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1 িপতৰ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
আৰম্ভিণৰ পদত িপতেৰ ইংিগত কিৰেছ েয, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন

পঁাচিন এই পত্রৰ িলখক িয জেন িনজেক যীচু খ্রীষ্টৰ এজন পঁাচিন
িহচােপ আখয্ািয়ত কিৰেছ (1 িপতৰ 1:1) েতওঁৰ সঘনাই িদয়া
প্রসংগেবাৰত খ্রীষ্টৰ দুখ-েভাগৰ কথা আেছ (2:21-24; 3:18; 4:1;
5:1) তােত দাসৰ দুখেভাগৰ েপ্রাফাইল (পাশ্বর্িচত্র) েটা েতওঁৰ সৃ্মিতত
গভীৰভােব তুিল ধেৰ েতওঁ মািতিছল মাকর্ েতওঁৰ “পুত্র” (5:13),
এই যুৱক আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ প্রিত থকা েতওঁৰ মৰম-েস্নহক বােৰ
বােৰ উেল্লখ কিৰেছ (পঁাচিনৰ কমর্ 12:12) এই ঘটনা সমূহৰ পৰা
স্বাভািৱকবােব অনুমান কিৰব পািৰ েয, এই পত্রৰ িলখক আিছল
িপতৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-64 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত
5:13 পদত িলখেক বািবলনত থকা মণ্ডলীৈল এটা অিভবাদন

পঠায়
প্রাপক
িপতেৰ এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলত িসচঁিৰত ৈহ থকা

খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ এটা েগাটৰ ওচৰৈল এই পত্র িলিখিছল েতওঁ এেন
এটা েলাকৰ েগাটৈল এই পত্র িলিখিছল, য’ত সম্ভৱতঃ ইহুিদ আৰু
অনা-িযহূদী েলাকসকল অন্তভুর্ ক্ত ৈহ আিছল

উেদ্দশয্
িপতেৰ েতওঁৰ িলখাৰ কাৰণ বণর্না কিৰিছল, েযেন, েতওঁৰ

পাঠকসকলক উৎসাহ িদিছল, িযসকেল েতওঁেলাকৰ িবশ্বাসৰ কাৰেণ
িনযর্ািতত ৈহিছল. েতওঁ েতওঁেলাকক সমূ্পণর্ৰূেপ আশ্বস্ত হ’বৈল
িবচািৰিছল েয, খ্রীষ্টিয়ানসকেল অনুগ্রহ পায়, আৰু িবশ্বাস তয্াগ
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নকিৰবা 1 িপতৰ 5:12 পদত উেল্লখ আেছ েয, মই েতামােলাকৰ
ওচৰৈল সংেক্ষেপ এই উপেদশ িলিখেছঁা আৰু েঘাষণা কেৰা েয,
এয়াই ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ ইয়ােত দৃহ েহাৱা স্পষ্টৰূপত এই তাড়না
েতওঁৰ পাঠকসকলৰ মাজত বয্াপকভােব িবয়িপ ৈগিছল 1 িপতেৰ
এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলত থকা খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ মাজত িবয়িপ পৰা
তাড়নাক প্রিতফিলত কেৰ

মূল িবষয়
তাড়না ৈল উত্তৰ িদয়া

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1, 2
2. ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ বােব েতওঁৰ প্রশংসা কৰা — 1:3-12
3. জীৱনৰ পিবত্রতাৰ িবষেয় উপেদশ — 1:13-5:12
4. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 5:13, 14

মঙ্গলাচৰণ
1 মই িপতৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ মেনানীত* পঁাচিন, িয সকল প্রবাসী েলাক

পন্ত, গালাতীয়া, েকাপ্পাদিকয়া, এিচয়া আৰু িবথুিনয়া েদশত েগাট
েগাট ৈহ আেছ, েতেখত সকলৰ সমীপৈল৷

2 এিতয়া িপতৃ ঈশ্ৱৰৰ পূবর্জ্ঞান অনুসােৰ যীচু খ্রীষ্টৰ আজ্ঞাধীন
হ’বৈল পিবত্র আত্মাৰ দ্ৱাৰাই শুিচ কৰা হ’ল আৰু েতওঁৰ
েতজ ছিটয়াই িদয়া হ’ল৷ আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ হওক আৰু
আেপানােলাকৰ শািন্ত বৃিদ্ধ হওক৷

3 ঈশ্ৱৰ আৰু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ধনয্; েতওঁৰ প্রচুৰ
দয়া অনুসােৰ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা যীচু খ্রীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ
দ্বাৰাই জীৱনময় আশাৰ কাৰেণ আৰু অক্ষয়, িনম্মর্ল আৰু অজৰ
উত্তৰািধকাৰৰ কাৰেণ আমাক নতুন জন্ম† িদেল; 4 েসই উত্তৰািধকাৰ
স্বগর্ত আেপানােলাকৰ কাৰেণ সিঞ্চত আেছ; ই িচৰস্থায়ী, কলিঙ্কত
নহয়; শুদ্ধ৷ 5 েশষৰ কালত প্রকািশত হ’বৈল যুগুত েহাৱা পিৰত্রাণৰ
* 1 অধয্ায়:1 েৰা 8:28-30; ইিফ 1:4; 2 িথ 2:13 † 1 অধয্ায়:3 1 িপ 1:23;
েযা 1:13
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কাৰেণ, ঈশ্বৰৰ শিক্তত আেপানােলােকা িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ৰিক্ষত ৈহ
আেছ

6 যিদও এিতয়া িবিভন্ন দুখ-কষ্টই আেপানােলাকক েশাকৰ অনুভৱ
আিন িদেছ, তথািপ এই কথা ভািব আেপানােলােক অ◌ানন্দ কৰক৷
7 অ◌ােপানােলাকৰ এই িবশ্বাস পৰীক্ষািসদ্ধ হ’ব লােগ, িকয়েনা
আেপানােলাকৰ িবশ্ৱাস েসাণতৈকও মূলয্বান িবশ্ৱাসৰ পৰীক্ষাত
যিদ আেপানােলাকৰ িবশ্বাস অটল েদখা যায়, েতেনহেল যীচু খ্রীষ্টৰ
পুনৰাগমনৰ সময়ত অ◌ােপানােলােক িকমান েগৗৰৱ, প্রশংসা, মযর্দা
পাব৷

8 েতওঁক আেপানােলােক েদখা নাই, িকন্তু আেপানােলােক েতওঁক
েপ্রম কিৰেছ; এিতয়াও আেপানােলােক েতওঁক েদখা নাই িকন্তু
আেপানােলােক েতওঁক িবশ্বাস কিৰ আেছ আৰু আেপানােলাক
অিনবর্চনীয় উল্লাসত মহা আনিন্দত ৈহ েগৗৰৱময় ৈহেছ৷ 9 এিতয়া
আেপানােলাকৰ িনজৰ িবশ্বাসৰ ফল আেপানােলােক গ্রহণ কিৰেছ,
েসয়া আেপানােলাকৰ আত্মাৰ পিৰত্রাণ৷ 10 িয ভাববাদী সকেল
আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰূিপত অনুগ্রহৰ িবষেয় ভাববাণী কিৰিছল,
েতেখত সকেল েসই পিৰত্রাণৰ িবষেয় যেত্নেৰ িবচাৰ আৰু অনুসন্ধান
কিৰিছল৷

11 েকেনকুৱা ধৰণৰ পিৰত্রাণ আিহবলগীয়া আিছল, েসই িবষেয়
েতেখত সকেল অনুসন্ধান কিৰ জািনব িবচািৰিছল৷ এই িবষেয় খ্রীষ্টৰ
আত্মাই েকাৱা েসই কাল বা সময়ৰ কথাও অনুসন্ধান কিৰ জািনবৈল
িবচািৰিছল৷ খ্রীষ্টৰ প্রিত ঘিটবলগীয়া দুখেভাগ আৰু পাছত েতওঁৈল
আিহবলগীয়া মিহমােবাৰৰ িবষেয় েসই আত্মাই েতেখত সকলক
আগতীয়াৈক ৈকিছল৷‡ 12 এই ভাববাদী সকলৈল প্রকািশত হ’ল েয,
েতেখত সকেল িনজৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আেপানােলাকৰ কাৰেণ
েসই সকেলা িবষয়ৰ পিৰচযর্া কিৰিছল; েসই সকেলা সম্বাদ, স্বগর্ৰ পৰা
পেঠাৱা পিবত্র আত্মােৰ িয সকেল আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া
প্রচাৰ কিৰিছল, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই সম্প্রিত আেপানােলাকক িদয়া
হ’ল; এই িবষয়েবাৰ স্বগর্ৰ দূত সকেলও প্রকাশ েহাৱােটা ইচ্ছা কেৰ৷
‡ 1 অধয্ায়:11 লূক 24:25-27; পঁা 10:43; প্র 19:10
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খ্রীষ্টীয় স্বভাৱ
13 এেতেক মনৰ কঁকাল বান্ধক৷ আেপানাৰ িচন্তা শান্ত হওক৷

যীচু খ্রীষ্ট প্রকািশত েহাৱা কালত আেপানােলাকৈল িয অনুগ্রহ িদয়া
হ’ব, েসই অনুগ্রহত সমূ্পণর্ৰূেপ ভাৰসা ৰাখক৷ 14 আজ্ঞাধীন েহাৱা
সন্তান সকলৰ েযেন উপযুক্ত, েতেনৈক আেপানােলাক পুব্বর্ৰ অজ্ঞান
অৱস্থাৰ অিভলাষৰ অনুৰূপ নহব৷ 15 আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কৰা
জন েযেন পিবত্র, আেপানােলােকা সকেলা আচাৰ-বয্ৱহাৰত েতেন
পিবত্র হওক৷ 16 িকয়েনা িলখা আেছ§, ‘েতামােলাক পিবত্র েহাৱা,
কাৰণ মই পিবত্র ’ 17 আৰু িয জেন পক্ষপাত নকৰাৈক* প্রেতয্ক
জনৰ কমর্ অনুসােৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েতওঁক যিদ িপতৃ বুিল মািতেছ,
েতেনহেল আেপানােলাকৰ জীৱন-যাপনৰ কাল ভিক্তেৰ িনয়াব৷

18 আেপানােলােক জােন েয, আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষৰ পৰা
চিল অহা অসাৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ পৰা, আেপানােলাক েসাণ, ৰূপ
আিদৰ ক্ষয়ণীয় বস্তুৰ দ্বাৰাই েয মুক্ত হ’ল, এেন নহয়, 19 িকন্তু
িনেদর্ াষী আৰু িনষ্কলঙ্ক েমৰ-েপাৱািল স্বৰূপ† খ্রীষ্টৰ বহুমূলয্ েতজৰ
দ্বাৰাইেহ মুক্ত হ’ল৷

20জগত স্থাপনৰ পুব্বর্েৰ পৰা েতওঁ মেনানীত আিছল, িকন্তু কালৰ
েশষত, েতওঁ আেপানােলাকৰ কাৰেণ প্রকািশত হ’ল; 21 েতওঁৰ
দ্বাৰাই আেপানােলাক, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতওঁক েতােলঁাতা আৰু
েগৗৰৱ িদওঁতা ঈশ্বৰৰ িবশ্বাসকাৰী েলাক হ’ল; তােত আেপানােলাকৰ
িবশ্বাস আৰু দৃঢ় আস্থা ঈশ্ৱৰত আেছ

22 আেপানােলােক সতয্ৰ আজ্ঞাধীনতাৰ দ্ৱাৰা অকপট ভাতৃেপ্রমৰ
অেথর্ িনজৰ আত্মা শুিচ কিৰবৈল‡, পৰস্পৰক হৃদেয়েৰ আন্তিৰক
েপ্রম কৰক 23 িকয়েনা আেপানােলাক ক্ষয়ণীয় বীজৰ পৰা নহয়,
অক্ষয় বীজৰ পৰা, ঈশ্বৰৰ জীৱনময় আৰু িচৰকাল স্থায়ী িয বাকয্,
েসই বাকয্ৰ দ্বাৰাই নতুন জন্ম েপাৱা ৈহেছ §

24 কাৰণ
§ 1 অধয্ায়:16 েল 11:44 * 1 অধয্ায়:17 পঁা 10:34; েৰা 2:22 † 1
অধয্ায়:19 েযা 1:29 ‡ 1 অধয্ায়:22 েযা 17:17; পঁা 15:9 § 1 অধয্ায়:23
েযা 1:13; যাক 1:18
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মত্তর্ য্মােত্রই তৃণ সদৃশ আৰু তাৰ সকেলা েগৗৰৱ তৃণৰ ফুল সদৃশ
তৃণ শুকাই আৰু ফুেলা সেৰ;
25 িকন্তু প্রভুৰ বাকয্ িচৰকাল থােক;*
িয বাকয্ আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কৰা হ’ল, এেয় েসই
শুভবাতর্ াৰ বাকয্

2 অধয্ায়
1 এেতেক সকেলা মন্দ, প্রৱঞ্চনা, কপটতা, িহংসা আৰু পৰচচর্ া,

দূৰ কৰক৷ 2 নতুনৈক জন্ম েহাৱা িশশু সকলৰ দেৰ, িমহিল
েনােহাৱা শুদ্ধ আিত্মক গাখীৰৈল অিতশয় হািবয়াহ কৰক, আৰু
তাৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণৰ অেথর্ আেপানােলােক বৃিদ্ধ হওক, * 3 যিদেহ
আেপানােলােক প্রভু েস্নহশীল বুিল আস্বাদ পােল৷

4 েতওঁৰ ওচৰৈল আহক, িয জন জীৱনময় িশল মানুহৰ দ্বাৰাই
অগ্রাহয্ হ’ল, িকন্তু েতওঁ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই মেনানীত আৰু বহুমুলীয়া৷
5 আেপানােলােক িনেজও জীৱন্ত িশলৰ দেৰ গঁথা ৈহ, যীচু খ্রীষ্টৰ
দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ পৰমগ্রাহয্ আিত্মক যজ্ঞ† উৎসগর্ কিৰবৈল, পিবত্র
পুেৰািহত সমূহ হ’বৰ অেথর্ এক আিত্মক ঘৰ‡ ৈহ উিঠেছ

6 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রত এইদেৰ িলখা আেছ, §
েচাৱা, মই িচেয়ানত মেনানীত আৰু বহুমূলয্ চুকৰ এক প্রধান িশল

স্থাপন কেৰঁা;
িয জেন েতওঁত িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ েকােনামেত লাজত নপিৰব

7এেতেক িবশ্বাস কৰা িয আেপানােলাক,আেপানােলাকৰ কাৰেণই
েসই িশল বহুমূলয্ৰ; িকন্তু,
অিবশ্বাস কৰা সকলৰ কাৰেণ, ঘৰ-সজীয়া সকেল িয িশল অগ্রাহয্

কিৰেল,
েসেয় চুকৰ প্রধান িশল হ’ল,

8 আৰু,
* 1 অধয্ায়:25 িযচ 10:6-8 * 2 অধয্ায়:2 2 তী 3:16, 17 † 2 অধয্ায়:5
েৰা 12:1; ইব্রী 13:15 ‡ 2 অধয্ায়:5 ইিফ 2:19-22; ইব্রী 3:6 § 2 অধয্ায়:6
িযচ 28:26
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“উজুিট খুউৱা িশল,
আৰু িবঘ্নজনক িশল হ’ল ”
েতওঁেলাক িবঘ্নজনক, েতওঁেলােক বাকয্ অমানয্ কৰাত উজুিট খায়,
তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাক িনযুক্তও ৈহিছল

9 িকন্তু আেপানােলাক মেনানীত বংশ, ৰাজকীয় পুেৰািহত সমূহ,
পিবত্র জািত, আৰু ঈশ্বৰৰ িনজ অিধকাৰৰ অেথর্ এক িবেশষ েলাক
ৈহেছ যােত, িয জেন আেপানােলাকক আন্ধাৰৰ পৰা েতওঁৰ আচিৰত
েপাহৰৈল আমন্ত্রণ কিৰেল, আেপানােলােক েযন েতওঁৰ সদগুণ
প্রকাশ কেৰ৷ এই কাৰেণ
10 আেগেয় আেপানােলাক প্রজা নািছল,
িকন্তু এিতয়া ঈশ্বৰৰ প্রজা হ’ল;
দয়াৰ পাত্র নািছল,
িকন্তু এিতয়া দয়াৰ পাত্র হ’ল *

নানা িবধ আশ্বাসবাকয্
11 েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলাক িবেদশী আৰু প্রবাসী; েসেয়েহ

মই আেপানােলাকক িমনিত কেৰঁা েয আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা
মাংিসক অিভলাষৰ পৰা পৃথেক থাকক৷† 12 আেপানােলাকক অনা-
ইহুদী সকেল িয িবষয়ত দুষ্কম্মর্কাৰী বুিল িবেৰাধী কথা কয়,
েসই িবষয়ত েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ সৎকমর্ েদিখ‡ কৃপাদৃষ্টিৰ
িদনা েযন ঈশ্বৰৰ স্তুিত কেৰ, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ মাজত
আেপানােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ উত্তম হওক

13 আেপানােলােক প্রভুৰ কাৰেণ মনুষয্ৰ দ্বাৰাই স্থািপত সকেলা
ৰীিতৰ বশীভূত হওক;§ েযেনদেৰ ৰজা সকেলােৰ ওপৰ, 14 আৰু
েদশািধপিত সকলক, দুষ্কম্মর্কাৰী সকলৰ প্রিতকাৰৰ অেথর্ আৰু
সৎকমর্কাৰী সকলৰ প্রশংসাৰ অেথর্ েতওঁৰ দ্বাৰাই পেঠাৱা ৈহেছ
বুিল, েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক 15 আেপানােলােক সৎ কমর্ কিৰ
কিৰ েযন িনেব্বর্াধ েলাক সকলৰ অজ্ঞানতাক িনৰুত্তৰ কেৰ, ঈশ্বৰৰ
* 2 অধয্ায়:10 েহা2:23; েৰা 9:25-26 † 2 অধয্ায়:11 েৰা 8:12, 13; গাল
5:16-21 ‡ 2 অধয্ায়:12 মিথ 5:16 § 2 অধয্ায়:13 মিথ 22:21; েৰা
13:1-7
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এই ইচ্ছা৷ 16 আেপানােলােক স্বাধীন েলাকৰ দেৰ হয়; িকন্তু েসই
স্বাধীনতাক* দুষ্টতাৰ ঢাকিন নকিৰব, বৰং ঈশ্বৰৰ দাস সকলৰ দেৰ
জীৱন-যাপন কৰক 17 সকেলােক সমাদৰ কৰক৷ ভাইমাত্রেক েপ্রম
কৰক৷ ঈশ্বৰৰৈল ভয় ৰাখক৷ ৰজাক সমাদৰ কৰক

18 েহ দাস সকল, েতামােলাক সমূ্পণর্ ভেয়েৰ িনজ িনজ প্রভুৰ
বশীভূত েহাৱা; েকৱল উত্তম আৰু ক্ষান্ত স্বভাৱী সকলৰ নহয়, িকন্তু
কুিটল-মনৰ েলাক সকলেৰা বশীভূত েহাৱা 19 িকয়েনা েকােনােৱ
যিদ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ িবেবকৰ কাৰেণ অনয্ায় েভাগ কিৰ দুখ সহন
কেৰ, েতেনহেল েসেয়ই প্রশংসনীয় 20 কাৰণ পাপ কিৰ ভুকু খাই
যিদ সহন কৰা, েতেনহেল তাত িক প্রশংসা আেছ? িকন্তু সৎ কমর্
কিৰ দুখেভাগ কিৰ যিদ সহন কৰা, েতেনহেল েসেয়েহ ঈশ্বৰৰ আগত
গ্রহণীয়

21 কাৰণ তাৰ বােবই েতামােলাক আমিন্ত্রত হ’লা; িকয়েনা
েতামােলাক েযন খ্রীষ্টৰ েখাজৰ অনুগামী েহাৱা, এই কাৰেণ েতওঁ
েতামােলাকৰ অেথর্ দুখেভাগ কিৰ, েতামােলাকৰ কাৰেণ এিট আির্হ
ৈথ গ’ল
22 েতওঁ েকােনা পাপ নকিৰেল;†
েতওঁৰ মুখত েকােনা ছলনা েপাৱা নগ’ল;
23 েতওঁ িনিন্দত হেলও কােকা িনন্দা নকিৰেল;‡ দুখ েপাৱা কালত,
ডািব-ধমিক িনিদেল, িকন্তু নয্ায়ৰূেপ িবচাৰ কেৰঁাতা জনৰ ওপৰত
ভাৰ িদেল৷

24 তােত আিম েযন পাপৰ সম্বেন্ধ মিৰ, ধাির্মকতাৰ সম্বেন্ধ জীয়াই
থােকা, § আৰু এই কাৰেণ েতওঁ িনজ শৰীৰত আমাৰ ভাৰ ৈব
কাঠৰ *ওপৰৈল িনেল৷ েতওঁৰ সঁাচৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক সুস্থ হ’ল৷
25 আেপানােলােক সকেলােৱ ভ্রান্ত েমৰৰ িনিচনাৈক ভ্রিম ফুিৰিছল;
িকন্তু এিতয়া আেপানােলাকৰ আত্মাৰ ৰক্ষক আৰু অধয্ক্ষৰ ওচৰৈল
আেপানােলাক উভিত আিহেছ৷
* 2 অধয্ায়:16 গাল 5:13 † 2 অধয্ায়:22 2 কিৰ 5:21; ইব্রী 4:15; 1 েযা
3:5 ‡ 2 অধয্ায়:23 মিথ 27:12, 32-44 § 2 অধয্ায়:24 েৰা 6:11 * 2
অধয্ায়:24 কাঠৰ কু্রচ
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3 অধয্ায়
1 েসইদেৰ েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক িনজ িনজ স্বামীৰ

বশীভূত হওক; গিতেক, েতেখত সকলৰ েকােনা েকােনােৱ যিদও
ঈশ্বৰৰ বাকয্ অমানয্ কেৰ, তথািপ িনজ িনজ ভাযর্য্াৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ
দ্বাৰাই, 2 আেপানােলাকৰ ভয়যুক্ত িনমর্ল আচাৰ-বয্ৱহাৰ েদিখ, তাৰ
দ্বাৰাই িবনাবােকয্েৰ েযন েতওঁেলাকক েপাৱা যায়, েসই বােব বশীভূত
হওক

3 েকশ-েবশ আৰু েসাণৰ অলঙ্কাৰ িপন্ধা বা নানা বস্ত্র পিৰধান;
এেন বািহয্ক ভূষণ আেপানােলাকৰ নহওক 4 িকন্তু আেপানােলাকৰ
হৃদয়ত িনেদর্ াষীৰূেপ িচৰস্থায়ী ৈহ থকা শান্ত আৰু নম্র আত্মা
আেপানােলাকৰ ভূষণ েহাৱা উিচত, এয়াই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত মহা মূলয্ৱান৷

5 িকয়েনা আগৰ কালত িয পিবত্র িতেৰাতা সকেল ঈশ্বৰত ভাৰসা
ৰািখিছল, েতেখত সকেলও িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত ৈহ, েসইদেৰ
িনজক িবভূিষত কিৰেল; 6 েসইদেৰ চাৰাই অব্রাহামৰ আজ্ঞা মািনেল
এিতয়া আেপানােলােকও যিদ উিচত কমর্ কেৰ আৰু আেপানােলাকৰ
েকােনা সমসয্াৰ বােব যিদ ভয় নাথােক, েতেনহেল আেপানােলাক
েতওঁৰ জীয়ৰী৷

7 েসইদেৰ েহ স্বামী সকল, আেপানােলাকতৈক স্ত্রী সকল মািটৰ
পাত্রৰদেৰ েকামল, * জীৱনৰূপ অনুগ্রহৰ সহকািৰণী বুিল জািন,
আেপানােলাকৰ প্রাথর্নাত েযন বাধা নজেন্ম, এই কাৰেণ েতেখত
সকলৰ ৈসেত জ্ঞানমেত সহবাস কিৰ েতেখত সকলক সমাদৰ
কৰক

8 অৱেশষত কওঁ, আেপানােলাক সকেলােৱ এেক মনৰ, আনৰ
দুখত দূঃখী, েস্নহশীল, েপ্রম কেৰঁাতা আৰু নম্র হওক৷ 9 অপকাৰৰ
সলিন অপকাৰ,আৰু িতৰস্কাৰৰ সলিন িতৰস্কাৰ নকৰক, িবেৰািধতাত
পুনৰায় আশীবর্াদ কৰক, িকয়েনা ইয়াৰ বােব আেপানােলাক
আমিন্ত্রত, আেপানােলাক ক্ষমতাপূণর্ আশীবর্াদৰ উত্তৰািধকাৰ েপাৱা
েলাক৷† িকয়েনা আশীবর্াদৰ অিধকাৰী হ’বৰ কাৰেণ আেপানােলাক
আমিন্ত্রত হ’ল
* 3 অধয্ায়:7 েকচা মািটৰ পাত্র † 3 অধয্ায়:9 মিথ 5:44; 1 কিৰ 12, 13
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10 “কাৰণ, ‡ িয জেন জীৱনক েপ্রম কিৰবৈল, আৰু মঙ্গলৰ িদন
চাবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতেখেত কু-কথাৰ পৰা িনজৰ িজভা,
আৰু ছলনা-বাকয্ৰ পৰা িনজৰ ওঁঠ ৰাখক;

11 কু-পথৰ পৰা ঘূৰক আৰু ভাল কমর্ কৰক৷ শািন্ত িবচাৰক আৰু
তােত লািগ থাকক৷

12প্রভুৰ চকুেৱ ধাির্মক সকলক দৃষ্টি কেৰ,আৰু েতওঁৰ কােণ েতেখত
সকলৰ প্রাথর্না শুেন৷ িকন্তু িয সকল কু-কমীর্, েতেখত
সকলৈল প্রভুৰ মুখ িবেৰাধী৷”

13 িয ভাল, তাৈল যিদ আেপানােলােক ইচ্ছা কেৰ, েতেনহেল
আেপানােলাকক েকােন ক্ষিত কিৰব? 14 িকন্তু ধাির্মকতাৰ কাৰেণ
যিদও দুখেভাগ কিৰব লগা হয়, তথািপ আেপানােলাক ধনয্; িকন্তু
েতওঁেলাকৰ ভয়ত ভয়াতুৰ নহ’ব§ আৰু বয্াকুল নহ’ব৷

15 ইয়াৰ পিৰৱেতর্ খ্রীষ্টক প্রভু িহচােপ আেপানােলাকৰ হৃদয়ত
পিবত্র ৰূেপ মািনব; িয েকােনােৱ আেপানােলাকৰ অন্তৰত থকা
আশাৰ িবষেয় িবচাৰ লয়, েতওঁক আেপানােলােক িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ
িদবৈল সষ্টম থািকব, িকন্তু নম্রতা আৰু সন্মােনেৰ ৈসেত এইেবাৰ
কিৰব৷ 16 িয সকেল খ্রীষ্টত থািক কৰা আেপানােলাকৰ সদাচৰণৰ
িনন্দা কেৰ, আেপানােলাক িয িবষয়ত িনিন্দত হয়, েসই িবষয়ত
েতওঁেলাক েযন লাজত পিৰব, এই কাৰেণ আেপানােলােক উত্তম
িবেবক ৰািখব 17 িকয়েনা কুকমর্ কিৰ দুখেভাগ কৰাতৈক, ঈশ্বৰৰ
যিদ এেন ইচ্ছা হয়, েতেনহেল সৎ কমর্ কিৰ দুখেভাগ কৰা েবিছ ভাল৷

18 খ্রীষ্টেয়া েসই পাপৰ সম্বেন্ধ এবাৰ দূখ-েভাগ কিৰেল৷ আমাক
ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল িনবৈল, অধাির্মক সকলৰ কাৰেণ ধাির্মক জেন,
অথর্াৎ খ্রীেষ্ট পাপেবাৰৰ কাৰেণ েকৱল এবাৰ দুখেভাগ কিৰেল; েতওঁ
মাংসত হত হ’ল, িকন্তু আত্মাত হ’েল পুনজীর্িৱত হ’ল; 19 েসই
আত্মােৰ েতওঁ গ’ল আৰু এিতয়া কাৰাগাৰত *থকা আত্মােবাৰৰ
ওচৰত ৈগ প্রচাৰ কিৰেল৷ 20 েসইেবাৰ েনাহৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ আবাধয্
আিছল৷ েনাহৰ জাহাজ ৈতয়াৰ কৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰ সিহষু্ণ ৈহ
‡ 3 অধয্ায়:10 গীত 34:12-16 § 3 অধয্ায়:14 িযচ 8:12, 13 * 3
অধয্ায়:19 কাৰাগাৰত কয়দত



1 িপতৰ 3 অধয্ায়:21 x 1 িপতৰ 4 অধয্ায়:8

েতওঁেলাকৰ বােব অেপক্ষা কিৰিছল৷ ঈশ্বেৰ অলপ মানুহক ৰক্ষা
কিৰেল, আঠ টা আত্মা েসই জলৰ পৰা ৰক্ষা পােল৷

21 েসই জল বািপ্তস্মৰ প্রতীক, যাৰ েযােগ আেপানােলােক ৰক্ষা
পােল৷ েসই বািপ্তস্মৰ েযােগিদ শৰীৰৰ ময়লা আতেৰাৱা নহয়, িকন্তু
ঈশ্বৰৰ ওচৰত সৎ িবেবক বজায় ৰখাৰ কাৰেণ এক আেবদন৷ যীচু
খ্রীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ েযােগিদেহ আেপানােলােক ৰক্ষা পােল৷ 22 েতওঁ
স্বগর্ৈল গ’ল৷ স্বগর্ৰ দূত সকল, িবিধসংগত শাসন, আৰু পৰাক্রম,
অৱেশয্ েতওঁৈল সমপর্ন কৰক৷

4 অধয্ায়
শুিচতা, সংযম আৰু দুখেভাগ সম্বন্ধীয় কথা

1 এেতেক, খ্রীষ্টই মাংসত দুখেভাগ কৰাৰ কাৰেণ, িনজেক েসই
এেক অিভপ্রােয়েৰ সুসিজ্জত কৰক৷ িয জেন মাংসত দুখেভাগ কেৰ,
েসই জেন পাপৰ পৰা ক্ষান্ত হয়৷ 2 এেন বয্িক্তেয় মাংিসক অিভলাষত
দীঘর্ সময় জীৱন-যাপন নকেৰ৷ িকন্তু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ মানৱ জীৱনৰ
অৱিশষ্ট সময় কটায়৷

3 িযেহতু অনা-ইহুদী সকেল কিৰ অহা, ইিন্দ্রয়পৰায়ণতা, আেবগ,
সুৰাসক্ত, পানাথর্ক আেমাদ-প্রেমাদ, িঘণলগীয়া মূির্তপূজা - এইেবাৰত
িয সময় পাৰ কিৰেল েসয়াই যেথষ্ট৷ 4 তােত আেপানােলােক
েতওঁেলাকৰ ৈসেত েসইেবাৰ কমর্ নকৰা েদিখ েতওঁেলােক আচিৰত
মািন আেপানােলাকক িনন্দা কেৰ 5 িকন্তু িয জন জীিৱত আৰু
মৃত েলাক সকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল যুগুত আেছ, েতওঁৰ
আগত েতওঁেলােক িহচাব িদব লািগব 6 িকয়েনা িয সকল মিৰল,
েতওঁেলাকৰ আগত এই অিভপ্রােয়েৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা ৈহিছল,
যিদও েতওঁেলাকৰ িবচাৰ িযেহতু মানৱ শৰীৰত হব, আত্মাত
েতওঁেলাক েসই অনুসােৰ ঈশ্ৱৰৈল জীিৱত৷

7 িকন্তু সকেলােৰ েশষ ওচৰ চািপেছ; এেতেক প্রাথর্নাৰ কাৰেণ
সুেবাধ আৰু সেচতন ৈহ থাকক;* 8 িবেশষৈক আেপানােলাকৰ
মাজত পৰস্পেৰ আগ্রহযুক্ত েপ্রম ৰাখক; িকয়েনা েপ্রেম আনৰ
* 4 অধয্ায়:7 লূক 21:34-36৷



1 িপতৰ 4 অধয্ায়:9 xi 1 িপতৰ 4 অধয্ায়:18

পাপ সমূহ িনিবচােৰ 9 আপিত্ত নকৰাৈক ইজন-িসজনৰ প্রিত
অিতিথপৰায়ণ হওক

10 আেপানােলােক েযেনৈক প্রিতজেন অনুগ্রহৰ বৰ পােল, †
েতেনৈক ঈশ্বৰৰ বহুিবধ অনুগ্রহৰূপ ধনৰ উত্তম তত্ৱাৱধায়কৰদেৰ,
আেপানােলােক পৰস্পৰক েসৱা শুশ্রূষা কৰক; 11 যিদ েকােনােৱ
কথা কয়, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰদেৰ কওক; যিদ েকােনােৱ েসৱা
শুশ্রূষা কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ িদয়া শিক্ত অনুসােৰ কৰক; এইদেৰ
সকেলা িবষয়েত যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰ মিহমািন্বত হয়; েতওঁেৰই
মিহমা আৰু পৰাক্রম িচৰকাল হওক আেমন

12 েহ িপ্রয় েলাক সকল, আেপানােলাকক পৰীক্ষা কিৰবৰ কাৰেণ
আেপানােলাকৰ মাজত িয অিগ্নময় কষ্টৰ জুই জ্ৱিলেছ, ‡ এইেবাৰত
আেপানােলােক িবিস্মত নহ’ব, েকােনা অদু্ভত িবষয় ঘিটেছ বুিল
মনত নাভািবব৷ 13 িকন্তু খ্রীষ্টৰ দুখেভাগৰ সহভাগী েহাৱা বােব
আেপানােলােকআনন্দ কৰক, § ইয়াৰ উপিৰ েতওঁৰ েগৗৰৱ প্রকািশত
েহাৱা সময়ত আেপানােলােক অিধক আনন্দ আৰু উল্লাস কিৰব
পািৰব 14 আেপানােলাক ধনয্, যিদ আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ নামৰ
কাৰেণ িনিন্দত হয়; কাৰণ ঈশ্ৱৰৰ আত্মা আৰু েগৗৰৱৰ আত্মা
আেপানােলাকৰ ওপৰত িস্থৰ ৈহ আেছ

15 িকন্তু আেপানােলাকৰ মাজত েকােনও েযন নৰবধী, েচাৰ,
কুকমর্কাৰী বা পৰচচ্চর্ াকাৰী বুিল দুখেভাগ নকৰক; 16 যিদ েকােনা
এজেন খ্রীষ্টিয়ান েহাৱা কাৰেণ দুখেভাগ কেৰ, েতেনহেল লিজ্জত
নহওক; িকন্তু েসই নােমেৰ ঈশ্বৰক মিহমািন্বত কৰক

17 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ পিৰয়াল বগর্ৰ ৈসেত েসাধ-িবচাৰৰ সময় আৰম্ভ
ৈহেছ; আৰু েসেয় যিদ প্রথেম আমাৰ ৈসেত আৰম্ভ হয়, েতেনহেল
ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ া নমনা সকলৰ েশষগিত িক হ’ব? 18 আৰু যিদ
ধাির্মক েলােকই েকােনা প্রকােৰেহ পিৰত্রাণ পায়,
েতেনহেল ভিক্তহীন আৰু পািপষ্ঠ েলােক ক’ত মুখ েদখুৱাব?
† 4 অধয্ায়:10 েৰা 12:6-8; 1 কিৰ 12:6-13৷ ‡ 4 অধয্ায়:12 িযচ 48:10;
জখ 13:9; 1 িপ 1:6, 7৷ § 4 অধয্ায়:13 মিথ 5:10-12; যাক 1:2৷



1 িপতৰ 4 অধয্ায়:19 xii 1 িপতৰ 5 অধয্ায়:7

19 এই কাৰেণ িয সকল েলােক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ দুখেভাগ
কেৰ, েসই েলাক সকেল সৎ কমর্ কিৰ, িনজ িনজ জীৱাত্মাক িবশ্বাসী
সৃষ্টিকত্তর্ াৰ হাতত সমপর্ণ কৰক

5 অধয্ায়
নম্র েহাৱা আৰু জািগ থকাৰ আৱশয্কতা

1 মই আেপানােলাকৰ মাজৰ পিৰচাৰক সকলক দৃঢ় আহ্বান
জনাও েয, মইেয়া সহকমীর্ সকলৰ এজন পিৰচাৰক আৰু খ্রীষ্টৰ
দুখেভাগৰ এজন সাক্ষী; প্রকািশত হ’বৈল উদয্ত েহাৱা েগৗৰৱৰ
সহভাগী৷* 2 গিতেক, মই আেপানােলাকক দৃঢ় আহ্বান কেৰঁা, েহ
পিৰচাৰক সকল, ঈশ্ৱৰৰ েমষৰ জাকক আেপানােলােক যত্ন লওঁক৷
েতওঁেলাকক প্রিতপালন কৰক, অৱেশয্ আৱশয্কতাৰ কাৰেণ নহয়,
িকন্তু স্ৱ-ইচ্ছােৰ কৰক, িকন্তু অসৎ ধনৰ বােব নহয়৷ 3 িয সকল
েলাকৰ ওপৰত আেপানােলাক তত্ৱাৱধায়ক, েতওঁেলাকৰ ওপৰত
প্রভুত্ৱেৰ অিধকাৰ নকিৰব; িকন্তু জাকৰ আির্হ ৈহ† েতওঁেলাকৰ
তত্বাৱধান কৰক; 4 েযিতয়া প্রধান ৰক্ষক প্রকািশত হব, েতিতয়া
আেপানােলােক ঐশ্বযর্ৰূপ অম্লান িকৰীিট‡ পাব

5 েসইদেৰ েহ েডকা েলাক সকল, আেপানােলাক পিৰচাৰক
সকলৰ বশীভূত হওক; আেপানােলাক সকেলােৱ নম্রতােৰ িনজেক
ভালদেৰ েমিৰয়াই বািন্ধ লওঁক আৰু ইজেন িসজনক েসৱা কৰক;
িযেহতু,
ঈশ্বেৰ অহংকাৰী সকলক প্রিতেৰাধ কেৰ,
িকন্তু নম্র সকলক অনুগ্রহ দান কেৰ §

6 েসই কাৰেণ ঈশ্ৱৰৰ পৰাক্রমী হাতৰ অধীনত িনজেক নম্র
কৰক, তােত উপযুক্ত সময়ত ঈশ্ৱেৰ আেপানােলাকক উন্নত কিৰব৷
7আেপানােলাকৰ সকেলা িচন্তাৰ ভাৰ েতওঁৰ ওপৰত েপলাই িদয়ক;*
িকয়েনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ েতওঁ িচন্তা কেৰ
* 5 অধয্ায়:1 েৰা 8:17-19৷ † 5 অধয্ায়:3 1 তী 4:12৷ ‡ 5 অধয্ায়:4 2
তী 4:8; প্র 2:10৷ § 5 অধয্ায়:5 যাক 4:6৷ * 5 অধয্ায়:7 গীত 55:22; মিথ
6:25-34৷



1 িপতৰ 5 অধয্ায়:8 xiii 1 িপতৰ 5 অধয্ায়:14

8 সেচতন হওক, পৰ িদ থাকক আেপানােলাকৰ শত্রু চয়তােন
গুজিৰ থকা িসংহৰ িনিচনাৈক িয েকােনা এজনেক গ্রাস কিৰবৈল
েগাপেন উপায় িবচািৰ ফুিৰেছ † 9 তাৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হওক৷
আেপানােলাকৰ িবশ্বাস দৃঢ় কিৰ ৰাখক৷ এইেটা জািনব েয, েগােটই
জগতত থকা আেপানােলাকৰ ভাতৃ সকেলও এেক দুখেভাগ কিৰ
আেছ৷

10 আেপানােলােক অলপ সময় দুখেভাগ কৰাৰ পাছত, সকেলা
অনুগ্রহৰ ঈশ্ৱৰ, িয জেন অনন্ত েগৗৰৱৰ বােব আেপানােলাকক খ্রীষ্টত
আমন্ত্রণ কিৰেছ, েতেৱঁই আেপানােলাকক িসদ্ধ, সুিস্থৰ আৰু বলৱন্ত
কিৰব 11 েতওঁৰ পৰাক্রম িচৰকাল হওক আেমন

12 মই চীলক িবশ্বাসী ভাই িহচােপ গণয্ কেৰঁা আৰু েতওঁৰ েযােগিদ
সংেক্ষেপ এই পত্র আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা৷ আেপানােলাকক
প্রেবাধ িদেলঁা আৰু এেয় ঈশ্বৰৰ প্রকৃত অনুগ্রহ বুিল সাক্ষয্ও িদেলঁা৷
মই আেপানােলাকক দৃঢ় আহ্বান কেৰঁা আৰু ঈশ্ৱৰৰ প্রকৃত অনুগ্রহৰ
সাক্ষয্ দান কিৰ, এই পত্র িলিখেলঁা৷ ইয়ােত আেপানােলাক দৃঢ় ৈহ
থাকক৷ 13আেপানােলাকৰ ৈসেত মেনানীত েহাৱা বািবল েদশত থকা
মণ্ডলীেয় আৰু েমাৰ পুত্র মােকর্ আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ জনাইেছ
14 েপ্রমৰ চুমােৰ আেপানােলােক পৰস্পৰক মঙ্গলবাদ িদয়ক খ্রীষ্টত
িয সকল আেছ, আেপানােলাক সকেলােৰ শািন্ত হওক

† 5 অধয্ায়:8 ইয় 1:7; প্র 12:12
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