
i

ইিফচীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইিফচীয়া 1:1 পেদ পিৰচয় কৰাই িদেয় েয, ইিফচীয়া পত্রৰ িলখক

েপৗল মণ্ডলীৰ আিদ সময়ৰ পৰাই েপৗলৰ দ্বাৰা ইিফচীয়া িলখা বুিল
িবেবিচত ৈহ আিহেছ আৰু েতওঁৰ িনকটতম পঁাচিন পূবর্পুৰুষসকলৰ
মাজৰ পৰা উদৃ্ধত কিৰ েকাৱা ৈহেছ, েযেন–েৰামৰ ইগনািটয়াচ,
েহৰমাচ আৰু পিলকাপর্

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗল েযিতয়া েৰামৰ েজলত বন্দী আিছল, েতিতয়া হয়েতা এই

পত্র িলিখিছল
প্রাপক
প্রাথিমক প্রাপক িহচােপ ইিফচীয়া মণ্ডলী েপৗেল স্পষ্ট ইিঙ্গত িদেয়

েয েতওঁৰ উদ্দীষ্ট পাঠকসকল অনা-িযহূদী আিছল ইিফচীয়া 2:11-
13 পদত, েতওঁ স্পষ্টভােব ৈকেছ েয, েতওঁেলাক “জন্মৰ দ্বাৰা
অনা-িযহূদী” (2:11) আৰু, গিতেক, িযহূদীসকলৰ দ্বাৰ িবেবিচত
হওঁক “প্রবাসীসকলৰ প্রিত িবধানৰ প্রিতশ্রুিত” (2:12) এেকদেৰ,
ইিফচীয়া 3:1 পদত, েপৗেল েতওঁৰ উদ্দীষ্ট পাঠকসকলক জািনবৈল
িদেছ েয, েতওঁ এজন বন্দী “েতামােলাকৰ কাৰেণ অনা-িযহূদীসকলৰ
ওচৰত”

উেদ্দশয্
েপৗেল িবচািৰিছল েয, িযসকেল এই িলখিন গ্রহন কিৰব

েতওঁেলােক খ্রীষ্টৰ পিৰপক্কতা পাওক ইিফচীয়া পুস্তকত আৱদ্ধ
ৈহ আেছ, প্রকৃত ঈশ্বৰৰ সন্তান িহচােপ িবকাশ হ’বৈল প্রেয়াজন
েহাৱা শৃংখলাৰ িবষয় ইয়াৰ উপিৰও, ইিফচীয়া পুস্তেক গেৱষনাত
শিক্তশালী সহায় িদেয় আৰু িবশ্বাসীসকেল যােত েতওঁেলাকৰ উেদ্দশয্
পূৰণ কিৰব পােৰ আৰু েতওঁেলাকৈল ঈশ্বৰৰ িয আহ্বান, তাক
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যােত স্থাপন কিৰব পােৰ ইিফচত থকা মণ্ডলীৰ আচৰণ আৰু
উেদ্দশয্ বাখয্াৰ দ্বাৰা েতওঁেলাকৰ খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ শিক্তক েপৗেল
িবশ্বাসীসকলত লক্ষয্ কিৰিছল েপৗেল েতওঁেলাকৰ পুৰিণ ধমর্, মূৰ-
শৰীৰ, পিৰপূণর্তা, ৰহসয্, বয়স, শাসক ইতয্ািদ অনা-িযহূদীসকলৰ
পিৰিচত বহু শব্দৰ পৰা েতওঁ ইিফচীয়া পত্রত বয্ৱহাৰ কিৰেছ েতওঁ
এই শব্দ সমূহ বয্ৱহাৰ কিৰ পাঠকসকলৰ ওচৰত প্রদশর্ন কিৰব
িবচািৰেছ েয, খ্রীষ্ট বহু উধর্ত আৰু আন েদৱতা আৰু আধয্ািত্মক
িবষয় সমূহতৈক বহু ওখত

মূল িবষয়
খ্রীষ্টত থকা আশীবর্াদ সমূহ

প্রান্তেৰখা
1. মণ্ডলীৰ সদসয্সকলৰ বােব িবধান — 1:1-3:21
2. মণ্ডলীৰ সদসয্সকলৰ কতর্ বয্সমূহ — 4:1-6:24

পিৰত্রাণৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা
1 মই েপৗল, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত এজন পঁাচিন

ইিফচত থকা ঈশ্বৰৰ আৰু খ্রীষ্ট যীচুত িবশ্বাস কৰা পিবত্র েলাক সকলৰ
সমীপৈল; 2আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টই আেপানােলাকক
অনুগ্রহ আৰু শািন্ত দান কৰক

যীচু খ্রীষ্টত আিত্মক আশীবর্াদ লাভ
3 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা হওক েতওঁ

স্বগীর্য় ঠাইেবাৰত থকা সকেলা আিত্মক আশীবর্ােদেৰ ৈসেত খ্রীষ্টত
আমাক আশীবর্াদ কিৰেল 4জগত সৃষ্টিৰ পূবর্েত ঈশ্বেৰ খ্রীষ্টত িবশ্বাস
কৰা সকলক মেনানীত কিৰেল আিম েযন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত পিবত্র
আৰু িনষ্কলঙ্ক হওঁ, এই কাৰেণ েতওঁ আমাক মেনানীত কিৰেল
5 ঈশ্বেৰ েপ্রমৰ দ্বাৰাই পূবর্েৰ পৰা আমাক যীচু খ্রীষ্টৰ মাধয্েমিদ িনজৰ
েতালনীয়া সন্তান ৰূেপ িনৰূপণ কিৰেল এই কাযর্ ঈশ্বেৰ আনেন্দেৰ
িনজৰ মেনাবাঞ্ছােৰ সম্পন্ন কিৰেল 6 ঈশ্বেৰ এই সকেলা কিৰেল,
যােত েতওঁৰ িপ্রয় যীচু খ্রীষ্টত আমাক িয অনুগ্রহ িবনামূেলয্ দান
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কিৰেল, েসই েগৗৰৱময় অনুগ্রহৰ প্রশংসা হয় 7 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ েসই
িপ্রয়জনত, েতওঁৰ েতজৰ দ্বাৰা আিম মুিক্ত পােলঁা; েতওঁৰ উপিচ পৰা
অনুগ্রহৰ দ্বাৰা আিম পাপৰ ক্ষমা পােলঁা 8 েসই অনুগ্রহ েতওঁ আমাৈল
সকেলা জ্ঞান আৰু বুিদ্ধত উপচাই িদেল

9 খ্রীষ্টত কাযর্ সম্পন্ন কৰাৰ পিৰকল্পনােৰ ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছা
অনুসােৰ েতওঁৰ পিৰকল্পনাৰ েগাপনীয়তা আমাৰ আগত প্রকাশ
কিৰেল 10 ঈশ্বেৰ িস্থৰ কিৰ ৰািখিছেল েয িনৰূিপত সময় পূণর্
হেল পিৰকল্পনাৰ কাযর্-সাধনৰ অেথর্ েতওঁ স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত থকা
সকেলােক িমলন কৰাই খ্রীষ্টৰ অধীনৈল আিনব 11 ঈশ্বেৰ িনজৰ
ইচ্ছাৰ মন্ত্রণা অনুসােৰ সকেলা কাযর্ সাধন কেৰ েতওঁৰ পিৰকল্পনাৰ
দেৰ আেগেয় িয িয িস্থৰ কিৰ ৰািখিছল, েসইদেৰই েতওঁ আমাক
খ্রীষ্টত মেনানীত কিৰ লেল 12 আিম িয সকেল আেগেয় খ্রীষ্টত
আশা ৰািখেছা, েসই সকলৰ পৰাই েযন েতওঁৰ মিহমাৰ প্রশংসা হয়,
েসই বােবই েতওঁ আমাক মেনানীত কিৰ লেল 13আেপানােলােকও
খ্রীষ্টেত সতয্ৰ বাকয্, পিৰত্রাণ লাভৰ শুভবাতর্ া শুিন েতওঁত িবশ্বাস
কিৰেল আেপানােলাকক উত্তৰািধকাৰৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাযুক্ত
পিবত্র আত্মােৰ েমাহৰ মৰা হ’ল 14 ঈশ্বেৰ িয সকেলা প্রিতজ্ঞা
কিৰেছ, েসই সকেলা প্রিতজ্ঞা সমূ্পণর্ৈক প্রািপ্ত েনােহাৱাৈলেক েসই
আত্মাআমাৰ উত্তৰািধকাৰৰ বইনা স্বৰূপ ৈহআেছ এই সকেলােবাৰৰ
দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ প্রশংসা হব

খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা সকলৰ পৰমাির্থক েসৗভাগয্
15এই কাৰেণ মই েযিতয়া প্রভু যীচুতআেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ কথা

আৰু ঈশ্বৰৰ মেনানীত পিবত্র েলাক সকলৰ প্রিত আেপানােলাকৰ
েপ্রমৰ কথা শুিনেলা, 16 েতিতয়ােৰ পৰা মই আেপানােলাকৰ কাৰেণ
ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদবৈল আৰু েমাৰ প্রাথর্না কালত আেপানােলাকৰ
নাম উেল্লখ কিৰবৈল ৰখা নাই 17 মই এই প্রাথর্না কেৰঁা েয,
আেপানােলাকক আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ ঈশ্বৰ অথর্াৎ েসই েগৗৰৱময়
িপতৃেয় আিত্মক জ্ঞান িদয়ক আৰু েতওঁক বুিজবৈল িনজৰ তত্ব-জ্ঞান
প্রকাশ কৰক 18 ঈশ্বৰৰ আমন্ত্রণৰ িয আশা আৰু মেনানীত পিবত্র
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েলাক সকলৰ মাজত েতওঁৰ িয উত্তৰািধকাৰৰ প্রতাপৰূপ ধন, তাক
আেপানােলাকৰ হৃদয়ৰ ঐশ্বিৰক চকুেৱ েযন েদখা পায়; 19 লগেত
ঈশ্বৰৰ শিক্তৰ কাযর্সাধক গুণ অনুসােৰ িবশ্বাস কৰা িয আিম, আমাৰ
মাজত েতওঁৰ শিক্তৰ িয অিতিৰক্ত মহাশিক্তেয় কাযর্ কিৰেছ, েসই
িবষেয়ও েযন আেপানােলােক জািনব পােৰ 20 েসই মহাশিক্তেৰই
েতওঁ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা খ্রীষ্টক তুিলেল আৰু িনজৰ েসঁা হােত
স্বগীর্য় ঠাইত বহুৱােল 21 সকেলা শাসন, ক্ষমতা, পৰাক্রম, আৰু
প্রভুত্ব আিদ কিৰ িযমান নাম ইহেলাক আৰু পৰেলাকত উেল্লখ কৰা
যায়, েসই সকেলা নামৰ উদ্ধর্ ত খ্রীষ্টৰ নাম স্থািপত হ’ল 22 ঈশ্বেৰ
সকেলােক খ্রীষ্টৰ চৰণৰ তলত বশীভূত কিৰেল আৰু েতওঁেকই
সকেলােৰ মূৰ কিৰ মণ্ডলীক দান কিৰেল; 23 েসই মণ্ডলী েতওঁৰ
শৰীৰ; েতওঁৰ পিৰপূণর্তাই সকেলা িবষয় সকেলা প্রকােৰ পূণর্ কেৰ

2 অধয্ায়
মৃতুয্ৰ পৰা জীৱন লাভ

1 পূবর্েত আেপানােলাক িনজ অপৰাধ আৰু পাপেবাৰত মিৰ
আিছল 2 এইেবাৰৰ ৈসেত আেপানােলােক জীৱন-যাপন কিৰ
জগতৰ িনয়ম অনুসােৰ চিল আিছল আেপানােলােক আকাশৰ
মন্দ শিক্তৰ অিধকাৰীৰ অনুসৰণকাৰী ৈহ, অবাধয্তাৰ সন্তান সকলৰ
জীৱনত কাযর্ কিৰ থকা অশুিচ আত্মাৰ দেৰ চিল আিছল 3 আিম
সকেলােৱই এসময়ত মাংস আৰু মনৰ ইচ্ছােৰ কাযর্ কিৰিছেলঁা আৰু
আমাৰ মাংিসক কু-অিভলাষেবাৰৰ কামনা পূণর্ কিৰ েসই িবশ্বাসিবহীন
েলাক সকলৰ মাজত জীয়াই আিছেলঁা আিমও আন সকেলােৰ
িনিচনা, স্বভাবেত ঈশ্বৰৰ েক্রাধৰ সন্তান আিছেলঁা 4 িকন্তু দয়া ধেনেৰ
ধনৱান ঈশ্বেৰ িয মহা েপ্রেমেৰ আমাক েপ্রম কিৰেল, 5 তাৰ কাৰেণ
আিম অপৰাধত মিৰ থকা কালেতই, খ্রীষ্টৰ ৈসেত েতওঁ আমাক নতুন
জীৱন িদেল; অনুগ্রেহেৰ আেপানােলােক পিৰত্রাণ পােল; 6 েতওঁ
আমাক খ্রীষ্ট যীচুৰ ৈসেত তুিলেল আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ ৈসেত স্বগীর্য়
ঠাইেবাৰত বহুৱােল 7 ঈশ্বেৰ এই কাম কিৰেল, যােত খ্রীষ্ট যীচুত
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আমাৰ বােব েতওঁৰ িয েস্নহ, তাৰ দ্বাৰাই েযন ভাবী যুগত েতওঁৰ
অনুগ্রহৰ মহা ধন যুেগ যুেগ প্রকাশ কিৰব পােৰ 8 িকয়েনা অনুগ্রহৰ
েযােগিদ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক পিৰত্রাণ পােল; আৰু েসেয়
আমাৰ পৰা নহয়; িকন্তু েসয়া ঈশ্বৰৰেহ এক দান 9 েকােনও েযন
গবর্ কিৰব েনাৱােৰ, েসেয় কমর্ৰ পৰাও নহয় 10 িকয়েনা আিম
ঈশ্বৰৰ কািৰকৰী; িয সৎ কাম ঈশ্বেৰ আমাৰ কাৰেণ আেগেয় প্রস্তুত
কিৰেল, েসই পথত চিলবৈল আৰু সৎ কাম কিৰবৈল ঈশ্বেৰ আমাক
খ্রীষ্ট যীচুত সৃষ্টি কিৰেল

খ্রীষ্টত এক
11 মনত ৰািখব েয, মাংসত আেপানােলাক অনা-ইহুদী েলাক

আিছল; মাংসত হােতেৰ িয সকলৰ চুন্নৎ কৰা ৈহেছ অথর্াৎ িয সকেল
িনজেক চুন্নৎ কৰা েলাক বুিল কয়, েতওঁেলােক আেপানােলাকক
অচুন্নৎ েলাক বুিল কয় 12 েসই সময়ত আেপানােলাক খ্রীষ্টৰ
পৰা পৃথক ৈহ আিছল; আেপানােলাক ইস্রােয়লৰ নাগিৰক নািছল;
প্রিতজ্ঞাযুক্ত িবধান সমূহৰ লগত আেপানােলাকৰ েকােনা সম্বন্ধ
নািছল; আেপানােলাকৰ আশা নািছল; এই পৃিথৱীত আেপানােলাক
ঈশ্বৰিবহীন আিছল 13 আেগেয় আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ পৰা বহুত
দূৈৰত আিছল, িকন্তু এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত থকাৰ কাৰেণ েতওঁৰ েতজৰ
দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল অনা হ’ল 14 েতেৱঁই আমাৰ শািন্ত িকয়েনা
েতওঁ ইহুদী আৰু অনা-ইহুদী উভয়েক এক কিৰেল খ্রীষ্টই কু্রচত
িনজৰ েদহ উৎসগর্ কিৰ আমাৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ ঘৃণা আৰু শত্রুতাৰ
প্রাচীৰ ভািঙ েপলােল 15 খ্রীষ্ট যীচুেৱ সমস্ত আজ্ঞা আৰু িবধান
েলাপ কিৰেল, যােত দুই দলৰ পৰা েতওঁ এক নতুন েলাকৰ সৃষ্টি
কিৰব পােৰ আৰু তাৰ দ্বাৰাই শািন্ত স্থাপন হয় 16 েতওঁেলাকৰ
মাজত থকা শত্রুতাৰ অৱসান ঘটাই কু্রচৰ দ্বাৰাই উভয় পক্ষক এক
েদহত ঈশ্বেৰ ৈসেত িমলন কিৰবৰ কাৰেণ েতওঁ এইদেৰ কিৰেল
17 এই বােবই খ্রীষ্টই আিহ আেপানােলাক িয সকল দূৈৰত আিছল,
েতওঁেলাকৰআগেতা শুভবাতর্ া আৰু েতওঁৰ শািন্ত প্রচাৰ কিৰেলআৰু
িয সকল ওচৰত আিছল েতওঁেলাকৰ আগেতা শািন্ত প্রচাৰ কিৰেল
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18 িকয়েনা খ্রীষ্টৰ মাধয্েমিদ আিম উভয় পক্ষৰ েলােক এক আত্মােৰ
িপতৃৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব অিধকাৰ পােলঁা

19 েহ অনা-ইহুদী সকল, আেপানােলাক এিতয়াৰ পৰা পুনৰ অিতিথ
বা িবেদশী নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ ৈসেত আেপানােলােকা
সহ-নাগিৰক আৰু ঈশ্বৰৰ পিৰয়াল স্বৰূপ ৈহেছ 20 এইেবাৰৰ
িভিত্তমূল পঁাচিন আৰু ভাৱবাদী সকল; খ্রীষ্ট যীচু স্বয়ং েসই িভিত্তমূলৰ
চুকৰ প্রধান িশল আৰু েসই িভিত্তমূলৰ ওপৰেত আেপানােলাক
গঁথা ৈহ আেছ 21 যীচুৰ শিক্তত ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালৰ সকেলা গঁাথিন
এেকলেগ সংলগ্ন ৈহ, প্রভুৰ কাৰেণ এক পিবত্র গৃহ স্বৰূেপ বৃিদ্ধ
পাইেছ৷ 22 েতওঁেতই আেপানােলাক এেকলেগ গঁথা ৈহ, আত্মাত
ঈশ্বৰৰ এক আবাস ৰূেপ গিঢ় উিঠেছ

3 অধয্ায়
অনা-ইহুদী সকলৰ কাৰেণ েপৗলৰ কাম

1এই কাৰেণ মই েপৗল, আেপানােলাক অনা-ইহুদী েলাকৰ কাৰেণ
খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন বন্দী 2আেপানােলােক শুিনেছ েয আেপানােলাকৰ
কাৰেণ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ কাযর্ৰ ভাৰ েতওঁ েমাক িদেল 3 ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ সতয্ৰ িনগূঢ়-তত্ব েমাক জািনবৈল িদেল এই িবষেয় মই
আেপানােলাকৈল আেগেয় অলপ িলিখিছেলা 4 আেপানােলােক
েসইেবাৰ পিঢ়েল, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় সতয্ৰ এই িনগূঢ় তত্বত েমাৰ অন্তদৃর্ ষ্টি
বুিজব পািৰব 5 েসই িনগূঢ় তত্ব আত্মাৰ দ্বাৰা এিতয়া িযভােৱ েতওঁৰ
পিবত্র ভাৱবাদী আৰু পঁাচিন সকলৰ ওচৰত প্রকাশ কৰা হ’ল, আগৰ
যুগৰ বয্িক্ত সকলৰ ওচৰত এই ভাবত জেনাৱা েহাৱা নািছল 6 েসই
িনগূঢ়-তত্ব এই- শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী সকল খ্রীষ্ট যীচুত যুক্ত
ৈহ ইহুদী সকলৰ ৈসেত সহ অিধকাৰী, এক শৰীৰৰ সদসয্ আৰু
প্রিতজ্ঞাত সহভাগী হয় 7 ঈশ্বেৰ িনজৰ পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰ
েমাক িয অনুগ্রহ িদেল, ঈশ্বৰৰ েসই িবেশষ অনুগ্রহ দানৰ ফলত
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাৰ কাৰেণ মই এজন দাস হ’েলা
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8ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলৰ মাজত মই অিত নগণয্তৈকও নগণয্;
তথািপ ঈশ্বেৰ েমাক এই বৰ দান কিৰেল, যােত মই খ্রীষ্টত থকা
ধাৰণাতীত সম্পদৰ শুভবাতর্ া অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল ৈগ েঘাষণা
কেৰঁা; 9আৰু সকেলা বস্তুেৰ সৃষ্টিকতর্ া ঈশ্বৰৰ িনগূঢ় পিৰকল্পনাৰ কথা
সকেলােক জনাওঁ৷ এই িনগূঢ় সতয্ পূবর্ কালেৰ পৰা ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা গুপ্ত
আিছল

10 ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এই েযন মণ্ডলীৰ েযােগিদ স্বগীর্য় স্থানেবাৰত
আিধপতয্ আৰু ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসনকতর্ া সকলৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ জ্ঞান
জেনাৱা হয়; 11 তােত েতওঁ আমাৰ খ্রীষ্ট যীচুত িনজৰ অনন্ত কালৰ
পিৰকল্পনা অনুসােৰ কাযর্ কিৰেল 12 খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই
আিম সাহস আৰু দৃঢ় প্রতয্েয়েৰ ৈসেত ঈশ্বৰৰ সনু্মখৈল আিহব ক্ষমতা
পােলঁা 13 গিতেক েমাৰ িনেবদন এই েয, আেপানােলাকৰ কাৰেণ
মই েক্লশ েভাগ কিৰেছঁা বােব আেপানােলাক েযন িনৰুৎসাহ নহয়;
েসই সকেলােবাৰ আেপানােলাকৰ েগৗৰৱৰ বােবই ৈহেছ

14এই কাৰেণ মই িপতৃৰ ওচৰত আঁঠু ৈলেছঁা 15 েসই িপতৃৰ পৰাই
স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত থকা প্রেতয্ক পিৰয়ােল নাম পাইেছ; েতওঁৰ
পৰাই সকেলা প্রাণীক সৃষ্টি কৰা ৈহেছ 16 ঈশ্বেৰ িনজৰ প্রতাপৰ
ধন অনুসােৰ এেন শিক্ত আেপানােলাকক দান কৰক যােত, েতওঁৰ
আত্মাৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ আন্তিৰক পুৰুষ শিক্তশালী হয়
17 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ হৃদয়েবাৰত খ্রীষ্ট িনবাস কৰক,
যােত আেপানােলাক েতওঁৰ েপ্রমৰ িভিত্তমূলত িশপা ধিৰ সুদৃঢ় হয়
18 তােত আেপানােলাক আৰু ঈশ্বৰৰ সকেলা পিবত্র েলাক সকেল
েযন খ্রীষ্টৰ েপ্রমৰ গভীৰতা, উচ্চতা, ৈদঘর্য্তা আৰু িবস্তাৰতা বুিজ পাব
পােৰ 19 খ্রীষ্টৰ অিদ্বতীয় মহান েপ্রম েযন আেপানােলােক উপলিদ্ধ
কিৰব পােৰ, তােত ঈশ্বৰৰ সকেলা পিৰপূণর্তােৰ আেপানােলাক পূণর্
হব

20 আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ িয শিক্তেয় কাযর্ কেৰ, েতওঁ েসই শিক্ত
অনুসােৰ আিম িয যাচনা কেৰঁা বা িচন্তা কেৰঁা, তাতৈকও অিধক েবিচ
কিৰব পােৰ 21 মণ্ডলীত আৰু খ্রীষ্ট যীচুত যুেগ যুেগ সদাসব্বর্দায়
েতওঁেৰই মিহমা হওক আেমন
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4 অধয্ায়
মণ্ডলীত ঐকয্তা ৰক্ষা কিৰবৈল উদগিণ

1 এেতেক প্রভুত বন্দীয়াৰ িয মই; মই আেপানােলাকক এই
িমনিত কেৰঁা েয, ঈশ্বেৰ িয আমন্ত্রেণেৰ আেপানােলাকক আমিন্ত্রত
কিৰেল; েসই আমন্ত্রণৰ েযাগয্ আচৰণ কিৰ জীৱন-যাপন কৰক
2 আেপানােলােক সকেলা সময়েত অিত নম্রভােৱ, মৃদুতােৰ আৰু
সিহষু্ণতােৰ েপ্রমত থািক পৰস্পৰক গ্রহণ কৰক 3 শািন্তৰ বন্ধনত
থািক আত্মাৰ ঐকয্ ৰািখবৈল যত্নৱান হওক

4 শৰীৰ এক আৰু আত্মাও এক; িঠক েসইদেৰ আেপানােলাক
সকেলা এক আমন্ত্রণৰ আশাৰ কাৰেণ আমিন্ত্রত হ’ল৷ 5 এজেনই
প্রভু, এক িবশ্বাস, এক বািপ্তস্ম আৰু 6 এজেনই ঈশ্বৰ, িয জন
সকেলােৰ িপতৃ; েতওঁ সকেলােৰ ওপৰত, সকেলােত বয্াপ্ত আৰু
সকেলােৰ অন্তৰত আেছ

7খ্রীষ্টই িয পিৰমাণৰ বৰ দান আমাৰ কাৰেণ ৰািখেছ, েসই পিৰমাণ
অনুসােৰ আমাক প্রিতজনেক দান কিৰেছ 8 শাস্ত্রত িলখাৰ দেৰ,
েতওঁ ওপৰৈল উিঠল,
বন্দীয়াৰ সকলক বন্দী কিৰ িনেল,
আৰু েলাক সকলক নানা বৰ দান িদেল

9 েযিতয়া েকাৱা ৈহেছ, “েতওঁ ওপৰৈল উিঠল” ইয়াৰ অথর্ িক?
এই কথাত এইেটােৱ বুজা নাযায় েন, েয েতওঁ পৃিথৱীৰ তল ভাগৈলও
নািমিছল? 10 িয জন নািমিছল, েতওঁ েসই এেকই বয্িক্ত; িয জেন
সকেলা পূণর্ কিৰবৰ কাৰেণ আকাশতৈক বহুত ওপৰৈল উিঠল

11 েসই খ্রীষ্টই েলাক সকলক এইৰূেপ বৰ দান িদেল; িকছুমানক
পঁাচিন, িকছুমানক ভাৱবাদী, িকছুমানক শুভবাতর্ া প্রচাৰক, িকছুমানক
পালক আৰু িশক্ষক হবৈল ক্ষমতা িদেল 12 ঈশ্বৰৰ পিবত্র
েলাক সকলক প্রস্তুত কিৰবৰ বােব পিৰচযর্াৰ কাযর্ কিৰবৈল আৰু
খ্রীষ্টৰ শৰীৰ বৃিদ্ধ কিৰবৈল েতওঁ এই সকেলা বৰ দান িদেল
13 েযিতয়াৈলেক আিম সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ পুত্র িবষয়ক িবশ্বাসৰ আৰু
জ্ঞানৰ ঐকয্তাত এক নহও আৰু সমূ্পণর্ িসদ্ধতা অথর্াৎ খ্রীষ্টৰ
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িনিচনাৈক সমূ্পণর্ িসদ্ধ নহওঁ, েতিতয়াৈলেক আিম কাযর্ কিৰ বৃিদ্ধ
পাই থািকম

14 েতিতয়া পুণৰ আিম িশশুৰ িনিচনা ৈহ নাথােকা ভ্রািন্তজনক
প্রৱঞ্চনাৰ ধূতর্ তাত মানুহৰ ছলনাৰ দ্বাৰা ভুল িশক্ষা পাই বতাহত ঢলং-
পলং ৈহ ইফােল িসফােল িনয়া নহওঁ 15 িকন্তু েপ্রমৰ ৈসেত সতয্ কথা
কম আৰু সকেলাভােৱ িয খ্রীষ্ট মূৰ স্বৰূপ, েতওঁৰ উেদ্দেশয্ সকেলা
িবষয়ত আিম বৃিদ্ধ পাম 16 মানুহৰ শৰীৰৰ অঙ্গেবাৰ েযেনদেৰ
এেকলেগ যুক্ত ৈহ থােক আৰু েসইেবােৰ কৰণীয় কাযর্ সাধন কিৰ
েগােটই শৰীৰৰ বৃিদ্ধ কেৰ, েসইদেৰ খ্রীষ্টৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা সকেলা
িবশ্বাসী, খ্রীষ্টৰ শৰীৰত সংযুক্ত আৰু সংলগ্ন ৈহ পৰস্পৰৰ ৈসেত
েপ্রমত একিত্রত ৈহ বৃিদ্ধ সাধন কেৰ িকয়েনা শৰীৰৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ
পৰস্পৰৰ ওপৰত িনভর্ ৰশীল

17 এেতেক প্রভু যীচুৰ ৈহ মই দৃঢ়ভােৱ কওঁ েয, িবশ্বাস নকৰা
অনা-ইহুদী েলাক সকলৰ দেৰ আেপানােলােক জীৱন-যাপন নকিৰব
িকয়েনা েতওঁেলাকৰ মনৰ িচন্তা অসাৰ 18 িকয়েনা ভাল-েবয়া
িবষয়ত েতওঁেলাকৰ হৃদয় অন্ধকাৰময়আিছল েতওঁেলােক হৃদেয়েৰ
কিঠনতাৰ কাৰেণ েতওঁৰ বাতর্ া শুিনবৈল িনিবচােৰ আৰু েসই বােবই
যীচুেৱ আমাক িদয়া অনন্ত জীৱনৰ পৰা েতওঁেলাক বিঞ্চত ৈহ থােক
19 েতওঁেলাকৰ িবেবক অসাৰ ৈহেছ; েতওঁেলাক সকেলা প্রকাৰৰ
েলাভত পিৰ অশুিচ কমর্েবাৰত িলপ্ত ৈহ কামনাৰ হাতত িনজক েশাধাই
িদেছ

20 িকন্তু আেপানােলাক হেল খ্রীষ্টৰ িবষেয় এইেবাৰ িশক্ষা েপাৱা
নাই; 21 আেপানােলােক েতওঁৰ িবষেয় শুিনেছ আৰু যীচুত থকা
সতয্তাৰ িবষেয়ও িশক্ষা পােল, 22 আেপানােলােক প্রৱঞ্চনাপূণর্
অিভলাষত নষ্ট েহাৱা পুৰাতন পুৰুষ অথর্াৎ পূবর্কালৰ জীৱন-যাপনৰ
বন্ধন েসােলাকাই থবৈল িশক্ষা পােল 23 েসই িশক্ষা অনুসােৰ
আেপানােলাক েযন িনজৰ িনজৰ মনৰ আত্মাত পুনৰায় নতুন ৈহ
উিঠ, 24 সতয্তাৰ ধাির্মকতা আৰু পিবত্রতাত ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্তৰ দেৰ
সৃষ্ট েহাৱা নতুন পুৰুষক েযন িপিন্ধব পােৰ
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25 েসেয়, আেপানােলােক িমছা এিৰ, প্রিতজেন িনজ িনজ
ওচৰ চুবুৰীয়াই ৈসেত সতয্ আলাপ কৰক; িকয়েনা আিম ইজেন
িসজনৰ অঙ্গ- প্রতয্ঙ্গ ৈহ আেছঁা 26 কু্রদ্ধ ৈহ তাৰ প্রভাৱত পাপ
নকিৰব; েবিল মাৰ েনৗ যাওঁেতই আেপানােলাকৰ েকাপ শান্ত হওক;
27 আেপানােলােক চয়তানক সুেযাগ িনিদব

28 িয জেন চুৰ কেৰ, েতওঁ পুনৰ চুৰ নকৰক; িকন্তু অভাৱত
পৰা েলাকক দান কিৰবৈল সমথর্ হবৰ কাৰেণ, িনজ হােতেৰ সৎ
বয্ৱসায়ত পিৰশ্রম কৰক 29 আেপানােলাকৰ মুখৰ পৰা েকােনা
েবয়া কথা েনালাওক, িকন্তু শুনা সকলক অনুগ্রহ দান কিৰবৈল
ভাল কথা কওক 30 মুিক্ত িদনৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ িয পিবত্র আত্মাত
আেপানােলাকক েমাহৰ মৰা হল, েতওঁক অসন্তুষ্ট নকিৰব

31 সকেলা কটুবাকয্, খং, েক্রাধ, দ্বন্দ-কািজয়া, িনন্দা আটাই
িহংসােৰ ৈসেত এই সকেলা আেপানােলাকৰ পৰা দূৰ হওক
32 পৰস্পৰৰ প্রিত েস্নহশীল হওক আৰু েকামল িচত্তৰ েলাক হওক;
ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক েযেনৈক খ্রীষ্টত ক্ষমা কিৰেল, েতেনৈক
আেপানােলােকও পৰস্পেৰ ক্ষমা কৰক

5 অধয্ায়
েপাহৰত জীৱন-যাপন কৰা

1 এেতেক আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ িপ্রয় সন্তান িহচােপ েতওঁৰ
অনুকাৰী হওক 2 খ্রীেষ্ট েযেনৈক আেপানােলাকক েপ্রম কিৰেল
আৰু আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ সুগন্ধযুক্ত ৈনেবদয্ আৰু বিল
স্বৰূেপ িনজেক েশাধাই িদেল, েতেনৈক আেপানােলােকও েপ্রমৰ
পথত চলক

3 আেপানােলাকৰ মাজত েযন বয্িভচাৰ আিদ েকােনা ধৰণৰ
অৈনিতক বা অশুিচ কমর্ আৰু েলাভ নাথাকক; েসইেবাৰৰ
িবষেয় কথা-বাতর্ াও নহওক; ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ এেয় উিচত;
4 আেপানােলাকৰ কথা-বাতর্ া মাত্র ধনয্বাদযুক্ত হওক লজ্জাজনক
অিশ্ললতা, িনেবর্াধ বলকিন, িনম্নমানৰ ৰিসকতা আেপানােলাকৰ
মাজত নহওক
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5 আেপানােলােক িনশ্চেয় জােন েয, িয সকেল বয্িভচাৰ কেৰ বা
িয সকল অশুিচ আৰু লুভীয়া, িয সকলক মূির্তপূজক বুিল েকাৱা
হয়, েতওঁেলাকৰ কাৰেণ খ্রীষ্টৰ আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত েকােনা স্থান
নাই 6অনথর্ক বাকয্ৰ দ্বাৰা আেপানােলাকক ভুলাবৈল কােকা িনিদব;
িকয়েনা এইেবাৰৰ কাৰেণ অবাধয্তাৰ সন্তান সকলৰ ওপৰৈল ঈশ্বৰৰ
েক্রাধ নািম আেহ 7 গিতেক, আেপানােলাক েতওঁেলাকৰ সহভাগী
নহব

8 িকয়েনা পূবর্েত আেপানােলাক যিদও আন্ধাৰত আিছল িকন্তু
এিতয়া প্রভুত সংযুক্ত ৈহ েপাহৰত আেছ েসেয় েপাহৰৰ সন্তান
সকলৰ দেৰ জীৱন-যাপন কৰক 9 কাৰণ সকেলা মঙ্গলভাৱ,
ধাির্মকতা আৰু সতয্তাই ৈহেছ েপাহৰৰ ফল 10 ইয়াৰ দ্বাৰাই
আেপানােলােক প্রভুৰ সেন্তাষজনক িক, েসই িবষেয় িবেবচনা কিৰ
িনণর্য় কিৰব পািৰব 11 আন্ধাৰৰ ফলহীন কাযর্েবাৰৰ অংশীদাৰ
নহব; বৰং েসইেবাৰৰ েদাষ েদখুৱাই িদয়ক; 12 িকয়েনা েতওঁেলােক
গুপুেত িয িয কেৰ, েসইেবাৰ উচ্চাৰণ কিৰবৈলেকা লাজৰ িবষয়
13 েপাহৰৰ দ্বাৰাই সকেলা প্রকািশত হয় 14 িকয়েনা েপাহৰেত সকেলা
স্পষ্ট ৈহ পেৰ েসই বােব েকাৱা ৈহেছ:
“েহ েটাপিনওৱা জন সাৰ েপাৱা
আৰু মৃত েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা উঠা;
তােত আেপানােলাকৰ ওপৰত খ্রীষ্টই
েপাহৰ িদব ”

15 এেতেক িকদেৰ জীৱন-যাপন কিৰেছ, তাৈল সাৱধােন দৃষ্টি
কৰক; অজ্ঞানৰ দেৰ নহয়, িকন্তু জ্ঞানীৰ দেৰ চলক; 16 সুসময়ক
িকিন লব; িকয়েনা এই কাল মন্দ 17 এই েহতুেক আেপানােলাক
িনেব্বর্াধ নহব, িকন্তু প্রভুৰ ইচ্ছা িক তাক জ্ঞাত হওক

18 দ্রাক্ষাৰেসেৰ মতলীয়া নহব; িকয়েনা তাত নষ্টািম আেছ; িকন্তু
পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হওক; 19 ধমর্গীত, স্তুিত-গীত আৰু আিত্মক
গােনেৰ আেপানােলােক পৰস্পেৰ আেলাচনা কৰক আৰু প্রভুৰ
উেদ্দেশয্ হৃদেয়েৰ গান আৰু প্রসংশা কৰক 20 সদায় আমাৰ প্রভু
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যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ সকেলা িবষয়ৰ কাৰেণ িপতৃ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
কৰক 21 খ্রীষ্টৰ ভয়ত ইজেন িসজনৰ বশীভূত হওক

স্বামী-ভাযর্য্াৰ কাৰেণ িশক্ষা
22 েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক েযেনৈক প্রভুৰ, েতেনৈক িনজ

িনজ স্বামীেৰা বশীভূত হওক; 23 িকয়েনা খ্রীষ্ট েযেনৈক মণ্ডলীৰ মূৰ
আৰু িনেজই শৰীৰৰ ত্রাণকতর্ া, েতেনৈক স্বামীও ভাযর্য্াৰ মূৰ স্বৰূপ
ৈহেছ 24 মণ্ডলী েযেনৈক খ্রীষ্টৰ বশীভূত, েতেনৈক সকেলা িবষয়ত
ভাযর্া সকেলা িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত হওক

25 েহ পুৰুষ সকল, খ্রীেষ্ট েষেনৈক মণ্ডলীক েপ্রম কিৰেল আৰু
তাৰ কাৰেণ িনজেক েশাধাই িদেল, েতেনৈক আেপানােলােকও িনজ
িনজ ভাযর্াক েপ্রম কৰক; 26 মণ্ডলী েযন পিবত্র হয়, তাৰ বােব েতওঁ
আমাক বাকয্ৰূপ জলস্নানত ধুই শুিচ কিৰেল 27 েতওঁ মণ্ডলীক
পিৰষ্কাৰ কিৰেল যােত েতওঁ িনজৰ আগত মণ্ডলীক েগৗৰৱময়, দাগ
থকা বা েশােটাৰা পৰা আিদ কিৰ এেকা ঘূণ নথকা, পিবত্র আৰু
িনষ্কলঙ্কৰূেপ উপিস্থত কিৰব পােৰ 28 েসইদেৰ স্বামী সকেল িনজ
িনজ ভাযর্াক, িনজ িনজ শৰীৰ বুিল েপ্রম কৰা উিচত িয জেন িনজ
ভাযর্াক েপ্রম কেৰ, েতওঁ িনজেকই েপ্রম কেৰ 29 িকয়েনা েকােনও
িনজৰ শৰীৰক েকিতয়াও ঘৃণা নকেৰ; িকন্তু পিৰপুষ্ট কিৰ তাৰ যত্ন
লয় েসইদেৰ খ্রীষ্টেয়া মণ্ডলীক ভালপায় 30 কাৰণ আিম েতওঁৰ
শৰীৰৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ 31 ‘এই কাৰেণ মানুেহ িনজৰ িপতৃ-মাতৃক এিৰ,
িনজ িতেৰাতাত আসক্ত হব আৰু তােত দুেয়া এক েদহ হব ’* 32 ই
এক মহান েগাপন সতয্, িকন্তু মই আচলেত খ্রীষ্ট আৰু েতওঁৰ মণ্ডলীৰ
িবষেয়েহ ৈকেছঁা 33 িয িক নহওক, আেপানােলাক প্রিতজেন িনজ
িনজ ভাযর্াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰক আৰু ভাযর্য্ােয়া উিচত মেত
িনজৰ স্বামীক সন্মান কৰক

6 অধয্ায়
1 েহ সন্তান সকল, েতামােলাক িপতৃ-মাতৃৰ আজ্ঞাধীন েহাৱা;

* 5 অধয্ায়:31 আিদ 2:24
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িকয়েনা ঈশ্বৰৰ, দৃষ্টিত এেয় উিচত 2 “েতামােলােক িনজৰ িপতৃ-
মাতৃক সন্মান কৰা”* এেয় প্রিতজ্ঞাযুক্ত প্রথম আজ্ঞা 3 েতিতয়ােহ
েতামােলাকৰ কলয্াণ হব আৰু পৃিথৱীত দীঘর্ায়ুৈল জীিৱত থািকবা ”†

4 েহ িপতৃ সকল, আেপানােলােক িনজ িনজ সন্তান সকলৰ
খং েনােতােলাব; িকন্তু প্রভুৰ িশক্ষা আৰু অনুশাসনত েতওঁেলাকক
প্রিতপালন কৰক

5 দাস সকল, েতামােলাক েযেনৈক খ্রীষ্টৰ, েতেনৈক গভীৰ
আন্তিৰক শ্রদ্ধা আৰু কম্পেনেৰ ৈসেত িনজ িনজ জগতৰ প্রভু সকলৰ
আজ্ঞাধীন েহাৱা; 6 েকৱল চকু-চাকৰৰ দেৰ মানুহৰ সেন্তাষজনক
নৈহ, বৰং িনজেক খ্রীষ্টৰ দাস ৰূেপ আন্তিৰকতােৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন
কিৰ প্রভু সকলৰ েসৱাকমর্ কৰা 7 েতামােলােক আনন্দ মেনেৰ
এেনদেৰ কাম কিৰবা যােত মানুহক নহয় ঈশ্বৰৰেহ েসৱা কিৰছা
8 মনত ৰািখবা, েতামােলাক দাস বা স্বাধীন িযেয়ই নেহাৱা প্রিতজেন
সকেলা সৎকম্মর্ৰ কাৰেণ িনেজ প্রভুৰ পৰা পুৰস্কাৰ পাবা

9আেপানােলাক িয সকল প্রভু, আেপানােলােকও আেপানােলাকৰ
দাস সকলক েসই এেক বয্ৱহাৰ কৰক েতওঁেলাকক ভয় েনেদখুৱাই
এিৰ িদয়ক, কাৰণ আেপানােলােক জােন েয স্বগর্ত েতওঁেলাক আৰু
আেপানােলাকৰ এেকই হব আৰু েতওঁত েকােনা পক্ষপাত নাই

ধমর্যুদ্ধ আৰু েসই যুদ্ধৰ অস্ত্র-শস্ত্র
10 অৱেশষত, প্রভুত আৰু েতওঁৰ শিক্তৰ পৰাক্রমত বলৱন্ত

হওক
11 ঈশ্বৰৰ আটাই যুদ্ধৰ সাজ িপিন্ধ লওঁক যােত চয়তানৰ নানা িবধ

েকৗশলৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হব পােৰ 12 িকয়েনা ৰক্তআৰু মাংসৰ ৈসেত
আমাৰ মালযুদ্ধ েহাৱা নাই; িকন্তু আিধপতয্, ক্ষমতা, এই অন্ধকাৰ
যুগৰ শাসনকতর্ া, আৰু স্বগীর্য় ঠাইেবাৰৰ মন্দ শিক্তৰ দলেবাৰৰ ৈসেত
ৈহেছ 13 এই েহতুেক, আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ আটাই সাজ-েপাছাক
* 6 অধয্ায়:2 যাত্রা 20:12, 2 িবৱৰণ 5:16 † 6 অধয্ায়:3 যাত্রা 20:12, 2িব
5:16
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িপিন্ধ লওঁক; মন্দ িদনত চয়তানক প্রিতেৰাধ কিৰবৈল সমথর্ হবৰ
কাৰেণ সকেলােক িসদ্ধ কিৰ িথেৰ থাকক

14 এেতেক সেতয্েৰ কঁকাল বািন্ধ, ধাির্মকতাৰ বুকুবিৰ িপিন্ধ,
15 শািন্তৰ শুভবাতর্ া েঘাষণাৰ কাৰেণ প্রস্তুততাৰ ভিৰত েজাতা িপিন্ধ
িথেৰ থাকক 16 িযেহেৰ আেপানােলােক সকেলা পাপ শিক্তৰ
অিগ্নময় শৰ সমূহ নুমাব পােৰ, এেন িবশ্বাসৰ ঢাল লওঁক:

17 পিৰত্রাণ ‡িশৰস্ত্রাণ আৰু আত্মাৰ তেৰাৱালৰূপ ঈশ্বৰৰ বাকয্
গ্রহণ কৰক 18 সকেলা প্রাথর্না আৰু িনেবদেনেৰ সকেলা সময়েত
আত্মাত প্রাথর্না কৰক; আৰু ইয়াৰ কাৰেণ পৰ িদ, ঈশ্বৰৰ সকেলা
পিবত্র েলাকৰ কাৰেণ সমূ্পণর্ ৈধযর্ আৰু িনেবদনত লািগ থাকক

19 েমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব, যােত শুভবাতর্ াৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব
সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰবৈল মই মুখ েমিলবৰ সময়ত উপযুক্ত কথা
েমাক িদয়া হয়৷ 20 িকয়েনা মই শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ িশকিলেৰ বন্ধা ৈহও
এজন ৰাজদূতৰ কাম কিৰেছঁা৷ প্রাথর্না কিৰব, বন্দীশালেতা িযভােৱ
শুভবাতর্ া েকাৱা উিচত, মই েসইভােৱ েযন সাহেসেৰ কবৈল পািৰম৷

েশষ কথা
21 মই েকেন আেছঁা, িক কিৰেছঁা, েসই িবষেয় িপ্রয় ভাই

আৰু প্রভুৰ িবশ্বাসী েসৱক তুিখকৰ পৰা সকেলা জািনব পািৰব৷
22আেপানােলােক েযন আমাৰ িবষেয় জািনব পােৰ আৰু েতওঁ েযন
আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আশ্বাস িদেয়, এই আশেয়েৰই মই েতওঁক
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলঁা

23 িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টই ভাই সকলক শািন্ত আৰু িবশ্বাস
সিহত েপ্রম দান কৰক 24 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ প্রিত িয সকেল
অক্ষয় েপ্রম কেৰ, েসই সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক

‡ 6 অধয্ায়:17 েমাৰ ৰক্ষা কিৰবৈল িপন্ধা টুিপ৷
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