৰ  আপনকল,  পৰািে  পযপবলৰাকক  পবশ্বৰাসক  অস্ীকৰাৰ 
কপৰকল, তেওঁকলৰাকক পক দকৰ পবনষ্ট কপৰ  পদকল। a ৬ মই 
তেৰামৰাকলৰাকক এইকটৰাও তসৰাৱঁৰৰাব তখৰাকজৰা তয পয স্গ্যদূে 
পবলৰাকক  পনজৰ অপধপে্ বজৰাই ৰৰাপখব তনৰাৱৰাপৰকল,  পকন্তু 
পযপবলৰাকক  পনজৰ  পনবৰাস  সহৰানক  তসই  ভীক্ষন  পদনৰ 
পবচৰাৰৰ অকথ্য অন্কৰাৰে সদৰাকৰালৰ বন্নে ৰৰাপখকল। ৭ এই 
দকৰ  মই  তেৰামৰাকলৰাকক  এইকটৰাও  তসৰঁাৱৰৰাব  তখৰাকজৰা  তয 
চকদৰাম আÉ ঘকমৰাৰৰা আÉ েৰাৰ চৰাপৰওপফৰালৰ নগৰকবৰাকৰ 
এই  দুেপবলৰাকৰ  সমৰাকনই  তবশ্ৰাগমন  কপৰকল  অথ্যৰাে 
অপ্ৰৰাকৃপেক পুংলমথুনে ৰে হল। তেওঁকলৰাকক তকপেয়ৰাও 
ননুমুওৱৰা অপনিে তপলৰাই পদবলল দডি পদয়ৰা হল। তসইকবৰাৰ 
আমৰাৰ বৰাকব আপহ্য ৰস্Éকপ আগে ওলৰাই আকি।

৮
 ঠিক একনদকৰই আমৰাৰ মৰাজে তসৰামৰাই অহৰা এই তলৰাক 

পবলৰাকক সকপৰানৰ  পপকি পপকি তদৌপৰ  পনজৰ শৰীৰ  পবলৰাক 
পবকৃে  কপৰ  আকি।  এওঁকলৰাকক  প্ৰভুৰ  সৰামথ্যক  উঠৰাই 

a ৫ প্ৰভু পকিুমৰান সককলৰােলক পুৰনৰা আÉ সকব্যৰাত্তম গ্ৰীক পযহূদৰা 
পদে ইয়ৰাে, “যীচু” আকি। যপদ “যীচু” ইয়ৰাে মূল Éতপ মৰান্েৰা 
তেকনহকল পদ ৬ তেৰা “প্ৰভুৰ” ঠৰাইে “যীচু” হব লৰাকগ।

অৱকহলৰা  ককৰ,  আÉ  মপহমৰাময়  স্গ্যদুেপবলৰাকৰ  পবÉকধ 
পনন্ৰা ককৰ। ৯ প্ৰধৰান স্গ্যদূে মীখৰাকয়কল, তযপেয়ৰা তমৰাপচৰ 
শৰীৰৰ পবষকয় বৰাদৰানুবৰাদ কপৰ বৰাগযুদ্ধ কপৰকল তেপেয়ৰা েৰাৰ 
পবÉকদ্ধ তেওঁ পনন্ৰাযুতি পনষ্পপে কপৰবলল সৰাহ নৰাপৰাকল। 
তেওঁ মৰাত্ৰ ককল, “প্ৰভুকৱ তেৰামৰাক ভৎসনৰা কৰক”

১০
 পকন্তু  এই  তলৰাকপবলৰাকক  পযহক  নৰাজৰাকন  েৰাক 

সমৰাকলৰাচনৰা  ককৰ,  আÉ  এই  তলৰাকপবলৰাক  জ্ৰানহীন 
পশুকবৰাৰৰ দকৰ, তেওঁপবলৰাকক পযকবৰাৰ কথৰাক স্ৰাভৰাপৱক Éতপ 
জৰাকন তসইকবৰাৰ কথৰাকৰই তেওঁকলৰাক নষ্ট হয়। ১১ তেওঁকলৰাক 
সন্ৰাপৰ পৰাত্ৰ,  পকয়কনৰা  তেওঁকলৰাকক কপয়নৰ পথে গমন 
কপৰকল। ধন অজ্য ন কপৰবলল তেওঁকলৰাকক  পনজকক একন 
ভ্ৰৰান্পথে সমপপ্যে কপৰকল তযকনলক পবপলয়কম কপৰপিল। 
তসকয় তেওঁকলৰাক নষ্ট লহ যৰাব তযকনলক তকৰাৰহৰ পবকদ্ৰৰাহে 
ভৰাগ তলৰাৱৰাপবলৰাকৰ পবনষ্ট কৰৰা লহপিল।

১২
 তেওঁকলৰাক তেৰামৰাকলৰাকৰ প্ৰীপে তভৰাজে লুকৰাই থকৰা 

পবঘন্ন জনক পশল স্Éপ হয়। এই তলৰাকপবলৰাকক পনভ্য কয়কৰ 
তেৰামৰাকলৰাকৰ লগে তখৰাৱৰা-কবৰাৱৰা ককৰ পকন্তু তেওঁকলৰাকক 
তকৱল  পনজৰ স্ৰাথ্য তহ  পচন্ৰা থৰাকক। তেওঁকলৰাক বেৰাহে 
চলৰাই  পনয়ৰা পৰানী নথকৰা তমঘ, তেওঁকলৰাক তহমন্ কৰালৰ 
ফলহীন গি।কেওঁকলৰাক দুবৰাৰ মৰৰা।  তসইকবৰাৰক উঘৰাপল 
তপকলৰাৱৰা  গি।  ১৩ তেওঁপবলৰাক  পনজৰ  লজিৰাÉকপ  তফন 
উপলওৱৰা  সৰাগৰৰ  প্ৰকৰাডি  তঢৌ।  তেওঁকলৰাক  ভ্ৰমণকৰাৰী 
েৰৰাস্Éপ পযপবলৰাকৰ কৰাৰকণ অনন্কলীয়ৰা তঘৰাৰ অন্কৰাৰ 
পনপচিে কপৰ তথৰাৱৰা আকি।

১৪
 আদমৰ সপ্ম পুÉষৰ পয হকনৰাককও এই তলৰাকপবলৰাকৰ 

কৰাৰকণ  এই  বৰাক্ৰ  ভৰাৱবৰাণী  কপৰপিল:  “তচৰাৱৰা  প্ৰভুকৱ 
পনজৰ হৰাজৰাৰ হৰাজৰাৰ স্গ্যদূেৰ লসকে ১৫ সককলৰা পবলৰাকৰ 
তসৰাধ-পবচৰাৰ কপৰবলল আপহ আকি।  যৰাকে  তলৰাকপবলৰাকক 
পয  ভপতিহীন  কৰায্য্  কপৰকি,  তেওঁকলৰাকৰ  কৰাৰকণ  আÉ 
পযপবলৰাকক ঈশ্বৰৰ পবÉকদ্ধ পনন্ৰা কপৰকল, তেওঁকলৰাকক দডি 
পদব।”

১৬
 এই  তলৰাকপবলৰাক  পববৰাদকৰাৰী,  আÉ  স্ভৰাগ্পনন্ক। 

এইপবলৰাকক পনজৰ ইচ্ৰাৰ দৰাস, আÉ পনজৰ মূকখকৰ গব্্য  
কথৰা কয়। পনজৰ লৰাভৰ অকথ্য মৰানুহৰ প্ৰশংসৰা ককৰ।

যত্ কথৰ িাথকবলি সােধানবাণী
১৭

 পকন্তু  তহ  পপ্ৰয়পবলৰাক,  তসই  বৰাক্কবৰাৰ  মনে  ৰৰাপখবৰা 
পযকবৰাৰ  আমৰাৰ  প্ৰভু  যীচু  খ্ীষ্টৰ  পৰঁাচপনপবলৰাকৰ  দ্ৰাৰৰা 
আগকেই  তকৰাৱৰা  লহকি।  ১৮ তেওঁকলৰাকক  তেৰামৰাকলৰাকক 
লকপিকল,  “তশষৰ  সময়ে  একন  তলৰাকপবলৰাক  আপহ 
উপপসহে হব পযপবলৰাকক ঈশ্বৰৰ লগে পয পবলৰাক সমপন্ে 
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তসইপবলৰাকৰ ঠৰাট্ৰা কপৰব।” তেওঁকলৰাক অপপবত্ৰ ইচ্ৰাকৰ 
চপলব  ১৯ এইপবলৰাককই  তসইপবলৰাক  পযপবলৰাকক  দলকভদৰ 
সৃপষ্ট ককৰ।

২০
 এই তলৰাকপবলৰাক প্ৰৰাকৃপেক ইচ্ৰাৰ দৰাস। এওঁকলৰাকৰ 

আত্ৰা  নৰাই।পকন্তু  পপ্ৰয়পবলৰাক  তেৰামৰাকলৰাকৰ  পৰস্পকৰ 
আপত্ক Éতপ পনজৰ অপে পপবত্ৰ পবশ্বৰাসে দৃঢ় লহ থৰাকৰা। 
পপবত্ৰ আত্ৰাকৰ লসকে প্ৰৰাথ্যনৰা কৰৰা। ২১ আমৰাৰ প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টৰ 
দয়ৰালল অকপক্ষৰা কপৰ পয তেৰামৰাকলৰাকক অনন্ জীৱনললকক 
লল যৰাব, ঈশ্বৰৰ ভপতিে লীন লহ থৰাকৰা।

২২
 পযপবলৰাকক সংশয় কপৰ আকি তেওঁপবলৰাকলল দয়ৰা কৰৰা 

২৩
 আন পবলৰাকক আগবৰাপঢ় লগ জুইৰ পৰৰা ৰক্ষৰা কৰৰা।পকন্তু 

দয়ৰা  কৰৰা  সময়ে  সৰাৱধৰান  তহৰাৱৰা আÉ  তেওঁকলৰাকৰ  বস্ত্ৰ 
পয্য্ন্  পঘন কপৰবৰা  পযহে তেওঁকলৰাকৰ পৰাপ  পূণ্য স্ভৰাৱৰ 
দৰাগ লৰাপগ আকি।

ঈশ্বৰৰ স্তুথি
২৪

 এপেয়ৰা তেওঁৰ প্ৰপে পয জনৰাই খপহ পৰৰাৰ পৰৰা ৰক্ষৰা কপৰব 
পৰাকৰ তেওঁৰ প্ৰেৰাপময় উপপসহপেে তেৰামৰাকলৰাকক মহৰান 
আনন্ৰ লসকে পনকদ্য ৰাষী Éতপ প্ৰস্তুে কপৰব পৰাকৰ। ২৫ আমৰাৰ 
প্ৰভু যীচু খ্ীষ্টৰ দ্ৰাৰৰা আমৰাৰ উদ্ধৰাৰকে্য ৰা তসই একমৰাত্ৰ ঈশ্বৰৰ 
মপহমৰা, তগৌৰৱ, পৰৰা্ম আÉ ক্ষমেৰা যুগ যুগৰ পৰৰা এপেয়ৰা 
যুগ যুগৰান্লল হওক আকমন।


