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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৪ নম্বর িছপারা
দুছরা িথষলিনিকয়া

পিরিচিত
আল্লা পাকর হুকুেম অউ িছপারা েলখছইন হজরত ইছা আল-

মসীর সাহািব হজরত পাউলুছ (রা:)। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার অনুমান ১৮ বছর বােদ তাইন িথষলিনিক জমাতর েগেছ
িচিঠর আকাের অউ দুছরা িছপারা েলখছইন।
তারার উপের েয জায়-জুলুম চেলর, অউ জুলুমর মােজ সান্তনা

িদবার লািগ তারার েগেছ েলখরা। আর কইরা, েযতা উস্তােদ কইন
হজরত ইছায় লুকাই লুকাই দুছরা বার তশিরফ আিনয়া দুিনয়া ছািড়
েগছইনিগ, অতার ভুল তািলম থািক জমাতের বাচাও। আেরা পরািমশ
িদরা, হজরত ইছায় দুছরা বার েযবলা তশিরফ আনবা, এর থুড়া আেগ
দুশমন খােন-দজর্ ালও আইেবা। এরলািগ ভুল পথ থািক বািচয়া ইমানর
মজবুিত জরুর।
এরমােজ আেছ,
(ক) মুিমনর পুরুস্কার আর েব-দীনর সাজা ১ রুকু
(খ) খােন-দজর্ াল থািক হুিশয়ার ২:১-১২ আয়াত
(গ) নাজাত পাইয়া ইমােন মজবুত রও ২:১৩-৩:৫
(ঘ) অলস-কুিড়য়াের হুিশয়ার কেরা ৩:৬-১৮

1 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীর
লেগ শিরক, িথষলিনিক টাউনর জমাতর েগেছ আিম পাউলুছ, ভাই
িসলাছ আর িতমিথেয় অউ ছিহফা খান েলখরাম।

2গাইিব বাফআল্লায়আর হজরত ইছা আল-মসীেয় তুমরাের রহমত
আর শািন্ত দান করউক্কা।
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মুিমনর পুরুস্কার আর েব-দীনর সাজা
3ভাই অকল, আমরা হােমশা তুমরার লািগ আল্লার শুকিরয়া আদায়

করা জরুর। তুমরার ইমািন বল বউত বােড়র আর এেক-অইেনয্
মায়া-মহব্বতও বাইয়া পেড়র, এরলািগ আমরা শুকিরয়া আদায় করা
দরকার। 4 আমরা েতা আল্লার জমাত অকলর ছামেন তুমরাের লইয়া
বড়াই কিরয়ার, কারন অেতা জুলুম-মিছবত আর দুখ-কষ্ট পাইয়াও
তুমরা ছবর করেছা আর ইমােন িটিকয়া রইেছা।

5 তুমরাের যােত আল্লার বাদশাইর েযাইগয্ কইয়া গনা অয়, অতার
লািগউ তুমরা অেতা দুখ-মিছবত সইযয্ কররায়, ইতা অইেলা আল্লার
হক-ইনছাফর পরমান, 6 তান হক-ইনছাফ অইেলা, েযতায় তুমরাের
কষ্ট েদইন, তাইন ইতাের কষ্ট িদবা। 7-8 আর তুমরা েযরা অখন কষ্ট
পাইরায়, আল্লায় আমরার লেগ তুমরােরও ই কষ্ট থািক েরহাই িদবা।
হজরত ইছায় েযবলা তান শিক্তশািল িফিরস্তা অকল লইয়া, জালাইল
আগুিনর কুন্ডিলত অইয়া েবেহস্ত থািক লািময়া আইবা, অউ সময়
অউলা অইেবা। েযতা মানেষ আল্লাের িচেন না আর হজরত ইছার
খুশ-খবিরর কথা মােন না, আল্লায় ইতাের তারার পাওনা সাজা িদবা।
9 মািলক ইছায় েযবলা তশিরফআনবা, অউ সময় তারাের অমন সাজা
েদওয়া অইেবা, যােত তারা তান িদদারর আর মহা কুদরিতর বাের
পিড়য়া হর-হােমশা লান্নিত সাজা পাইেবা। 10 হউ িদন তান িনজর
পাক বন্দা অকল, েযরা তান উপের ইমান আনেছ তারার মাজিদ,
তান েগৗরব মিহমা জাইর অইেবা। এরার মােজ তুমরাও আেছা, কারন
আমরার তবিলগ হুিনয়া তুমরা ইমান আনেছা।

11 এরলািগ আমরা হােমশা তুমরার লািগ েদায়া কির, আমরার
আল্লায় যানু তুমরাের তান দাওতর জুকা মেনা করইন, তান েখমতার
বেল তুমরার হকল েনক কামর আশা পুরন করইন, আর ইমান আিনয়া
হাির তুমরা েযতা কাম কররায়, ই কামও যানু তাইন পুরা করইন।
12 েতউ আমরার আল্লা আর হজরত ইছা আল-মসীর রহমতর লািগ,
তুমরার মাজিদ আমরার মািলক ইছার েগৗরব জাইর অইেবা, আর তান
মাজিদ তুমরাও েগৗরবর ভািগ অইবায়।



২-িথষল: 2:1 iii ২-িথষল: 2:11

2

খােন-দজর্ াল থািক হুিশয়ার
1ও ভাই অকল হুেনা, আমরার মািলক ইছা আল-মসী েতা িহরবার

আইবা, আইয়া আমরা হকলের এখােনা দলা কিরয়া তান েগেছ িনবা।
েত অউ েবয়াপাের তুমরাের িমনত কির কইরাম, 2 েকউ যুিদ আইয়া
কয় মািলক ইছার িদন আইয়া হারেছ, েহ কুনু গাইিব দরশন েদখেছ,
বা ওহী নািজল অইেছ, বা আমরার েলখা িচিঠ মেনা কিরয়াও তুমরা
ডরাইয়া অিস্থর অইও না। 3 েকউ যানু কুনুমেন্তউ তুমরাের টিগয়া ইমান
লুিটেতা না পাের। কারন হউ িদন আওয়ার আেগ েবিশর ভাগ মানুষ
আল্লা পাকর িবরুেদ্ধ যাইেবা, তারা আল্লার েগছ থািক দুরই হিরিযেবা,
আর েদাজিখ জন, হউ নাফরমান খােন-দজর্ াল বারইেবা। 4 বারইয়া
“আল্লার নােম” যততা আেছ, ইতা হক্কলতার িবপেক্ষ আর এবাদিত
করার জুকা হক্কলতার িবপেক্ষ িগয়া, েহ িনজের বড় মেনা করেবা। েহ
অলাও করেবা, আল্লার এবাদত খানাত বইয়া িনজের আল্লা কইয়া দািব
করেবা।

5 েত আিম েযবলা তুমরার েগেছ রইতাম, হউ সময় আিম ই
েবয়াপাের মাততাম, ইতা তুমরার মেনা অর না িন? 6 হউ নাফরমান
যােত সময় পুরা অওয়ার আেগ বারইেতা না পাের, এরলািগ িকতায়
তােরআটকাইয়া রাখেছ, ইখান েতা তুমরা জােনাউ। 7 তুমরা এওখানও
জােনা, হউ নাফরমানর লুকাইল কাম-কাজ অখনও চেলর। অইেল
েযইন তাের আটকাইয়া রাখরা, তাইন হিরয়া যাওয়ার আগ পযর্ন্ত
তাের আটকািনত রইবা। 8 তাইন হির েগেল হউ নাফরমান খােন-
দজর্ াল বারইেবা। হজরত ইছায় মুখিদ ফু িদয়া তাের িবনাশ করবা, আর
তান কুদরিত মিহমায় আিজর অইয়া তার বল-শিক্তের খতম করবা।
9 িহ খােন-দজর্ াল েযবলা আইেবা, তার লেগ রইেবা শয়তািন েখমতা।
অউ শয়তািন েখমতায় েহ হকল িমছা েকরামিত আর েমােজজা কাম
েদখাইেবা। 10 তার হকল নমুনার েবইমািন খাটাইয়া েবইমান মানষের
টিগেবা। ইতা মানুষ িবনাশ অইিযবা, কারন জান বাচািনর লািগ তারা
আল্লাই হকের পছন্দ করেছ না, আর কবুলও করেছ না। 11 এরলািগ
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আল্লায় তারাের শিক্তশািল এক কু-ধান্দাত ফালাইবা, যােত তারা িমছা
েবয়াপারের এিকন কের। 12এেতআল্লাই হকর উপের ইমান না আিনয়া
েযতায় নাফরমািনের পছন্দ করছইন, তারাের িকয়ামতর িদন দুিষ
সাইবেস্তা করা অইেবা।

নাজাত পাইয়া ইমােন মজবুত রও
13ও ভাই অকল, ও মািলক ইছার মায়ার জন অকল, তুমরার লািগ

আমরা হােমশা আল্লার দরবােরা শুকিরয়া আদায় করা দরকার, আল্লায়
েতা তুমরাের পয়লা থািকউ বািছয়া আলগ করছইন নাজাত পাওয়ার
লািগ। পাক রুহ িদয়া তুমরাের পিবত্র করার মাজিদ, আরআল্লাই খুশ-
খবিরর হকর উপের ইমানআিনয়া তুমরা নাজাত পাইেছা। 14আমরা েয
খুশ-খবির তবিলগ করিছ, এর উিছলায় নাজাত পাওয়ার লািগ আল্লায়
তুমরাের পছন্দ করছইন, যােত তুমরা আমরার মািলক ইছা আল-মসীর
মিহমাত শিরক অও। 15 েত ও ভাই অকল, তুমরা ইমােন িথর রওআর
মুেখ মুেখ বা িচিঠর মারফেত আমরা েয তািলম িদিছ, ইতা ভালামেন্ত
মেনা রািখও।

16-17 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক আর স্বয়ং ইছা আল-
মসীেয় তুমরার িদেলা েনক উত্ সাহ দান করউক্কা, হকল নমুনার েনক
কাম আর মাত-কথার মােজ িথর রাখউক্কা। তাইনউ আমরাের মহব্বত
করছইন, তাইন রহম কিরয়া িচরকািলন উত্ সাহআর খুিশ-বািসরআশা
দান করছইন।

3
1 ও ভাই অকল, েহশ-েমশ কইরাম, আমরার লািগ েদায়া কিরও,

হজরত ইছার খুশ-খবির তুমরার মােজ েযলা জলিদ জলিদ িছতিরিছল,
অউলা যানু িদন িদন িছতরাত রয় আর েগৗরব পাওয়াত রয়। 2 আর
অউ েদায়া খানও কিরও, আমরা যানু িবেবক ছাড়া নাফরমান অকলর
আত থািক েরহাই পাই। সব মানুষ েতা আর ইমানদার নায়। 3 অইেল
মািলক ইছা েতা হক আর খািট, তাইনউ তুমরাের ইমােন িথর রাখবা
আর শয়তানর আত থািক হােমশা েহফাজত করবা। 4 মািলকর উপের
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ইমান আনেছা কির তুমরার উপের আমরার ই এিকন আেছ, আমরা
েযলা হুকুম িদিছ, তুমরা িঠক অউ লাখান কাম কররায় আর করাত
রইবায়ও। 5 মািলক ইছায় যানু তুমরার িদলের আল্লার মহব্বতর পেথ
আর আল-মসীর ছবরর পেথ চালু রাখইন।

অলস-কুিড়য়াের হুিশয়ার কেরা
6 ভাই অকল, আমরার হজরত ইছা আল-মসীর নােম অউ হুকুম

িদরাম, তুমরার জমাতর কুনু ইমানদার ভাইেয় যুিদ কুিড়য়ািম কের আর
আমরা েযতা তািলম িদিছ, ইতা না মােন, েত তার লেগ চলা-িফরা
বাদ িদলাও। 7 হুেনা, আমরার লাখান েকমেন চলতায়, ইতা েতা তুমরা
জােনাউ।আমরা েযবলা তুমরার লেগ রইতাম, অউ সময় েতা কুনুজাত
কুিড়য়ািম করিছ না, 8 মাগনা কুনু খািন খাইিছ না। আমরা িদেন-
রাইেত েমনত কিরয়া রুিজ-েরাজগার করিছ, যােত তুমরা েকউরর
েবাঝা না অই। 9অইেল আমরা েযন তুমরার েগছ থািক সাইযয্ িনবার
অিধকার নাই, ইলা েতা নায়, তা-ও আমরা অলা কিরয়া েদখাইিছ,
যােত তুমরাও আমরার লাখান চেলা। 10 তুমরার েগেছ থাকার কােলা
তািলম িদছলাম, কুনু জেন যুিদ কাম করেতা না চায়, েত েহ খািনও
বাদ িদলাউক। 11 আমরা অখনও হুনরাম, তুমরার মােজ েকউ েকউ
কুিড়য়ািম কেরর আর কুনুজাত কাম-কাজ কেরর না, বরং হােমশা
পরর িকচ্ছা গাইয়া িদন কাটায়। 12 েত আমরার মািলক ইছা আল-
মসীর অইয়া ইতা মানষের নিছয়ত আর হুকুম িদয়ার, তারা যানু শািন্ত
অইয়া রুিজ-েরাজগার কিরয়া খায়, আর িনজর খািন িনেজ যুগায়।

13ভাইয়াইনের, েনক কােমা েহরান অইও না। 14অউ িচিঠর ভাষায়
েলখা আমরার পরািমশ যুিদ েকউ না মােন, েত তাের িচিনয়া রােখা,
তার লেগ চলা-িফরা বাদ িদলাও, েতউ েহ শরিমন্দা অইেবা। 15অইেল
িখয়াল রািখও, তাের দুশমন মেনা কিরও না, বরং ভাই িহসােব হুিশয়ার
কেরা।

িবদািয় ছালাম
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16 শািন্ত েদওরা মািলেক তুমরাের হােমশা হকল নমুনার শািন্ত দান
করউক্কা। মািলক ইছা তুমরা হকলর লেগ লেগ রউক্কা।

17 হুেনা, ই ছালামর কথা আিম পাউলুেছ িনজর আেত েলখিছ।
অকটাউ আমার পরেতক িচিঠর আলামত, আিম অউ নমুনায় িচিঠ
েলিখ। 18 তুমরা হকলর উপেরআমরার মািলক ইছাআল-মসীর রহমত
জাির রউক। আিমন॥
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