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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৩ নম্বর িছপারা
পয়লা িথষলিনিকয়া

পিরিচিত
আল্লা পাকর হুকুেম অউ িছপারা েলখছইন, হজরত ইছা আল-

মসীর সাহািব হজরত পাউলুছ (রা:)। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার অনুমান ১৭ বছর বােদ িথষলিনিক জমাতর েগেছ অউ পয়লা
বার িচিঠরআকাের ইখান েলখা অইেছ। িথষলিনিকআিছল মািকদিনয়া
েদশর রাজধািন। হজরত পাউলুছ কেয়ক হাপ্তা অউ জাগাত আছলা,
তান লেগ আছলা িতমিথ নামর এক ইমানদার। অউ টাউেনা হজরত
ইছার উম্মত অকলর এক জমাত অইিছল, হজরত িতমিথেয় অউ
জমাতর েদখা-হুনা করতা (সাহািব নামা ১৭ রুকু েদখবা)।

জুলুমর লািগ হজরত পাউলুছ ই জাগা থািক হিরয়া যাওয়ার বােদ
হজরত িতমিথেয় অউ জমাতর হাল-হিককত তানের জানাইছইন,
জািনয়া তাইন ই ছিহফা েলখছইন। ই িছপারার ৪ রুকু ১৪ আয়ােতা
আেছ, “হজরত ইছায় দুছরাবার তশিরফ আনেল, ইছার উপের ইমান
আিনয়া েযরার মউত অইেছ, আল্লায় তারােরও ইছার লেগ িমলন
কিরয়া তান লেগ িনবা।” অতার লািগ তারাের সাওস েদওয়া অর।
এরমােজ আেছ,
(ক) িথষলিনিক জমাতর ইমান ১:১-১০ আয়াত
(খ) িথষলিনিক টাউেনা হজরত পাউলুছর আগর সফর ২:১-১৬
(গ) িথষলিনিকর মুিমনের িহরবার েদখার িখয়াল ২:১৭-৩:১৩
(ঘ) শিরলের পিবত্র রািখয়া হুিশয়ার রও ৪:১-১২
(ঙ) আল-মসী দুছরাবার আইবার হাল-হিককত ৪:১৩-৫:১১
(চ) কুিড়য়ািম বাদ িদয়া েনক কাম কেরা ৫:১২-২৮
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1 আিম পাউলুছ, ভাই িসলাছ আর িতমিথেয় িথষলিনিক টাউনর
জমাতর েগেছ েলখরাম। তুমরা আমরার গাইিব বাফ আল্লা পাক আর
হজরত ইছা আল-মসীর আপন জন অইেছা। তুমরার উপের রহমত
আর শািন্ত নািজল অউক।

িথষলিনিক জমাতর ইমান
2 আমরা েদায়া করার বালা হােমশা তুমরার জমাতর হকলর নাম

মেনা কিরয়া আল্লার শুকিরয়া আদায় কির। 3 ইমানর লািগ তুমরা েয
কাম কররায়, মহব্বতর লািগ তুমরা েয েমনত কররায় আর হজরত
ইছা আল-মসীর উপের আশা-ভরসা কিরয়া তুমরা েয ছবর কররায়,
ইতা আমরার গাইিব বাফ আল্লার দরবােরা েদায়া করার সময় হােমশা
মেনা কির।

4ও ভাই অকল,আল্লার মায়ার বন্দা অকল,আমরা জািন,আল্লায়উ
তুমরাের পছন্দ করছইন। 5 আমরার খুশ-খবিরর তবিলগ কাম েতা
তুমরার েগেছ খািল মুখর কথাউ রইেছ না, বরং আল্লাই বল, পাক
রুহ, আর িনিচ্চত ভরসার উপের চালু অইেছ। তুমরার ভালাইর লািগ
আমরা েযবলা তুমরার লেগ রইতাম, অউ সময় িকলান চলিছ, ইতা
েতা তুমরা জােনাউ। 6 তুমরা বউত জুলুম-মিছবতর মােজও পাক রুহর
েদওয়া খুিশেয় আমরার তবিলগ কবুল কিরয়া, আমরার আর মািলকর
পেথ চলরায়। 7 অউলা চিলয়া তুমরা মািকদিনয়া আর গ্রীস েদশর
মুিমন অকলর েগেছ এক িনশানা অইেগেছা। 8মািলকর কালাম তুমরার
মাজিদ খািল মািকদিনয়া আর গ্রীস েদেশাউ িছতিরেছ না, বরং আল্লার
উপের তুমরার ইমানর কথা হকল জাগাতউ িছতিরেগেছ। ই েবয়াপাের
আমরা কুন্তা মাতার জরুর নায়। 9 হকল মানেষউ েতা আমরাের কইরা,
তুমরা কেতা আদর কিরয়া আমরাের কবুল করিছলায়, তারা এওখান
কইরা, তুমরা িকলা েদব-েদবীন্তর পুজা বাদ িদয়া আল্লার পিথ অইয়া,
িজন্দা হক আল্লার এবাদত করাত আইেছা। 10আর মুদর্ া অকলর মাজ
থািক েযনের িজন্দা কির তুলা অইেছ, হউ ইছা দুিনয়াত আওয়ার বার
চাইতায় পােরা। তাইন অইলা আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, েবেহস্ত
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থািক লািময়া আইরা, আল্লার েয গজব আইয়া লােমর, ই গজব থািক
অউ ইছায় আমরাের বাচাইবা।

2

িথষলিনিক টাউেনা হজরত পাউলুছর আগর সফর
1 ভাই অকল, তুমরা েতা িনেজউ জােনা, তুমরার েগেছ আমরার

যাওয়া খান েবকামা েগেছ না। 2 তুমরা এওখানও জােনা, এর আেগ
আমরা িফিলিপ টাউেনা জুলুম-মিছবেতা পড়ছলাম আর েবইজ্জত
অইছলাম। বােদ তুমরার অেনাও বউত বাধা-িনেষধ কাটাইয়া আমরা
আল্লাই সাওেস সাওিস অইয়া িদেল-জােন তান খুশ-খবির খুলা-েমলা
তবিলগ করিছলাম। 3আমরার দাওত েতা কুনু ভুল তািলম থািক নায়,
কুনু বদ িনয়েতও নায় বা কুনু টগা-টিগর িনয়েতও নায়। 4 খািল
আল্লায় আমরাের েযাইগয্ মেনা কিরয়া েযলা খুশ-খবির তবিলগর
দািয়ত্ব িদছইন, আমরা অলাউ তবিলগ কররাম। কুনু মানষের খুশ
করার িনয়েত আমরা ইতা কইরাম না, খািল েযইন আমরার িদলের
যাচাই কিরয়া েদখইন, হউআল্লাের খুশ করার লািগউ তবিলগ কররাম।
5 তুমরা েতা জােনা, আমরা কুনু সময়উ েকউরর েগেছ েতল-মািলশ
কিরয়া কথা মাতিছ না, আর কুনু েলাভ-লালেছা পিড়য়া ধান্দাবািজর
কামও করিছ না, এক আল্লাউ ইতার সািক্ষ। 6 কুনু মানষর েগছ থািক
ইজ্জত পাইেত আশা করিছ না, তুমরার েগছ থািকও না, বা বাইরা
মানষর েগছ থািকও না। 7আমরা ইচ্ছা করেল েতা আল-মসীর সাহািব
িহসােব তুমরার উপের দািব খাটাইতাম পারলাম অেন। অইেল এর
বদলা, মা�য় েযলা িনজর হুরুতাইনের যয়-যতন করইন, তুমরার লেগ
থাকার সময় আমরাও অলা নরম েববহার করিছ। 8 তুমরার লািগ
খুব েবিশ মায়া-মহব্বত অওয়ায়, খািল আল্লাই খুশ-খবির তবিলগ
নায়, আমরার িনজর জান িদেতও রািজ আছলাম। জােনা েতা, তুমরা
অইলায় আমরার খুব মায়ার মানুষ।
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9 ভাইয়াইনের, আসেল েতা আমরার েমনত আর আটিন-খাটিনর
কথা, িনচ্চয় তুমরার মেনা আেছ। আল্লাই খুশ-খবির তবিলগর ফােক
ফােক আমরা িদেন-রাইেত রুিজ-েরাজগার করিছ, যােত আমরার
খরচা-পািত তুমরা েকউরর লািগ েবাঝা না অয়। 10 আর তুমরা েযরা
ইমান আনেছা, তুমরার লেগ েতা আমরার আচার-েববহার আিছল
পিবত্র, হকআর িনখুত। তুমরাউ ইতার সািক্ষ, আরআল্লা পাকও সািক্ষ
আছইন। 11 তুমরা েতা জােনা, বােফ েযলা িনজর পরেতকআওলাদের
উত্ সাহ, সান্তনা আর মজবুত পরািমশ েদইন, আমরাও তুমরা হকলের
অউলা পরািমশ িদতাম, 12 যােত আল্লার বন্দা িহসােব তুমরা উপযুক্ত
অইয়া চেলা। আল্লায় তুমরাের দাওত িদরা, তান িনজর বাদশাই আর
েগৗরবর ভািগ অওয়ার লািগ।

13 মেনা রািখও, আমরা হােমশা আল্লার শুকিরয়া আদায় কররাম,
কারন আমরার েগছ থািক আল্লার কালাম হুিনয়া তুমরা েযবলা ইমান
আনিছলায়, হউ সময় কুনু মানষর মুখর কথা নায়, বরং আল্লার
কালাম িহসােবউ তুমরা ইতা কবুল করিছলায়, আর হাছাউ ইতা আল্লার
কালাম। তুমরা েযরা ইমান আনেছা, হউ কালােমউ তুমরার িদেলা
কাম কেরর। 14 ভাই অকল, হজরত ইছার তিরকায় চলরা আল্লার
যেতা জমাত অকল এহুিদয়া িজলাত আেছ, তুমরার হাল-হিককত েতা
তারার লাখানউ। কারন তারা েযলা িনজর ইহুিদ জািতর আেতা দুখ-
মিছবত পাইছইন, তুমরাও অউলা িনজর জািতর মানষর েগছ থািক
দুখ-মিছবত পাইেছা। 15 মেনা রািখও, ইহুিদ অকেল হজরত ইছা আর
নবী অকলের কাতল করিছল, তারা আমরার উপেরও জুলুম করেছ।
েত আল্লা পাক তারার উপের খুিশ নায়, হকল মানষর লেগও তারার
দুশমিন ভাব আেছ। 16 তারা আমরাের িনেষধ িদরা, যােত িভন-ধমীর্
মানষর েগেছ আমরা আল্লাই নাজাতর খুশ-খবির তবিলগ না কির।
অউ লাখান তারা যারিযর গুনার েবাঝা বড় কররা। এরলািগ তারার
উপের আল্লার খাড়া গজব লামেছ।

িথষলিনিকর মুিমনের িহরবার েদখার িখয়াল
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17ও ভাই অকল, মনর িদক থািক না অইেলও, শিরলর িদক থািক
েতা আমরা থুড়া িদনর লািগ, তুমরার েগছ থািক হরাইলআিছ। এরলািগ
আমরার খুব িখয়াল আেছ, যােত তুমরার মুখ খান িহরবার েদখতাম
পাির। 18আমরা হকলউ, খাছ কিরআিম পাউলুেছ বার বার েচষ্টা করিছ
তুমরার েগেছ আইতাম। অইেল শয়তােন আমরাের আটকাইিলেছ।
19 হাছাউ আমরার মািলক ইছায় েযবলা তশিরফ আনবা, অউ সময়
তান ছামেন আমরার আশা, আনন্দ আর েগৗরবর জয়র মালা িহসােব
িকতা পাইমু? ইতা েতা তুমরাউ নায় িন? 20আসেল তুমরাউ আমরার
েগৗরব, তুমরাউ আমরার আনন্দ।

3
1 বােদ আমরা েযবলা আর সইযয্ করতাম পারলাম না, অউ সময়

আমরা িনয়ত করলাম, আমরা একলাউ আিথিনয়া টাউেনা রইয়া,
2 আমরার ভাই িতমিথের পাঠাইমু, যােত তাইন িগয়া তুমরার ইমান
মজবুত করইন আর মনর সাওস যুগাইন। তাইন েতা আল-মসীর খুশ-
খবিরর তবিলগ কােমা আল্লার খািদম, আমরার লগর ভাই, তানের
পাঠাইলাম, 3 যােত অউ দুখ-মিছবতর মােজও তুমরা েকউ খেরিদ
না যাও। তুমরার জানা আেছ, দুখ-মিছবত আমরার উপের িঠকউ
আইেবা, আর ইতা সইযয্ করা লাগেবা। 4আিম আেগ েযবলা তুমরার
লেগ আছলাম, হউ সময় তুমরাের কইিছ, দুখ-মিছবত আমরার উপের
আইেবাউ,আর িঠকউঅলাখানআইেছ। 5 েতআিম েযবলাআর সইযয্
করতাম পারলাম না, অউ সময় তুমরার ইমানর হালত েদখার লািগ
িতমিথ ভাইের পাঠাইলাম। আমার মেনা ডর আিছল, িকযানু শয়তােন
তুমরাের লালছ েদখাইেছ আরআমরার হকল েমনত েবকামা েগেছিগ।

6 অইেল িতমিথ ভাই তুমরার েগছ থািক িফিরয়া আইয়া আমরাের
জানাইছইন, তুমরার ইমান আর মায়া-মহব্বতর হালত বউত ভালা।
তাইন কইছইন, তুমরা হােমশা মায়া-মহব্বেত আমরাের মেনা কেরা,
আরআমরা েযলা তুমরাের েদখতাম চাইরাম, তুমরাওঅউলাআমরাের
েদখার আশা কররায়। 7 ও ভাই অকল, এরলািগউ তুমরার ইমানর
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মজবুিতর কথা হুিনয়া, আমরার অেতা দুখ-মিছবতর মােজও িদেলা
শািন্ত পাইিছ। 8 তুমরা মািলকর উপের ইমােন মজবুত রইেলউ,
আমরার িজেন্দিগ খান ধইনয্। 9 তুমরাের লইয়া আল্লার দরবােরা আমরা
েয খুিশ-বািস কিরয়ার, ইতার লািগ আমরা িকলা আল্লার শুকিরয়া
জানাইতাম, জানরাম না। 10 আমরা মন িদয়া িদেন-রাইেত হােমশা
েদায়া কররাম, যােত তুমরার মুখ খান িহরবার েদখার সুেযাগ পাই,
আর তুমরার ইমানর বাদ-বািক হকলতা পুরা করতাম পাির।

11 েত গাইিব বাফ আল্লায় আর হজরত ইছা আল-মসীেয় যানু,
তুমরার েগেছ যাওয়ার লািগ আমরাের সুেযাগ েদইন। 12আমরা েযলা
তুমরার বায় মায়া-মহব্বতর মােজ ডুিব েগিছ, িঠক অউলা মািলক
ইছায় তুমরােরও এেক-অইেনয্, আর হকলর বায় মায়া-মহব্বেত হাবু-
ডুবু খাওয়াউক্কা। 13 অউ লাখান তাইন তুমরার িদল পুরাপুর মজবুত
করউক্কা, যােত আমরার হজরত ইছায় েযবলা তান িনজর পাক বন্দা
অকল লইয়া তশিরফ আনবা, অউ সময় আমরার গাইিব বাফ আল্লার
নজেরা তুমরা পিবত্র আর িনখুত রও।

4
শিরলের পিবত্র রািখয়া হুিশয়ার রও

1 ও ভাইয়াইন হুেনা, আল্লাের খুিশ করার লািগ েকমেন িজেন্দিগ
কাটািন লােগ, ই তািলম েতা তুমরা আমরার েগছ থািকআেগউ পাইেছা
আর তুমরা অলা চলরায়ও। এরবােদও হজরত ইছার অইয়া তুমরাের
িমনত কিরয়ার আর হুিশয়ার কিরয়ার, তুমরা েযলা চলরায়, অউলা
আেরা েবশ কির চেলা। 2 হজরত ইছার েদওয়া এখিতয়াের আমরা
েযতা হুকুম িদিছ, ইতা েতা তুমরার জানা আেছ।

3আসেল আল্লায় চাইরা, তুমরা যানু পাক-পিবত্র অও, মািন হকল
নমুনার িজনা থািক হিরয়া রও। 4-5আর েযতা মানেষ আল্লাের িচনইন
না, হউ িভন-ধমীর্র লাখান শিরলর খাইশর বেশ না চিলয়া, তুমরা
পরেতক জেন যারিযর শিরলের পাক-পিবত্র রািখয়া মান-সম্মােন
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িজনা থািক হুিশয়ার রও। 6 ই েবয়াপাের েকউ যানু িনজর ভাইর লেগ
গাদ্দাির না কের। মেনা রািখও, আমরা আেগউ তুমরাের কইিছ আর
হুিশয়ারও করিছ, ইতা নাফরমািন করেল মািলক ইছায় সাজা িদবা।
7 আল্লায় কুনু আমরাের দাওত িদছইন িন নাফরমািনর পেথ চলার
লািগ? তাইন েতা আমরাের পাক-পিবত্র অইয়া চলার লািগ কইছইন।
8এরলািগ েযিগেয় ই তািলম মােন না, েহ খািল দুিনয়ার মানষের মােন
না ইখান নায়, েহ আসেল হউ আল্লােরউ মােনর না, েযইন তুমরাের
পাক রুহ দান করছইন।

9 েত ভাইেয় ভাইেয় িকলা মায়া-মহব্বত থাকা জরুর, ই েবয়াপাের
তুমরাের কুন্তা েলখার গরজ নাই, কারন আল্লায় তুমরাের িহকাইছইন,
এেক-অইেনয্ মায়া-মহব্বত করতায়। 10 আর হাছাউ তুমরা আস্তা
মািকদিনয়া েদশর ভাই-বইনের অউলা মায়া কররায়। অইেল আমরার
খাছ অনুেরাধ অইেলা, তুমরার ই মহব্বত যানু িদেন িদেন আেরা
বােড়। 11 হুেনা, আমরা আেগ েযলা কইিছ, অউ কথা মািফক শািন্তেয়
িজেন্দিগ কাটাও, পরর কােমা নাক না গলাইয়া িনেজ কাম কিরয়া
খাও। 12 েতউ বাইরা মানষর চখুত তুমরার চাল-চলন ভদ্র অইেবা,
আর অইনয্ জনর রুিজর উপের তুমরার ভরসা করা লাগেতা নায়।

আল-মসী দুছরাবার আইবার হাল-হিককত
13 ও ভাই অকল, হুেনা, মুদর্ া অকলর কুন হালত অইেবা, আমরা

চাইরাম ইতা তুমরা জােনা, যােত মরন বােদ িকতা অইেবা ইখান
না জানায় েযরা িনরাশ অইযায়, তুমরার মন যানু ইলাখান না অয়।
14 হুেনা, আমরা েযবলা এিকন কির, হজরত ইছার মউত অইিছল
অইেল তাইন িজন্দা অইয়া উঠছইন, েত এওখানও এিকন কির,
হজরত ইছায় দুছরাবার তশিরফ আনেল ইছার উপের ইমান আিনয়া
েযরার মউত অইেছ, আল্লায় তারােরও ইছার লেগ িমলন কিরয়া তান
লেগ িনবা। 15 এরলািগ মািলকর কালাম মািফক তুমরাের কইরাম,
আমরা েযরা িজন্দা আিছ আর মািলেক তশিরফ আনার আগ পযর্ন্ত
িজন্দা রইমু, আমরা কুনুমেন্তউ িহ মুদর্ া অকলরআেগ যাইতাম পারতাম
নায়। 16 কারন আল্লাই িশংগার আওয়াজর লেগ লেগ, পরধান
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িফিরস্তার ডাকর লেগ, মািলক ইছায় জুের হাউকিদ হুকুম িদবা, তাইন
িনেজউ েবেহস্ত থািক লািময়া আইবা। আর আল-মসীর উম্মত বিনয়া
েযরার মউত অইেগেছ, তারাউ পয়লা িজন্দা অইয়া উঠবা। 17এরবােদ
আমরা েযরা দুিনয়াত িজন্দা থাকমু, আমরার মািলকর লেগ মুলাকাত
করার লািগ আমরােরও েমঘর চাকাত কির আছমােনা তুিলয়া েনওয়া
অইেবা। অলাখান আমরা িচরকাল মািলকর লেগ রইমু। 18 এরলািগ
তুমরা অতা জানাইয়া এক জেন আরক জনের উত্ সাহ েদও।

5
1 ভাইয়াইনের, কুন জমানাত কুন সময় িকতা ঘিটেবা, ইতা তুমরার

েগেছ েলখার জরুর নাই। 2 তুমরা িনেজউ েতা ভালা কির জােনা,
রাইতকুর বালা েযলা আখতাউ চুর আয়, মািলক ইছা আইবার িদনও
িঠকঅলাউআইেবা। 3 ই জগতর মানেষ েযবলা কইবা, “হকলতা শািন্ত
অইেগেছ, কুনু ডর-ভয় নাই,” অউ সময়, েবিটন্তর হুরুতা অওয়ার
েবদনা েযলা আখতাউ ধের, অউলা অতা মানষর সবর্নাশ আখতাউ
অইেবা। তারা কুনুমেন্তউ েরহাই পাইেতা নায়।

4ভাই অকল, তুমরা কুনু আন্দািরর মােজ বসতকররায় িন েযন, হউ
িদন আখতাউ চুরর লাখান তুমরার উপের আইেতা? 5 তুমরা হকলউ
েতা আল্লার নুরর আর িদনর ফরর মানুষ। আমরা েতা আন্দািরর বা
রাইতর বালার মানুষ নায়। 6 এরলািগ আও, অইনয্ মানষর লাখান
আমরা না ঘুমাইয়া বরং হজাগ রই আর িনজের সামলাইয়া রািখ।
7 জােনা েতা, েযরা ঘুমায়, তারা রাইতর বালায়উ ঘুমায় আর েযরা
মদখুর, রাইত অইেল তারা মদ খাইয়া টাল অয়। 8অইেল আমরা েতা
িদনর ফরর মানুষ, এরলািগ িনজের সামলাইয়া রািখ। আমরার বুক
বাচািনর লািগ ইমান আর মহব্বত িদয়া বুক গুির, আর মাথাের বাচািনর
লািগ আল্লাই নাজাতর আশাের িসপাইর েকপর লাখান মাথাত লাগাই।
9 মেনা রািখও, আল্লায় আমরাের সাজা িদবার লািগ ডািকয়া আনছইন
না, বরং আমরার মািলক ইছা আল-মসীর উিছলায় নাজাত পাওয়ার
লািগউ ডািকছইন। 10 আর আল-মসীর মউত অইেছ েতা আমরার
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লািগউ, যােত আমরা বািচ বা মির, তান লেগউ হােমশা িজন্দা রই।
11এরলািগউ তুমরা অখন েযলা কররায়, হােমশা অলা এেক-অইনয্ের
সাওস েদও আর গিড়য়া তুেলা।

কুিড়য়ািম বাদ িদয়া েনক কাম কেরা
12 েত ভাইয়াইন, আমরা িমনত কিরয়া কইয়ার, তুমরার লািগ েযরা

আটিন-খাটিন খাটইন, মািলকর অইয়া তুমরাের চালাইন আর নিছয়ত
করইন, তুমরা এরাের ইজ্জত কিরও। 13 তারা েযলা েখজমত কররা,
অতার বায় চাইয়া িদলর মহব্বেত তারাের খাছ ইজ্জত িদও। আর
তুমরা এেক-অইেনয্ িমিল-িমিশ রইও। 14ও ভাই অকল, তুমরাের অউ
নিছয়ত খান কিরয়ার, েযতা মানুষ কুিড়য়া, তুমরা ইতাের হুিশয়ার কির
েদও, ডরােলাক জনের সাওস েদও, কমজুর অকলের সাইযয্ কেরা,
আর ৈধযর্ ধিরয়া হক্কলের সইযয্ কেরা। 15 িখয়াল রািখও, অইনয্ায়র
বদলা েকউ যানু অইনয্ায় না কের। তুমরা হােমশা এেক-অইনয্র, আর
হকলরউ ভালাই করার েচষ্টা কিরও।

16 হকল সময় খুিশ-বািস করাত রইও, 17 হােমশা েদায়া-মুনাজাত
কিরও 18আর হকল হালেতা আল্লার শুকিরয়া আদায় কিরও। কারন
আল্লা পাকর িখয়াল অইেলা, হজরত ইছা আল-মসীর লেগ ইমােন
তুমরা অলাখান চেলা। 19 পাক রুহের িদলর িভতর থািক িনভাইও না।
20আর েযরা আল্লার অিল িহসােব বাতুিন কইন, তারার কথাের এলািম
কিরও না, 21 বরং হকলতা যাচাই কির েদিখয়া, ভালাখান িভতের
হারাইও। 22আর হকল নমুনার নাফরমািন থািক হিরয়া রইও।

23 শািন্ত েদওরা আল্লায় িনেজ তুমরাের পুরাপুর পাক-পিবত্র
করউক্কা, আমরার মািলক ইছা আল-মসীেয় তশিরফ আনার কােলা
তুমরারআস্তা শিরল,রুহআর িদলের পুরাপুর িনখুত রাখউক্কা। 24আর
তাইন িনিচ্চত অলাউ করবা। জােনা েতা, েযইন তুমরাের দাওত কির
আনছইন, তান উপের পুরাপুর ভরসা করা যায়।

25 ও ভাইয়াইন, আমরার লািগ েদায়া কিরও। 26 তুমরা এেক-
অইেনয্ পিবত্র গলাগিল কিরও। 27 আমরার মািলকর নােম আিম



১-িথষল: 5:28 x ১-িথষল: 5:28

তুমরাের অউ হুকুম িদয়ার, অউ িচিঠ খান পিড়য়া যানু হকল
ভাইয়াইন্তের হুনাইল অয়।

28 আমরার মািলক ইছা আল-মসীর রহমত তুমরার লেগ রউক।
আিমন॥
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