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2 কিৰন্থীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েপৗেল েতওঁৰ জীৱনৰ এক অসুৰিক্ষত সময়ত িদ্বতীয় কিৰন্থীয়া

িলিখিছল কিৰন্থীয়া মণ্ডলীেয় সংগ্রাম কিৰবলগীয়া েহাৱা বুিল েতওঁ
জািনব পািৰিছল আৰু েতওঁ িবশ্বাসীসকলৰ স্থানীয় েলাকৰ ৈসেত
ঐকয্ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰেণ বয্ৱস্থা ল’ব িবচািৰিছল েযিতয়া েপৗেল
এই পত্র িলিখিছল, েতিতয়া কিৰন্থত থকা িবশ্বাসীসকলৰ বােব েতওঁৰ
িয েপ্রম আিছল তাৰ কাৰেণ েতওঁ দুখ আৰু যন্ত্রণাৰ সমু্মখীন হ’ব
লগা ৈহিছল দুখ-কষ্টেবােৰ মানুহৰ দুবর্লতােবাৰ প্রকাশ কেৰ, িকন্তু
ঈশ্বৰৰ ওপৰত থকা সক্ষমতাই- “েমাৰ অনুগ্রহ েতামাৰ বােব যেথষ্ট,
দুবর্লতাত েমাৰ শিক্ত িসদ্ধ হয়” (2 কিৰন্থীয়া 12:7-10) এই পত্রত,
েপৗেল েতওঁৰ পিৰচযর্া আৰু পঁাচিনবাবৰ প্রিত েতওঁৰ কতৃর্ ত্বৰ ওপৰত
থকা প্রিতপক্ষক তীব্রভােব প্রিতহত কিৰেছ েতওঁ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা
খ্রীষ্টৰ এজন পঁাচিন ৈহ পুনবর্য্ক্তবয্ িদয়াৰ েযােগিদ এই পত্র িলখাৰ
আবম্ভ কিৰেছ (2 কিৰন্থীয়া 1:1) এই পত্রৰ েযােগিদ েপৗেল পঁাচিন
আৰু খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ বহু িবষয় প্রকাশ কেৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 55-56 খ্রীষ্টাব্দ
এই কিৰন্থীয়সকলৰ প্রিত েপৗলৰ িদ্বতীয় পত্রখন েপৗেল

মািকদনীয়াৰ পৰা িলিখিছল প্রাপক এই পত্রখন িলিখিছল কিৰন্থত
থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী আৰ িযসকল আখায়াত আিছল েসইসকলৈল; এই
আখায়া আিছল এখন েৰামীয় প্রেদশ, ইয়াৰ ৰাজধানী আিছল কিৰন্থ
(2 কিৰন্থীয়া 1:1)

প্রাপক
এই পত্রখন িলিখিছল কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী আৰ িযসকল

আখায়াত আিছল েসইসকলৈল; এই আখায়া আিছল এখন েৰামীয়
প্রেদশ, ইয়াৰ ৰাজধানী আিছল কিৰন্থ (2 কিৰন্থীয়া 1:1)
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উেদ্দশয্
এই পত্র িলখাৰ বােব েপৗলৰ িকছুমান উেদ্দশয্ আিছল, এই

সান্তনা আৰু আনন্দ প্রকাশ কৰাৰ কাৰেণ েপৗেল মন কিৰিছল েয,
কিৰন্থীয়াসকেল েতওঁৰ েবদনাদায়ক পত্রৰ অনুকুল িবষয়েবাৰ এিৰ
িদিছল (1:3-4; 7:8-9, 12:13), এিচয়া প্রেদশৰ মােজেৰ েযাৱা
িবপদ সম্পেকর্ েতওঁ জনা (1:8�-11), েতওঁেলাকক েতওঁ ৈকিছল
অিভযুক্ত দলক ক্ষমা কিৰবা (2:5-11), অিবশ্বাসী সকলৰ ৈসেত
যুৱিলত বান্ধ নাখাবৰ বােব সাবধান কৰা (6:14; 7:1), েতওঁেলাকৰ
প্রকৃত আচৰণ আৰু খ্রীষ্টিয় পিৰচযর্াৰ প্রিত থকা উচ্চ আহ্বানৰ িবষেয়
বাখয্া কিৰিছল (2:14-7:4), দান কৰা অনুগ্রহৰ িবষেয় কিৰন্থীয়া
সকলক িশক্ষা িদয়া আৰু িনিশ্চত আিছল েয িযৰুচােলমত থকা দুখীয়া
খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ বােব দান সংগ্রহ সমূ্পণর্ কৰা (8�:9)

মূল িবষয়
েপৗেল েতওঁৰ পঁাচিনবাবক সুৰক্ষা িদয়া

প্রান্তেৰখা
1. েপৗেল েতওঁ পিৰচযর্াৰ িবষয়ত িদয়া বাখয্া — 1:1-7:16
2. িযৰুচােলমত থকা দুখীয়াসকলৰ বােব সংগ্রহ কৰা — 8:1-
9:15

3. েপৗেল েতওঁৰ কতৃর্ ত্ব ৰক্ষা কৰা — 10:1-13:10
4. িত্রত্ববাদী আশীবর্াদ বচেনেৰ সামৰিণ — 13:11-14

মঙ্গলাচৰণ; েপাৱা উপকাৰৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
1 ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ েহাৱা খ্রীষ্ট যীচুৰ পঁাচিন েপৗল, আৰু

তীমিথয় ভাই - কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ আৰু েগােটই আখায়া
েদশত থকা সকেলা পিবত্র েলাকৰ সমীপৈল: 2 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ
আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত
হওক

3আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰ ধনয্ হওক; েতেৱঁই দয়ালু িপতৃ
আৰু সকেলা সান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰ 4 আিম িনেজ ঈশ্বৰৰ পৰা িয সান্ত্বনা
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পাওঁ, েসই সান্ত্বনােৰ েযন েক্লশত থকা সকলক সান্ত্বনা িদব পােৰঁা,
এই কাৰেণ েতওঁ আমাৰ েক্লশৰ মাজত আমাক সান্ত্বনা িদেয় *

5 িকয়েনা খ্রীষ্টৰ দুখ আমাৰ বােব েযেনৈক উপিচ পেৰ, েতেনৈক
খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই আমাৰ সান্ত্বনা উপিচ পেৰ 6 িকন্তুআিম যিদ যন্ত্রণাগ্রস্ত,
েতেনহেল েসেয় আেপানােলাকৰ সান্ত্বনা আৰু পিৰত্রাণ নাইবা আিম
যিদ সান্ত্বনা প্রাপ্ত, েতেনহেল েসই জেনা আেপানােলাকৰ সান্ত্বনাৰ
বােব আৰু েসই সান্ত্বনাই, আিম েভাগ কৰা এেক দুখেক ৈধযর্েৰ
সহন কৰাই, িনজ কাযর্ সাধন কেৰ 7আৰু আেপানােলাক েযেনৈক
দুখেভাগৰ, েতেনৈক সান্ত্বনােৰা েয সহভাগী ইয়ােক জািনবৈল পাই,
† আেপানােলাকৰ অেথর্ আমাৰ আশা িনিশ্চত ৈহ আেছ

8 িকয়েনা, েহ ভাই সকল, এিচয়া েদশত আমাৰ ওপৰত িয েক্লশ
ঘিটিছল, েসই িবষেয় আেপানােলােক নজনাৈক থকা আমাৰ ইচ্ছা
নাই: েসই েক্লশত অিধক পিৰমােণ শিক্তৰ অিতিৰক্তৰূেপ এেন
ভাৰগ্রস্থ হ’েলঁা েয, আমাৰ জীৱনেৰা আশা নািছল 9 প্রকৃতপেক্ষ,
আিম মৃতুয্দণ্ড েপাৱাৰ েযাগয্ আিছেলঁা৷ েসেয়েহ আিম িনজৰ ওপৰত
ভাৰসা নকেৰঁাহক, িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ িয জন মৃতুয্ৰ পৰা েতােলঁাতা,
েসই জন ঈশ্বৰত ভাৰসা ৰােখাহঁক৷ 10 েতেৱঁই ইমান ভয়ঙ্কৰ মৃতুয্ৰ
পৰা আমাক উদ্ধাৰ কিৰেল আৰু কিৰ আেছ আৰু আগৈলেকা উদ্ধাৰ
কিৰ থািকব‡ বুিল আিম েতওঁেতই আশা ৰািখেছঁা;

11 ইয়ােত আেপানােলােকও প্রাথর্না কৰাৰ েযােগিদ আমাৰ অেথর্
সহকাৰী ৈহ আেছ অেনকৰ দ্বাৰাই িয অনুগ্রহৰ বৰ আমাক িদয়া
হ’ল, তাৰ কাৰেণ, অেনকৰ দ্বাৰাই আমাৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কৰা
হয়

েপৗলক িদয়া ঐকয্, িমছা অপবাদৰ িবষেয় েতওঁৰ উত্তৰ
12 এিতয়া আমাৰ শ্লাঘা এেয় েয, আমাৰ িবেবেক সাক্ষয্ িদেয়,

মাংিসক জ্ঞােনেৰ নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহেৰ জগতৈল, এেন
িক, অিধক পিৰমােণ আেপানােলাকৈল ঈশ্বেৰ িদয়া পিবত্রতা আৰু
* 1 অধয্ায়:4 গীত 86:17; িযচ 51:12, 13; েযা 14:16-18; 1 িথ 2:16, 17 † 1
অধয্ায়:7 মিথ 5:4; 2 তী 2:12; 1 িপ 5:10 ‡ 1 অধয্ায়:10 গীত 34:19, 20;
2 তী 4:16-18
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অকপটতােৰ ৈসেত আিম আচৰণ কিৰেলঁা 13 আেপানােলােক
পিঢ়ব েনাৱাৰা আৰু বুিজ েনােপাৱা, এেন েকােনা কথা আিম
আেপানােলাকৈল িলখা নাই; এই িবষয়ত মই সুিনিশ্চত 14 এেনদেৰ
আেপানােলােক আেগেয়ও আমাক িকছু পিৰমােণ বুিজ পাইেছ,
আমাৰ প্রভু যীচুৰ িদনত েযেনৈক আেপানােলাক আমাৰ, েতেনৈক
আিমও আেপানােলাকৰ শ্লাঘাৰ কাৰণ হ’ম

15 কাৰণ এই িবষেয় মই দৃঢ় প্রতয্য় েয, আেপানােলােক িদ্বতীয়
অনুগ্রহ পাবৰ কাৰেণ, মই আেগেয় আেপানােলাকৰ তাৈল যাম৷
16 আৰু আেপানােলাকক েদখা কিৰ, পাছত তাৰ পৰাই মািকদিনয়া
েদশৈল ৈগ, পাছত মািকদিনয়াৰ পৰা আেপানােলাকৰ ওচৰৈল উলিট
আিহ, িযহুদীয়াৈল যাবৰ বােব আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই আগবঢ়ায় েথাৱা
হ’ম

17 েযিতয়া এই ধৰেণ ভািবেলা, মই জােনা অিস্থৰতা
েদখুৱাইিছেলঁা? নাইবা মই িয ভােবা, েসেয় েমাত ‘হয়, হয়’, পােছ
‘নহয়, নহয়’ হ’বৈল, মই মাংস অনুসােৰ ভােবা েন? 18 িকন্তু ঈশ্বৰ
িবশ্বাসী; এই কাৰেণ আেপানােলাকক এবাৰ ‘হয়’, পাছত ‘নহয়’, এই
ধৰেণ আিম নকওঁ

19 িকয়েনা আমাৰ দ্বাৰাই, অথর্াৎ েমাৰ, চীলৰ আৰু তীমিথয়ৰ§
দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ আগত িয জনৰ কথা প্রচাৰ কৰা ৈহিছল, েসই
জনা ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্ট বােব, ‘হয়’ পাছত ‘নহয়’ এেন নহয়; িকন্তু
েতওঁত িচৰকাল ‘হয়’েহ হয় 20 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ সকেলা প্রিতজ্ঞা
েতওঁত ‘হয়৷’ এই কাৰেণ, আমাৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ মিহমা হ’বৈল,
েতওঁৰ দ্বাৰাই ‘আেমন’ বুিলও কওঁ

21 এিতয়া এই জন ঈশ্বেৰ, আেপানােলাকৰ ৈসেত আমােকা
খ্রীষ্টত িস্থৰ কিৰেছ আৰু আমাক অিভিষক্ত কিৰেল৷* 22 েতেৱঁই
আমাৰ হৃদয়ত বইনাস্বৰূেপ পিবত্র আত্মা িদ আমাৰ জীৱনত েমাহেৰা
মািৰেল †

§ 1 অধয্ায়:19 পঁা 18:5 * 1 অধয্ায়:21 2 েযা 2:20, 27 † 1 অধয্ায়:22
ইিফ 1:13, 14; 4:30
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23 আেপানােলাকৈল েমাৰ মৰম থকা বােবই, মই এিতয়াৈলেক
কিৰন্থৈল েযাৱা নাই, েমাৰ প্রাণৰ ওপৰত ঈশ্বৰকেহ এই কথাৰ সাক্ষী
ৈলেছঁা 24আিম েয আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ ওপৰত প্রভুত্ব কিৰেছঁা,
এেন নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ আনন্দৰ সহকাৰী ৈহেছঁা, িকয়েনা
আেপানােলাক িবশ্বাসত িস্থৰ ৈহ আেছ

2 অধয্ায়
1 েসেয়েহ িকছুমান দুখজনক পিৰিস্থিতৰ বােব পুনৰাই

আেপানােলাকৰ ওচৰৈল নাযাওঁ বুিল মই িনজৰ িবষয়ত িবেবচনা
কিৰেলঁা৷ 2 িকয়েনা মই যিদ আেপানােলাকক েবজাৰ িদওঁ েতেনহেল
েমাক আনিন্দত কেৰঁাতা েকান থািকব? েকৱল েমাৰ দ্বাৰাই েবজাৰ
েপাৱা েসই েলােকই থািকব?

3আৰু এই সকেলােবাৰ কথা িলিখেলঁা, যােত েযিতয়া মই আিহম,
েতিতয়া িয জনৰ ওচৰৰ পৰা আিম আনন্দ েপাৱা উিচত, েসই জনৰ
পৰা েযন দুখ পাবলগীয়া নহয় িকয়েনা আেপানােলাকৰ িবষেয়
েমাৰ দৃঢ় িবশ্বাস এই েয, আমাৰ আনন্দত আেপানােলাক সকেলােৱ
আনিন্দত হব 4 বহু কষ্ট, মেনা-েবদনা, আৰু চকুৰপানীেৰ
আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা মই আেপানােলাকক দুখ িদবৈল িবচৰা
নাই, িকন্তু বুজাবৈল িবচািৰেছঁা েয, মই আেপানােলাকক িকমান েপ্রম
কেৰঁা

5 িকন্তু েকােনােৱ যিদ দুখ িদ থােক, েতেনহেল েতওঁ অকল েমাক
দুখ িদেল এেন নহয়; েবিছ বঢ়াই নকেলও মই এটা কথা কওঁ েয,
েতওঁ আেপানােলাক সকেলােক দুখ িদেল 6 এেন মানুহৈল অিধক
ভাগ েলােক িদয়া শািস্তেয়ই যেথষ্ট 7 এেতেক তাতৈক এেন মানুহক
আেপানােলােক ক্ষমা কৰক আৰু সান্ত্বনা িদয়া উিচত নহেল েতওঁ
হয়েতা অিতিৰক্ত মনৰ দুখত হতাশ ৈহ পিৰব

8 মই আেপানােলাকক উৎসািহত কিৰেছঁা, এেন বয্িক্তক েয
আেপানােলােক এিতয়াও েপ্রম কেৰ, ইয়ােক মুকিলভােব বুিজব
িদয়ক৷ 9 িকয়েনা সকেলা িবষয়ত আেপানােলাক আজ্ঞাধীন হয় েন
নহয়, তাৰ প্রমাণ েপাৱাৰ আশেয়েৰ িলিখেলঁা
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10 যিদ আেপানােলােক েকােনা এজনৰ েদাষ ক্ষমা কেৰ,
েতেনহেল মেয়া েসইদেৰ ক্ষমা কেৰঁা৷ এই কাৰেণ মই যিদ িকবা ক্ষমা
কিৰেলঁা, েতেনহেল িয ক্ষমা কিৰেলঁা, খ্রীষ্টৰ সাক্ষােত আেপানােলাকৰ
কাৰেণই ইয়াক কিৰেলঁা; 11 িকয়েনা চয়তােন েযন আমাৰ ওপৰত ছল
নাপায়৷ কাৰণ তাৰ পিৰকল্পনা আিম নজনা নহওঁ

ঐশ্বিৰক নতুন িনয়মৰ উৎকৃষ্টতা
12 খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৰ কাৰেণ মই েত্রাৱা নগৰৈল

আেহােত, যিদও প্রভুৰ দ্বাৰাই েমাৈল এখন দুৱাৰ মুকিল কৰা ৈহিছল,
13 েমাৰ ভাই তীতক তােত লগ েনােপাৱাত, েমাৰ আত্মাত এেকা
শািন্ত নাপােলঁা; েসেয়েহ েতওঁেলাকক এিৰ িবদায় ৈল মািকদিনয়াৈল
আিহেলঁা

14 িকন্তু েসই ঈশ্বৰ ধনয্, িয জনাই আমাক সদায় খ্রীষ্টত জয়যুক্ত
হ’বৈল পথ েদখুৱাই আৰু আমাৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ জ্ঞানৰূপ সুগন্ধ
সকেলা ঠাইেতই প্রকাশ কেৰ 15 িকয়েনা পিৰত্রাণৰ পাত্র আৰু
িবনাশৰ পাত্র সকলৰ মাজতআিম ঈশ্বৰৈল খ্রীষ্টৰ সুঘ্রাণ স্বৰূপ 16 িয
সকল েহৰাই ৈগেছ, েতওঁেলাকৰ ওচৰত আিম মৃতুয্ৰ পৰা উৎপন্ন
মৃতুয্জনক গন্ধ; িকন্তু িয সকেল পিৰত্রাণ পােল, েতওঁেলাকৰ ওচৰত
আিম জীৱনৰ পৰা উৎপন্ন জীৱনদায়ক গন্ধ এেন কমর্ৰ েযাগয্ েকান
আেছ? 17 িকয়েনা অিধক ভাগ মানুহৰ দেৰ আিম ঈশ্বৰৰ বাকয্ত
ভঁাজ িদওঁতা নহওঁ; িকন্তু অকপটতােৰ েকাৱাৰ দেৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ
পৰা িশক্ষা পাই েকাৱাৰ দেৰ, আিম ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত, খ্রীষ্টত কথা
কওঁ

3 অধয্ায়
1আিম িনজৰ প্রশংসা কিৰবৈল আেকৗ আৰম্ভ কিৰেছঁা েন? নাইবা

আেপানােলাকৈল বা আেপানােলাকৰ পৰা সুখয্ািতৰ পত্র পাবৈল,
েকােনা েকােনা েলাকৰ িনিচনাৈক আমােৰা প্রেয়াজন আেছ েন?
2আমাৰ হৃদয়ত িলখা আৰু সকেলা মানুেহ পিঢ় জিনব পৰা সুখয্ািতৰ
পত্র আেপানােলােকই ৈহ আেছ৷* 3 আেপানােলাক আমাৰ দ্বাৰাই
* 3 অধয্ায়:2 2 কিৰ 9:2
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খ্রীষ্টৰ পৰা সম্পািদত েহাৱা পত্র স্বৰূেপ প্রকািশত হ’ল, েসেয়
িচয়ঁাহীেৰ নহয়, িকন্তু জীৱনময় ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাইেহ িলখা; িশলৰ
ফিলেতা নহয়, িকন্তু মাংসময় হৃদয়ৰূপ ফিলতেহ িলখা হ’ল

4 আৰু ঈশ্বৰৰ প্রিত এেয় দৃঢ় প্রতয্য় আিম খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই পােলঁা
5আিম িনেজ িনেজ মীমাংসা কিৰবৈল িনজ গুেণেৰই েয েযাগয্ হওঁ,
এেন নহয়; িকন্তু আমাৰ েসই েযাগয্তা ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়৷ 6 েতেৱঁই
আমাক নতুন িনয়মৰ পিৰচাৰক হবৈল েযাগয্ কিৰেল৷† েসয়া আখৰৰ
নহয়, িকন্তু আত্মাৰেহ; িকয়েনা আখৰৰ িলখিন সমূেহ বধ কেৰ, িকন্তু
আত্মাই জীৱন িদেয়

7 িকন্তু মৃতুয্ৰ িয পিৰচযর্া িশলত কটা‡ আখৰৰ িলখিনেৰ প্রমািণত
হ’ল, েসেয় এেন প্রতাপযুক্ত ৈহিছল েয, ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল
েমািচৰ মূখৈল এেকথেৰ চাব েনাৱািৰেল, § যিদও েসই প্রতাপ
ক্রমান্বেয় কিম ৈগিছল, 8 েতেনহেল আত্মাৰ পিৰচযর্া তাতৈকেয়া
প্রতাপযুক্ত নহ’ব েন?

9 িকয়েনা দণ্ডাজ্ঞাৰ পিৰচযর্া যিদ প্রতাপযুক্ত হয়, েতেনহেল
ধাির্মকতাৰ পিৰচযর্া তাতৈকেয়া অিধক প্রতাপযুক্ত হয়! 10 কাৰণ
এেন অিতিৰক্ত প্রতাপৰ কাৰেণ এই িবষেয় েসই প্রতাপযুক্ত পিৰচযর্াৰ
েগৗৰৱ নাইিকয়া হ’ল 11 কাৰণ লুপ্ত ৈহ েযাৱােটা যিদ কািন্তযুক্ত,
েতেনহেল সদায় থকােটা তাতৈক অিধক প্রতাপযুক্ত

ঈশ্বৰৰ সহ-কাযর্কাৰী সকলৰ পিৰচযর্া পদ
12আমাৰ এেন আশা থকাত, আিম অিত উদাৰ িচেত্তেৰ কথা কওঁ,

13আৰু ইস্রােয়লৰ সন্তান সকেল, েসই লুপ্ত ৈহ েযাৱােটাৰ েশষ েযন
এেকথেৰ চাবৈল নাপায়, এই কাৰেণ েমািচেয় েযেনৈক েতওঁৰ মুখত
ওৰিণ ল’েল, আিম েতেনৈক নকেৰঁা

14 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মন কিঠন কৰা হ’ল৷ িকয়েনা েযিতয়া পুৰিণ
িবধান পঢ়া হয়, েতিতয়া েতওঁেলােক আিজও েসই এেক ওৰিণ লয়
েসই ওৰিণ এিতয়াও আতৰাই িদয়া েহাৱা নাই, কাৰণ একমাত্র খ্রীষ্টৰ
েযােগিদেহ েসয়া সম্ভৱ হ’ল 15 িকন্তু এিতয়াৈলেক েমািচৰ পুস্তক
† 3 অধয্ায়:6 ইিফ 3:7 ‡ 3 অধয্ায়:7 যা 31:18 § 3 অধয্ায়:7 যা 34:29,
30
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পেঢ়ঁােত, েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত সদায় ওৰিণ আেছ 16 িকন্তু েযিতয়া
েকােনা বয্িক্ত প্রভুৈল ঘুেৰ, েতিতয়া েসই ওৰিণ আতৰাই িদয়া হয়

17 প্রভুেৱই আত্মা; আৰু প্রভুৰ আত্মা য’ত, তােতই স্বাধীনতা
18 আৰু আিম সকেলােৱ, ওৰিণ েনােলাৱা মুেখেৰ দপর্ণত েদখাৰ
দেৰ প্রভুৰ েগৗৰৱ চাওেত চাওেত, েসই েগৗৰৱৰ পৰা েগৗৰৱ পাই,
আত্মাৰূপ প্রভুৰ দ্বাৰাই পিৰণত েহাৱাৰ দেৰ পিৰণত ৈহ, েসই এেক
প্রিতমূির্তৰ হ’ব লািগেছঁা

4 অধয্ায়
েতওঁেলাকৰ সৰলতা আৰু সাহস

1এেতেকআিম এই পিৰচযর্া পদ েপাৱাত,আৰুএেকদেৰ দয়া লাভ
কৰাত, েকিতয়াও আিম িনৰুৎসাহ নহওঁ; 2 িকন্তু লাজৰ গুপুত কাযর্
তয্াগ কিৰ, ধুত্তর্ াচাৰী নৈহ আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ত ভঁাজ িনিদ, সতয্তা
প্রকাশ কিৰ, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিেত সকেলা মানুহৰ িবেবকৰ আগত িনজেক
েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা

3 িকন্তু আমাৰ শুভবাতর্ া যিদ ঢকা হয়, েতেনহেল িবনাশৰ পাত্র
সকলৈলেহ ঢকা হয়; 4 ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত* িয খ্রীষ্ট, েতওঁৰ েগৗৰৱ
প্রকাশক শুভবাতর্ াৰ দীিপ্ত েযন প্রকািশত নহয়, এই কাৰেণ এই যুগৰ
েদৱতাই† েসই অিবশ্বাসী েলাক সকলৰ জ্ঞান-চকু অন্ধ কিৰেল

5 কাৰণ আিম িনজক নহয়, িকন্তু যীচু খ্রীষ্টক প্রভু আৰু যীচুৰ
কাৰেণ িনজক আেপানােলাকৰ দাস‡ বুিল প্রচাৰ কেৰঁা 6 যীচু খ্রীষ্টৰ
মুখত ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ প্রকাশক জ্ঞানৰূেপ দীিপ্ত প্রকাশ কিৰবৈল, িয
ঈশ্বেৰ ক’েল, “িকয়েনা আন্ধাৰৰ মাজৰ পৰা েপাহৰ প্রকািশত হ’ব”,
েসই ঈশ্বেৰ আমাৰ হৃদয়ত েপাহৰ প্রকাশ কিৰেল

েতওঁেলাকৰ দূবর্লতা আৰু ৈধযর্
7 শিক্তৰ বাহুলয্তা েযন আমাৰ পৰা নহয় িকন্তু ঈশ্বৰৰ হয়, এই

কাৰেণ মািটৰ পাত্র িয আিম, আমাৰ জীৱনত েসই দীিপ্তৰূপ ধন
* 4 অধয্ায়:4 েযা 14:18; কল 1:15; ইব্রী 1:3 † 4 অধয্ায়:4 েযা 14:30
‡ 4 অধয্ায়:5 1 কিৰ 9:19
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আেছ; 8 আিম সকেলােত েক্লশ েভাগ কিৰও, েঠকত পৰা নহওঁ;
উিদগ্ন ৈহেয়া, িনৰাশ নহওঁ; 9 তাড়না পােয়া, অনাথ নহওঁ; েপেলাৱা
ৈহেয়া, িবনষ্ট নহওঁ; 10 আিম সদায় যীচুৰ মৃতুয্ শৰীৰত ৈল ফুিৰেছঁা,
§ যােত যীচুৰ জীৱন আমাৰ শৰীৰত প্রকািশত হয়

11 িকয়েনা জীয়াই থকা িয আিম, আমাৰ মত্তর্ য্ মাংসত যীচুৰ
জীৱন প্রকািশত হ’বৈল, আিম যীচুৰ কাৰেণ সদায় মৃতুয্ৰ হাতত
সমিপর্ত ৈহেছঁা 12 এইদেৰ মৃতুয্েৱ আমাৰ জীৱনত, িকন্তু জীৱেন
আেপানােলাকত িনজ কাযর্ সাধন কিৰেছ

13 িকন্তু েযেনৈক িলখা আেছ, * েবােল “মই িবশ্বাস কিৰেলঁা, এই
েহতুেক কথা ক’েলঁা”; েতেনৈক আিমও েসই এেকই িবশ্বাসজনক
আত্মা েপাৱাত, িবশ্বাস কিৰেছঁা, এই েহতুেক কথা ৈকেছঁা৷ 14 কাৰণ
িয জেন প্রভু যীচুক তুিলেল† েতেৱঁই েয যীচুৰ লগত আমােকা তুিলব
আৰু েতওঁেলােক ৈসেত আমােকা উপিস্থত কিৰব, েসই িবষেয় আিম
জােনা 15 িকয়েনা এইেবাৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণেহ ৈহেছ, যােত
অেনক েলােক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্ অনুগ্রহ পায় ধনয্বাদত উপিচ
পেৰ

স্বগর্-বাসৰ আশা
16 এই কাৰেণ আিম িনৰুৎসাহ নহওঁ; যিদও আমাৰ বািহয্ক

পুৰুষ িবনষ্ট ৈহ আেছ, তথািপ আমাৰ আন্তিৰক পুৰুষ িদেন
িদেন নতুন ৈহ উিঠেছ 17 আমাৰ এই দুখ-কষ্ট ক্ষেন্তকীয়া, এই
ক্ষেন্তকীয়া লঘু েক্লেশ আমাৰ জীৱনৈল আিনবলগীয়া েশ্রষ্ঠ শাশ্বত
মিহমাৰ িয অনন্তকলীয়া প্রভাৱ, তাৰ লগত আমাৰ দুখ-কষ্টৰ েকােনা
তুলনাই নহয় 18 এই কাৰেণ দৃশয্ বস্তুৈল নাচাই, অদৃশয্ বস্তুৈল
চাই থােকঁাহক৷ কাৰণ দৃশয্ বস্তু অলপিদনীয়া; িকন্তু অদৃশয্ বস্তু
অনন্তকলীয়া

§ 4 অধয্ায়:10 গীত 44:22; েৰা 8:34 * 4 অধয্ায়:13 গীত 116:10 † 4
অধয্ায়:14 েৰা 8:11



2 কিৰন্থীয়া 5 অধয্ায়:1 x 2 কিৰন্থীয়া 5 অধয্ায়:12

5 অধয্ায়
1 িকয়েনা আিম জােনা েয, িয তমু্বৰূপ পাির্থৱ ঘৰত আিম আেছঁা,

েসয়া যিদ ভগ্ন হয়, েতেনহেল িবনাহােত সজা ঈশ্বেৰ থািকবৈল িদয়া
এক অনন্তকলীয়া ঘৰ স্বগর্ত আেছ 2 কাৰণ আিম ইয়াৰ িভতৰত
েকঁকাই থািক, স্বগর্ৰ পৰা েহাৱা আমাৰ েসই ঘৰৰূপ বেস্ত্রেৰ ঢকা
হ’বৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰেছঁা 3 বাস্তিৱকেত তােৰ ঢকা হ’েল,
আিম উলঙ্গ ৈহ নপিৰম

4আিম েয েকঁকাই আেছঁা, এই তমু্বত থািক, ভাৰগ্রস্তৈহেহ েকঁকাই
আেছঁা; কাৰণ আিম িববস্ত্র হ’বৈল ইচ্ছা নকেৰঁা; িকন্তু জীৱনৰ দ্বাৰাই
েযন মত্তর্ য্ক িগিল েপেলাৱা হয়, এই কাৰেণ বেস্ত্রেৰ ঢকা হ’বৈলেহ
ইচ্ছা কেৰঁা 5 ইয়াৰ বােব িয জেন আমাক প্রস্তুত কিৰেল, েতওঁ
ঈশ্বৰ; আৰু েতেৱঁই আমাক বইনাস্বৰূেপ পিবত্র আত্মা িদেল

6 এেতেক সদায় দৃঢ় িবশ্বাসী েহাৱা কাৰেণ জািনব েয, এই শৰীৰত
িনবাস কৰাৈলেক প্রভুৰ পৰা দূৰত প্রবাস কিৰেছঁা; 7 (িকয়েনা আিম
েদখাৰ দ্বাৰাই চলা নাই, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাইেহ চিলেছঁা;) 8 এেতেক আিম
সািহয়াল ৈহেছঁােৱই; শৰীৰৰ পৰা দূৰত প্রবাস আৰু প্রভুৰ লগত
িনবাস কৰাই ভাল েদিখেছঁা

9 এই েহতুেক িনবাস কেৰঁা বা প্রবাস কেৰঁা, েতওঁৰ িপ্রয়পাত্র
হবৈলেহ আিম যত্ন কিৰ আেছঁা 10 িকয়েনা প্রিতজেন কৰা কমর্ ভাল
হওক বা েবয়া হওক, শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কমর্ৰ ফল পাবৈল, আিম
সকেলােৱ খ্রীষ্টৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত প্রকািশত হ’ব লািগব

প্রচাৰক সকলৰ কাযর্, পৰীক্ষা আৰু লক্ষয্
11 এই কাৰেণ প্রভুৰ ভয় িক, ইয়াক জািনবৈল েপাৱাত

আিম েলাক সকলক প্রবৃিত্ত কৰাইেছঁা; িকন্তু ঈশ্বৰৰ আগত আিম
প্রকািশত ৈহ আেছঁা আৰু মই আশা কেৰঁা েয, আেপানােলাকৰ
িবেবকেতা আিম প্রকািশত ৈহ আেছঁা৷ 12 আেপানােলাকৈল আিম
আেকৗ আমাৰ প্রশংসা আগবঢ়াইেছঁা, এেন নহয়, িকন্তু িয সকেল
হৃদয়ৰ কথাত নহয়, েমৗিখক কথাত েগৗৰৱ কেৰ, েতওঁেলাকৰ
আগত আেপানােলােক আমাৰ অেথর্ েগৗৰৱ কিৰ উত্তৰ িদবৈলেহ
আেপানােলাকক উপায় িদেছঁা
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13 িকয়েনা আিম যিদ হতবুিদ্ধ ৈহেছঁা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ কাৰেণেহ
ৈহেছঁা 14 কাৰণ খ্রীষ্টৰ েপ্রেম আমাক সীমাবদ্ধ কিৰ ৰািখেছ;
িকয়েনা আিম িনশ্চয় কিৰেলঁা েয, সকেলােৰ কাৰেণ এজন মিৰল,
এেতেক সকেলােৱ মিৰল৷ 15 আৰু খ্রীেষ্ট সকেলােৰ বােব মিৰল,
এই আশেয়েৰ জীৱন েপাৱা সকেল েযন িনজৰ কাৰেণ জীয়াই
নাথািক, েতওঁেলাকৰ অেথর্ মৃতুয্েভাগ কৰা আৰু পুনৰুিত্থত েহাৱা
জনৰ বােবেহ েযন জীয়াই থােক

16 এই কাৰেণ এিতয়ােৰ পৰা েকােনা এজনেক আিম মাংস
অনুসােৰ নাজািনম; এেকদেৰ খ্রীষ্টক আেগেয় মাংস অনুসােৰ
জািনেলও, এিতয়াৰ পৰা নাজািনম 17 এেতেক েকােনা যিদ খ্রীষ্টত
আেছ, েতেনহেল েতওঁ নতুন সৃষ্টি পুৰিণেবাৰ লুপ্ত হ’ল; চাওক,
নতুন হ’ল

18 িকন্তু িয ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই েতওঁেৰ ৈসেত আমাক িমলন
কৰােল আৰু েসই িমলনৰ পিৰচযর্া পদ আমাক িদেল; েসই ঈশ্বৰৰ
পৰাই এই সকেলা হয় 19 েসই িমলনৰ কথা এই, ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টত জগত
খনক িমলন কিৰেল, েতওঁেলাকৰ পাপময় বাধােবাৰ গণনা নকিৰেল;
আৰু েসই িমলনৰ বাতর্ া আমাক গতাই িদেল

20 এেতেক ঈশ্বেৰ আমাক ৰাজদূত পািত, আমাৰ দ্বাৰাই িমনিত
কেৰঁাৱাৰ দেৰ আিম খ্রীষ্টৰ কাৰেণ ৰাজদূতৰ কমর্ কিৰেছঁা৷ খ্রীষ্টৰ
ৈহ এই িবনয় কেৰঁা: “আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ ৈসেত িমলন হওক!”
21 েতওঁ আমাক খ্রীষ্টত ঈশ্বৰীয় ধাির্মকতা স্বৰূপ হ’বৈল, পাপ নকৰা
জনেক পাপী কিৰ, েতওঁেক আমাৰ পাপৰ বােব কু্রচত বিল স্বৰূেপ
উৎসগর্ কিৰেল *

6 অধয্ায়
1আৰু েসেয়, আিম খ্রীষ্টৰ সহকাৰী ৈহ, এই িমনিতও কিৰেছঁা েয,

আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ বয্থর্ৰূেপ গ্রহণ কৰা নহ’ব৷ 2 িকয়েনা
েতওঁ ৈকেছ, *
“মই গ্রাহয্-কালত েতামাৰ প্রাথর্না শুিনেলা;
* 5 অধয্ায়:21 িযচ 53:9; গালা 3:13, 14; 1 িপ 2:24 * 6 অধয্ায়:2 িযচ
49:8
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আৰু পিৰত্রাণৰ িদনা েতামাৰ উপকাৰ কিৰেলঁা ”
চাওক, এিতয়া পৰমগ্রাহয্ কাল; এিতয়াই পিৰত্রাণৰ িদন৷ 3 েসই
পিৰচযর্া পদ েযন কলিঙ্কত নহয়, এই কাৰেণ আিম েকােনা কথাত
িবিঘিন নজন্মাও

4 বৰং, আিম িনজক ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক িহচােপ, আমাৰ এই সকেলা
কমর্ৰ দ্বাৰাই েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা; েসেয়েহ অেনক প্রকাৰ ৈধযর্,
েক্লশ, দুখ, সঙ্কট, 5 েকাব, বন্দীশালত থকা, হুৰামুৰা, পিৰশ্রম, পৰ
িদয়া, লেঘান, 6 শুদ্ধতা, জ্ঞান, িচৰসিহষু্ণতা, মৰম, পিবত্র আত্মাত,
অকপট েপ্রম অথর্াৎ েস্নহ; 7সতয্ৰ বাকয্ত, ঈশ্বৰৰ শিক্তত, েসঁা আৰু
বাওঁফােল ধাির্মকতাৰ অস্ত্র-শস্ত্রৰ ৈসেত, েযাগয্-পাত্র েদখুৱাইেছঁা ৷

8 আিম মযর্দা আৰু অমযর্য্াদা, কু-যশ আৰু সু-যশ, প্রবঞ্চকৰ
িনিচনা, িকন্তু সতয্বাদী; 9 অিবিদতৰ িনিচনা, িকন্তু সুিবিদত; মেৰা
মেৰা েহাৱাৰ িনিচনা, িকন্তু চাওক জীয়াই আেছঁা; শািস্ত েপাৱাৰ
িনিচনা, িকন্তু হত েহাৱা নাই৷ 10 েশাক কৰাৰ িনিচনা, িকন্তু সদায়
আনিন্দত; দিৰদ্রৰ িনিচনা, িকন্তু অেনকক ধনৱন্ত কেৰঁাতা; এেকা
নথকাৰ িনিচনা, িকন্তু আমাৰ সকেলা আেছ

কিৰন্থীয়া সকলৰ প্রিত েপৗলৰ উদগিণ
11 কিৰন্থীয়া সকল, আিম আেপানােলাকৰ বােব, আমাৰ

সকেলা সতয্তাৰ িবষেয় ক’েলা আৰু আমাৰ হৃদেয়া বহল
12 আেপানােলাকৰ হৃদয় আমাৰ জীৱনত সঙু্কিচত েহাৱা নাই, িকন্তু
িনজ িনজ অন্তৰতেহ সঙু্কিচত ৈহ আেছ৷ 13 িকন্তু এেক প্রকাৰৰ
প্রিতদান কিৰবৈল, সান্ত্বনাত থকা সকলক েকাৱাৰ দেৰ ৈকেছঁা,
আেপানােলাকৰ হৃদয় বহলভােৱ মুকিল কৰক

14 অিবশ্বাসী সকলৰ ৈসেত আেপানােলাক অসমানভােব সংযুক্ত
নহব; িকয়েনা ধাির্মকতা আৰু অধমর্ৰ মাজত পৰস্পৰৰ িক সম্পকর্ ?
আন্ধােৰ ৈসেত েপাহৰৰ বা িক সহভািগতা? 15 েবিলয়ােল† ৈসেত
খ্রীষ্টৰ িক িমলন? অিবশ্বাসী জনৰ লগত িবশ্বাস কৰা জনৰ িক
সম্পকর্ ? 16আৰু মূির্তেবাৰৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ মিন্দৰৰ িক িবধান আেছ?
† 6 অধয্ায়:15 ধুতর্ প্রকৃিতৰ েলাক বা চয়তান



2 কিৰন্থীয়া 6 অধয্ায়:17 xiii 2 কিৰন্থীয়া 7 অধয্ায়:6

িকয়েনা আিম জীৱনময় ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ; এই িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকেছ, ‡
েবােল,
“মই েতওঁেলাকৰ মাজত বসিত কিৰ থািকম আৰু অহা-েযাৱা কিৰম;
মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হ’ম
আৰু েতওঁেলাক েমাৰ েলাক হ’ব ”

17 এেতেক,
প্রভুেৱ ৈকেছ, § “েতামােলােক িসহঁতৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহা
আৰু পৃথক েহাৱা,
আৰু েকােনা অশুিচ বস্তুক নুচুবা,
তােত মই েতামােলাকক গ্রহণ কিৰম,
18 আৰু েতামােলাকৰ িপতৃ হ’ম আৰু েতামােলােকা েমাৰ েপা-জী

হ’বা,
ইয়াক সবর্শিক্তমান প্রভুেৱ ৈকেছ”

7 অধয্ায়
1 এই েহতুেক, েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, এইেবাৰ প্রিতজ্ঞা

েপাৱাত, আহক, আিম শৰীৰ আৰু আত্মাৰ সকেলা অশুিচতাৰ পৰা
িনজেক শুিচ কিৰ, ঈশ্বৰৰ ভয়ত পিবত্রতা িসদ্ধ কেৰঁাহক

2আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আমাক ঠাই িদয়ক! আিম কােৰা অনয্ায়
কৰা নাই, কােৰা অিনষ্ট কৰা নাই, কােকা ঠেগাৱাও নাই 3 মই
আেপানােলাকৰ েদাষ ধিৰবৈল এই কথা ৈকেছঁা, এেন নহয়; িকয়েনা
আমােৰ ৈসেত মিৰবৈল আৰু জীয়াই থািকবৈলেকা আেপানােলাক
আমাৰ হৃদয়ত আেছ বুিল আেগেয় ৈকিছেলঁা 4 আেপানােলাকৈল
েমাৰ আত্মিবশ্বাস অিধক, আেপানােলাকৰ অেথর্ েমাৰ শ্লাঘাও অিধক;
এইদেৰ আমাৰ সকেলা েক্লশত, মই সান্ত্বনােৰ পুণর্ ৈহ আেছঁা আৰু
আনন্দত এেকবােৰ উপিচ পিৰেছঁা

5 িকয়েনা েযিতয়া আিম মািকদিনয়া েদশৈল আিহেলঁা, আমাৰ
শাৰীিৰক এেকা িজৰিণ নািছল; বৰং সকেলােত অশািন্তেহ পাইিছেলঁা;
বািহৰত িবেৰাধ আৰু অন্তৰত ভয় আিছল 6 িকন্তু নম্র সকলৰ
সান্ত্বনাদাতা ঈশ্বেৰ তীতৰ আগমণৰ দ্বাৰাই আমাক সান্ত্বনা িদেল;
‡ 6 অধয্ায়:16 েল 26:12 § 6 অধয্ায়:17 িযচ 52:11
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7 েকৱল েতওঁৰ আগমণৰ দ্বাৰােয়ই নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ
হািবয়াহ, েশাক আৰু আমাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ উৎসাহৰ কথা
কওঁেত, আেপানােলাকৰ কথাত েতওঁ েপাৱা শান্ত্বনােৰও আমাক এেন
সান্ত্বনা িদেল েয, তােৰই মই অিধক আনন্দ পােলঁা

8 িকয়েনা েমাৰ েসই পত্রৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক দুঃিখত হ’েলও
মই েবজাৰ নকেৰঁা৷ আেগেয় যিদওঁবা েবজাৰ কিৰিছেলঁা, এিতয়া
েদিখেলঁা েয েমাৰ পত্রখেন আেপানােলাকক দুঃিখত কিৰেল, িকন্তু
েসই পত্রই মােথান অলপ সময়েহ আেপানােলাকৰ দুখ জন্মাইিছল,
9 এিতয়া আনন্দ কিৰেছঁা; িকয়েনা আেপানােলাক দুঃিখত েহাৱাৰ
কাৰেণ নহয়, িকন্তু দুঃিখত েহাৱাৰ দ্বাৰাই েয আেপানােলাকৰ মন
পিৰৱির্তত হ’ল, েসই কাৰেণেহ৷ আমাৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ এেকা
হািন নহয়, েসই বােব আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ দুঃিখত
ৈহিছল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জািনিছেলঁা 10 কাৰণ ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছাৰ দেৰ েহাৱা মেনাদুেখ, অনুতপ্ত েনােহাৱাৈকেয় পিৰত্রাণৈল মন-
পালটন কৰায়; িকন্তু সাংসািৰক মেনাদুেখ অপিৰৱতর্ নীয় মৃতুয্ সাধন
কেৰ

11 িকয়েনা, ঈশ্বৰৰ মহৎ ইচ্ছাৰ দেৰ েহাৱা েসই মেনাদুেখই
আেপানােলাকৰ অন্তৰত েকেন যত্ন, েকেন দুখৰ খণ্ডন, েকেন
িবৰিক্ত, েকেন ভয়, েকেন হািবয়াহ, েকেন উৎসাহ, েকেন
প্রিতকাৰ সাধন কিৰেল! েসইেবাৰ কথাত আেপানােলােক সকেলা
প্রকােৰ িনজেক িনেদর্ াষী বুিল প্রমাণ কিৰেল 12 যিদওঁবা মই
আেপানােলাকৈল িলিখিছেলা, * তথািপ অনয্ায় কৰা জনৰ কাৰেণ
বা অপকাৰ েপাৱা জনৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আমাৰ অেথর্
আেপানােলাকৰ িয যত্ন, েসেয় ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আেপানােলাকৰ বােব
েযন প্রকািশত হয়, এই কাৰেণেহ িলিখিছেলঁা

13 এেতেক আিম সান্ত্বনা পােলঁা
আৰু আমাৰ েসই সান্ত্বনাৰ ওপিৰও তীতৰ আনন্দত আিম আৰু

অিধক আনন্দ পােলঁা; কাৰণ আেপানােলাক সকেলােৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ
আত্মা সজীৱ কৰা হ’ল 14 যিদও মই েতওঁৰ আগত আেপানােলাকৰ
* 7 অধয্ায়:12 1 কিৰ 5:1-5
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অেথর্ েগৗৰৱ কিৰেলঁা, তথািপ েমাক লাজত েপেলাৱা েহাৱা নাই; িকন্তু
েযেনৈক আিম আেপানােলাকৰ আগত সকেলা কথা সঁচাৈক কেলঁা,
েতেনৈক তীতৰ আগত কৰা আমাৰ েসই েগৗৰৱ সঁচােহ হ’ল

15 আৰু আেপানােলােক েতওঁৰ আজ্ঞাধীন ৈহ, ভয় আৰু
কম্পেনেৰ েয েতওঁক গ্রহন কিৰিছল, েসই কথা েতওঁ েসঁাৱৰণ
কেৰঁােত, আেপানােলাকৈল েতওঁৰ েস্নহ অিত অিধক হ’ল
16 সকেলা িবষয়েত মই েয আেপানােলাকত ভাৰসা কিৰেছঁা, ইয়ােত
মই আনন্দ কিৰেছঁা

8 অধয্ায়
দানশীলতাৰ উৎকৃষ্ট ফল

1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মািকদিনয়া েদশৰ মণ্ডলী
সমূহক িদয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ িবষেয় মই আেপানােলাকক জনাওঁ েয,
2 েক্লশৰূপ মহা-পৰীক্ষােতা েতওঁেলাকৰ আনন্দ অিধক হ’ল আৰু
েতওঁেলাকৰ অিত দিৰদ্রতা দানশীলতাৰূপ ধনত উপিচ পিৰল

3 িকয়েনা মই সাক্ষয্ িদেছঁা েয, েতওঁেলােক িনজ শিক্ত অনুসােৰ
িদয়াৰ উপিৰ, সাধয্ৰ অিতিৰক্ত পিৰমােণ িদেল, আৰু 4 িনজ ইচ্ছােৰ
অেনক িমনিত কিৰ, পিবত্র েলাক সকলৰ সহভািগতাত পিৰচযর্া কাযর্ৰ
সহভাগী হবৈল আমাৰ আগত যাচনা কিৰেল; 5 আৰু েকৱল আিম
আশা কৰা অনুযায়ী নহয়, িকন্তু প্রথেম প্রভুৰ উেদ্দেশয্, েশষত ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছাৰ দেৰ আমাৰ উেদ্দেশয্ েতওঁেলােক দান কিৰেল

6 েসই বােব আিম তীতক উৎসািহত কিৰেলঁা, িকয়েনা েযেনৈক
েতওঁ আেগেয় আেপানােলাকৰ লগত কাযর্ আৰম্ভ কিৰিছল,
েতেনদেৰই আেপানােলাকক েসই অনুগ্রহেতা েযন পিৰপূণর্ কেৰ৷
7 িকন্তু আেপানােলােক, িবশ্বাস, বাকয্, জ্ঞান, সকেলািবধ যত্ন আৰু
েপ্রম, এই সকেলােত েযেনৈক আমাৰ বােব উপিচ পিৰেছ, েতেনৈক
েসই অনুগ্রহেতা উপিচ পিৰবৈল েচষ্টা কৰক

8 এই কথা আজ্ঞা িদয়াৰ দেৰ েকাৱা নাই, িকন্তু আন বয্িক্তৰ
যত্নৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ েপ্রমৰ সতয্তা িবেবচনা কিৰেহ ৈকেছঁা
9 িকয়েনা আেপানােলােক প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ জােন৷ েতওঁ ধনী
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আিছল যিদও, েতওঁৰ দিৰদ্রতাৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক েযন ধনী হয়,
তাৰ বােব েতওঁ দিৰদ্র হ’ল৷

10 এই িবষয়েটা আেপানােলাকৰ পেক্ষ উপযুক্ত, েসই কাৰেণ মই
পৰামশর্েহ িদেছঁা; িকয়েনা আেপানােলােক এবছৰৰ আেগেয় েকােনা
কাযর্ কিৰবৈল িবচািৰিছল, েকৱল েসয়াই নহয়, িকন্তু িনজ ইচ্ছােৰ
কিৰবৈল প্রস্তুেতা আিছল৷ 11 এিতয়া েসই কাযর্ িসদ্ধ কৰক৷ েযেনৈক
ইচ্ছা আৰু প্রস্তুততা আিছল, েতেনৈক শিক্ত অনুসােৰ েসই কাযর্
িসদ্ধও কৰক৷ 12 িকয়েনা কাযর্ কিৰবৈল প্রস্তুততা থািকেল, শিক্ত
নথকাৰ দেৰ নহয়, িকন্তু শিক্ত থকাৰ দেৰ কিৰেলেহ গ্রাহয্ হয়

13 িকয়েনা আন েলাক সকেল কাযর্ নকিৰ িজৰিণ ল’ব আৰু
আেপানােলােক কাযর্ৰ দািয়ত্ব ল’ব, এেন নহয়; িকন্তু সকেলােৰ নয্ায়
হওক৷ 14এই বত্তর্ মান সময়ত আেপানােলাকৰ প্রাচুযর্তাই েতওঁেলাকৰ
অভাৱ পূণর্ কিৰব৷ এইদেৰ েতওঁেলাকৰ প্রাচুযর্তােয়া আেপানােলাকৰ
অভাৱ পূণর্ কিৰব আৰু ইয়ােত সকেলােৰ বােব সমতা স্থাপন হয়;
15 িয দেৰ িলখাও আেছ, *
“িয জেন অিধক েগাটাইিছল, েতওঁৰ এেকা নাথািকল;
িকন্তু িয জেন অলপ েগাটাইিছল, েতওঁৰ অভাৱ নহ’ল”

16 িকন্তু িয ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ অেথর্ তীতৰ হৃদয়ত েসই এেক
উৎসাহ জন্মাইেছ, েতওঁ ধনয্ 17 িকয়েনা েতওঁ আমাৰ উদগিণ
গ্রহণ কিৰেল িকন্তু তাতৈকেয়া িনেজ উৎসাহী ৈহ, িনজ ইচ্ছােৰ
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল গ’ল

18 তােত তীতৰ ৈসেত আমাৰ এজন ভাই, িয জেন শুভবাতর্ া
েঘাষণা কৰা িবষয়ত সকেলা মণ্ডলীৰ মাজত প্রশংসা লাভ কিৰেছ;
েসই জন ভাইক আিম েতওঁৰ লগত পঠাই িদেলঁা৷ 19 েতওঁ েকৱল
মযর্দা েপাৱা বয্িক্তেয় নহয়, িকন্তু প্রভুৰ েগৗৰৱআৰুআমাৰ প্রস্তুততাৰ
অেথর্, আমাৰ েযােগিদ সািধত হ’ব লগা প্রভুৰ অনুগ্রহৰ কাযর্ত আমাৰ
সহযাত্রী হ’বৈল মণ্ডলী সকলৰ দ্বাৰাই পিৰচাৰকৰূেপ মেনানীত েহাৱা৷

20 আৰু আমাৰ দ্বাৰাই সািধত হ’ব লগা এই মহা-দানৰ িবষেয়
েকােনও েযন আমাৰ বদনাম নকেৰ, তাৰ বােব আিম সতকর্ ৈহেছঁা;
* 8 অধয্ায়:15 যা 16:18৷
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21 িকয়েনা েকৱল প্রভুৰ দৃষ্টিত নহয় িকন্তু মানুহৰ আগেতা† িয িয
উিচত, েসইেটােহ আিম িচন্তা কিৰেছঁা

22আৰু েতওঁৰ ৈসেত আন এজন ভাইক আিম পিঠয়ােলঁা৷ েতওঁক
আিম অেনকবাৰ অেনক িবষয়ত পৰীক্ষা কিৰ এইেবাৰ কাযর্ত উৎসাহী
পােলঁা আৰু আেপানােলাকৰ প্রিত থকা েতওঁৰ দৃঢ় িবশ্বাসৰ কাৰেণ
এইবাৰ অিধক আগ্রহী েদিখেলঁা৷ 23 তীতৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁ েমাৰ
সহভাগী আৰু আেপানােলাকৰ প্রিত েমাৰ পঁাচিন কমর্ৰ সহকাৰী৷
আমাৰ ভাই দুজনৰ িবষেয় হ’েল, েতওঁেলাক মণ্ডলী সমূহৰ দূত আৰু
খ্রীষ্টৰ েগৗৰৱ স্বৰূপ 24এেতেক আেপানােলাকৰ েপ্রম প্রকাশ কৰক
আৰু আন মণ্ডলীেবাৰৰ মাজত আেপানােলাকৰ িবষেয় িয েগৗৰৱ
কিৰিছেলঁা, েসয়া প্রকাশ কৰক৷

9 অধয্ায়
1 িকয়েনা পিবত্র েলাক সকলৰ পিৰচযর্া কৰা কাযর্ৰ িবষেয় মই

আেপানােলাকৈল িলখাৰ প্রেয়াজন নাই৷ 2 মই আেপানােলাকৰ কামনা
জােনা, যাৰ িবষেয় মই মািকদিনয়া সকলৰ আগত আেপানােলাকৰ
পেক্ষ েগৗৰৱ কিৰিছেলঁা৷ মই েতেখত সকলক ৈকিছেলঁা েয, এবছৰৰ
আগৰ পৰাই আখায়া প্রস্তুত ৈহ আিছল; আৰু আেপানােলাকৰ েসই
আগ্রেহ অিধক ভাগ মানুহক প্রভাৱত েপলােল

3এিতয়া মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল ভাই সকলক পঠােলঁা, যােত
আেপানােলাকৰ পেক্ষ আমাৰ েসই েগৗৰৱ েযন বয্থর্ নহয় আৰু
মই েযেনৈক ৈকিছেলঁা, আেপানােলােক েতেনৈক েযন প্রস্তুত ৈহ
থােক৷ 4 নহ’েল মািকদিনয়াৰ পৰা েমাৰ লগত অহা েকােনা মানুেহ
যিদ আেপানােলাকক অপ্রস্তুত পায়, েতেনহেল আিম আেপানােলাকৰ
প্রিত েসই দৃঢ় আশা ৰখাত, আিম লাজত পিৰম - মই আেপানােলাকৰ
িবষেয় এেন এেকা কথা নকওঁ, কাৰণ আেপানােলাকৰ িবশ্ৱাসৰ
ওপৰত মই িনিশ্চত ৈহ আেছঁা৷ 5 েসই কাৰেণ মই ভাই েকইজনক
উৎসািহত কিৰবৈল প্রেয়াজন েদিখ, আেপানােলাকৰ ওচৰত পিঠয়াম
বুিল ভািবেলঁা; আেপানােলােক িয পূবর্েৰ পৰা প্রিতজ্ঞা কৰা েসই
আশীবর্াদ স্বৰূপ দান, েসই িবষেয় েতেখত সকেল আেপানােলাকৰ
† 8 অধয্ায়:21 েৰা 12:17৷
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ওচৰৈল আিহ েযন আেয়াজন কেৰ৷ এই িবনামূলীয়া আশীবর্াদ দানৰ
দেৰ েযন যুগুত থােক, িকন্তুআেপানােলােক বাধয্ত পিৰ দান কিৰেল,
এেন েযন নহয়৷

6 িকন্তু েসই িবষেয় সাৰ কথা এই- িয জেন অলপৈক বয়, েতওঁ
অলপৈক চপাব; আৰু িয জেন অিধকৈক বয়, েতওঁ অিধকৈক
চপাব * 7প্রিতজেন িনজৰ হৃদয়ত েযেনৈক ঠাৱৰ কিৰেল, েতেনৈক
িদয়ক৷ মেনাদুেখেৰ েযন নহয় বা আৱশয্কতােৰও েযন িনিদেয়-
িকয়েনা হির্ষত মেনেৰ িদয়া জনক ঈশ্বেৰ েপ্রম কেৰ †

8 ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক সকেলা িবষয়েত অনুগ্রহত বৃিদ্ধ কিৰব
পােৰ আৰু সকেলা সময়েত আেপানােলাকৰ সকেলা েজাৰাওৈক
থকাত, আেপানােলাক সকেলা সৎকমর্ত েযন উপিচ পিৰব পােৰ৷
9 এই িবষেয় িয দেৰ িলখাও আেছ, ‡
“েতওঁ িনজ ধন-সম্পিত্ত দিৰদ্র সকলক িবলাই িদ, দান কিৰেল;
েতওঁৰ ধাির্মকতা িচৰকালৈলেক থােক৷”

10 িয জেন কঠীয়া িসেচাতাজনক িসিঁচবৈল কঠীয়া আৰু েভাজনৰ
কাৰেণআহাৰ েযাগাই, েতেৱঁই আেপানােলাকৰ কঠীয়া েযাগাই বাহুলয্
কিৰব আৰু আেপানােলাকৰ ধাির্মকতাৰ ফল বৃিদ্ধ কিৰব; 11 এইদেৰ
আেপানােলাক সকেলা দানশীলতাৰ অেথর্ সকেলা িবষয়েত ধনৱন্ত
হব, আৰু েসই দানশীলতাই আমাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৈল ধনয্বাদ সাধন
কৰাব

12 িকয়েনা এই দান িদ পিৰচযর্া কৰা কাযর্ই পিবত্র েলাকৰ অভাৱ
পূৰ কিৰেছ, অকল এেয় নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ অেনক ধনয্বাদত
ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ও উপিচ পিৰেছ৷ 13 আেপানােলাকক এই পিৰচযর্া
কৰা কাযর্ত পৰীক্ষাৰ দ্ৱাৰাই িনযুক্ত কৰা হ’ল; আেপানােলােক
ঈশ্বৰক মিহমািন্বত কিৰেছ, িকয়েনা আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ াৰ
িবষেয় স্বীকাৰ কিৰ বশৱত্তীর্ েহাৱা কাৰেণ আৰু েতেখত সকলৈল
আৰু আন েলাকৈলও আেপানােলােক ভােলমান দান কিৰেল৷
14 েতওঁেলােক আেপানােলাকৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছ আৰু
আেপানােলাকৰ কাৰেণ প্রাথর্নাত আেছ, িকয়েনা ঈশ্বৰৰ েসই মহৎ
* 9 অধয্ায়:6 িহেতা 11:24, 25; 19:17; গাল 6:7, 9৷ † 9 অধয্ায়:7 যা 35:5;
1 ব 29:5, 9, 14৷ ‡ 9 অধয্ায়:9 গীত 112:9৷
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অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ ওপৰত আেছ৷ 15 ঈশ্বৰৰ বণর্নাতীত দানৰ§
কাৰেণ েতওঁৰ ধনয্বাদ হওক

10 অধয্ায়
েপৗলৰ িবপক্ষ েলাক সকলৰ প্রিত েতওঁৰ উত্তৰ

1 মই, িয েপৗল, িনেজ খ্রীষ্টৰ মৃদু আৰু েকামল স্বভােৱেৰ
আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা - মই আেপানােলাকৰ সাক্ষােত
নম্র িকন্তু অসাক্ষােত আেপানােলাকৰ প্রিত সািহয়াল৷ 2 মই
আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা েয, েযিতয়া মই আেপানােলাকৰ
ৈসেত থােকা েতিতয়া েযন মই আত্মিবশ্ৱাসৰ সাহেসেৰ সাহসী নহওঁ;
িকন্তু েযিতয়া আমাক িয সকেল মাংস অনুসােৰ চলা বুিল জ্ঞান কিৰব,
েতিতয়া েসই সকলৰ িবৰুেদ্ধ মই েযেন আৱশয্কতা জ্ঞান কিৰেছঁা,
উপিস্থত কালত েতেন সাহেসেৰ মই সািহয়াল হম৷

3 িকয়েনা আিম মাংসত থািকেলও, মাংস অনুসােৰ যুদ্ধ নকেৰঁা;
4 িকয়েনা আমাৰ যুদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্রেৰ* কৰা মাংিসক যুদ্ধ নহয় িকন্তু
স্ৱগীর্য় শিক্তৰ দ্ৱাৰাই দূগর্ও িবনাশ কৰাৰ েযাগয্, - ইয়ােত েকােনা ভুল
ধাৰণা নাথাকক৷

5 আিম মনৰ তকর্ -িবতকর্ আৰু ঐশ্বৰীক জ্ঞানৰ িবৰুেদ্ধ উত্থািপত
েহাৱা উদ্ধত িবষয়েবাৰ ভািঙ েপলাই, সকেলা ভাব বন্দী কিৰ, খ্রীষ্টৰ
আজ্ঞাধীন কিৰেছঁা; 6 আৰু আেপানােলাকৰ আজ্ঞাধীনতা সমূ্পণর্
হ’েল, সকেলা অবাধয্তাৰ প্রিতকাৰ সািধবৈল যুগুত ৈহ আেছঁা

7 সনু্মখত িয আেছ, েসয়া আেপানােলােক স্পষ্ট দৃষ্টিেৰ চাওক৷
েকােনােৱ যিদ িনজেক খ্রীষ্টৰ পঁাচিন বুিল িনজ প্রমাণত িবশ্বাস কেৰ,
েতেনহেল েতেখত েযেনৈক খ্রীষ্টৰ, আিমও েতেনৈক বুিল েতেখেত
িনেজ পুনৰায় িবেবচনা কিৰ জানক 8আমাৰ ক্ষমতাৰ িবষেয় যিদও
িকছু অিধক েগৗৰৱ কেৰঁা, িয ক্ষমতা প্রভুেৱ আেপানােলাকক িবনষ্ট
কিৰবৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তুআেপানােলাক েযন ধমর্ত বৃিদ্ধ হয়৷ তথািপ
েসই িবষেয় মই লিজ্জত নহ’ম৷
§ 9 অধয্ায়:15 েযা 3:16৷ * 10 অধয্ায়:4 ইিফ 6:11-17; 1 িথ 5:8; 1 তী
6:12৷
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9 েমাৰ পত্রেবাৰৰ দ্বাৰাই েযন আেপানােলাকক ভয় েদখুৱাবৰ
ধৰেণ নহও; 10 িকয়েনা িকছুমান বয্িক্তেয় কয়, “েতেখতৰ পত্রেবাৰ
গুৰুত্ৱপূণর্ আৰু শিক্তযুক্ত, িকন্তু শাৰীিৰকভােৱ েতেখত দূবর্ল আৰু
েতেখতৰ বাকয্ শুনা অেযাগয্৷”

11আিম অনুপিস্থত থকা সময়ত পত্রৰ দ্বাৰাই িবষয়েবাৰ েযেনদেৰ
িলিখেছঁা, উপিস্থত হ’েল আিম কাযর্েতা েতেনকুৱাই বুিল, েসই
মানুহেবােৰ িবেবচনা কিৰ জানক 12 িকয়েনা িনজেক িনেজ প্রশংসা
কৰা েলাক সকলৰ লগতআিম িনজক গণনা বা তুলনা কিৰবৈল সাহস
নকেৰঁা; িকয়েনা েযিতয়া েতওঁেলােক ইজেন িসজনক েজােখ আৰু
িনজেক আন এজনৰ লগত তুলনা কেৰ, েতিতয়া েতওঁেলােক েযন
িনজেক সুক্ষ্মদৃষ্টি কেৰ৷

13 িকন্তু আিম হ’েল অপিৰিমত ৰূেপ েগৗৰৱ নকিৰ, ঈশ্বেৰ
িযহৰ দ্বাৰাই আমাৰ অংশৰ পিৰমাণ িনৰূপণ কিৰ, আেপানােলাকৰ
ওচৰৈলেক েপাৱা কিৰেল, আিম েসই পিৰমাণ অনুসােৰ েগৗৰৱ
কিৰম 14 িকয়েনা আেপানােলাকৰ েসই িখিনৈলেক আমাৰ স্বত্ব
নথকাৰ দেৰ, আিম িনজক ডাঙৰ কৰা নাই; িকন্তু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া
প্রচাৰ কেৰঁােত কেৰঁােত, আিম আেপানােলাকৰ ওচৰ ৈগ পাইিছেলা৷

15 আিম েয অপিৰিমত ৰূেপ আনৰ পিৰশ্রমৰ কথাত েগৗৰৱ
কিৰেছঁা, এেন নহয়; িকন্তু আশা কেৰঁা, েলাকৰ িবশ্বাস বািঢ়েল,
আমাৰ পিৰমাণ-জৰী অনুসােৰ আেপানােলাকৰ মাজত বাহুলয্ৰূেপ
েযন বৃিদ্ধ হ’ম৷ 16 অ◌ািম আেপানােলাকৰ িসমূেৰ থকা অঞ্চলেতা
শুভবাতর্ াৰ প্রচাৰ কিৰব পািৰম৷ আিম আন েলাকৰ অঞ্চলত কৰা
কামৰ েগৗৰৱ নকিৰম৷
17 “িকন্তু িয জেন েগৗৰৱ কেৰ, েতওঁ প্রভুেতই েগৗৰৱ কৰক” †
18 িকয়েনা িয জেন িনজেক িনেজ েযাগয্-পাত্র েদখুৱাই, েতেখত
পৰীক্ষািসদ্ধ নহয়; িকন্তু িয জনক প্রভুেৱ েযাগয্-পাত্র জ্ঞান কেৰ,
েতেখতেহ পৰীক্ষািসদ্ধ
† 10 অধয্ায়:17 িযিৰ 9:23, 24; 1 কিৰ 1:29-31৷
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11 অধয্ায়
1 মই িবচােৰা েযন আেপানােলােক েমাৰ যৎিকিঞ্চত অজ্ঞানতাৰ

প্রিত সহন কেৰ, প্রকৃতেত আেপানােলােক েমাৰ প্রিত সহন কিৰ
আেছ 2 িকয়েনা মই আেপানােলাকক ঐশ্বিৰক অন্তজ্বর্ ালােৰ ঈষর্া
কেৰঁা; কাৰণ খ্রীষ্টৰ হাতত িনেদর্ াষী কনয্া স্বৰূেপ সমপর্ণ কিৰবৰ
হািবয়ােহেৰ, আেপানােলাকক একমাত্র স্বামীৈল, অথর্াৎ খ্রীষ্টৈল
বাগদান কিৰেলঁা

3 িকন্তু মই ভয় কেৰঁা, েযেনৈক েসই সপর্ই তাৰ ধূত্তর্ তােৰ হাৱাক
ভুলাইিছল, * েতেনদেৰ খ্রীষ্টৈল আেপানােলাকৰ িয সৰল আৰু শুদ্ধ
ভাব আেছ, েসই ভাব েযন েকােনা প্রকােৰ িকজািন িবপেথ ৈল যায়৷
4 িকয়েনা িয জন যীচুৰ কথা আিম েঘাষণা কেৰঁা, এেন আন েকােনা
যীচুৰ কথা েকােনােৱ যিদ আিহ েঘাষণা কেৰ বা আেপানােলােক িয
আত্মা েপাৱা নাই এেন অনয্িবধ আত্মাও যিদ েপাৱা নাইবা িয শুভবাতর্ া
আেপানােলােক গ্রহণ কৰা নাই, এেন অনয্িবধ† শুভবাতর্ াও যিদ গ্রহণ
কেৰ, েতেনহেল আেপানােলােক েসয়া ভালৈক সহন কৰক৷

5 কাৰণ েমাৰ মেত, েসই অিত প্রধান পঁাচিন সকলতৈক মই
অলেপা িনকৃষ্ট নহয় 6 িকন্তু যিদও মই বকৃ্ততাত সামানয্ হওঁ, মই
জ্ঞানত সামানয্ নহওঁ; সকেলা ধৰেণ আৰু সকেলা িবষয়েত আিম
আেপানােলাকক েসই িবষেয় প্রকাশ কিৰেলঁা

7 আেপানােলাক বৰ হ’বৈল, মই িনজেক সৰু কিৰ িবনামূেলয্
ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কেৰঁােত, মই পাপ
কিৰেলঁা েন? 8 মই আন মণ্ডলী সমূহৰ ধন অপহৰণ কিৰেলঁা
আৰু েতওঁেলাকৰ সাহাযয্ গ্রহণ কিৰেলঁা, যােত ইয়াৰ েযােগিদ মই
আেপানােলাকৰ পিৰচযর্া কিৰব পােৰঁা৷ 9আৰুআেপানােলাকৰ লগত
থােকঁােত, েযিতয়া েমাৰ নাটিন ৈহিছল, েতিতয়া মই আেপানােলাকৰ
েকােনা এজনেৰ ওপৰত ভাৰ িনিদেলঁা;‡ িকয়েনা ভাই সকেল
মািকদিনয়াৰ পৰা আিহ েমাৰ অভাৱৰ সময়ত সহায় কিৰেল; আৰু
েকােনা িবষয়েত আেপানােলাকৰ ওপৰত ভাৰ িনিদয়াৈক মই িনজেক
ৰািখেলঁা; আৰু মই িনজেক এেনদেৰই ৰািখম
* 11 অধয্ায়:3 আ 3:1-6৷ † 11 অধয্ায়:4 গাল 1:7-9৷ ‡ 11 অধয্ায়:9
পঁা 18:3; 1 িথ 2:9৷
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10 খ্রীষ্টৰ সতয্তা েযেনৈক েমাৰ লগত বাস কিৰ আেছ, েতেনদেৰ
েমাৰ এই েগৗৰৱ আখায়াৰ সকেলা অঞ্চলত বন্ধ কৰা নহব 11আৰু
িকয়? মই আেপানােলাকক েপ্রম নকৰাৰ কাৰেণ েন? ঈশ্বেৰ জােন,
মই েয আচলেত েপ্রম কেৰঁা৷

12 িকন্তু মই এিতয়া িয কিৰ আেছঁা, ভিৱষয্েতও ইয়ােক কিৰ
থািকম; যােত িছদ্র িবচৰা েলাক সকেল িয িবষয়ত শ্লাঘা কেৰ, েসই
িবষয়ত েযন েতওঁেলাক আমাৰ িনিচনা হব পেৰ, আৰু আিম েযন
েতওঁেলাকৰ েসই িছদ্র পাবৰ উপায় খণ্ডন কিৰব পােৰঁা 13 িকয়েনা
েতেনকুৱা মানুহ ভঁািৰেকাৱা পঁাচিন, প্রবঞ্চক কাযর্কাৰী; েতওঁেলাক
খ্রীষ্টৰ পঁাচিনৰ েবশ ধৰা মানুহ

14এই কথা আচিৰত নহয়, িকয়েনা চয়তােন িনেজও দীিপ্তময় দূতৰ
েবশ ধেৰ 15 এেতেক তাৰ দাস সকেলও ধাির্মক দাস সকলৰ েবশ
ধৰােটা বৰ মহৎ িবষয় নহয়; িকন্তু েতওঁেলাকৰ েশষ, েতওঁেলাকৰ
িনজ কমর্ৰ দ্ৱাৰাই হব৷§

16 মই আেকৗ ৈকেছঁা, আেপানােলাকৰ েকােনও েমাক অজ্ঞান
বুিল নাভািবব; িকন্তু যিদও ভােব, তাৰ বােব েমাক অজ্ঞানৰ দেৰই
গ্রহণ কিৰব যােত মই যৎিকিঞ্চৎ শ্লাঘা কিৰব পােৰঁা৷ 17 মই িয দেৰ
এই আত্মিবশ্ৱাসী েগৗৰৱৰ কথা ৈকেছঁা, েতেনদেৰ প্রভুেৱ উদগিণ
িনিদেয় িকন্তু মই িনিশ্চত জ্ঞােনেৰ ৈকেছঁা 18 িকয়েনা অেনেক মাংস
অনুসােৰ েগৗৰৱ কেৰ েসই বােব মেয়া েগৗৰৱ কিৰম

19 িকয়েনা আেপানােলােক জ্ঞানৱন্ত ৈহ আনেন্দেৰেহ
অজ্ঞানেবাৰক সহন কেৰ 20কাৰণ েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকক
দাস কেৰ, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ মাজত মতেভদ জন্মাই,
েকােনােৱ যিদ আেপানাৰ পৰা লাভ িবচােৰ, েকােনােৱ যিদ
আেপানােলাকক চৰ মােৰ, তথািপ আেপানােলােক সহন কেৰ
21 হয়, আিম এক প্রকাৰ দূবর্লীেয়ই আিছেলঁা, ইয়াক মই লাজ পাই
স্বীকাৰ কিৰেছঁা েযিতয়া িয েকােনা কথাত যিদ েকােনা বয্িক্তেয়
েগৗৰৱ কেৰ, মই অজ্ঞানতােৰ ৈকেছঁা, েতেনহ’েল মইেয়া েগৗৰৱ
কিৰম
§ 11 অধয্ায়:15 িফিল 3:18, 19
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22 েতেখত সকল ইব্রী েলাক েন? মইেয়া হওঁ েতেখত সকল
ইস্রােয়লীয়া েন? মইেয়া হওঁ েতেখত সকল অব্রাহামৰ বংশ
েন? মইেয়া হওঁ 23 েতেখত সকল খ্রীষ্টৰ দাস েন? হত বুিদ্ধৰ
দেৰ ৈকেছঁা, মই তােতাৈক অিধক; তাৰ প্রমাণ অিধক পিৰশ্রমত,
বন্দীশালৰ অিধক বন্ধনত, অিতিৰক্ত েকাবত, অেনকবাৰ প্রাণৰ
সংশয়ত৷

24 অথর্াৎ পঁাচ বাৰ ইহুদী সকলৰ হােতেৰ “এক কম দুকুিৰৈক”
েকাব খাইিছেলঁা৷ 25 িতিন বাৰ েবতৰ েকাব খাইিছেলঁা, এবাৰ িশলৰ
দিল খাইিছেলঁা, * িতিন বাৰ জাহাজ ভগাৰ দুখ পােলঁা, অগাধ জলত
এিদন এৰািত থািকেলঁা; 26অেনক যাত্রাত, নদীৰ সংকটত, ডকাইতৰ
সংকটত, স্বজাতীয় সকলৰ পৰা েহাৱা সংকটত, অনা-ইহুদী সকলৰ
পৰা েহাৱা সঙ্কটত, নগৰত থািক েপাৱা সঙ্কটত, মৰুভূিমত থািক
েপাৱা সঙ্কটত, সাগৰত থািক েপাৱা সঙ্কটত, ভঁািৰেকাৱা ভাই সকলৰ
মাজত থািক েপাৱা সঙ্কটত৷

27 পিৰশ্রম আৰু দুেভর্ াগত আৰু বহু ৰািতৰ েটাপিন-খিতত,
লেঘােন থকাত আৰু িপয়াহত আৰু এেকা খাদয্ েনােহাৱাত, জাৰ
েপাৱাত আৰু উদেঙ থকাত, মই এই সকেলা েভাগ কিৰিছেলঁা৷
28 এইেবাৰ িবষয় বাদ িদেলও, িবেশষৈক সকেলা মণ্ডলীৰ িচন্তাই
েমাৰ ৈদিনক ভাৰস্বৰূপ ৈহ আেছ 29কাৰ দূব্বর্লতাত মই দূবর্ল েহাৱা
নাই? েকােন আন এজনক পাপত েপলাই েমাৰ অন্তৰত জ্বালা িদয়া
নাই?

30 মই যিদ েগৗৰৱ কিৰব লগা হয়, েতেনহেল েমাৰ নানা দূব্বর্লতাৰ
িবষেয় মই েগৗৰৱ কিৰম 31 মই েয িমছা নকওঁ, েসই িবষেয় প্রভু
যীচুৰ িপতৃ ঈশ্বৰ, িয জন িচৰকাল ধনয্, েতওঁ জােন

32 দেম্মচকত আিৰতা ৰজাৰ তলৰ অিধপিতেয় েমাক ধিৰবৰ
আশেয়েৰ দেম্মচকীয়া সকলৰ নগৰ পহৰা িদয়াইিছল; 33 িকন্তু
িখিড়িকেয়িদ পািচেৰ গেড়িদ নমাই িদয়াত, েতওঁৰ হাতৰ পৰা
সািৰেলঁা

* 11 অধয্ায়:25 পঁা 14:19; 16:22৷
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12 অধয্ায়
েপৗলৰ স্বগীর্য় দশর্ন

1 মই েগৗৰৱ কিৰব পােৰঁা যিদও ই িহতজনক নহয়; িকন্তু নানা দশর্ন
আৰু প্রভুৰ প্রকািশত িবষয়ৰ কথা ক’ম 2 খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা এেন
এজন মানুহক মই জােনা, িয জেন েচৗদ্ধ বছৰৰ আেগেয়, শাৰীিৰক
ৰূেপ েন িনঃশৰীেৰেৰ েসই িবষেয় মই নাজােনা, ঈশ্বেৰেহ জােন, -
েতেখতক তৃতীয় স্বগর্ৈল িনয়া ৈহিছল

3 আৰু এেন এজন মানুহক মই জােনা, সশৰীেৰেৰ েন
িবনাশৰীেৰেৰ েসেয় মই নাজােনা, ঈশ্বেৰ জােন, - 4 েতেখতক
পৰমেদশৈল* িনয়া ৈহিছল, তােত েতওঁ অিনব্বর্চনীয় আৰু মানুেহ
ক’ব েনােপাৱা কথা শুিনবৈল পাইিছল 5 েতেনকুৱা জনৰ অেথর্ মই
েগৗৰৱ কিৰম; িকন্তু নানা দূব্বর্লতাৰ বািহেৰ, েমাৰ িনজৰ অেথর্ আন
এেকা কথাত েগৗৰৱ নকেৰঁা

6 কাৰণ যিদও েগৗৰৱ কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰঁা, তথািপ মই অজ্ঞান
নহ’ম; িকয়েনা মই সঁচা ক’ম; আৰু েগৗৰৱ কৰাৰ পৰা আতৰত
থািকম, যােত েকােনও েমাক েশ্রষ্ঠ বুিল জ্ঞান নকেৰ; িকন্তু েমাক
িয দেৰ েদেখ বা িয দেৰ েমাৰ কথা শুেন, েসইদেৰেহ েমাক জ্ঞান
কৰক৷ 7 আৰু েসই প্রকািশত িবষয়ৰ অনুপমতাত মই েযন অিতশয়
দপর্ নকেৰঁা৷ েসই কাৰেণ েমাৰ শৰীৰত এটা কঁাইট, অথর্াৎ, েমাক
ভূকূৱাবৈল চয়তানৰ এক দূত িদয়া হ’ল; যােত মই অিধক গির্বত ৈহ
নপেৰা৷

8 িস েমাৰ পৰা েযন দূৰ হয় েসই িবষেয় মই প্রভুৰ আগত িতিন
বাৰ িনেবদন কিৰেলঁা 9 তােত েতওঁ েমাক ক’েল, ‘েমাৰ িয অনুগ্রহ,
েসেয় েতামাৰ বােব জুিৰব; িকয়েনা দূব্বর্লতাত েমাৰ শিক্ত িসদ্ধ হয়’;
েসই বােব মই মহা-আনেন্দেৰ েমাৰ নানা দূব্বর্লতাত েগৗৰৱেহ কিৰম,
িকয়েনা তােত খ্রীষ্টৰ শিক্ত েমাৰ ওপৰত বাস কেৰ৷

10 এই েহতুেক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ মই দূব্বর্লতা, অপমান, দিৰদ্রতা,
তাড়না, সঙ্কট, এইেবাৰত সন্তুষ্ট হওঁ; িকয়েনা েযিতয়া মই দূবর্ল,
েতিতয়াই বলৱান
* 12 অধয্ায়:4 লূক 23:43; প্র 2:7৷
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11 মই িনেবর্াধ হ’েলা! এেন হবৈল আেপানােলােক েমাক
অগতয্া কিৰেল, িকয়েনা আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই মই প্রশংিসতেহ
হব লািগিছল; িকয়েনা মই এেকা নহেলও, † ‘অিত প্রধান পঁাচিন’
সকলতৈক অলেপা িনকৃষ্ট নািছেলা৷ 12 আেপানােলাকৰ মাজত
সকেলা ৈধযর্, আচিৰত িচন, অদু্ভত লক্ষণ আৰু পৰাক্রম কাযর্ৰ দ্বাৰাই
পঁাচিনৰ িচনেবাৰ প্রকািশত ৈহিছল 13 মই েয িনেজ আেপানােলাকৰ
ভাৰস্বৰূপ েহাৱা নাই, এই িবষয়ত বািহেৰ আেপানােলােক আনিক
কথাত অনয্ মণ্ডলীতৈক িনকৃষ্ট হ’ল? েমাৰ এই অপৰাধেটা ক্ষমা
কৰক

কিৰন্থীয়া সকলকৰ প্রিত েশষ িনেবদন
14 চাওক! তৃতীয় বাৰ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৈল যুগুত

ৈহেছঁা আৰু এইবােৰা ভাৰস্বৰূপ নহ’ম, িকয়েনা আেপানােলাকৰ
সম্পিত্ত নহয়, আেপানােলাককেহ িবচােৰা; কাৰণ মাক-বােপকৰ
কাৰেণ সন্ত্বােন সঁািচব লগা নহয়, সন্ত্বানৰ কাৰেণেহ মাক-
বােপেক সঁািচব লগা হয় 15 েসইদেৰ মেয়া আেপানােলাকৰ প্রাণৰ
কাৰেণ আনেন্দেৰ বয্য় কিৰম আৰু বয্য় কৰাও হ’ম যিদ মই
আেপানােলাকক অিধক েপ্রম কেৰঁা, েতেনহেল েমাকআেপানােলােক
কমৈক েপ্রম কিৰব েন?

16 িকন্তু িয দেৰ মই আেপানােলাকক ভাৰ িদয়া নািছেলা িকন্তু চতুৰ
ৈহ ছেলেৰ আেপানােলাকক ধিৰেলা, 17 েতেনদেৰ আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল িয সকলক পঠােলঁা, েতেখত সকলৰ েকােনা এজনৰ
দ্বাৰা মই আেপানােলাকক ফুচুলাইিছেলা েন? 18 আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল যাবৈল তীতক উৎসািহত কিৰ, েতওঁৰ লগত েসই ভাইেকা
পিঠয়াইিছেলা তােত তীেত আেপানােলাকক ফুচুলাইিছল েন? আিম
দুেয়া এেক বােটেৰ চলা নাই জােনা? আিম এেক েখাজ েলাৱা নাই
েন?

19 আেপানােলােক ইমান সমেয়, আিম িনজেক িনেদ্দর্ াষী
েদখুৱাবৈল যত্ন কিৰেছঁা বুিল ভািবেছ েন? আিম ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত থািক
† 12 অধয্ায়:11 লূক 17:10; 1 কিৰ 3:7; ইিফ 3:8৷
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খ্রীষ্টত ৈক আেছঁা; আৰু েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলাক ধমর্ত বৃিদ্ধ
হ’বৈলেহ এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা

20 িকয়েনা েমাৰ ভয় আেছ েয, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েযাৱা
সময়ত আেপানােলাকক িয ৰূপত েদিখবৈল ইচ্ছা নকেৰঁা, িকজািন
েসইৰূপত েদিখম আৰু আেপানােলােক েমাক িযৰূেপ েদিখবৈল
ইচ্ছা নকেৰ, েমাক েসইৰূপত েদেখ; তােত িকজািন আেপানােলাকৰ
মাজত বাদ-িববাদ, ঈষর্া, খং-ৰাগ, িবেৰাধ, পৰচচর্ া, দপর্, হুৰামুৰা, এই
সকেলা ঘিটব; 21 তােত পুনৰ আিহেল, েমাৰ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ
আগত েমাক সৰু কিৰব; আৰু মই েসই অেনক েলাকৰ কাৰেণ েশাক
কিৰব লািগব৷ কাৰণ িয সকেল আেগেয় পাপ কিৰিছল, েতওঁেলােক
েসই অশুিচ কাযর্েবাৰৰ পৰা মন-পালটন নকিৰ, বয্িভচাৰ আৰু লম্পট
আচৰণত েযেনদেৰ চিল আিছল, েতেনদেৰ চিল থািকল৷

13 অধয্ায়
1 তৃতীয় বাৰ ধিৰ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহ আেছঁা দুই বা

িতিন জন সাক্ষীৰ মুেখেৰ সকেলা কথা িনশ্চয় কৰা হ’ব * 2আেগেয়
পাপ কৰা সকলক আৰু আন সকেলােক মই িদ্বতীয় বাৰ উপিস্থত ৈহ
েকাৱাৰ দেৰ, েসই িবষেয় আেকৗ ৈকেছঁা: “যিদ আেকৗ আেহা মই
েতেখত সকলক ক্ষমা নকিৰম৷”

3 মই আেপানােলাকক এই কথা ৈকেছঁা, িকয়েনা খ্রীেষ্ট েয েমাৰ
দ্বাৰাই কথা কয় তােৰ প্রমাণ আেপানােলােক িবচািৰ আেছ; েতওঁ
আেপানােলাকৈল দূবর্ল নহয় িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত বলৱান
4 িকয়েনা দূবর্লতাৰ দ্বাৰাই েতওঁক কু্রচত িদয়া ৈহিছল িকন্তু ঈশ্বৰৰ
শিক্তৰ দ্বাৰাই েতওঁ জীয়াই আেছ আিমও েতওঁত দুবর্ল আেছঁা িকন্তু
ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ কাৰেণ, আিম েতওঁেৰ ৈসেত আেপানােলাকৰ লগত
জীৱন-যাপন কিৰম

5 আেপানােলাক িবশ্বাসত আেছ েন নাই, েসই িবষেয় জািনবৈল
িনজক পৰীক্ষা কিৰ তাৰ প্রমাণ চাওক যীচু খ্রীষ্ট েয আেপানােলাকৰ
অন্তৰত বাস কিৰ থােক েসই িবষেয় আেপানােলােক অনুভৱ নকেৰ
* 13 অধয্ায়:1 িদ্ৱ িব 19:15৷
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েন? যিদ নকেৰ েতেনহেলআেপানােলাক অপ্রমািণক েলাক 6আৰু
মই সুিনিশ্চত েয, আেপানােলােক আমাক অপ্রমািণক েলাক বুিল
গিণত নকিৰব৷

7 এিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ আগত এই প্রাথর্না কেৰঁা, আেপানােলােক
যােত েকােনা ধৰণৰ কুকমর্ নকেৰ৷ আিম পৰীক্ষািসদ্ধ বুিল
প্রকািশত হ’বৈল নহয়, িকন্তু আিম অপ্রমািণকৰ িনিচনা হ’েলও,
আেপানােলােক েযন উিচত কমর্ কেৰ 8 িকয়েনা সতয্ৰ িবপেক্ষ
আমাৰ এেকা শিক্ত নাই িকন্তু সতয্ৰ পেক্ষ আেছ

9 কাৰণ েযিতয়া আিম দূবর্ল িকন্তু আেপানােলাক বলৱন্ত, েতিতয়া
আিম আনন্দ কেৰঁা; আৰু আেপানােলাকৰ সমূ্পণর্তাৰ কাৰেণ
প্রাথর্নাও কেৰঁা 10 এই কাৰেণ, িবনষ্ট কিৰবৈল নহয় িকন্তু ধমর্ত
বৃিদ্ধ কিৰবৈল প্রভুেৱ েমাক িয ক্ষমতা িদেল, েসই ক্ষমতাৰ দেৰ, মই
উপিস্থত কালত েযন কিঠন বয্ৱহাৰ কিৰব নালািগব, এই অিভপ্রােয়েৰ
অনুপিস্থত থােকঁােত, এইেবাৰ কথা িলিখেছঁা

11 েশষেত, েহ ভাই সকল, আেপানােলােক আনন্দ কৰক! িসদ্ধ
েহাৱা কমর্ কৰক, শান্ত্বনাযুক্ত হওক, এেক মনৰ েলাক হওক, †

িমেলেৰ শািন্তত থাকক; তােত েপ্রম আৰু শািন্তৰ আঁকৰ ঈশ্বৰ
আেপানােলাকৰ লগত থািকব 12 পিবত্র চুমােৰ পৰস্পেৰ মঙ্গলবাদ
কৰক

13 সকেলা পিবত্র েলােক আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ
14 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ, ঈশ্বৰৰ েপ্রম আৰু পিবত্র আত্মাৰ

সহভািগতা আেপানােলাকৰ লগত থাকক

† 13 অধয্ায়:11 েৰা 15:5; ইিফ 4:2, 3; িফিল 2:1, 2; 1 িপ 3:8৷
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