
2 তীমিথয় 1:1 i 2 তীমিথয় 1:7

তীমিথেয়র
প্রিত িদ্বতীয় পত্র

1 আিম েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত৷ আিম একজন
েপ্রিরত কারণ ঈশ্বর তাই েচেয়িছেলন৷ েলাকেদর কােছ ঈশ্বর আমােক
পাঠােলন যােত খ্রীষ্ট যীশুেত জীবন লােভর েয প্রিতশ্রুিত রেয়েছ,
েসই কথা আিম তােদর বিল৷

2 তীমিথেয়র কােছ িলখিছ৷ তুিম আমার িপ্রয় পুেত্রর মত৷
িপতা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছ েথেক েতামােদর

ওপর অনুগ্রহ, দয়া ও শািন্ত বির্ষত েহাক্◌্৷

ধনয্বাদ ও উৎসাহ দান
3 িদেন বা রােত প্রাথর্নার সময় আিম েতামােক স্মরণ কের

থািক৷ প্রাথর্নার সময় েতামার জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই৷ আমার
িপতৃপুরুষরা যঁার েসবা করেতন িতিন েসই ঈশ্বর৷ শুদ্ধ িবেবেক আিম
সবর্দাই তঁার েসবা কের আসিছ৷ 4 তুিম েয আমার জেনয্ েচােখর জল
েফেলিছেল েস কথা আমার মেন আেছ৷ আিম েতামােক েদখেত খুবই
আকাঙ্খা করিছ যােত আমার অন্তরটা আনেন্দ ভের ওেঠ৷ 5 েতামার
আন্তিরক িবশ্বােসর কথাও আমার মেন আেছ৷ ঐ ধমর্ িবশ্বাস প্রথেম
িছল েতামার িদিদমা েলাযীর ও েতামার মা উনীকীর৷ আিম জািন
েয েসই একই িবশ্বাস েতামার অন্তের অটুট রেয়েছ৷ 6 েসই জনয্
আিম েতামােক মেন কিরেয় িদিচ্ছ েয, েতামার মেধয্ ঈশ্বেরর েদওয়া
িবেশষ দান রেয়েছ৷ আিম যখন েতামার ওপর হস্তাপর্ন কেরিছলাম
তখন েসই দান ঈশ্বর েতামােক িদেয়িছেলন৷ এখন আিম চাই েয েসই
দান তুিম কােজ লাগাও এবং তােক িদন িদন আেরা বাড়েত দাও;
েযমন কের সামানয্ অিগ্ন িশখা এক প্রলয় অিগ্ন সৃষ্টি কের৷ 7 ঈশ্বর
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আমােদর ভীরুতার আত্মা েদন িন৷ ঈশ্বর আমােদর পরাক্রম, েপ্রম ও
আত্মসংযেমর আত্মা িদেয়েছন৷

8 তাই আমােদর প্রভু যীশুর কথা েলাকেদর কােছ বলেত লজ্জা
েপও না৷ আমার িবষেয়ও লজ্জা েবাধ কেরা না৷ আিম েতা প্রভুর জনয্
কারাগাের আিছ৷ িকন্তু সুসমাচােরর জনয্ তুিম আমার সেঙ্গ দুঃখেভাগ
কর৷ ঐ কাজ করার জনয্ শিক্ত ঈশ্বরই আমােদর েদন৷

9 ঈশ্বর আমােদর পিরত্রাণ কেরেছন এবং তঁার পিবত্র প্রজা
কেরেছন, আমােদর কােজর কারেণ নয়, িকন্তু তঁার িনজ অনুগ্রহ
এবং সংকল্প অনুসাের কেরেছন৷ সৃষ্টির বহু পূেবর্ ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশুেত
েসই অনুগ্রহ আমােদর েদন; 10 িকন্তু েসই অনুগ্রহ আমােদর ত্রাণকতর্ া
খ্রীষ্ট যীশু না আসা পযর্ন্ত প্রকািশত হয় িন৷ যীশু এেস েসই মৃতুয্েক
শিক্তহীন করেলন ও তঁার সুসমাচােরর মাধয্েম জীবেনর ও অমরতার
পথ েদখােলন৷

11 েসই সুসমাচার প্রচার করার জনয্ আমােক মেনানীত করা হল;
আমােক েপ্রিরতরূেপ ও েসই সুসমাচােরর িশক্ষকরূেপ মেনানীত করা
হল৷ 12 েসই সুসমাচার প্রচার কির বেল আিম কষ্টেভাগ করিছ; িকন্তু
তােত আিম লজ্জা েবাধ কির না৷ যঁােক আিম িবশ্বাস কেরিছ তঁােক
আিম জািন৷ িতিন যা িকছুর ভার আমার ওপর তুেল িদেয়েছন, তা
েয িতিন েসই মহািদনিট পযর্ন্ত রক্ষা করেত পােরন এই িবষেয় আমার
েকান সেন্দহ েনই৷

13 তুিম েয সতয্ িশক্ষা আমার কােছ েপেয়ছ েসই অনুসাের চল৷
খ্রীষ্ট যীশুেত েয ভালবাসা ও িবশ্বাস তুিম েপেয়ছ তা দৃঢ়ভােব ধের
থাক৷ ঐসব িশক্ষা েতামার সামেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ হেয় থাকেব, েস
অনুসাের েতামােক িশক্ষা িদেত হেব৷ 14 েয মূলয্বান সতয্ েতামার
হােত তুেল েদওয়া হেয়েছ তা তুিম আমােদর অন্তের বাসকারী পিবত্র
আত্মার সাহােযয্ রক্ষা কর৷

15 তুিম েতা জান, এিশয়ােত যারা আেছ, তারা সকেল আমায়
েছেড় চেল েগেছ, তােদর মেধয্ ফুিগল্ল ও হম্মর্িগিনও আেছ৷ 16 প্রভু
অনীিষফেরর পিরবারেক দয়া করুন, কারণ অনীিষফর বহুবার আমায়
সুিস্থর হেত সাহাযয্ কেরিছেলন৷ আিম কারাগাের রেয়িছ বেল িতিন
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েকানিদনই লজ্জােবাধ কেরন িন, 17 বরং িতিন েরােম এেস আমােক
তন্ন তন্ন কের খঁুেজ বার কের আমার সেঙ্গ েদখা কেরিছেলন৷ 18প্রভু
তঁােক এই বর িদন েযন েসই িদন িতিন প্রভুর কােছ দয়া পান; আর
ইিফেষ িতিন িকভােব আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন, তা তুিম ভাল কেরই
জান৷

2
খ্রীষ্ট যীশুর িবশ্বস্ত ৈসিনক

1 তীমিথয় তুিম আমার সন্তােনর মেতা, খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর েয
অনুগ্রহ আেছ তার দ্বারা তুিম শিক্তমান হেয় ওঠ৷ 2 তুিম ও অনয্ানয্
অেনেকআিম েয িবষয় িশক্ষা িদেয়িছ তা শুেনছ; েসইসব এমন িবশ্বস্ত
েলাকেদর েশখাও যারা অনয্ েলাকেদর িশক্ষা িদেত সক্ষম হেব৷ 3খ্রীষ্ট
যীশুর িবশ্বস্ত ৈসিনেকর মত আমােদর সােথ কষ্টেভাগ কর৷ 4 ৈসিনক,
যুদ্ধ করার সময় তার েসনাপিতেক সন্তুষ্ট করবার কথা মেন রােখ,
জনসাধারেণর কাজ িনেয় বয্স্ত থােক না৷ 5আবার েকান বয্িক্ত যিদ
ক্রীড়া প্রিতেযািগতায় অংশ গ্রহণ কের, তেব তােক প্রিতেযািগতার
সমস্ত িনয়ম েমেন চলেত হয় েযন েস িবজয়ী হেত পাের৷ 6 েয কৃষক
কেঠার পিরশ্রম কের, েসই প্রথেম ফসেলর ভাগ পায়৷ 7আিম যা বিল,
তা েভেব েদখ, কারণ এসব িবষয় বুঝেত প্রভু েতামােক বুিদ্ধ েদেবন৷

8 যীশু খ্রীেষ্টর কথা মেন কর, িতিন দায়ুেদর বংেশ জেন্মিছেলন,
যীশু মৃতুয্র পর মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়িছেলন৷ এই েতা
েসই সুসমাচার যা েলাকেদর কােছআিম প্রচার কির৷ 9 সুসমাচার প্রচার
কেরিছ বেল আিম কষ্টেভাগ করিছ, একজন অপরাধীর মত আমােক
েশকেল েবঁেধ বন্দী কের রাখা হেয়েছ৷ িকন্তু ঈশ্বেরর বাতর্ ােক েশকল
িদেয় বঁাধা যায় না৷ 10 তাই ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ঈশ্বর যােদর মেনানীত
কেরেছন তােদর জনয্ আিম সব িকছু সহয্ কির, যােত তারাও খ্রীষ্ট
যীশুেত অনন্ত মিহমার সােথ েয পিরত্রাণ ও অনন্ত জীবন আেছ তা
লাভ কের৷

11 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্:



2 তীমিথয় 2:12 iv 2 তীমিথয় 2:21

কারণ আমরা যিদ তঁার সেঙ্গ মৃতুয্বরণ কের থািক, তেব তঁার সেঙ্গ
জীিবতও থাকব৷

12 এখন যিদ কষ্ট সহয্ কির তেব তঁার সােথ রাজত্বও করব৷
যিদ তঁােক অস্বীকার কির, িতিনও আমােদর অস্বীকার করেবন৷
13আমরা যিদ অিবশ্বস্ত হই, িতিন িকন্তু িবশ্বস্ত থােকন;

কারণ িতিন িনেজেক অস্বীকার করেত পােরন না৷

অনুেমািদত কমীর্
14 তুিম েলাকেদর এইসব কথা মেন কিরেয় িদও: ঈশ্বেরর সামেন

তােদর সতকর্ কের দাও েযন েলােকরা বাকয্ িনেয় তকর্ িবতকর্ না
কের, কারণ তােত েকান লাভ হয় না, বরং যারা েশােন তােদর সবর্নাশ
হয়৷ 15 েয কমীর্ সিঠকভােব সতয্ িশক্ষােক বয্বহার কের এবং িনেজর
কাজকমর্ সম্বেন্ধ লিজ্জত নয় এমন একজন কমীর্ িহেসেব ঈশ্বেরর
অনুেমাদন পাবার জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কর৷

16 িকন্তু বােজ জাগিতক আেলাচনা, যার মেধয্ ঈশ্বেরর েকান
েপ্ররণা েনই তার েথেক দূের থােকা৷ ঐ ধরেণর কথাবাতর্ া মানুষেক
ক্রেম ক্রেম ঈশ্বর েথেক দূের িনেয় যায়৷ 17 যারা এই ধরেণর
আেলাচনা কের তােদর িশক্ষা ককর্ ট েরােগর মেতা ছিড়েয় পেড়৷
হুিমনায় ও িকলীত হল এই ধরেণর েলাক৷ 18 এরা সতয্ িশক্ষা েথেক
সের েগেছ৷ তারা বলেছ, মৃতেদর পুনরুত্থান হেয় েগেছ৷ এই দুজন
েলাক িকছু িকছু েলােকর িবশ্বাস নষ্ট কেরেছ৷

19 ঈশ্বর তঁার মণ্ডলীর জনয্ েয শক্ত িভত স্থাপন কেরেছন তা
েহলােনা যােব না৷ েসই িভেতর ওপর এও েলখা আেছ, “ঈশ্বর েসই
সব েলাকেদর জােনন যারা তঁার” এবং “েয েকউ িনেজেক ঈশ্বেরর
েলাক বেল েস মন্দ কাজ হেত অবশয্ই দূের থাকুক৷”

20 িকন্তু েকান বড় বািড়েত েকবল েসানার ও রূেপার বাসন নয়,
কােঠর ও মািটর পাত্রও থােক, তােদর মেধয্ িকছু বাসন থােক িবেশষ
বয্বহােরর জনয্, আবার িকছু বাসন থােক সাধারণ বয্বহােরর জনয্৷
21 সুতরাং যিদ েকউ িনেজেক এইসব মন্দ িবষয় হেত পিরষ্কার কের
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তেব েস িবেশষ বয্বহােরর জনয্ উপযুক্ত বাসনই হেয় উঠেব; েসই
বয্িক্ত পিবত্র হেয় উঠেব আর তার কতর্ া তােক বয্বহার করেত পারেব৷
েসই বয্িক্ত েয েকান সৎ কাজ করবার জনয্ প্রস্তুত থাকেব৷

22 তুিম েযৗবেনর সমস্ত কামনা বাসনা েথেক পালাও এবং যােদর
অন্তঃকরণ িবশুদ্ধ, যারা তােদর প্রভুেত ভরসা রােখ, েসই সমস্ত
েলােকর সােথ িবশ্বাস, ভালবাসা ও শািন্তর সােথ সিঠক জীবনযাপেনর
জনয্ আগ্রহী হও৷ 23 িকন্তু মূখর্তাপূণর্ ও জ্ঞানহীন তেকর্ র মেধয্ জিড়েয়
পেড়া না, তুিম জান েয ঐসব শূনয্গভর্ তকর্ িবতকর্ েথেক লড়াইেয়র
সৃষ্টি হয়৷ 24 েয মানুষ প্রভুর েসবক তার েকান িববােদ জিড়েয় পড়া
িঠক নয়, েস হেব সকেলর প্রিত দয়ালু৷ প্রভুর েসবকেক একজন উত্তম
িশক্ষক হেত হেব, তােক সিহষু্ণ হেত হেব৷ 25 যারা তার িবরুেদ্ধ কথা
বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল েদিখেয় িদেত হেব৷ হয়েতা ঈশ্বর তােদর
হৃদেয়র পিরবতর্ ন করেবন যােত তারা সতয্েক গ্রহণ করেত পাের৷
26 িদয়াবল ঐ েলাকেদর ফঁােদ েফেলেছ ও তার ইচ্ছা পালন করার
জনয্ দােস পিরণত কেরেছ৷ িকন্তু এমন হেত পাের েয তারা েচতনা
েপেয় েজেগ উঠেব ও বুঝেত পারেব েয শয়তান তােদর িনেয় েখলেছ
আর িদয়াবেলর ফঁাদ েথেক তারা িনেজেদর মুক্ত করেত পারেব৷

3
েশেষর িদনগুিল

1 একথা মেন েরেখা েয েশষকােল ভয়ঙ্কর সময় আসেছ৷ 2কারণ
েলােক তখন স্বাথর্পর, ও অথর্েপ্রমী হেয় উঠেব৷ তারা গবর্ করেব,
সবাইেক তুচ্ছ করেব ও পরিনন্দা করেব৷ েলােক তােদর মা-বাবার
অবাধয্ হেব৷ তারা অকৃতজ্ঞ, অধাির্মক হেব৷ 3অপর েলাকেদর জনয্
তােদর েস্নহভালবাসা থাকেব না৷ তারা অপরেক ক্ষমা করেত চাইেব
না, বরং তারা অেনয্র িবষেয় নানা মন্দ কথা বেল েবড়ােব৷ েলােকরা
আত্মসংযমী হেব না, হেব িহংস্র৷ তারা ভাল িকছু সইেত পারেব না৷
4 েশেষর িদনগুিলেত েলােকরা িবশ্বাসঘাতকতা করেব৷ িবেবচনা না
কেরই তারা হঠকারীর মেতা িকছু কের বসেব৷ তারা আত্মগেবর্ স্ফীত
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হেব৷ ঈশ্বেরর েচেয় বরং তারা েভাগিবলাসেকই ভালবাসেব৷ 5 তারা
ধেমর্র ঠাট বজায় রাখেব, িকন্তু ঈশ্বেরর শিক্ত প্রতয্াখয্ান করেব৷
তীমিথয়, এমন েলাকেদর সংস্পশর্ এিড়েয় চল৷

6এেদর মেধয্ এমন েলাক আেছ, যারা চালািক কের েলােকর বািড়
বািড় যায় এবং েসখােন তারা এমনসব িনেবর্াধ স্ত্রীেলাকেদর উপর
প্রভুত্ব কের যারা পােপর েদােষ পূণর্ এবং সব রকেমর ইচ্ছা দ্বারা
চািলত৷ 7 েসই স্ত্রীেলাকরা সতত নতুন িশক্ষা িনেত েচষ্টা কের; িকন্তু
েসই সতয্েক পুেরাপুির হৃদয়ঙ্গম করেত সক্ষম হয় না৷ 8আর যািম্ন ও
যািম্বর কথা মেন কর, তারা েমািশর িবেরািধতা কেরিছল৷ েসইভােব
এই েলােকরাও সেতয্র িবরুেদ্ধ দঁাড়ায়৷ এেদর মন জঘনয্ এবং এরা
প্রকৃত িবশ্বােসর অনুসারী হেত পাের িন; 9 িকন্তু এরা তােদর কােজ
কৃতকাযর্ হেত পারেব না৷ সবাই েদখেত পােব েয তারা কেতা িনেবর্াধ৷
যািম্ন ও যািম্বর েবলায়ও তাই হেয়িছল৷

েশষ িনেদর্ শ
10 িকন্তু তুিম আমার সব কথাই জান৷ যা আিম েশখাই, েযভােব

আিম চিল সবই তুিম জান৷ আমার জীবেনর িক লক্ষয্ তাও তুিম
জান৷ তুিম আমার িবশ্বাস, ৈধযর্য্, ভােলাবাসা ও সিহষু্ণতার কথা
জান৷ 11 আমার জীবেন িনযর্াতন ও কষ্টেভােগর কথাও তুিম জান৷
আিন্তয়িখয়া, ইকিনয় ও লুস্ত্রায় যখন আিম িগেয়িছলাম, েস সব
জায়গায়আমার িক অবস্থা হেয়িছল, কতকেষ্টর মেধয্আমােক পড়েত
হেয়িছল তা তুিম জান; িকন্তু েসই সময় দুঃখ কষ্ট েথেক প্রভু আমােক
উদ্ধার কেরেছন৷ 12খ্রীষ্ট যীশুেত যত েলাক ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের চলেত
চাইেব তােদর সকলেক িনযর্ািতত হেত হেবই৷ 13 িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর
এবং ঠগবাজেদর ক্রমশঃই অধঃপতন ঘটেব৷ তারা পরেক ঠকােব,
িনেজরাও ঠকেব৷

14 িকন্তু তুিম যা িশেখছ তােতই িস্থর থাক, এবং দৃঢ়ভােব তা িবশ্বাস
কর কারণ তুিম জান কােদর কাছ েথেক তুিম েসই িশক্ষা েপেয়ছ৷
15 বালয্কাল েথেক পিবত্র শােস্ত্রর সেঙ্গ েতামার পিরচয় হেয়েছ৷
শাস্ত্রগুিলই েতামােক েসই প্রজ্ঞা েদেব যা খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বােসর
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মাধয্েম পিরত্রােণর পেথ িনেয় যায়৷ 16 সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর িদেয়েছন
এবং অনুেযাগ, সংেশাধন ও নয্ায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জনয্ প্রিতিট
বাকয্ই সিঠক িনেদর্ শ িদেত পাের৷ 17 েযন তার দ্বারা ঈশ্বেরর েলাক
পিরপক্ক ও সমস্ত সৎ কেমর্র জনয্ সুসিজ্জত হয়৷

4
1 ঈশ্বরেক ও যীশু খ্রীষ্টেক সামেন েরেখ আিম েতামােক এক

আেদশ িদিচ্ছ৷ খ্রীষ্ট যীশু, িযিন জীিবত ও মৃতেদর িবচার করেবন,
তঁার এক রাজয্ আেছ আর িতিন আবার িফের আসেছন, তাই আিম
েতামােক এই আেদশ িদিচ্ছ; 2 েলাকেদর কােছ সুসমাচার প্রচার কর৷
ভাল িক মন্দ সব সমেয়র জনয্ তুিম সবর্দাই প্রস্তুত েথেকা৷ তােদর
ভুল কাজ সম্বেন্ধ েবাধ জাগাও৷ তারা ভুল পেথ েগেল তােদর থামেত
বেলা, সৎ কােযর্ তােদর উৎসািহত কেরা৷ সমূ্পণর্ ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ও
উিচত িশক্ষার মাধয্েম এইসব কাজ কর৷

3 কারণ এমন সময় আসেব, েয সময় েলাকরা সতয্ িশক্ষা গ্রহণ
করেত চাইেব না; িকন্তু িনেজেদর মেনামত কথা েশানার জনয্ িনেজর
িনেজর পছন্দ মেতা বহু গুরু ধরেব৷ 4 েলাকরা সতয্ েথেক কান
িফিরেয় িনেয় মনগড়া কািহনীর িদেক মন েদেব৷ 5 িকন্তু তুিম সব সমেয়
সংযত েথেকা, ৈধেযর্য্র সেঙ্গ সব কষ্ট সহয্ কর এবং সুসমাচার প্রচার
কর৷ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচারক িহসােব েতামার কতর্ বয্ পালন কের
চল৷

6 ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ আমার জীবন এর মেধয্ই েপয় অেঘর্য্র মেতা
ঢালা হেয়েছ৷ আমার যাবার সময় হেয় এেসেছ৷ 7 আিম ভালভােবই
লড়াই কেরিছ৷ িনির্দষ্ট েদৗড় েশষ কেরিছ৷ অটুট েরেখিছ আমার
খ্রীষ্ট িবশ্বাস৷ 8 এখন অবিধ সিঠক জীবনযাপন করার জনয্ আমার
জনয্ এক িবজয় মুকুট েতালা আেছ, েসই নয্ায়পরায়ণ িবচারক প্রভু
েসই মহািদেন আমােক তা েদেবন৷ হঁয্া, েসই মুকুট িতিন আমায়
েদেবন৷ েকবল আমােক নয়, বরং যত েলাক তঁার পুনরাগমেণর
জনয্ ভােলাবাসার সােথ অধীরভােব প্রতীক্ষা কেরেছ, এ মুকুট তােদর
সকলেক েদেবন৷
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বয্িক্তগত িকছু কথা
9 তুিম যত িশিগ্গর পার আমার কােছ চেল এস, 10 কারণ দীমা

এই জগতেক ভালেবেস আমােক েছেড় িথষলনীকীেত চেল িগেয়েছ৷
ক্রীেষ্কন্ত গালাতীয়ায় আর তীত দাল্মািতয়ােত েগেছ৷ 11 একা লূক
েকবল আমার সেঙ্গ আেছন৷ তুিম যখন আসেব মাকর্ েক সেঙ্গ কের
এস, এখানকার কােজ েসআমায় সাহাযয্ করেত পারেব৷ 12 তুিখকেক
আিম ইিফেষ পািঠেয়িছ৷

13 েত্রায়ােত কােপর্র কােছ েয শালখািন েরেখ এেসিছ, তুিম আসার
সময় েসিট এবং পুস্তকগুিল, িবেশষ কের চামড়ার ওপর েলখা
পুস্তকগুিল সেঙ্গ কের এেনা; ওগুিল আমার চাই৷

14আেলকসান্দর েয িপতল ও তামার কাজ কের েসআমার অেনক
ক্ষিত কেরেছ৷ প্রভু তার কােজর সমুিচত প্রিতফল তােক েদেবন৷
15 তুিমও েসই েলাক েথেক সাবধান েথেকা; কারণ আমরা যা িকছু
প্রচার কেরিছ, েস ভীষণভােব তার িবেরািধতা কেরেছ৷

16 আমােক যখন প্রথমবার িবচারেকর সামেন দঁাড় করােনা
হেয়িছল, তখন আমায় সাহাযয্ করেত েকউ আমার পােশ িছল না;
সকেল পািলেয় েগল৷ আিম প্রাথর্না কির তােদর এই অপরাধ েযন গনয্
না হয়৷ 17 িকন্তু প্রভু আমার পােশ দঁাড়ােলন এবং আমােক শিক্তশালী
করেলন, যােত আিম েসই বাতর্ া সমূ্পণর্ভােব প্রচার করেত পাির এবং
েযন সমস্ত অইহুদী জনগণ েসই সুসমাচার শুনেত পায়, আর আিম
িসংেহর মুখ েথেক রক্ষা েপলাম৷ 18 েকউ আমার ক্ষিত করেত চাইেল
প্রভু আমােক রক্ষা করেবন৷ প্রভু তঁার স্বগীর্য় রােজয্ আমােক িনশ্চয়ই
িনরাপেদ িনেয় যােবন৷ যুেগ যুেগ ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্৷ আেমন৷

েশষ শুেভচ্ছা
19 িপ্রষ্কােক ও আিকল্লােক এবং অনীিষফেরর পিরবারেক আমার

শুেভচ্ছা জািনও৷ 20 ইরাস্ত কিরেন্থ েথেক েগেছন, এবং এিফম অসুস্থ
হেয় পড়ায় আিম তােক িমলীেত েরেখ এেসিছ৷ 21 তুিম শীতকােলর
আেগ অবশয্ই আসার েচষ্টা কেরা৷
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উবুল, পুেদন্ত, লীন, েক্লৗিদয়া ও এখানকার সমস্ত ভাই ও েবােনরা
েতামায় শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

22 প্রভু েতামার আত্মায় িবরাজ করুন৷ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামার
সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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