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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১২ নম্বর িছপারা

আল-কেলািছয়া
পিরিচিত

পিবত্র আছমািন িকতাবর অউ আল-কেলািছয়া িছপারা, আল্লা
পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত পাউলুেছ (রা:)
েলখছইন। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ২৭ বছর
বােদ ইখান েলখা অইেছ।
হজরত পাউলুছ িনেজ কুনু সময় অউ কেলািছ টাউেনা েগছইন না,
অইেল আল্লার কালাম হুিনয়া অউ টাউনর বউত মানেষ হজরত ইছার
তিরকা কবু ল করছইন। অউ খবর হুিনয়া তান মেনা খু ব খু িশ আিছল।
এরমােজ তাইন খবর পাইলা, কেলািছ টাউনর কুনু কুনু উস্তােদ হজরত
ইছার নােম ভুল তািলম তবিলগ কররা, তারা আসল তািলমর লেগ
তারার মনগড়া িকছু মতবাদ, রীিত-েরওয়াজও িহকাইরা, এরলািগ
হজরত পাউলুেছ মেনা খু ব কষ্ট পাইয়া িচিঠর নমু নায় অউ ছিহফা
েলখলা।
তাইন জানাইলা, গুনা থািক নাজাত পাওয়ার লািগ হউ উস্তাদ
অকলর িহকাইল তািলমর কুনু জরুর নায়। তারা িহকাইতা, িফিরস্তা
অকলর নােম এবাদত করা, মছলমািন কাম করািন, নানান নমু নার
হারাম-হালাল খািনর কথা। এরদায় েলখেক জানাইলা, গুনা থািক
নাজাত পাওয়ার লািগ ইতা উস্তাদর তািলমর কুনু জরুর নায়। তাইন
কেলািছয়ার মু িমন অকলের বউত উত্সাহ যু গাইছইন, হজরত ইছার
উপের ইমােন মজবু ত অওয়ার লািগ।
এরমােজ আেছ,
(ক) হজরত পাউলুছর ছালাম, শুকিরয়া, মু নাজাত ১:১-১৪ আয়াত
(খ) আল্লার মির্জ-মু নশায় আল-মসীর কাম ১:১৫-২:১৯
(গ) আল-মসীর মাজিদয়াউ আেখির িজেন্দিগ ২:২০�৪:৬
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(ঘ) আেখির মু নাজাত আর ছালাম ৪:৭-১৮

হজরত পাউলুছর ছালাম, শুকিরয়া আর মু নাজাত
আিম পাউলুছ, আল্লা পাকর মির্জেয় হজরত ইছা আল-মসীর
একজন সাহািব। কেলািছ টাউনর মােজ আল-মসীর তিরকার পাক
বন্দা আর মু িমন অকলর েগেছ আিম আর ভাই িতমিথেয় অউ ছিহফা
খান েলখরাম। আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক তু মরার উপের রহমত
আর শািন্ত নািজল করউক্কা।
1-2

হজরত ইছা আল-মসীর উপের তু মরার ইমান আর আল্লার
পাক বন্দা অকলের মায়া করার কথা আমরা হুনিছ। এরলািগ েযবলাউ
তু মরার লািগ েদায়া কির, অউ সময় আমরার মািলক ইছা আল-মসীর
গাইিব বাফ আল্লা পাকর শুকিরয়া আদায় কির। 5 তু মরা আেগ েয খু শখবির মািন আল্লার হক কালাম পাইেছা, অউ কালাম হুিনয়াউ তু মরার
মেনা এক আশা জিন্মেছ। অউ আশা থািকউ তু মরার ইমান আর মায়া
পয়দা অইেছ। আর তু মরা আশা কররায় েয ছামান পাইতায়, ইতা েতা
েবেহেস্তা রাখা আেছ। 6 ই খু শ-খবির দুিনয়ার হকল বায় িছতিরয়া ভালা
ফলআলা অইয়া িদন িদন বােড়র। েয িদন থেন তু মরা অউ খু শ-খবির
আর আল্লার রহমতর েবয়াপাের পুরাপুর হুনেছা, অউ িদন থেনউ ইতায়
তু মরার িভতেরও পুরাপুর কাম কেরর। 7 অউ খু শ-খবিরর কথা তু মরা
আমার লগর মায়ার ভাই আবু -ফারাছর েগেছ হুনেছা। তাইন তু মরার
তরফ থািক আল-মসীর একজন হক েখজমতকাির। 8 পাক রুহর বেল
তু মরার িদলর মােজ েয মায়া পয়দা অইেছ, অউ েবয়াপাের আবু ফারােছ আমরাের জানাইছইন।
9 এরলািগ তু মরার েবয়াপাের হুনার বাদ থািকউ আমরা হােমশা
তু মরার লািগ েদায়া কির। রুহািন ইিলম আর বু িদ্ধ িদয়া তু মরা যানু
আল্লার মু নশা পুরাপুর বু জতায় পােরা। 10 আমরা আল্লার দরবােরা
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অউ েদায়াউ কররাম, তু মরা যােত হকল েবয়াপাের আল-মসীর মির্জ
যু গাইয়া চেলা আর তান উপযু ক্ত উম্মতর লাখান িজেন্দিগ কাটাও।
হক কাম কির কির ফলবান অও, আর আল্লা পাকের আেরা ভালা
কির িচেনা। 11 আল্লায় তান মহা কুদরিত বেল হকল নমু নার বল িদয়া
তু মরাের বলবান করউক্কা। বালা-মিছবেতা পড়েলও খু িশ-বািস রইয়া
ছবর করার েতৗিফক েদউক্কা। 12 আর হকল সময় েবেহিস্ত বাফ আল্লা
পাকর শুকিরয়া জানাও। আল্লার পাক বন্দা অকেল নুরর বাদশাইত
েয অিধকার পাইবা, ইতার ভািগ অওয়ার লািগ েতা তাইনউ তু মরাের
উপযু ক্ত বানাইছইন। 13 তাইনউ আমরাের আন্দাইরর বাদশাই থািক
উদ্ধার কিরয়া, তান খাছ মায়ার জনর বাদশাইত আনছইন। 14 অউ
মায়ার জনর উপের ইমান আনায় আমরা েরহাই পাইিছ, মািন গুনা
থািক মািফ পাইিছ।
আল-মসীউ হক্কলতার পরধান
মায়ার জনউ অইলা, বাতু িন আল্লার জািহির ছুরত; হক্কলতা
পয়দা করার আেগ তাইন আছলা, আর পয়দা অওয়া হক্কলতার মােজ
তাইনউ পরধান। 16 আছমান-জিমনর মােজ েদখা আর আ-েদখা
যততা আেছ, ইতা বাদশাই অউক বা বাহাদুির, শাসন িকবা েখমতা
অউক, হক্কলতাউ তান আতর পয়দা। ইতা েতা খািল তান লািগউ পয়দা
করা অইেছ। 17 হক্কলতার পয়লা তাইন আছলা আর তান মাজিদয়াউ
হকলতা িটিকয়া আেছ। 18 তাইনউ তান শিরলর মাথা, মািন জমাতর
মাথা। তাইনউ হক্কলতার পয়লা, আর তাইনউ পয়লা মু দর্া থািক িজন্দা
অইছইন, যােত হকল েবয়াপাের তাইনউ পরধান অইতা পারইন।
19 আল্লায় চাইলা, তান আল্লাই গুনর হক্কলতা যানু আল-মসীর মােজ
থােক। 20 আর দুিনয়াত বা েবেহেস্তা েযেনাউ অয় না েকেন, অউ আলমসীর মাজিদয়া যানু হক্কলতার লেগ তান িমলন অয়। তাইন চাইলা,
সিলবর উপের আল-মসীর কুরবািনর লউর বদলা শািন্ত কাইমর মাজিদ
অউ িমলন অউক।
21 তু মরা েতা এক সময় আল্লার েগছ থািক দুরই আছলায়, আর তান
েবয়াপাের তু মরার িদেলা দুশমিন ভাব আিছল। ইতা তু মরার বদ কামর
15 অউ
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মাজিদ জাইর অইেছ। 22 অইেল আল-মসীর জান কুরবািনর মাজিদ
আল্লায় তু মরােরও তান লেগ িমলন ঘটাইছইন, যােত তু মরাের পাকপিবত্র, িনখু ত আর িন-অপরািধ হালেত তান ছামেন আিজর করতা
পারইন। 23 েত আল-মসীর েবয়াপাের খু শ-খবির থািক েয িনিচ্চত
আশা তু মরা পাইেছা, খািল অউ আশার উপের ইমােন িথর রইও, ইন
থািক লিড়ও না। তু মরা েতা জােনা, ই খু শ-খবির হারা দুিনয়াত তবিলগ
করা অইেছ, আিম পাউলুছও অউ খু শ-খবির তবিলগর খািদম অইিছ।

জমাতর লািগ হজরত পাউলুছর কাম
তু মরার লািগ আিম দুখ-মিছবত সইযয্ করায় খু ব আনন্দ
পাইরাম। জােনা েতা, আল-মসীর শিরল মািন জমাতর লািগ তান েয
দুখ-মিছবত অখনও বািক আেছ, ইতা অখন আমার শিরল িদয়া পুরা
কিরয়ার। 25 আল্লা পােক তান পিবত্র কালাম তু মরার েগেছ পুরাপুর
তবিলগ করার ভার আমাের িদছইন, গিতেকউ আিম জমাতর একজন
েখজমতকাির অইিছ। 26 আল্লার কালামর েয বাতু িন েবয়াপার আগর
জমানার মানষর েগেছ যু গ যু গ ধির লুকাইল আিছল, ইতা অখন তান
পাক বন্দা অকলর েগেছ জাইর করা অইেছ। 27 আল্লায় চাইছইন, িভন
জািত অকলর েগেছও তান বাতু িন মু নশার েগৗরব েয িকতা, ইতা েযনু
তান হকল বন্দা অকেল জানতা পারইন। আসেল আল-মসী তু মরার
িদেলা আছইন, গিতেক তু মরা েগৗরব পাওয়ার আশা পাইেছা। 28 আর
অউ আল-মসীর েবয়াপাের আমরা তবিলগ কিরয়ার, আল্লার েদওয়া
আখল-েহকমত িদয়া মানষের হুিশয়ার কিরয়ার আর তািলম িদয়ার
যােত আল-মসীর তিরকাত পুরাপুর কািমল হালেত তারাের আল্লার
দরবােরা আিজর করতাম পাির। 29 অউ িনয়েত আল্লার েয কুদরিত
বল আমার মােজ কাম কেরর, অউ কুদরিত বেলউ আিম িদেল-জােন
েমনত কিরয়ার।
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আিম তু মরাের জানাইতাম চাইরাম, আিম েতা তু মরার লািগ,
লাওিদেকয়া টাউনর জমাতর লািগ, আর েযরা আমাের েদখেছ না
তারার লািগও কেতা েমনত কররাম। 2 আিম চাইরাম, তারার িদেলা
ভরসা পাইয়া মহব্বেত এক অউক। আর পুরাপুর আখেল আখলদার
বিনয়া িনিচ্চত অউক। েতউ আল্লার লুকাইল বাতু িন েভদ বু জেবা,
মািন আল-মসীের তারা িচনেবা। 3 আল-মসীর মােজউ হকল আখলেহকমত লুকাইল আেছ। 4 আিম ইতা কইলাম, যােত েকউ বােনায়াট
মাত-কথা মািতয়া তু মরাের েব-পেথ িনেতা না পাের। 5 আিম স-শিরেল
তু মরার মােজ না থাকেলও রুহর বেল িঠকউ তু মরার মােজ আিজর
আিছ। তু মরার ভালা চাল-চলন আর আল-মসীর উপের মজবু ত ইমান
েদিখয়া আমার খু ব ভালা লােগর।
1

আল-মসীর মােজউ আসল িজেন্দিগ
ইছা আল-মসীের তু মরা মািলক িহসােব েযলা কবু ল করেছা,
অউ লাখান তান লেগ রইয়া িজেন্দিগও কাটাও। 7 আল-মসীর মােজ
েষালআনা ডু ব িদয়া তু মরার িজেন্দিগের গিড়য়া তু েলা। তু মরা তািলম
পাইয়া েয ইমান আনেছা, অউ ইমােন মজবু ত রও আর হােমশা আল্লা
পাকর শুকিরয়া আদায় কেরা।
8 তু মরা হুিশয়ার রইও, েকউ যানু তু মরাের মানষর বানাইল মনগড়া
তািলমিদ বািন্দয়া েব-পেথ টািনয়া িনেতা না পাের। আল-মসীর লেগ ই
তািলমর কুনু িমল নাই, ইতা েতা মানষর মনগড়া রছুমত আর দুিনয়ািব
নানান আচার-েববহারর উপের ভরসা কের। 9 আল্লার হক্কল লাখান
গুনাগুন আল-মসীর কায়ার িভতের আেছ। 10 এরলািগ আল-মসীর
লেগ শিরক অইয়া তু মরাও হকল গুেন কািমল অইেছা, তান আসন
েতা হকল নমু নার শাসনকাির আর েখমতাআলা হক্কলতার উপের।
11 আল-মসীর উপের ইমান আনায় েতা তু মরাের মছলমািন কাম
করাইল অইেছ। অউ মছলমািন কুনু মানষর আেত করাইল অইেছ না,
আল-মসীেয় িনেজউ ইতা করছইন, মািন িদলর মােজ েয বদ খাইশ
আিছল, অউ বদ খাইশের িদল থািক কািটয়া ফালাইছইন। 12 েতৗবার
6
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েগাছলর মাজিদ আল-মসীর লেগ তু মরােরও মািট েদওয়া অইিছল,
আর েযইন আল-মসীের মু দর্া থািক িজন্দা করছইন, হউ আল্লার
কুদরিত বেল ইমানর মাজিদ তু মরােরও আল-মসীর লেগ িজন্দা করা
অইেছ। 13 তু মরার গুনা আর িদলর বদ খাইশ না হরািনেয় মু দর্া
আছলায়, অইেল আল্লায় তু মরাের আল-মসীর লেগ িজন্দা করছইন।
তাইন আমরার হকল গুনার মািফ িদছইন। 14 আর আমরার বদ আমলনমার েয দিলল আিছল, অউ দিললের হকল জাতর দািব-দাওয়া সুদ্দা
ফুিছয়া ফালাইছইন। লাকিড়িদ বানাইল েয সিলেবা ইছাের কাতল করা
অইেছ, অউ সিলেবা ই দিললের েপেরগ মািরয়া বািতল করছইন।
15 আল-মসীেয় বদ শাসনকাির আর েখমতাআলা হক্কলর েখমতাের
িবনাশ করছইন। সিলেবা তান িনজর জান কুরবািনর মাজিদ তারার
উপের জয়ী অইছইন আর হকলর ছামেন তারার মু খ িনচা করছইন।
নকল তািলমর েবয়াপাের হুিশয়াির
িশিন্ন-সখাত, পুজা-ফসাদ অমাবইসয্া-পুিন্নমা, ইদ বা
জুম্মাবারর িনয়ম-কানুন লইয়া তু মরাের দুিষ করার এখিতয়ার েকউরর
নাই। 17 ইতা েতা আিছল, ভিবষয্েত েযতা আইেবা অতার একটা নমু না
মাত্র, অইেল আসলতা েতা আল-মসীর মােজউ আেছ। 18 েযরা িনজর
শিরলের কষ্ট েদওয়া আর িফিরস্তা অকলর এবাদত করাের জরুির
মেনা কের, এরা যানু তু মরাের পুরুস্কারর পথ থািক হরাইেতা না পাের।
অউ নমু নার মানেষ েযতা েদখেছ কইয়া খােমাখা বড়াই-েবটািগির
কের, আর অতা লইয়া বড় বড় গফ মাের, আসেল এরার অন্তর েতা
খািল দুিনয়ািব িচন্তায় ভরা। 19 তারা েতা মাথাের, মািন ইছা আল-মসীের
মজবু ত কির ধিরয়া রােখ না, অউ মাথার েখমতায় আস্তা শিরলর
আিড্ড-মাংস বল-শিক্ত পাইয়া এখােনা রয়, আর আল্লাই বেল বােড়।
20 আল-মসীর লেগ মারা িগয়া তু মরা েযবলা দুিনয়ািব হকল চালচলন থািক হিরয়া আইেছা, েত িহরবার েকেন দুিনয়ািব মানষর লাখান
দুিনয়ািব িনয়ম-নীিতর গুলাম অইরায়? 21-22 হুেনা, েয িজিনস
েববহার করেত করেত বরবাদ অইযায়, অউ িজিনসর েবয়াপাের অলা
িনয়ম আেছ, ইতা ধিরও না, ছইও না, খাইও না। ইতা েতা খািল মানষর
16 এরলািগউ
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মনগড়া হুকুম আর তািলম। 23 েকমেন এবাদত করা, িনজের িনচা করা,
েকমেন িনজর শিরলের কষ্ট েদওয়া, অউ িনয়ম-নীিতেয় অতা িহকায়।
ই িনয়ম-নীিত েদখেল মেনা অয়, ইতা খু ব আখলর কাম, অইেল িদলর
বদ খাইশের দমন করার লািগ ইতার কুনু দামউ নাই।

3
আল-মসীর উম্মতর নয়া িজেন্দিগ
হুেনা, তু মরা েতা আল-মসীর লেগ মরা থািক িজন্দা অইেছা,
আর আল-মসী েতা েবেহেস্তা আল্লার ডাইনর তখেতা বওয়াত আছইন,
এরলািগ তু মরাও অউলা েবেহিস্ত েবয়াপার লইয়া আিশক অও।
2 দুিনয়ািব েবয়াপাের আিশক না বিনয়া, েবেহিস্ত েবয়াপাের আিশক
অও। 3 তু মরা েতা মারা েগেছা, তু মরার িজেন্দিগ আল-মসীর লেগ
আল্লার দরবােরা লুকাইল আেছ। 4 েযইন তু মরার িজেন্দিগ, হউ আলমসী েযবলা হকলর ছামেন জাইর অইবা, অউ সময় তু মরাও তান
মিহমার ভািগ অইয়া তান লেগ জাইর অইবায়।
5 এরলািগ গুনার েযতা িরপু অকল তু মরার িজেন্দিগত আেছ,
ইতাের একদম িবনাশ কিরলাও। ইতা অইেলা হক্কল নমু নার িজনা,
নাপািক, বদ খাইশ, কু-িচন্তা, আর েলাভ-লালছ, ই েলাভ-লালছ
অইেলা এক লাখান মু ির্তপুজা। 6 যারা আল্লার নাফরমািন কের, অতার
কারেনউ তারার উপের আল্লার গজব লািময়া আয়। 7 তু মরাও আেগ
অউ লাখান নাফরমািনর মােজ িজেন্দিগ কাটাইতায়। 8 অইেল অখন
রাগ-গুছা, িভতির দুশমিন, ইংসা-িনন্দা, গালা-গািল আর খিবিছ মাতকথা তু মরার েগছ থািক হরাইলাও। 9 এেক-অইেনয্ িমছা মািতও না,
কারন তু মরার িজেন্দিগর পুরান ‘আিম�ের তার হকল আমল সুদ্দা
পুরান কাপড়র লাখান ফালাই িদেছা, 10 আর আল্লার েদওয়া নয়া
‘আিম�ের নয়া কাপড়র লাখান িফিন্দেছা। অউ নয়া ‘আিম� আেরা
নয়া অইয়া তার পয়দা কররা মািলকর লাখান বেনর, যােত অউ পয়দা
কররাের তু মরা পুরাপুর িচেনা। 11 অউ হালেত ইহুিদ িকবা িভন জািত,
1
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মছলমািন কাম করাইল বা না করাইল, অিশিক্ষত ববর
র্ , িনচা জািত,
গুলাম বা আজাদ মানষর মােজ কুনু তফাত নাই। ইতা হকলতার মােজ
আল-মসীউ পরধান, হকলর মােজউ তাইন আছইন।
12 েত আল্লায় যারাের পছন্দ কিরয়া তান িনজর লািগ আলগ
করছইন, তান হউ মায়ার বন্দা িহসােব তু মরার িদলর মায়া-মমতা,
দয়া, নরম েববহার, নরম স্বভাব আর ছবর িদয়া িনজের হাজাও।
13 এেক-অইনয্ের সইযয্ কেরা, েকউরর িবরুেদ্ধ তু মরার কুনু নািলশ
থাকেল তাের মাফ কির েদও। মািলেক েযলা তু মরাের মাফ করছইন,
তু মরাও অউলা এেক-অইেনয্ মাফ করা জরুর। 14 আর ইতা হক্কলতার
লেগ মায়া-মহব্বতিদ িনজের হাজাও। মহব্বেত েতা হকলের পুরাপুর
একলেগ বািন্দয়া রােখ। 15 আল-মসীেয় েয শািন্ত দান করইন, অউ
শািন্ত তু মরার িদেলা রইয়া তু মরাের চালাউক। এক শিরল অইয়া শািন্তর
মােজ রইতায় কিরউ েতা তু মরাের দাওত েদওয়া অইেছ। তু মরা শুকুরগুজার করাত রও। 16 আল-মসীর কালামের তু মরার িদলর মােজ
পুরাপুর বসত করেত েদও। আল্লার েদওয়া আখল খাটাইয়া এেকঅইনয্ের তািলম আর পরািমশ েদও। আল্লার শুকিরয়া আদায় করার
মাজিদ তান নােম হামদ, কাওয়ািল আর জবু র শিরফর গজল গাও।
17 তু মরা মু খিদ েযতা মােতা আর শিরল িদয়া যততা কেরা, ইতা হজরত
ইছার নােম কেরা, তান উিছলা লইয়া গাইিব বাফ আল্লা পাকর শুকিরয়া
জানাও।
পিরবারর লািগ পরািমশ
েযরা বউ অইেছা, তু মরা পরেতেক যারিযর জামাইর হুকুম
মািনয়া চেলা, মািলকর বন্দা িহসােব েতা অলা চলা জরুর। 19 তু মরা
েযরা জামাই অইেছা, তু মরাও যারিযর বউের মহব্বত কিরও, বউর
লেগ কটু েববহার কিরও না।
20 তু মরা েযরা পুয়া-পুিড়, তু মরা হকল েবয়াপাের মা-বাফর বাইধয্
রইও, ইলা চলেল মািলক খু িশ অইন। 21 আর তু মরা েযরা বাফ অইেছা,
তু মরা িনজর পুয়া-পুিড়ন্তর মনের িতত্বা কিরও না, যােত তারার মন না
ভাংেগ।
18 তু মরা
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তু মরা েযরা গুলাম, তু মরা হকল েবয়াপাের তু মরার জগতর
মু িনব অকলর বাইধয্ রইও। তারা ছামেন রইয়া েযবলা তু মরার কামকাজ েদখইন, খািল অউ সময় তারাের খু িশ রাখার েচষ্টা না কিরয়া,
বরং মািলকর ডর-খফ িভতের রািখয়া খািট িদেল তারার বাইধয্ রইও।
23 তু মরা েযতাউ কেরা না েকেন, ইতা মানষর লািগ নায়, বরং
মািলকের খু িশ করার িনয়েত িদেল-জােন কিরও। 24 মেনা রািখও,
মািলেক তান বন্দা অকলর লািগ েযতা রাখছইন, ইতা েতা পুরুস্কার
িহসােব তান েগছ থািকউ তু মরা পাইবায়। তু মরা েতা খািল হজরত ইছা
আল-মসীর েখজমত কররায়। 25 আর েয জেন নাফরমািন কের, েহ
েতা তার কামর ফল পাইেবা। মেনা রািখও, মািলেক েকউরর মু খ চাইয়া
িবচার করইন না।
22
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তু মরা েযরা মু িনব, তু মরার গুলাম অকলর লেগ নয্ায় আর হক
ইনছাফ কিরও। মেনা রািখও, েবেহস্তর মােজ তু মরারও একজন মু িনব
আছইন।
1

আেখির পরািমশ
তু মরা মন িদয়া শুকিরয়া আদায় কিরয়া েদায়া করাত রইও।
3 আমরার লািগও েদায়া কিরও, যােত আল্লায় আমরাের আল-মসীর
েবয়াপাের বাতু িন হক কালাম তবিলগ করার েতৗিফক েদইন। অউ
বাতু িন হক কালামর লািগউ েতা আমাের বিন্দ করা অইেছ। 4 েদায়া
কিরও, মানষের েযলা পিরস্কার কির বু জািন জরুর, আিম যানু িঠক
অউলা বু জাইতাম পাির। 5 আল-মসীর তিরকার বাইরর মানষর লেগ
আখল খাটাইয়া চিলও, আর তবিলগ করার হক্কল সুেযাগ কােমা
লাগাইও। 6 তু মরার মু খর জবান হােমশা িমঠা আর রসাইল অউক,
যােত কাের িকলা জুয়াপ িদতায়, ইতা তু মরা বু েজা।
2

আেখির মু নাজাত আর ছালাম
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আমরার মায়ার ভাই, িবশ্বািস খািদম আর মািলকর েখজমেতা
আমরার লগর তবিলগকাির তু িখক ভাইেয়, আমার িবস্তািরত খবরাখবর তু মরাের জানাইবা। 8 তান মারফেত আমরার হাল-হিককত
জানবায়, তাইন তু মরাের সাওস িদবা। এরলািগ আিম তানের তু মরার
েগেছ পাঠাইলাম। 9 তু িখকর লেগ আমরার মায়ার ইমানদার ভাই
অিনিছমেরও পাঠাইলাম। এইন েতা তু মরারউ একজন। তারা ইনর হকল
খবর-আন্তর তু মরাের জানাইবা।
10 আমার লগর বিন্দ ভাই আিরস্তাকুছ আর বানার্ বাছর কুটু ম
মাকুর্েছও তু মরাের ছালাম িদছইন। অউ মাকুর্ছর েবয়াপাের তু মরা েতা
আগ থািকউ খবর পাইেছা, তাইন যু িদ তু মরার েগেছ যাইন, েত খু িশ
মেন তানের কবু ল কিরও। 11 আর ইছা উরেফ ইউছতু েছও তু মরাের
ছালাম িদছইন। আল্লার বাদশাইর লািগ ইহুিদ অকলর মােজ খািল অউ
িতন জেনউ আমার লেগ কাম করইন, তারা আমাের বউত সাওস
িদছইন। 12 আবু -ফারােছও তু মরাের ছালাম িদছইন, তাইন েতা তু মরার
আপন মানুষ আর ইছা আল-মসীর গুলাম। এইন হােমশা তু মরার লািগ
িদেল-জােন মু নাজাত কররা, তু মরা যােত কািমল অও, আর আল্লার
মির্জ-মু নশা বু িজয়া মজবু ত অইয়া উবাও। 13 তান েবয়াপাের আিম
অউ সািক্ষ িদতাম পাির, তু মরার লািগ আর লাওিদেকয়া, িহয়রাপিল
টাউনর মানষর লািগও আবু -ফারােছ খু ব েমনত করইন। 14 আমরার
মায়ার কিবরাজ লুক আর ভাই িদমােছও তু মরাের ছালাম িদছইন।
7

লাওিদেকয়ার ইমানদার ভাই অকলের, আর িনমু ফা আর তান
বািড়র জমাতর হকলর েগেছও ছালাম জানাইও। 16 তু মরা অউ
িচিঠখান পিড়য়া হারেল লাওিদেকয়ার জমাতর মানষের পড়ার লািগ
িদও আর লাওিদেকয়া জমাতের দুছরা েয িচিঠ েদওয়া অইেছ,
অউ িচিঠও তু মরা পিড়ও। 17 আির্খপাছের অখান কইও, “মািলকর
েখজমেতা তু মাের েয কাম েদওয়া অইেছ, অউ কাম েশষ করার
িনয়েত মন িদয়া কাম কেরা।”
18 আিম পাউলুেছ িনজর আেত অউ ছালামর কথা েলখলাম। মেনা
রািখও, আিম েজেলা বিন্দ আিছ। আল্লায় তু মরা হকলর উপের রহমত
15
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নািজল করউক্কা। আিমন॥
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