
i

2 তীমিথয়
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িলখকৰ স্বত্ব েৰামৰ কাৰাগাৰৰ পৰা েপৗলৰ মুকিল েহাৱাৰ

পাছত আৰু েতওঁৰ চতুথর্ িমছনাৰী যাত্রাৰ সময়ত েতওঁ েযিতয়া 1
তীমিথয় িলিখিছল, েতিতয়া েতওঁ আেকৗ সম্রাট িনেৰাৰ অধীনত
বন্দী ৈহিছল এই সময়ত েতওঁ 2 তীমিথয় িলিখিছল েতওঁৰ প্রথম
কাৰাবাসৰ িবপৰীেত, েতিতয়া েতওঁ “ভাড়া ঘৰত” আিছল (পঁাচিনৰ
কমর্ 28:30), েতিতয়া েতওঁ এক ঠাণ্ডা অন্ধকূপৰ মাজত অৱসাদত
আিছল (4:13), সাধাৰণ অপৰাধীৰ দেৰ বন্ধন (1:16; 2:9). েপৗেল
জািনিছল েয েতওঁৰ কমর্ েশষ ৈহ ৈগেছ আৰু েতওঁৰ প্রায় আয়ুস
েশষৰ িদেশ ৈগ আেছ (4:6-8).

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 66-67 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েপৗেল েতওঁৰ িদ্বতীয় কাৰাবাসৰ সময়ত েৰামত আিছল আৰু

েতওঁৰ শ্বহীদ েহাৱাৰ অেপক্ষাত থকা অৱস্থাত এই পত্রেটা িলিখিছল
প্রাপক
িদ্বতীয় তীমিথয়, তীমিথয় আিছল পত্রৰ প্রাথিমক পাঠক, িকন্তু

অৱেশয্ েতওঁ েযাগােযাগ থকা মণ্ডলীৰ ৈসেতও ভগাই কিৰিছল
উেদ্দশয্
তীমিথয়ক তয্াগ কৰাৰ ৈসেত এক চূড়ান্ত উদ্দীপনা আৰু িয কাম

কেৰ েসই কামত তীব্রতাৰ ৈসেত উপেদশ িদয়া (1:3-14), লক্ষয্
(2:1-26), আৰু অধয্ৱসায় (3:14-17; 4:1-8)

মূল িবষয়
িবশ্বস্ত পিৰচযর্াৰ কামত এক অিভেযাগ

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব প্রেণাদনা — 1:1-18
2. পিৰচযর্াত থকা আির্হ — 2:1-26
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3. ভুৱা িশক্ষকৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ কৰা — 3:1-17
4. উৎসাহ আৰু আশীবর্াদৰ বাণী — 4:1-22

মঙ্গলাচৰণ; ৈধযর্ আৰু সহন প্রকাশ কিৰবৈল িনেবদন
1 মই েপৗল, খ্রীষ্ট যীচুত থকা জীৱনৰ প্রিতজ্ঞা অনুসিৰ, ঈশ্বৰৰ

ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত পঁাচিন; 2 িপ্রয় পুত্র তীমিথয়ৰ
সমীপৈল: িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ,
দয়া আৰু শািন্ত েতামাৈল হওক

3 মই ঈশ্ৱৰক ধনয্বাদ িদওঁ, িয জন ঈশ্বৰক েমাৰ পূবর্পুৰুষৰ
িদনেৰ পৰা আৰাধনা কিৰ অহা ৈহেছ, েসই জন ঈশ্বৰেক মই িনমর্ল
িবেবেকেৰ* আৰাধনা কেৰঁা; েসই জনৰ ওচৰত িনেতৗ িদেন-ৰিতেয়
প্রাথর্না কৰাৰ সময়ত েতামাক েসঁাৱৰণ কেৰঁা, 4 েতামাৰ চকুেলা
আনেন্দেৰ পূৰ েহাৱা চাবৈল মই অিতশয় হািবয়াহ কিৰ আেছঁা 5 িয
িবশ্বাস প্রথেম েতামাৰ বুঢ়ী মা েলায়ী আৰু েতামাৰ মাতৃ উনীকীৰ
অন্তৰত বাস কিৰিছল, েবাধ কেৰঁা েতেন অকপট িবশ্ৱাস েতামাৰ
অন্তৰেতা বাস কিৰেছ বুিল মই সুিনিশ্চত৷

6 এই কাৰেণ মই েতামাক েসঁাৱৰাইেছা েয, েমাৰ হাত েতামাৰ
ওপৰত িদয়াৰ দ্বাৰাই ঈশ্ৱৰৰ িয অনুগ্রহৰ বৰ† েতামাক দান কৰা
হ’ল, েসই বৰ পুনৰ জাগ্রত কৰা৷ 7 িকয়েনা ঈশ্বেৰ আমাক ভয়ৰ
আত্মা িদয়া নাই, িকন্তু শিক্ত, ‡ েপ্রম আৰু সুবুিদ্ধৰ আত্মা িদেল

8 এেতেক আমাৰ প্রভুেৱ িদয়া সাক্ষয্ৰ িবষেয় আৰু েতওঁৰ অেথর্
বন্দীয়াৰ েহাৱা িয মই েপৗল, েমােৰা িবষেয় তুিম লিজ্জত নহবা
িকন্তু ঈশ্বৰৰ শিক্ত অনুসােৰ, শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েমােৰ ৈসেত েক্লশ
েভাগ কৰা, 9 কাৰণ েতেৱঁই আমাক পিৰত্রাণ কিৰেল আৰু পিবত্র
আমন্ত্রেণেৰ আমন্ত্রেণা কিৰেল, েসেয় আমাৰ কমর্ৰ দেৰ নহয় িকন্তু
েতওঁৰ িনজ অিভপ্রায় আৰু অনুগ্রহৰদেৰেহ কিৰেল; িয অনুগ্রহ
অনািদ কালৰ পূেবর্ খ্রীষ্ট যীচুত আমাক িদয়া আিছল; 10 িকন্তু এিতয়া
* 1 অধয্ায়:3 পঁা 23:1; 2 কিৰ 1:12; ইব্রী 13:18৷ † 1 অধয্ায়:6 পিবত্র আত্মাৰ
বৰ ‡ 1 অধয্ায়:7 লূক 24:49; পঁা 1:8; েৰা 8:15
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আমাৰ ত্রাণকতর্ া খ্রীষ্ট যীচুৰ আিবভর্ াৱৰ দ্বাৰাই প্রকািশত হ’ল; িয জেন
মৃতুয্ক িবনাশ কিৰ, § শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই জীৱন আৰু অক্ষয়তাক
েপাহৰৈল আিনেল; 11 েসই শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েমাক েঘাষণাকাৰী,
পঁাচিন আৰু িশক্ষক িহচােপ িনযুক্ত কিৰেল*

12 এই কাৰেণ মই এইেবাৰ দুখ েভাগ কিৰেলও লিজ্জত† নহওঁ;
িকয়েনা মই িয জনক িবশ্বাস কিৰেলঁা, েতওঁক জােনা আৰু েতওঁৰ
হাতত মই িনজেক অপর্ণ কিৰ িদেলঁা, ‡ তােত েতওঁ েয েসই িদনৰ
কাৰেণ েমাক পহৰা িদ ৰািখবৈল সমথর্, ইয়ােক দৃঢ় প্রতয্য় কিৰেছঁা
13 েমাৰ িয িয কথা শুিনলা তাক িনৰাময় বাকয্ৰ আির্হ িহচােপ ৈল
খ্রীষ্ট যীচুৰ সম্বন্ধীয় িবশ্বাস আৰু েপ্রমত ধাৰণ কৰা 14 িয উত্তম
দান েতামাক গতাই িদয়া ৈহেছ, েসই দান আমাত িনবাস কৰা পিবত্র
আত্মাৰ দ্বাৰাই পহৰা িদ ৰািখবা

15 ফুিগল্ল আৰু হমর্িগিন আিদ কিৰ এিচয়াত থকা সকেলােৱই েমাৰ
পৰা িবমূখ হল৷ এই িবষেয় তুিম জািন আছা 16 অনীিচমৰ ঘৰৰ
েলাক সকলক প্রভুেৱ দয়া কৰক, িকয়েনা েতওঁ বােৰ বােৰ েমাৰ প্রাণ
জুৰাইিছল আৰু মই বন্দীশালৰ িশকিলত থািকেলও লাজ নাপাইিছল;
17 বৰং েৰাম নগৰত থােকঁােত, েতওঁ অিত কেষ্টেৰ েমাক িবচািৰ
পাইিছল - 18 েতওঁ যােত েসইিদনা §প্রভুৰ পৰা দয়া পায়, প্রভুেৱ এেন
অনুগ্রহ কৰক, আৰু ইিফচেতা েতওঁ িকমান েসৱা শুশ্রূষা কিৰিছল
েসই িবষেয়ও তুিম ভালৈক জনা৷

2 অধয্ায়
1 এেতেক েহ েমাৰ পুত্র, খ্রীষ্ট যীচুত থকা িয অনুগ্রহ, তাৰ দ্ৱাৰাই

তুিম বলৱান েহাৱা * 2 আৰু অেনক সাক্ষীৰ আগত েমাৰ পৰা িয
িয শুিনলা, েসই সকেলা কথা অনয্ েলাকক িশকাবৈল, িবশ্বাসী আৰু
িনপুণ েলাক সকলক সমপর্ণ কৰা
§ 1 অধয্ায়:10 েযা 5:25-29; 11:25; 1 কিৰ 15:55; ইব্রী 2:14, 15 * 1
অধয্ায়:11 1তীম2:7 † 1 অধয্ায়:12 েৰাম 1:16 ‡ 1 অধয্ায়:12 1 িপ
4:19৷ § 1 অধয্ায়:18 েসইিদনা প্রভু অহাৰ িদনত * 2 অধয্ায়:1 িযেহা 1:7;
ইিফ 6:10৷
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3 খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন উত্তম ৈসিনকৰ দেৰ তুিম েমােৰ ৈসেত
েক্লশ সহন কৰা 4 েকােনা এজন েলাক ৈসিনকৰ কামত থােকােত
জীিৱকাৰ অেথর্ অনয্ েকােনা বয্বসায়ত িনজেক আৱদ্ধ হবৈল িনিদেয়
িকন্তু িয জেন েতওঁক এই পদ িদেল, েতওঁকেহ সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা
কেৰ 5 এেকদেৰ েকােনা এজন েখলুৈৱেয় যিদও িজিকবৈল যত্ন
কেৰ, তথািপ েতওঁ যিদ িবধান অনুসােৰ পালন নকেৰ, েতেনহেল
েতওঁক মুকুেটেৰ িবভূিষত কৰা নহয়

6 পিৰশ্রমী েখিতয়েক প্রথেমই েতওঁৰ শসয্ৰ ভাগ েভাগ কিৰব
লােগ৷ 7 মই িয িয কেলঁা েসই িবষেয় িবেবচনা কিৰবা, িকয়েনা প্রভুেৱ
সকেলা িবষয় বুিজবৈল েতামাক জ্ঞান িদব

8 েমাৰ শুভবাতর্ াৰ দেৰ, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা, দায়ুদৰ
বংশৰ যীচু খ্রীষ্টক েসঁাৱৰণ কৰা৷ 9 েসই শুভবাতর্ াৰ সম্বেন্ধ মই
িশকিলৰ বন্ধনত থািক দুষ্কমীর্ৰ দেৰ েক্লশ েভাগ কিৰেছঁা িকন্তু ঈশ্বৰৰ
েসই বাকয্ত হ’েল িশকিলৰ বন্ধন নাই 10 এই কাৰেণ িয সকলক
মেনানীত কৰা হ’ল অথর্াৎ েতওঁেলােকও অনন্ত েগৗৰেৱেৰ ৈসেত
েযন খ্রীষ্ট যীচুত থকা পিৰত্রাণ লাভ কিৰব পােৰ, তাৰ কাৰেণ মই এই
সকেলােবাৰেক সহন কিৰেছঁা

11 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্:
“আিম যিদ েতওঁৰ ৈসেত মিৰেলঁা, েতেনহেল েতওঁেৰ ৈসেত

জীৱনেৰা ভাগী হম
12 আিম যিদ সহন কেৰঁা, েতেনহেল েতওঁৰ ৈসেত ৰাজত্বও কিৰম৷
আিম যিদ েতওঁক অস্বীকাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েতেৱঁা আমাক অস্বীকাৰ

কিৰব৷†
13 আিম অিবশ্বাসী হেলও, েতওঁ িবশ্বাসী ৈহ থােক,
িকয়েনা েতওঁ িনজেক অস্বীকাৰ কিৰব েনাৱােৰ ”‡

14 তুিম এই সকেলা কথা েতেখত সকলক েসঁাৱৰাই থািকবা,
আৰু বাগযুদ্ধ নকিৰবৈল প্রভুৰ সাক্ষােত েতেখত সকলক দৃঢ় আজ্ঞা
কৰা, িকয়েনা বাগযুদ্ধেবােৰ এেকা লাভ নজন্মাই িকন্তু শুনা েলাক
† 2 অধয্ায়:12 মিথ 10:32, 33; মাকর্ 8:58৷ ‡ 2 অধয্ায়:13 গণ 23:19; তীত
1:2



2 তীমিথয় 2 অধয্ায়:15 v 2 তীমিথয় 2 অধয্ায়:25

সকলক নাশ কেৰ 15 তুিম িনজেক পৰীক্ষািসদ্ধ েলাক, লাজৰ
েযাগয্ েনােহাৱা কমীর্ আৰু সতয্ৰ বাকয্ শুদ্ধৈক েকাৱাত িনপুন§হবৈল
ঈশ্বৰৰ অনুেমাদন পাবৰ বােব যত্ন কৰা

16 িকন্তু িনন্দাযুক্ত কথােবাৰৰ পৰা পৃথক থািকবা, িকয়েনা
এইেবােৰ অিধকৰূেপ ঈশ্ৱৰক অিবশ্ৱাস কিৰবৈল বাট েদখুৱাই
ৈল যায়৷ 17 এেন কথােবাৰ িবয়িপ পেৰ আৰু েগলা ঘাৰ দেৰ
নষ্ট কিৰ িবস্তাৰ লাভ কেৰ, এেন েলাকেবাৰৰ িভতৰেত হুিমনায়
আৰু িফলীেতা আেছ, 18 েতওঁেলাক সতয্ পথৰ পৰা ভ্রষ্ট েহাৱা৷
েতওঁেলােক পুনৰুত্থান ৈহ েযাৱা বুিল প্রচাৰ কিৰ িকছুমান েলাকৰ
িবশ্বাস িবনষ্ট কিৰেছ

19 তথািপ ঈশ্বেৰ স্থাপন কৰা দৃঢ় িভিত্তমূল িথেৰ থােক আৰু
তাৰ ওপৰত এই কথা েমাহৰ মৰা আেছ, েবােল- “প্রভুেৱ েতওঁৰ
েলাক সকলক জােন,”* আৰু “িয েকােনােৱ প্রভুৰ নাম লয়, েতওঁ
অধাির্মকতাৰ পৰা দূৰ হওক ”† 20 িকয়েনা ডাঙৰ ঘৰত েকৱল
েসাণ ৰূপৰ পাত্রেহ থােক, এেন নহয়, কাঠৰ আৰু মািটৰ পাত্রও
থােক৷ তােৰ িকছুমান সমাদৰৰ কাৰেণ আৰু িকছুমান অনাদৰৰ
কাৰেণ 21 এেতেক েকােনােৱ যিদ এইেবাৰৰ পৰা িনজেক শুিচ
কিৰ ৰােখ, েতেনহেল েতওঁ সমাদৰৰ পাত্র, পিবত্রীকৃত, প্রভুৰ কাযর্ৰ
বােব উপেযাগী আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ বােব প্রস্তুত থািকব

22 িকন্তু তুিম েযৗৱন কালৰ অিভলাষৰ‡ পৰা পেলাৱা আৰু
ধাির্মকতা, িবশ্বাস, েপ্রম, শািন্ত আৰু িনমর্ল মেনেৰ প্রভুৈল প্রাথর্না
কৰা েলাক সকলৰ ৈসেত এক ৈহ েসইেবাৰক অনুসৰণ কৰা৷ 23 িকন্তু
মূখর্তা আৰু অযথা কথােবাৰৰ পৰা দূৰত থাকা৷ িকয়েনা এইেবােৰ
িবেৰাধ জন্মায় কািজয়া সৃষ্টি কেৰ৷

24 প্রভুৰ দােস িবেৰাধ কিৰব নালােগ িকন্তু সকেলােক মৃদুশীল,
িশক্ষা িদয়াত িনপুন আৰু অপকাৰত সহনীয় ৈহ, 25 িবেৰাধ
কৰােবাৰক মৃদুভােব িশক্ষা িদব লােগ৷ েতিতয়া েসই সতয্ৰ তত্ব জ্ঞানৰ
§ 2 অধয্ায়:15 মিথ 13:52; লূক 12:42 * 2 অধয্ায়:19 গণ 16:5; নহূ 1:7;
েযা 10:14৷ † 2 অধয্ায়:19 গণ 16:21; িয 52:11৷ ‡ 2 অধয্ায়:22 1 িপ
2:11৷
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অেথর্ ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক মন-পালটনৰ বৰ িদব 26 আৰু চয়তানৰ
ইচ্ছা সাধনৰ অেথর্ তাৰ ফান্দত বন্দী ৈহ থািকেলও েতওঁেলােক েচতনা
পাব

3 অধয্ায়
েশষ-কালত হবলগীয়া ভ্রষ্টতাৰ িবষেয় েচতনা-বাকয্

1 িকন্তু ইয়ােক জািনবা েয, েশষ-কালত ভয়ঙ্কৰ সময় উপিস্থত
হব 2 িকয়েনা েসই কালত মানুহেবাৰ িনজেক িনেজ েপ্রম কেৰঁাতা,
ধন লুভীয়া, দপীর্, অহংকাৰী, িনন্দক, িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত অবাধয্,
অকৃতজ্ঞ, অপিবত্র, 3 েস্নহহীন, বুজিন নমনা, অপবাদক, ইিন্দ্রয়-
দমন নকৰা, উগ্র, সাধুক িঘণাওঁতা, 4 িবশ্বাসঘাতক, আঁেকাৰেগাজ,
মদগবীর্, ঈশ্বৰ েপ্রম কৰাতৈক বৰং সুখ িপ্রয় হব৷

5 েতওঁেলােক ধাির্মকতাৰ আকাৰ ধাৰণ কিৰব, িকন্তু তাৰ শিক্ত
অস্বীকাৰ কিৰব এেন েলাক সকলৰ পৰা তুিম আতিৰ থািকবা
6 িকয়েনা েতওঁেলাকৰ িকছুমান মানুেহ, ছেলেৰ পৰৰ ঘৰত েসামাই,
িনবু্বর্িদ্ধ িতেৰাতা সকলক েমািহত কিৰ বন্দীনীৰ তুলয্ কিৰেল আৰু
পাপত ভাৰাক্রান্ত কিৰ নানা িবধ অিভলােষেৰ চািলত কিৰেল৷ 7 এই
িতেৰাতা সকেল সদায় নতুন িশক্ষা পাবৰ বােব েচষ্টা কেৰ, িকন্তু
সতয্ৰ তত্ব-জ্ঞান পাবৈল হেল েকিতয়াও সমথর্ নহয়৷

8 েযেনৈক যািন্ন আৰু যামিব্রেয় েমািচৰ িবেৰাধীতা কিৰিছল, *
েতেনৈক এই িমছা িশক্ষক সকেলও সতয্তাৰ প্রিতেৰাধ কিৰিছল৷
েতেখত সকল মন ভ্রষ্ট আৰু িবশ্বাসৰ সম্বেন্ধ অপ্রমািণক৷ 9 িকন্তু
েতেখত সকেল অিধক আগবািঢ়ব েনাৱািৰব, িকয়েনা েসই দুজনৰ
দেৰ, েতেখত সকলেৰা মূখর্তা† সকেলােৰ আগত প্রকািশত হব

10 িকন্তু তুিম েমাৰ িশক্ষা, আচাৰ-বয্ৱহাৰ, অিভপ্রায়, িবশ্বাস,
িচৰসিহষু্ণতা, েপ্রম, ৈধযর্, 11 তাড়না আৰু দুখেভাগ, েসই সকেলােৰ
অনুগামী হলা আৰু আিন্তয়িখয়া, ইকিনয়, আৰু লুস্ত্রাত েমাৈল িক
ঘটনা ঘিটিছল, েসই িবষেয়ও তুিম জানা৷ মই এেন ধৰণৰ তাড়না সহন
* 3 অধয্ায়:8 যা 7:22 † 3 অধয্ায়:9 যা 8:18, 19; 9:11
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কিৰেছঁা েয, েসইেবাৰ তাড়নাৰ পৰা ঈশ্ৱেৰেহ েমাক উদ্ধাৰ কিৰেল৷‡
12 আৰু বাস্তিৱকেত িয সকেল খ্রীষ্ট যীচুত ভিক্তভােব জীৱন-যাপন
কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, এেন েলাক সকেল তাড়না পাব § 13 িকন্তু দুষ্ট
আৰু প্রবঞ্চক সকেল িকছুমান েলাকক িবপেথ ৈল যাব আৰু িনেজও
ভ্রান্ত ৈহ অিধকৰূেপ মন্দ ৈহ যাব

14 িকন্তু তুিম িয িয িশিকলা আৰু দৃঢ়তােৰ িয িবশ্বাস পালা, েসই
িশক্ষােত িস্থেৰ থাকা, িকয়েনা েকান বয্িক্তৰ পৰা েসই িশক্ষা পালা,
েসই িবষেয় তুিম জানা 15 আৰু িয পিবত্র িবধান-শাস্ত্রই খ্রীষ্ট যীচুৰ
সম্বন্ধীয় িবশ্বাসৰ েযােগিদ েতামাক পিৰত্রাণৰ অেথর্ জ্ঞানী কিৰব পােৰ,
তােকা তুিম িশশু কালেৰ পৰা জানা

16 সকেলা ধমর্শাস্ত্র ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা িনশ্বািসত *আৰু িশক্ষাৰ বােব,
অনুেযাগৰ বােব, শুধৰিণৰ বােব আৰু ধাির্মকতা সম্বন্ধীয় িশক্ষাত
লাভজনক†; 17 যােত ঈশ্বৰৰ মানুহ িসদ্ধ আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ
কাৰেণ সুসিজ্জত হব পােৰ৷

4 অধয্ায়
বৃদ্ধ বন্দীয়াৰ েপৗলৰ েশষ কথা

1 মই ঈশ্বৰৰ আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ দৃষ্টিত, িয জন জীিৱত আৰু মৃত
েলাকৰ ভাবী িবচাৰকতর্ া, * েতওঁৰ আিবভর্ াৱ আৰু ৰাজয্ৰ শপত িদ,
মই েতামাক এই দৃঢ় আজ্ঞা িদওঁ - 2 তুিম বাকয্ েঘাষণা কৰা; সময়ত
আৰু অসময়েতা উৎসাহী েহাৱা; সমূ্পণর্ ৈধযর্ আৰু উপেদেশেৰ
অনুেযাগ কৰা, ডিবওৱা আৰু উদেগাৱা

3 িকয়েনা েলাক সমূেহ িনৰাময় িশক্ষা সিহব িনিবচৰা, এেন সময়
আিহব েতিতয়া েতেখত সকলৰ খজুওৱা কােণ শুিনব িবচৰা িশক্ষা
শুিনবৈল, িনজ িনজ অিভলাষ অনুসােৰ িনজৰ েচৗপােশ দ’েম দ’েম
িশক্ষক কিৰ ল’ব 4 েতেনকুৱা েলাকেবােৰ সতয্ৰ পৰা কাণ ঘূৰাই,
‡ 3 অধয্ায়:11 গীত 34:19 § 3 অধয্ায়:12 মিথ 10:16-22; েযা 15:20
* 3 অধয্ায়:16 িনশ্বািসত অনুপ্রািণত েহাৱা † 3 অধয্ায়:16 েৰা 15:4 * 4
অধয্ায়:1 মিথ 25:31; েযা 5:22-29
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েপৗৰািণক কথাৈল মেনােযাগ িদব 5 িকন্তু তুিম, সকেলা িবষয়েত
েচতনাযুক্ত ৈহ থাকা, েক্লশ সহন কৰা, শুভবাতর্ া প্রচাৰকৰ কাযর্ কৰা,
েতামাৰ পিৰচযর্া কমর্ সমূ্পণর্ কৰা

6 িকয়েনা সম্প্রিত মই ৈনেবদয্ স্বৰূেপ ঢলা ৈহেছঁা,আৰু েমাৰ প্রাণ-
েনৗকা েমিলবৰ সময় উপিস্থত ৈহেছ 7 মই েসই উত্তম যুদ্ধত প্রাণপণ
কিৰেলঁা, িনৰূিপত পথৰ েশষৈলেক েদৗিৰেলঁা, † িবশ্বাস ৰািখেলঁা
8 েমাৰ বােব িয ধাির্মকতাৰূপ িকৰীিট সঁািচ ৰখা ৈহেছ, ‡ েসই িকৰীিট
ধাির্মক িবচাৰকতর্ া প্রভুৰ দ্ৱাৰা েসইিদনা েমাক িদয়া হব; আৰু অকল
েমােক নহয়, িকন্তু েতওঁৰ আিবভর্ াৱক েপ্রম কৰা সকেলােক িদব

9 েমাৰ ওচৰৈল েসানকােল আিহবৈল তুিম যত্ন কৰা; 10 িকয়েনা
দীমাই এই বতর্ মান সংসাৰৰ েপ্রমত পিৰ, § েমাক তয্াগ কিৰ
িথচলনীকীৈল গ’ল; ক্রীেষ্কন্ত গালাতীয়াৈল আৰু তীত দালমািতয়াৈল
গ’ল

11 একমাত্র লূকেহ েমাৰ লগত আেছ তুিম মাকর্ ক লগত
ৈল আিহবা; িকয়েনা পিৰচযর্া কমর্ত েতওঁ েমাৰ বােব উপকাৰী
12 তুিখকক ইিফচৈল পঠােলঁা 13 েত্রাৱা নগৰত মই িয বৰ েচালােটা
কাপর্ৰ হাতত এিৰ আিহেলঁা, তুিম আেহােত েসই েচালােটা আৰু
পুস্তকেবাৰ, িবেশষৈক ছালত েলখা পুস্তক আৰু সামগ্রীেবাৰ ৈল
আিহবা

14 আেলকেজন্দাৰ কঁহােৰ েমাৰ অপকাৰ কিৰেল; েতওঁৰ কমর্
অনুসােৰ প্রভুেৱ েতওঁক প্রিতফল িদব 15 েতওঁৈল তুিমও সাৱধান
হবা; িকয়েনা েতওঁ অিতশয়ৰূেপ আমাৰ বাকয্ৰ প্রিতেৰাধ কিৰিছল
16 মই প্রথম বাৰ িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদয়াৰ সময়ত, েকােনও েমাৰ
ফলীয়া ৈহ উপিস্থত নহল; সকেলােৱ েমাক তয্াগ কিৰেল; এেয়
েতওঁেলাকৈল গিনত নহওক

17 িকন্তু েমাৰ দ্বাৰাই েযন েঘাষণা কাযর্ িসদ্ধ হয় আৰু সকেলা
অনা-ইহুদী েলােক েযন শুিনবৈল পায়, এই কাৰেণ প্রভুেৱ েমাৰ
† 4 অধয্ায়:7 পঁা 20:24; 1 কিৰ 9:24-27 ‡ 4 অধয্ায়:8 প্র 2:10; § 4
অধয্ায়:10 1 েযা 2:15
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ওচৰত িথয় ৈহ* েমাক বলৱান কিৰেল; তােত মই িসংহ†ৰ মুখৰ পৰা
উদ্ধাৰ পােলঁা ‡ 18 প্রভুেৱ েমাক সকেলা দুষ্কমর্ৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব§
আৰু েতওঁৰ স্বগীর্য় ৰাজয্ৰ অেথর্ ৰক্ষা কিৰব; েতওঁৰ মিহমা িচৰকাল
হওক আেমন

19 তুিম িপ্রষ্কা, আিক্কলাক আৰু অনীিচমৰ ঘৰ েলাক সকলক
মঙ্গলবাদ িদবা 20 ইৰাস্তচ কিৰন্থত থািকল, িকন্তু ত্রিফম নিৰয়া পৰাত
মই েতওঁক িমলীতত ৈথ আিহেলঁা 21 তুিম জাৰ-কািলৰ আেগেয়
আিহবৈল যত্ন কিৰবা উবুল, পূেদন্ত, লীন, েক্লৗিদয়া ভনী আৰু
সকেলা ভাইেয় েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

22প্রভু েতামাৰ আত্মাৰ লগত থাকক েতামােলাকৰ ৈসেত েতওঁৰ
অনুগ্রহ থাকক আেমন৷

* 4 অধয্ায়:17 মিথ 10:18-20; পঁা 23:11 † 4 অধয্ায়:17 িসংহ মােন, েৰামীয়
শাসনকতর্ াক বুজাইেছ ‡ 4 অধয্ায়:17 2 িপ 2:9 § 4 অধয্ায়:18 গীত
121:7
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