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িফিলপীয়েদর
রিত প র

১ ১ আমরা রী যী র দাস পৗল ও তীমিথয়, িফিলপীেত রী যী েত যত ঈ বেরর পিব র লাকরা আেছন তাঁেদর কােছ
এবং পালকব ৃ ও পিরচারকেদর কােছ আমরা এই প র িলখিছ।

২ আমােদর িপতা ঈ বর ও রভু যী রী তামােদর অনু রহ ও শাি দান ক ন।

পৗেলর রাথনা
৩ আিম যখনই তামােদর কথা রণ কির, তখনই ঈ বরেক ধ যবাদ িদই। ৪ আিম তামােদর সকেলর জ য সব সময়

আনে র সে রাথনা কের থািক। ৫ কারণ সসুমাচার রচােরর কােজ তামরা রথম িদন থেক এ পয আমােক সাহা য
কের আসছ। ৬ আিম এিবষেয় িনি ত য ঈ বর তামােদর অ ের কাজ কেরেছন। সই কাজ ঈ বর এখনও কের
চেলেছন এবং রীে র আগমেনর িদেন তা স করেবন।

৭ তামােদর সকেলর িবষেয় আমার এমন িচ া করাই উপযু , কারণ তামরা সবদা আমার অ ের আছ। তামােদর কােছ
থাকার এই অনভুিূত আমার জােগ কারণ আিম কারাগাের থািক, বা সসুমাচােরর পে কথা বেল তা দঢৃ়তার সে রমাণ কির,
তার বারা তামরা সকেল আমার সই অনু রেহর ভাগী হও। ৮ ঈ বর জােনন য তামােদর দখেত আমার কত আকা া।
রী যী র ভালবাসায় আিম তামােদর সকলেক ভালবািস।

৯ তামােদর জ য আমার রাথনা এই:
যন তামােদর ভালবাসা উ েরা র বিৃ পায় এবং তামরা সই ভালবাসার সে ান ও িবচার বিু লাভ কর। ১০ তামরা
যন ভাল ও মে র মে য পাথ য বঝুেত পার আর যা ভাল তা বেছ নাও। এইভােব চল যন যী রীে র আগমেনর

িদন পয তামরা ও িনেদাষ থাক। ১১ রীে র মা যেম তামরা িবিবধ সৎ ণাবলীেত পণূ হও, যার বারা ঈ বেরর
রশংসা ও মিহমা হয়।

রভরু কােজর জ য পৗেলর ঃখেভাগ
১২ ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর একথা জানােত চাই য, আমার রিত যা ঘেটেছ, তা বরং সসুমাচার রচাের সাহা য

কেরেছ। ১৩ এর ফেল সকল র ীবািহনী ও রে যেকর কােছ এিট পির ার হেয় গেছ য আিম রীে িব বাসী বেল কারাগাের
রেয়িছ। ১৪ এছাডা়ও রভেুত িব বাসী আমার অেনক ভাই ভয় না পেয় অপরেক আেরা বশী রীে র বাতা বলেত সাহসী
হেয়েছ।

১৫ তােদর মে য কউ কউ ঈষা ও িববােদর মেনাভাব িনেয় সসুমাচার রচার কের, আবার অ যরা যথাথ সৎ ই ায় তা
রচার কের। ১৬ শেষর দলিট ভালেবেসই একাজ করেছ, কারণ এরা জােন য সসুমাচােরর প সমথন করার জ যই ঈ বর

আমােক এখােন িনযু কেরেছন। ১৭ িক অ যরা সৎ উে য নয়, বরং িনজ িনজ বাথ িসি র উে ে য রী েক রচার
করেছ। এখােন আমার ব ী অব ায় তারা তােদর রচার দিখেয় আমার মেন ঃখ িদেত চায়। ১৮ িক তােত আমার িক এেস
যায়? আসল িবষয়িট হল সৎ বা অসৎ উে য িনেয় য ভােবই হা না কন তারা লাকেদর কােছ রীে রই কথা বলেছ।
আিম চাই য তারা লাকেদর কােছ রীে র কথা বেল। িঠক উে য সামেন রেখই তােদর একাজ করা উিচত। যিদও তারা
একটা িম যা ও ভলু উে য িনেয় তা করেছ তবওু আিম খশুী কারণ তারা লাকেদর কােছ রীে র কথা বলেছ, আর আিম
খশুীই থাকব।

১৯ তামরা আমার জ য রাথনা করছ আর যী রীে র আ া আমায় সাহা য করেছন, তাই আিম জািন য এই স ট
আমায় পির রাণ এেন দেব। ২০ আমার আশা আকা া এই য আিম কান িবষেয় হতাশ হব না; িক সব সমেয়র মত এখনও
সই সাহস কির য আিম বঁেচ থািক বা মের যাই রী আমার দেহ মিহমাি বত হেবন।

২১ কারণ আমার কােছ আমার জীবন মােনই রী ; আর মরণ হল লাভ। ২২ এই দহ িনেয় যিদ আমায় বঁেচ থাকেত হয় তেব
আিম রভরু জ য একাজ করার সেুযাগ পাব। আিম কানটা বেছ নব, জীবন না মরণ? আিম জািন না। ২৩ আিম এই দাটানায়
পেডি়ছ। আিম তা এখনই এ দহ যাগ কের রীে র সে থাকেত চাই, কারণ এই তা রয়। ২৪ িক এই মরেদেহ বঁেচ
থাকা তামােদর জ য খবুই রেয়াজন। ২৫ আিম জািন য আমােক তামােদর রেয়াজন আেছ; তাই আিম জািন য আিম বঁেচ
থাকব, তামােদর সকেলর কােছই থাকব। আিম তামােদর বিৃ পেত ও তামােদর িব বােস আন পেত সাহা য করব;
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২৬ এর ফেল যখন আিম আবার তামােদর কােছ যাব তখন রী যী েত আমার স বে তামােদর গব করার আেরা কারণ
থাকেব।

২৭ িক যাইেহা না কন, তামরা রীে র সসুমাচােরর যা য েপ আচরণ কর। আিম এেস তামােদর দিখ বা তামােদর
থেক দূের থািক, আিম যন তামােদর িবষেয় নেত পাই য, তামরা এক আ ার সসুমাচােরর মে য য িব বাস আেছ তার

পে কেঠার সং রাম করছ, ২৮ আর যারা তামােদর িবেরািধতা করেছ তােদর ভয় পা না! এর বারাই রমাণ হেব য
তােদর িবনাশ হে ; িক পির রাণ বারা তামরা উ ার লাভ করছ, আর এই উ ার ঈ বেরর কাছ থেকই আেস। ২৯ তামরা
য রী যী র ওপর িব বাস াপন করেত পেরছ, এই স ান ও সেুযাগ ঈ বর তামােদর িদেয়েছন। ধু তাই নয়, িক
রীে র জ য ঃখেভাগ করার স ানও তামােদর িদেয়েছন। ৩০ আিম যখন তামােদর ওখােন িছলাম তখন সসুমাচার িবেরাধী
লাকেদর সে আমােক িক রকম সং রাম করেত হেয়িছল তা তামরা জান এবং এখনও কেঠার সং রাম চলেছ আর তামরাও
সই একই রকম সং রােমর ম য িদেয় যা ।

একসােথ থেক এেক অপেরর রিত য বান হও

২ ১ তামােদর মে য িক রীে উৎসাহ আেছ? তামােদর মে য িক ভালবাসা থেক উ ুত সা বনা পাওয়া যায়? তামােদর
মে য িক কান ক ণা ও দয়া আেছ? ২ যিদ এ িল তামােদর মে য সি যই থােক তেব তা আমায় অিতশয় আনি ত

করেব, আিম চাই তামরা একই িব বােস একমনা হও, পর েরর রিত ভালবাসায় সংযু থােকা, একই িবষেয় িব বাসী
হেয় সকেল একই আ ায় সংযু থােকা এবং একই ল ্য রেখ জীবনযাপন কর। ৩ তামােদর মে য যন বাথপরতা না
থােক বরং ন রভােব রে যেক িনেজর থেক অপরেক র ভােবা। ৪ রে যেক কবল িনেজর িবষেয় নয়, িক অপেরর
ম ল িকেস হয় স িবষেয়ও ল ্য রাখকু।

রীে র মত িনঃ বাথ হও
৫ রী যী র মে য য ভাব িছল, তামােদর মে যও সই মেনাভাব থাকুক।

৬ যিদও িতিন সম িদক িদেয় ঈ বেরর মেতা িছেলন,
িক ঈ বেরর সে সমান থাকাটা িতিন আঁকেড় ধের থাকার মত এমন িকছ ু বেল মেন কেরন িন।
৭ িতিন ঈ বেরর র থেক নামেলন, িনেজর উ ান ছেড় িদেলন,
িতিন মানেুষর মত হেয় জ িনেলন ও একজন দােসর মেতা হেলন।
িতিন যখন মানব জীবনযাপন করেলন,
৮ তখন িতিন স ূণভােব ঈ বেরর বা যতা বীকার করেলন।
সই বা যতার দ ণ তাঁর মতৃু্য হল, আর েশর ওপর তাঁেক রাণ িদেত হল।

৯ রী ঈ বেরর বা য হেলন তাই ঈ বর তাঁেক পনু ি ত কের সব িকছরু ওপের ান িদেলন,
এবং সই ঈ বর রীে র নামেক সবেথেক র করেলন।
১০ যন যারা বেগ আেছ, যারা মেত্যর লাক আর যারা পাতােলর
তারা সকেলই সই যী নােমর কােছ নতজানু হয়,
১১ আর রে যেক যন মেুখ বীকার কের, “যী রী ই রভ।ু”
এেতই িপতা ঈ বর মিহমাি বত হেবন।

ঈ বেরর মেনামেতা লাক হও
১২ হ আমার ি রয় ব ুরা, তামরা সবসময় বা য হেয় চেলছ। আিম যখন তামােদর মে য িছলাম তখন তামরা ঈ বেরর

বা য িছেল, এখন আেরা বশী রেয়াজন য তামরা বা য হও কারণ এখন আিম তামােদর সবার থেক দূের। তামােদর
পির রাণ স ূণ করার জ য ঈ বের পরম র া ও ভীিতর সােথ কাজ কের যাও। ১৩ যাঁ, ঈ বর তামােদর মে য কাজ
করেছন; ঈ বেরর শি র সাহাে য তামরা সইসব কাজ কর, যা ঈ বরেক স কের।

১৪ তামরা অিভেযাগ ও তক-িবতক না কের সব কাজ কর, ১৫ যন িনেদাষ ও খাঁিট লাক হও, এ যেুগর কুিটল ও িবপথগামী
লাকেদর মােঝ ঈ বেরর িন ল স ান েপ থাক। তােদর মােঝ এমনভােব থাক যন অ কার জগেত তামরা উ বল

ন র। ১৬ তামরা তােদর কােছ সই িশ া দাও যা জীবন আেন, তাহেল রী যখন িফের আসেবন তখন আমার আন
করার মত িকছ ু থাকেব। আমার পির রম য বথৃা হয় িন এবং আিম য বথৃা দৗেডা়ই িন এই জ য আিম আন করেত পারব।
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১৭ ঈ বেরর সবার জ য তামােদর জীবন বিল েপ উৎসগ করেত তামােদর িব বাস ররণা যাগায়। হয়েতা তামােদর
উৎসেগর সে আমার িনেজর র ও উৎসগ করেত হেব; আর তাই যিদ করেত হয় তেব আিম পরম সখুী হব ও তামােদর জ য
আিম আনে ভরপরু হব। ১৮ আমার সে তামােদরও আন ও উ াস করা উিচত।

তীমিথয় ও ইপা রদীেতর কথা
১৯ আিম আশা করিছ, রভু যী র সাহাে য শী রই তামােদর কােছ তীমিথয়েক পাঠাব, যন তামােদর খবরা-খবর জেন

আিম আ ব হই। ২০ আমার কােছ তীমিথয় ছাডা় আর কউ নই য আমার সে একা ও তামােদর জে য সি য সি যই
িচ া কের। ২১ কারণ অ য সকেলই রী যী র িবষয় নয়, িক কবল িনেজেদর িবষেয়ই িচ া করেছ। ২২ আর তামরা
তীমিথয়র চির র জান। ছেল যমন তার বাবার সে কাজ কের, ইিনও তমিন আমার সে সসুমাচার রচােরর সবা কাজ
কের চেলেছন। ২৩ খবু িশি রই আিম তাঁেক তামােদর কােছ পাঠােত চাইিছ। আমার িক হেব তা জানেত পারেলই আিম তাঁেক
তামােদর কােছ পািঠেয় দব; ২৪ আর আিম িব বাস কির য রভরু কৃপায় আিম িনেজও শী রই তামােদর কােছ যাব।

২৫ ইপা রদীত রীে েত আমার ভাই, রীে র সনাদেল িতিন আমার এক সহকমী ও সবক। আমার রেয়াজেনর সময়
তামরা তাঁেক রিতিনিধ িহেসেব পািঠেয়িছেল। আিম এখন ভাবিছ য তাঁেক তামােদর কােছ ফরৎ পাঠােনার রেয়াজন।

২৬ আিম তাঁেক পাঠাি এই জ য য িতিন তামােদর সকলেক দখেত চান, আর তামরা তাঁর অসু তার কথা েনছ বেল িতিন
খবুই িচি ত। ২৭ সি যই িতিন খবুই অসু হেয়িছেলন। মরণাপ অব া হেয়িছল, িক ঈ বর তাঁর রিত ক ণা কেরেছন।
কবল তাঁর রিত নয় িক আমার ওপরও দয়া কেরেছন যন ঃেখর উপর আেরা ঃখ আমার না হয়। ২৮ তাই এত আ রেহর

সে আিম তামােদর কােছ তাঁেক পাঠাি যন তামরা তাঁেক দেখ আবার আন পাও আর তামােদর িবষেয় আমােক আর
িচ া করেত না হয়। ২৯ তামরা তাঁেক রভেুত সানে রহণ কেরা। এই ধরেণর লাকেদর স ান কেরা। ৩০ তাঁেক স ান
দখােনা উিচত কারণ রীে র কােজর জ য িতিন রায় মতৃু্যর মেুখামিুখ হেয়িছেলন। আমােক সাহা য করেত িগেয় িতিন

িনেজর রােণর ঝুঁিক িনেয়িছেলন; এ এমন সাহা য িছল যা তামরা করেত পারেত না।

সবেচেয় বপণূ িবষয় হেলন রী

৩ ১ আমার ভাই ও বােনরা, তামরা রভেুত আন কর। এই একই কথা আবার িলখেত আমার কান ক হে না; আর
এিট তামােদর িনরাপ ার জ য।

২ “কুকুরেদর” থেক সাবধান! যারা ম কাজ কের ও যারা দহেক িছ িভ করেত চায় তােদর থেক সাবধান! ৩ কারণ
আমরাই তা রকৃত সু ত হওয়া লাক; আমরা ঈ বেরর আ ায় উপাসনা কির, আর রী যী েত গব বাধ কির। আমরা
িনেজেদর ওপর বা বাি যক কান িকছ ু করার ওপর আ া রািখ না। ৪ যিদও আিম িনেজর ওপর আ া রাখেত পারতাম, তবওু
আিম তা কির না। যিদ কান লােকর মেন হয় য স িনেজর ওপর আ া রাখেত পাের তেব তার জানা ভাল য িনেজর ওপর
আ া রাখার জ য আেরা বড় কারণ আমার আেছ। ৫ জে র পর যখন আমার বয়স আট িদন তখন আমার সু ত হেয়েছ; আিম
ই রােয়লীয়, িব যামীন গা ীর লাক। আিম একজন ই রীয়, আমার বাবা-মা ই রীয়। মািশর িবিধ- যব া পালেন গাঁডা়
হওয়ায় আিম ফরীশী হেয়িছলাম। ৬ আমার িনেজর ই দী ধেমর িবষেয় আিম এতই উৎসাহী িছলাম য আিম রী ম লীর

রিত িনযাতন করতাম। আিম এমন িনখুঁতভােব মািশর িবিধ- যব া পালন করতাম য তার মে য কান িট িছল না।
৭ এক সমেয় ঐসব িবষয় আমার কােছ খবুই বপণূ িছল; িক আিম রী েক পেয়িছ, তাই ঐসব িবষেয়র মূ য আর

আমার কােছ রইল না। ৮ কবল ঐসব িবষয় নয়, বরং সম িকছইু আমার রভু যী রীে র ােনর র তার কােছ িনতা ই
নগ য বেল মেন করলাম। তাঁর জ য আিম সবই বজন কেরিছ। এখন আিম ঐ সবিকছ ু আবজনার মেতাই মেন কির, আর
রী েক আেরা বশী কের পেত এ আমায় সাহা য কের, ৯ এবং তাঁর সে সংযু রােখ। রীে েত আিম ধািমক রিতপ

হেয়িছ। এই ধািমক রিতপ হওয়া আমার িবিধ- যব া পালেনর ম য িদেয় আেস িন। ঈ বেরর কাছ থেক দান েপ এ
আিম পেয়িছ। রীে আমার স িব বাস আেছ, এই িব বােসর মা যেম ঈ বর আমােক ধািমক রিতপ কেরন। ১০ আিম
চাই রী েক ও মতৃেদর ম য থেক তাঁর পনু ােনর শি েক জানেত। আিম রীে র ঃখেভােগর সহভাগীতা লাভ করেত
চাই। এইভােব যন তাঁর মতৃু্যেত তাঁর সম প হই। ১১ আিম যিদ এসেবর সহভাগী হই, তেব আিম র যাশা করেত পাির য
আিমও মতৃেদর ম য থেক পনু ি ত হেত পারব।

লে ্য পৗঁছােনার চ া কর
১২ একথা বলিছ না য আিম লে ্য পৗঁেছ গিছ বা পণূতা পেয়িছ। আিম সই লে ্য পৗঁছেত চ া করিছ এবং য উে ে য

রী আমােক ধেরিছেলন তাঁর সই উে য পয আিম পৗঁছেত চাই। ১৩ ভাই ও বােনরা, আিম জািন য আিম সই লে ্য
পৗঁছােত পাির িন। ১৪ িক একিট িবষেয় আিম চ া কের চেলিছ; অতীেতর সবিকছ ু ভেুল সামেনর লে ্য পৗঁছেত রাণপণ
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চ া করিছ যােত পরু ার লাভ কির। উধ জীবেনর জ য রী যী েত ঈ বেরর আ বান ব প এই পরু ােরর রিত িত
আমােক দওয়া হেয়েছ।

১৫ আমরা যারা আি কভােব পিরপ , আমােদর উিচত এইভােব িচ া করা; আর যিদ কান িবষেয় তামােদর অ যরকম
মেনাভাব থােক তেব ঈ বর স িবষেয় তামােদর কােছ পির ার কের দেবন। ১৬ এস আমরা ইিতমে য য সে য পৗঁেছিছ,
সই স য অনসুরণ কির।

১৭ ভাই ও বােনরা, তামরা আমার মেতা জীবনযাপন কেরা। তামােদর যমন দখােনা হেয়েছ সইভােব যারা চেল, তােদর
অনকুরণ কেরা। ১৮ অেনেক আেছ যারা রীে র েশর শ র মত আচরণ কের। আেগ ব বার আিম তােদর কথা তামােদর
বেলিছ, এখন চােখর জল ফলেত ফলেত আিম তােদর কথা আবার তামােদর বলিছ। ১৯ যভােব তারা চলেছ তার পিরণাম
িবনাশ। তারা ঈ বেরর সবা কের না, কবল িনেজেদর তিু র জ যই বাঁেচ। তারা ল াকর কাজ কের আর তাই িনেয় তারা
গব বাধ কের। তারা কবল পািথব িবষেয়ই ভােব। ২০ আমােদর যথাথ রা য বেগ। সই বগ থেক আমােদর রাণকতার
আগমেণর জ য আমরা অেপ া করিছ। আমােদর রাণকতা হেলন রভু যী রী । ২১ িতিন এেস আমােদর এই দীনতার
দহেক বদেল তাঁর িনেজর মিহমাি বত দেহর সম প করেবন। রী তাঁর িনজ পরা রেম এই কাজ করেত পােরন এবং তাঁর
সই পরা রেম রী সম িবষেয়র উপের কতৎৃ ব করেত সমথ।

িফিলপীয়েদর রিত পৗেলর িনেদশ

৪ ১ আমার ি রয় ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর ভালবািস আর তামােদর দখেত চাই। তামরা আমার আন ও গেবর
িবষয়। আিম যমন বেলিছ, তমনভােবই সবদা রভরু বা য থেকা।

২ এখন আিম ইবিদয়ােক আর সু খীেক অনেুরাধ করিছ, তামরা রভেুত বান িহসােব পর র একমত হও। ৩ তামরা
যারা আমার িব ব সহকমী, তামােদর এই মিহলােদর সাহা য করেত বলিছ। এরা সসুমাচার রচােরর কােজ আমার সে
সং রাম করেছন। ীেম ও আমার অ যা য সহকমীবেৃ র সে এঁরা কাজ কেরেছন, এঁেদর নাম জীবন-পু েক লখা আেছ।

৪ সবসময় রভেুত আন কর। আিম আবার বলিছ আন কর।
৫ তামােদর শা সংযত আচরণ বারা যন তামরা সকেলর রীিতর পা র হেয় ওেঠা। রভু িশি র আসেছন। ৬ কান

িকছেুত উি ব হেয়া না; বরং সকল িবষেয়ই রাথনার মা যেম তামােদর যা িকছ ু রেয়াজন তা একমা র ঈ বরেক জানাও
এবং তাঁেক ধ যবাদ দাও। ৭ তােত সম িচ ার অতীত য ঈ বেরর শাি , তা তামােদর দয় ও মনেক রী যী েত র া
করেব।

৮ সবেশেষ আমার ভাই ও বােনরা, আিম একথাই বলব, যা িকছ ু স য, যা িকছ ু স ানীয়, যা িকছ ু যায়, যা িকছ ু পিব র,
যা িকছ ু রীিতজনক, যা িকছ ুভ র, য কান সদ ণ ও য কান সু যািতযু িবষয় িদেয় তামােদর মন পণূ রেখা। ৯ তামরা
আমার কােছ থেক যা িশেখছ, েনছ ও পেয়ছ আর তামরা আমােক যা করেত দেখছ, তাই কর। তাহেল িযিন শাি র ঈ বর
িতিন তামােদর সে সে থাকেবন।

িফিলপীয় রী ীয়ানেদর রিত পৗেলর ধ যবাদ
১০ আিম রভেুত খবু আন পেয়িছ, কারণ এতিদন পর এখন তামরা আবার আমার জ য িচ া করেত নতনু উ ীপনা

পেয়ছ। তামরা সব সময়ই আমার িবষেয় িচ া কর, িক তা দখাবার সেুযাগ পাও িন। ১১ আমার রেয়াজেনর জ য য আিম
তামােদর একথা বলিছ তা নয়, কারণ য কান অব ােতই ত ৃ থাকেত আিম িশেখিছ। ১২ অভােবর সময় িকভােব জীবনযাপন

করেত হয় তা আিম জািন। আবার রাচেুযর সময় িকভােব চলেত হয় তাও আিম জািন। য কান অব ায় পিরত ৃ বা ুিধত
থাকেত, উপচয় িক অভাব ভাগ করেত, য কান অব ায় জীবনযাপেনর গঢূ়তৎ ব আিম িশেখিছ। ১৩ িযিন আমােক শি দন,
সই রীে র শি েত আিম সকল অব ােতই বলবান।

১৪ যাইেহা , আমার রেয়াজেনর সময় তামরা আমায় সাহা য করেত এিগেয় এেস ভােলাই কেরছ। ১৫ তামরা িফিলপীয়রা
ভাল কেরই জান, সই েত আিম সখােন যখন সসুমাচার রচার কেরিছলাম, আিম যখন মািকদিনয়া ছেড় যাই সই
সময় একমা র তামােদর ম লীই আমােক সাহা য কেরিছল। ১৬ আিম যখন িথসলনীকীেতও িছলাম সখােনও তামরা বশ
কেয়কবার আমায় সাহা য পািঠেয়িছেল। ১৭ আসেল তামােদর কাছ থেক িকছ ু সাহা য পাব এই আশায় য আিম একথা
বলিছ তা নয়, বরং আিম চাই যন দােনর মা যেম তামােদর ম ল হয়। ১৮ আমার যা রেয়াজন স সব িকছইু আমার আেছ,
বলেত িক রেয়াজেনর অিতির আেছ। তামরা ইপা রদীেতর মারফৎ য উপহার আমােক পািঠেয়ছ, তােত আমার সব
অভাব িমেটেছ। তামােদর সই উপহার ঈ বেরর কােছ রীিতজনক ও রহণেযা য সরুিভত অেঘ্যর মত। ১৯ আমার ঈ বর
তামােদর সব অভাব িমিটেয় দেবন, রী যী েত ঈ বেরর য মিহমার ভা ার আেছ তার থেক িতিন তামােদর সব অভাব
মাচন করেবন। ২০ আমােদর ঈ বর ও িপতার মিহমা যেুগ যেুগ িবরাজ ক ক, আেমন।
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২১ যী রীে র সে সংযু ঈ বেরর লাকেদর রে যক জনেক আমার েভ া জািনও। আমার সে য সব ভাইরা
আেছন তাঁরা তামােদর েভ া জানাে ন। ২২ ঈ বেরর সকল লাকরা যাঁরা এখােন আেছন, িবেশষতঃ কসেরর রাজ রাসােদর
লাকরাও তামােদর েভ া জানাে ন।

২৩ আমােদর রভু যী রীে র অনু রহ তামােদর সকেলর সে সবদা থাকুক।
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