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1 িথচলনীকীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক বুিল েপৗেল িনজেক দুবাৰ দুবাৰ উেল্লখ কিৰেছ

(1:1; 2:18) চীল আৰু তীমিথয় (3:2,6), েযিতয়া েপৗলৰ িদ্বতীয়
িমছনাৰী যাত্রাৰ সময়ত যাত্রাৰ সমভাগী আিছল, েতিতয়া মণ্ডলী
স্থািপত ৈহিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 17:1�9), েতওঁ এই পত্র িলিখিছল,
েযিতয়া েতওঁ েকইমাহ মানৰ কাৰেণ িবশ্বাসীসকলৰ ওচৰৈল ৈগিছল
েপৗলৰ পিৰচযর্াই িথচলনীকীত অৱেশয্ একমাত্র িযহূদীসকলেক স্পশর্
কৰা নািছল বৰং অনা-িযহূদীসকলেকা স্পশর্ ক অেনক অনা-
িযহূদীেলাক মূির্তপূজা কৰাৰ পৰা বািহৰ ৈহ মণ্ডলীৈল আিহিছল, এয়া
েসই সময়ৰ িযহূদীসকলৰ মাজত েকােনা িবেশষ সমসয্া নািছল (1
িথচলনীকীয়া 1:9)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভতঃ সময় প্রায় 51 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল কিৰন্থ চহৰৰ পৰা িথচলনীকীয়া মণ্ডলীৈল এই প্রথম পত্র

িলিখিছল
প্রাপক
1 িথচলনীকীয়া 1:1 পেদ সদসয্সকলক িচিহ্নত কেৰ

“িথচলনীকীয়া মণ্ডলীৰ” সদসয্সকলক যিদও প্রথম পত্রৰ কাৰেণ
উদ্দীষ্ট পাঠক িহচােপ িচিহ্নত কেৰ, তথািপও এই পত্রখেন সকেলােত
থকা সকেলা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ কথা কয়

উেদ্দশয্
এই পত্র িলখাৰ েখত্রত েপৗলৰ উেদ্দশয্ আিছল তাত থকা

নতুন ৰূপান্তিৰত খ্রীষ্টিয়ান সকলৰ কষ্টত উৎসাহ িদয়া (3:3�-
5), ধাির্মকভােব জীৱন-যাপন কৰা িবষয়ত িনেদর্ শনা িদয়া (4:1�-
12) িযসকেল খ্রীষ্টৰ আগমণৰ আগত মৃতুয্বৰণ কিৰেল, েসই
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িবশ্বাসীসকলৰ ভিৱষয্ত সম্পেকর্ িনশ্চয়তা প্রদান কৰা (4:13�-18),
িকছুমান ৈনিতক আৰু বয্ৱহািৰক িবষয়ৰ সংেশাধন

মূল িবষয়
মণ্ডলীৰ বােব উেদ্বগ

প্রান্তেৰখা
1. ধনয্বাদ িদয়া — 1:1-10
2. পঁাচিনবাবৰ িক্রয়া-কলাপৰ প্রিতৰক্ষা — 2:1-3:13
3. িথচলনীকীয়াবাসীৈল উপেদশ — 4:1-5:22
4. সামৰিণ প্রাথর্না আৰু আশীবর্াদ বাণী — 5:23-28
1 মই েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়, িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টত

থকা িথচলনীকীয়া সকলৰ মণ্ডলীৰ সমীপৈল; অনুগ্রহ আৰু শািন্ত
আেপানােলাকৈল হওক

2 আিম সদায় প্রাথর্না কালত আেপানােলাক সকেলােৰ নাম
েসঁাৱৰণ কেৰঁা আৰু আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদওঁ
3আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ কাযর্, েপ্রমৰ পিৰশ্রমআৰুআমাৰ প্রভু যীচু
খ্রীষ্টত িয আশা আেছ, েসই আশাক দৃঢ়ভােব আৰু সহনশীলতােৰ েয
আেপানােলােক ধিৰ ৰািখেছ, েসেয়েহ এইেবাৰ িবষয় েসঁাৱৰণ কিৰ
িনৰন্তেৰ আিম িপতৃ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রাথর্না কিৰ আেছঁা

4 েহ ঈশ্বৰৰ িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলাক েয মেনানীত েলাক,
েসই িবষেয় আিম জােনা; 5 কাৰণ আমাৰ দ্বাৰা প্রচািৰত শুভবাতর্ া
েকৱল কথােৰ আেপানােলাকৈল অহা নািছল; িকন্তু পৰাক্রম,
পিবত্র আত্মা আৰু অিধক িনশ্চয়তােৰ আেপানােলাকৈল আিহিছল
তােত আিম আেপানােলাকৰ বােব েকেন ধৰেণ আিছেলঁা, েসই
িবষেয় আেপানােলাকৰ লগত থকাৰ সময়ত আেপানােলােক িনেজ
জািনিছল 6 বহু েক্লশৰ মাজত পিবত্র আত্মাই িদয়া আনন্দৰ ৈসেত
আেপানােলােক েসই শুভবাতর্ া গ্রহণ কিৰ আমাৰ আৰু প্রভুৰ অনুকাৰী
হ’ল 7 তাৰ ফলত আেপানােলাক মািকদিনয়া আৰু আখায়াত থকা
সকেলা িবশ্বাসী েলাকৈল আির্হ ৈহেছ 8 মাত্র মািকদিনয়া আৰু
আখায়া* অঞ্চলেত েয আেপানােলাকৰ পৰা প্রভুৰ বাকয্ িবয়িপ
* 1 অধয্ায়:8 প্রকৃতেত গ্রীচ েদশৰ এক অঞ্চল
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পিৰেছ এেন নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ প্রিত আেপানােলাকৰ িয িবশ্বাস,
েসই বাতর্ া সকেলা ঠাইেত িবয়িপ পিৰেছ এই িবষেয় আিম এেকা
েকাৱাৰ প্রেয়াজন নাই 9 কাৰণ েলাক সকেল আমাক জনাইেছ
েয, আেপানােলােক িকদেৰ আমাক গ্রহণ কিৰিছল আৰু িক ভােব
আেপানােলােক মূির্ত পূজাৰ পৰা ঘূিৰ জীৱন্ত আৰু সতয্ ঈশ্বৰৰ েসৱা
কিৰ আেছ৷ 10 ঈশ্বেৰ িয পুত্রক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল,
েতওঁ স্বগর্ৰ পৰা ঘূিৰ অহাৈল আিম অেপক্ষাও কিৰ আেছঁা েসই পুত্র
যীচুেৱই আমাক আিহব লগা েক্রাধৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব

2 অধয্ায়
িথচলনীকীত েপৗলৰ কাযর্

1 িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলােক িনেজই জােন েয,
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আমাৰ েযাৱা অথর্হীন নহ’ল;
2 আেপানােলােক এই কথাও জােন েয, আিম আেগেয় িফিলপী
নগৰত অেনক দুখেভাগ কিৰিছেলঁা আৰু আমাক অপমািনত কৰা
ৈহিছল েতিতয়া নানা িবেৰািধতাৰ মাজেতা আিম আেপানােলাকৰ
আগত শুভবাতর্ া কবৈল আমাৰ ঈশ্বৰত সাহস পােলঁা

3 িকয়েনা আমাৰ উপেদশ ভুল িশক্ষাৰ পৰা নহয়, অশুিচতামূলক
উেদ্দশয্ৰ পৰাওঁ নহয় বা ছলনাযুক্ত নহয়; 4 িকন্তু েযেনৈক ঈশ্বেৰ
আমাক িবচাৰ কিৰ িবশ্বাসী গণয্ কিৰেল আৰু শুভবাতর্ া জেনাৱাৰ ভাৰ
িদেল; েতেনৈক আিম মানুহক সন্তুষ্ট নকিৰ আমাৰ হৃদয়ৰ পৰীক্ষা
কেৰঁাতা ঈশ্বৰকেহ সন্তুষ্ট কিৰ কওঁ 5 আেপানােলােক জােন েয,
আিম েকােনা কােল েতাষােমাদ কৰা বাকয্ েকাৱা নাই বা েলাভ
ঢািকবৈল ছলনা কিৰ েকােনা কথা েকাৱা নাই; ঈশ্বৰ ইয়াৰ সাক্ষী
6 আিম আেপানােলাকেৰ হওক বা আনেৰ হওক, েকােনা মানুহৰ
পৰা পঁাচিন িহচােপ মান মযর্দা িবচৰা নাই; অৱেশয্ খ্রীষ্টৰ পঁাচিন েহাৱা
বােব আিম েকােনা িবষয় দাবী কিৰব পািৰেলােহঁেতন৷ 7 মােক িনজৰ
সন্তানক লালন-পালন কৰাৰ িনিচনাৈক আিমও আেপানােলাকৰ
ওচৰত অিত মৃদুশীলতােৰ আিছেলঁা 8 এইদেৰ আেপানােলাকৰ প্রিত
আিম অিধক েস্নহশীল আিছেলঁা আেপানােলাকক েকৱল ঈশ্বৰৰ
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শুভবাতর্ া িদয়ােত সন্তুষ্ট নািছেলা, িকন্তু আেপানােলাকৰ কাৰেণ
িনজৰ প্রাণ িদবৈলও আিম সন্মত আিছেলঁা; কাৰণ আমাৰ বােব
আেপানােলাক অিত িপ্রয় 9 ভাই, আেপানােলােক েসঁাৱৰণ কৰক;
আমাৰ পিৰশ্রম আৰু কষ্ট িনশ্চয় মনত আেছ৷ আেপানােলাকৰ
কােৰা ওপৰত েবাজা নহবৈল, আিম িদেন-ৰািতেয় কাম কিৰ
আেপানােলাকৰ আগত ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া েঘাষণা কিৰিছেলঁা

10 আেপানােলাকৰ দেৰ িবশ্বাসী সকলৰ মাজত আিম েকেন
পিবত্র, ধাির্মক, আৰু িনেদর্ াষ আচৰণকাৰী আিছেলঁা, তাৰ সাক্ষী
আেপানােলাক আিছল আৰু ঈশ্বেৰা আেছ 11 আেপানােলােক
জােন, িপতৃেয় িনজৰ সন্তান সকলক বয্ৱহাৰ কৰাৰ দেৰ আিমও
আেপানােলাকৰ প্রিতজনক উপেদশ, উৎসাহ আৰু সান্ত্বনা দৃঢ়ভােব
িদিছেলঁা যােত, 12 িযজন ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক েতওঁৰ ৰাজয্ আৰু
মিহমাৈল আমন্ত্রণ কিৰেল, েসই জন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আেপানােলােক
েযন েযাগয্ জীৱন-যাপন কেৰ

13 এই কাৰণেত আিম সকেলা সময়েত ঈশ্বৰক ধনয্বাদ জনাওঁ;
ঈশ্বৰৰ বাকয্ েযিতয়া আেপানােলােক আমাৰ পৰা পাইিছল, েতিতয়া
মানুহৰ বাকয্ বুিল নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ বুিলেহ গ্রহণ কিৰিছল,
আৰু এই বাকয্ স্বৰূেপই ঈশ্বৰৰ বাকয্ এই বাকয্ই িবশ্বাস কৰা
সকেলােৰ মাজত কাযর্ সাধন কিৰ আেছ

14 েহ ভাইসকল, িযহূদা*ত খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বৰৰ িয মণ্ডলী সমূহ
আেছ, আেপানােলােক েসই মণ্ডলী সমূহৰ অনুকাৰী হ’ল; ইহুদী
সকলৰ পৰা েতওঁেলােক িযেবাৰ দুখ-কষ্ট েভাগ কিৰেছ, েসই এেক
িনযর্াতন আেপানােলােকও স্বজাতীয় েলাকৰ হাতত েভাগ কিৰ আেছ
15 ইহুদী সকেল প্রভু যীচুক আৰু ভাববাদী সকলক হতয্া কিৰিছল
আৰু এিতয়া আমােকা তাড়না কিৰ আেছ েতওঁেলােক ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট
নকেৰ আৰু সকেলা মানুহৰ িবপক্ষত থােক 16 আিম অনা-ইহুদী
সকলক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ বােব িশক্ষা িদওঁ, িকন্তু েতওঁেলােক
আমাক পিৰত্রাণৰ কথা কবৈল যাওেত বাধা আেৰাপ কেৰ; এইদেৰ
* 2 অধয্ায়:14 েসই সময়ৰ এখন প্রেদশ
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েতওঁেলােক বােৰ বােৰ পাপ কিৰ ঈশ্বৰৰ সীমা পাৰ আেছ েসেয়েহ
ঈশ্বৰৰ েক্রাধ চূড়ান্ত ৰূপত েতওঁেলাকৈল নািম আিহেছ৷

17 েহ ভাইসকল, মনৰ পৰা নহেলও, আেপানােলাকৰ পৰা
িকছুিদনৰ কাৰেণ আিম শৰীিৰিৰক ভােব আতৰত আেছঁা; িকন্তু
আেপানােলাকৰ মুখ পুণৰ েদখা পাবৈল আিম অিত উৎসুক ৈহ
আেছঁা; েসেয়েহ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহবৈল অিধক েচষ্টা
কিৰিছেলঁা 18 এই কাৰেণ আিম, িবেশষৈক মই েপৗেল দুই এবাৰ
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব খুিজিছেলঁা; িকন্তু চয়তােন আমাক
বাধা জন্মােল 19 িকয়েনা আমাৰ প্রভু যীচুৰ আগমণৰ িদনা েতওঁৰ
সাক্ষােত আেপানােলােকই জােনা আমাৰ আশা, আনন্দআৰু েগৗৰৱৰ
মুকুট নহ’ব? 20 বাস্তিৱকেত আেপানােলােকই আমাৰ েগৗৰৱ আৰু
আনন্দ

3 অধয্ায়
1 গিতেক আিম েযিতয়া ৈধযর্ ধিৰব েনাৱািৰেলঁা, েতিতয়া

আিথনী নগৰত অকেল থািকবৈলেক মনস্থ কিৰেলঁা 2 েসেয়েহ,
আেপানােলাকক িবশ্বাসত দৃঢ় কিৰবৈল আৰু আশ্বাস িদবৈল আিম
খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াত ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক আমাৰ িয ভাই তীমিথয়, েতওঁক
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠাইিছেলঁা, 3 যােত এেনেবাৰ েক্লশৰ
মাজত আেপানােলাক েকােনােৱ হতাশ নহয় কাৰণ আেপানােলােক
জােন েয েক্লশৰ কাৰেণই আিম িনযুক্ত ৈহেছঁা

4 েসই িবষেয় আিম আেপানােলাকৰ লগত থােকােতই েক্লশ
েয আমাৰ ওপৰত আিহব েসই কথা আেগেয় ৈকিছেলঁা পাছত
েসইদেৰ ঘিটল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন 5 েসই িবষেয়
মেয়া পুনৰ সিহব েনাৱািৰ, আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ িস্হিত জািনবৰ
কাৰেণ েতওঁক পিঠয়াইিছেলঁা আমাৰ ভয় ৈহিছল, হয়েতা চয়তােন
আেপানােলাকক পৰীক্ষাত েপলােল আৰু আমাৰ সকেলা পিৰশ্রম
বয্থর্ হ’ল 6 িকন্তু তীমিথয়ই আেপানােলাকৰ ওচৰৰ পৰা ঘূিৰ
আিহ আেপানােলাকৰ িবশ্বাস আৰু ভালেপাৱাৰ শুভ সংবাদ আমাক
িদেলিহ; েতওঁ জনােল েয, আেপানােলােক আমাক েস্নহভােৱেৰ
সকেলা সময়েত েসঁাৱৰণ কিৰ আেছ৷ আমাক েদখা পাবৈল েযেনৈক
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আেপানােলােক ইচ্ছা কেৰ, েতেনৈক আিমও আেপানােলাকক চাবৰ
কাৰেণ অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছঁা 7 এই কাৰেণ, েহ ভাইসকল,
আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ েযােগিদ আমাৰ সকেলা দুখ েক্লশেতা আিম
উৎসাহ পাওঁ

8 িকয়েনা আেপানােলাক প্রভুত দৃঢ় থকাৰ বােব আিম এিতয়া
সঁচাৈক জীয়াই আেছঁা 9 আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত
আিম িয আনেন্দেৰ আনিন্দত ৈহেছঁা, তাৰ প্রিতদান স্বৰূেপ েকেনৈক
েয আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদব পািৰম, আিম
নাজােনা! 10 আেপানােলাকৰ মুখ আিম েযন েদখা পাওঁ আৰু
আেপানােলাকৰ িবশ্বাসত িয অভাৱ আেছ, েসয়া েযন পূৰণ কিৰব
পােৰঁা, এই বােব িদেন-ৰািতেয় আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা৷

11 িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচুেৱ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল
েযাৱাৰ পথ সুগম কিৰ িদয়ক 12 আেপানােলাকৈল আমাৰ
েপ্রম েযেন, েতেনৈক ইজেন িসজনৈল আৰু সকেলা েলাকৈল
প্রভুেৱ আেপানােলাকৰ েপ্রম বঢ়াই উপচাই িদয়ক 13 ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকৰ হৃদয় দৃঢ় কিৰব আমাৰ প্রভু যীচু েযিতয়া েতওঁৰ
সকেলা পিবত্র েলােক ৈসেত আিহব, েতিতয়া েতওঁৰ েসই আগমণৰ
কালত আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ আগত আেপানােলাক েযন পিবত্রতােৰ
িনেদর্ াষী ৈহ িথয় হ’ব পািৰব, তাৰ বােবই আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা

4 অধয্ায়
খ্রীষ্টিয়ান জীৱন-যাপন

1 সবর্েশষত, েহ িপ্রয় ভাইসকল, ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কিৰবৰ কাৰেণ
িক ৰূেপ জীৱন-যাপন কিৰব লােগ, এই িবষেয় আেপানােলােক
আমাৰ পৰা িয িশক্ষা গ্রহণ কিৰেল, েসইভােৱই আেপানােলােক
চিলেছ আিম প্রভু যীচুত থািক আেপানােলাকক উদগাওঁ আৰু
পৰামশর্ িদওঁ, আেপানােলােক েযন অিধকৈক েসইভােৱ জীৱন-যাপন
কেৰ 2কাৰণ প্রভু যীচুৰ অিধকাৰৰ দ্বাৰাই আিম আেপানােলাকক িক
িক পৰামশর্ িদিছেলঁা, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন 3 িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এই েয, আেপানােলাক েযন পিবত্র হয় অথর্াৎ সকেলা
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ধৰণৰ বয্িভচাৰৰ পৰা েযন দূৈৰত থােক 4আেপানােলাক প্রেতয্েক
িনজৰ িনজৰ ভাযর্াৰ লগত েকেনদেৰ পিবত্রতােৰ আৰু সন্মানজনক
ভােৱ সহবাস কিৰব লােগ, েসই িবষেয় জােন 5 ঈশ্বৰক নজনা
অনা-ইহুদী সকলৰ িনিচনা অৈবধ মাংিসক কামনাৰ বশত চিলব
নালােগ 6 এই িবষয়ত েকােনও েযন সীমা পাৰ নহয় আৰু েতওঁৰ
ভাইক নঠগায়; আিম আেগেয় আেপানােলাকক জনাইিছেলঁা আৰু
সাৱধান কিৰ িদিছেলঁা েয, এই সকেলা পাপ িবষয়ৰ কাৰেণ প্রভুেৱ
েতওঁেলাকক দণ্ড িদব 7 িকয়েনা ঈশ্বেৰ আমাক অপিবত্রতাৈল নহয়,
িকন্তু পিবত্রতাৈলেহ আমন্ত্রণ কিৰেল 8 এেতেক িয জেন এই িশক্ষা
অগ্রাহয্ কেৰ, েতওঁ মানুহক নহয়, িকন্তু িযজেন েতওঁৰ পিবত্র আত্মা
আেপানােলাকক দান কিৰেল, েসই ঈশ্বৰেকই অগ্রাহয্ কেৰ

9 ভাতৃেপ্রমৰ িবষেয় হ’েল আেপানােলাকৈল িলখা অপ্রেয়াজন;
িকয়েনা এজেন আন জনক েপ্রম কৰাৰ িশক্ষা আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ
পৰাই িশিকেছ 10 বাস্তৱেত সমুদায় মািকদিনয়া প্রেদশৰ সকেলা
িবশ্বাসী ভাইেক আেপানােলােক েপ্রম কেৰ িকন্তু েহ ভাইসকল,
আমাৰ পৰামশর্ এই েয, আেপানােলােক েযন েপ্রমত অিধকৈক
উপিচ পেৰ 11 আিম আেপানােলাকক পুণৰ পৰামশর্ িদওঁ েয,
আেপানােলােক শািন্তপূণর্ জীৱন কেটাৱাৰ বােব আপ্রাণ েচষ্টা কৰক;
আিম িদয়া আজ্ঞা অনুসােৰ িনজৰ কাযর্ত মেনােযাগ িদয়ক, িনজ
হােতেৰ পিৰশ্রম কিৰবৈল ইচ্ছা কৰক 12আেপানােলােক এেনদেৰ
জীৱন কটাওঁক যােত িবশ্বাস নকৰা বািহৰা েলােক আেপানােলাকৰ
সন্মানপূণর্ উপযুক্ত আচাৰ-বয্ৱহাৰক মানয্ কিৰব পােৰ আৰু এইদেৰ
আেপানােলাকৰ েযন এেকােৰ অভাৱ নহয়

যীচু খ্রীষ্টৰ পুণৰাগমণ
13 েহ ভাইসকল, িযসকল েলাক িনিদ্রত* হ’ল েতওঁেলাকৰ িক

হ’ব েসই সম্বেন্ধ আেপানােলােক এেকা নজনাৈক থকােটা আিম
িনিবচােৰঁা; কাৰণ আশাহীন অনয্ েলাকৰ িনিচনাৈক আেপানােলাক
েশাকাকুল েহাৱােটা আিম িনিবচােৰঁা 14 িকয়েনা যীচু মিৰ পুনৰায়
উিঠল, ইয়াক যিদ আিম িবশ্বাস কেৰঁা, েতেনহেল আিম ইয়ােকা িবশ্বাস
* 4 অধয্ায়:13 সাধাৰণ অথর্ত-মৃতুয্
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কেৰঁা েয, ঈশ্বেৰ যীচুৰ আশ্রয়ত মৃতুয্ েহাৱা সকলেকা যীচুৰ লগত
ৈল যাব

15 প্রভুৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই আিম আেপানােলাকক এই কথা কওঁ
েয, আিম িযমান েলাক জীয়াই আেছঁা আৰু প্রভুৰ আগমণত িযমান
েলাক অৱিশষ্ট থািকম, আিম সকেলােৱ েকােনামেত েসই মৃত েলাক
সকলতৈক আেগেয় নাযাওঁ 16 িকয়েনা প্রভু িনেজ জয়ধ্বিন,
প্রধান স্বগর্ৰ দূতৰ স্বৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ তূৰী বাদয্েৰ ৈসেত স্বগর্ৰ
পৰা নািম আিহব; েতিতয়া খ্রীষ্টৰ আশ্রয়ত মৰা েলাক সকল প্রথেম
উিঠব; 17 তাৰ পাছত আিম িয সকল জীয়াই থািকম, েসই সময়ত
আকাশত প্রভুৰ লগ লবৈল েতওঁেলাকৰ ৈসেতআমােকা েমঘৰ মাজত
তুিল িনয়া হব আৰু এইদেৰ আিম সদায় প্রভুৰ সাক্ষােত থািকম
18 এেতেক, এইেবাৰ কথাৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক পৰস্পৰক সান্ত্বনা
িদয়ক

5 অধয্ায়
প্রভুৰ আগমণৰ কাৰেণ প্রস্তুত েহাৱা

1 েহ ভাইসকল, এিতয়া েসই কাল বা েসই সময়ৰ কথা
মই আেপানােলাকৈল এেকা িলখাৰ প্রেয়াজন নাই; 2 িকয়েনা
আেপানােলােক িনেজই ভালদেৰ জােন েয, ৰািত েযেনৈক েচাৰ
আেহ, প্রভুৰ িদনেটাও েতেনৈকেয় আিহব 3 েযিতয়া েলাক সকেল
“শািন্ত আৰু িনৰাপত্তা” ৰ কথা কব, েতিতয়া হঠােত েহাৱা গভর্ ৱতীৰ
প্রসৱ েবদনাৰ িনিচনাৈক, েতওঁেলাকৈল* িবনাশ আিহব আৰু
েতওঁেলাক েকােনামেতই সািৰব েনাৱািৰব 4 িকন্তু েহ ভাই সকল,
েচাৰৰ আিহব পৰাৈক েসইিদন আেপানােলাকৰ ওচৰত উপিস্থত
হবৈল, এিতয়া আেপানােলাক পুনৰ আন্ধাৰত থকা নাই; 5 িকয়েনা
আেপানােলাক সকেলােৱই েপাহৰ আৰু িদনৰ সন্তান আিম ৰািত বা
আন্ধাৰৰ েলাক নহওঁ 6 এই েহতুেক আহক, আিম আন েলাকেবাৰৰ
িনিচনাৈক েটাপিনয়াই নাথািক, পৰ িদ আৰু সংযত †ৈহ থােকাহঁক
* 5 অধয্ায়:3 পুণৰাগমণত যীচুৰ লগত েমঘত সাক্ষাৎ েনােহাৱা েলাক † 5 অধয্ায়:6
সংযত ইিন্দ্রয়-দমন কেৰঁাতা
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7 িকয়েনা িয সকেল েটাপিনয়াই, েতওঁেলােক ৰািতেহ েটাপিনয়ায়;
িয সকল মদয্পায়ী, েতওঁেলাক ৰািতেহ মাতাল হয় 8 িকন্তু আিম
হেল িদনৰ সন্তান েহাৱাত, আহক আিম সংযমী হওঁ; িবশ্বাস আৰু
েপ্রমৰ বুকুবিৰ িপিন্ধ, মূৰত পিৰত্রাণৰ আশাৰূপ িনশ্চয়তাৰ টকয়া
িপেন্ধাহঁক 9 িকয়েনা আিম েক্রাধৰ পাত্র হবৈল নহয়, আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ লাভ কিৰবৈলেহ ঈশ্বেৰ আমাক মেনানীত
কিৰেল; 10 আিম জীয়াই থােকা বা িনিদ্রত অৱস্থােতই থােকা, আিম
েযন েতওঁৰ লগেতই জীিৱত থািকব পােৰঁা, এই কাৰেণ যীচুেৱ আমাৰ
কাৰেণ প্রাণ িদেল 11 এেতেক আেপানােলােক এিতয়া েযেনৈক
আেছ, েতেনৈকেয় পৰস্পেৰ সান্ত্বনা িদ থাকক আৰু এজেন আন
জনক গঢ় িদ েতালক

েশষ কথা
12 ভাই সকল, আিম িবনয় কেৰঁা, িয েলাক সকেল

আেপানােলাকৰ মাজত পিৰশ্রম কেৰ আৰু প্রভুত আেপানােলাকৰ
ওপৰত পিৰচালনাত আেছ, আৰু আেপানােলাকক উপেদশ িদেয়,
েসই েলাক সকলক আেপানােলােক সন্মান কৰক

13 আিম পুণৰ কওঁ, আেপানােলােক েতওঁেলাকৰ কাযর্ৰ কাৰেণ
েপ্রমৰ মেনাভােৱেৰ অিতশয়ৰূেপ েতওঁেলাকক সন্মান কৰক আৰু
পৰস্পৰৰ মাজত শািন্ত বজায় ৰাখক 14 ভাই সকল, আিম
আেপানােলাকক এই উপেদশ িদওঁ, অিনয়মত ‡ৈহ চলা েলাকক
আেপানােলােক সাৱধান কৰক; িনৰুৎসাহী §েলাকক উৎসাহ িদয়ক,
দুবর্ল েলাকৰ সাৰিথ হওক আৰু সকেলােৰ প্রিত সিহষু্ণ হওক

15 সাৱধান, েকােনও েযন অপকাৰৰ সলিন কােৰা অপকাৰ
নকেৰ িকন্তু পৰস্পৰৰ আৰু সকেলােৰ কাৰেণ িয উত্তম, েতেন
কমর্ কিৰবৈল েযন েচষ্টা কেৰ 16সকেলা সময়েত আনন্দত থাকক
17 িনৰন্তেৰ প্রাথর্নাকিৰ থাকক 18 সকেলা িবষয়েত ঈশ্বৰক ধনয্বাদ
িদয়ক; িকয়েনা আেপানােলাকৰ প্রিত খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বৰৰ এই ইচ্ছা

‡ 5 অধয্ায়:14 অিনয়মত এেলহুৱা § 5 অধয্ায়:14 িনৰুৎসাহী ভীৰু
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19 পিবত্র আত্মাক নুনুমাব 20 ভাৱবাণী েহয়জ্ঞান নকিৰব
21 সকেলা িবষয় িবেবচনা কিৰ িয িবষয় ভাল, তােক ধিৰ ৰাখক
22 সকেলা প্রকাৰৰ মন্দৰ পৰা পৃথেক থাকক

23 শািন্তদাতা ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ পিবত্র কৰক;
আৰু আেপানােলাকৰ আত্মা, প্রাণ, আৰু শৰীৰ আমাৰ প্রভু যীচু
খ্রীষ্টৰ আগমণৰ িদন পযর্ন্ত িনেদর্ াষীৰূেপ সমূ্পণর্ৈক ৰিক্ষত হওক
24 িয জেন আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কিৰেছ, েতেৱঁই েসয়া কিৰব,
কাৰণ েতওঁ িবশ্বাসী 25 ভাই সকল, আমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব

26 সকেলা ভাইেক পিবত্র চুমা*েৰ শুেভচ্ছা জনাব 27 মই
আেপানােলাকক প্রভুৰ েযােগিদ এই অনুেৰাধ কেৰঁা েয, এই পত্র
েযন সকেলা ভাইৰ আগত পাঠ কিৰ শুেনাৱা হয় 28 আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক

* 5 অধয্ায়:26 েৰামী. 16:16; 1কিৰ 16:20; 2কিৰ 13:12; 1িপত. 5:14; েসই
সময়ত ই ভাতৃেপ্রমৰ প্রতীক আিছল৷
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