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িপতেররপ্রথম পত্র
1আিম িপতর, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷
পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদিকয়া, এিশয়া ও িবথুিনয়ােত ঈশ্বেরর েযসব

মেনানীত েলাকরা িনবর্াসেন ছিড়েয় আেছ তােদর উেদ্দেশয্ এই িচিঠ
িলখিছ৷ 2 বহুপূেবর্ই িপতা ঈশ্বর তঁার পিরকল্পনা অনুসাের েতামােদর
মেনানীত কেরেছন, যােত েতামরা তঁার পিবত্র েলাকসমষ্টি হও৷ পিবত্র
আত্মা েতামােদর পিবত্র কেরেছন৷ ঈশ্বর েচেয়িছেলন, েয েতামরা তঁার
বাধয্ হেব ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর রেক্ত শুিচ হেব৷
ঈশ্বেররঅনুগ্রহ ও শািন্ত েযন েতামােদর ওপর প্রচুর পিরমােন বির্ষত

হয়৷

জীবন্ত প্রতয্াশা
3প্রশংিসত েহান ঈশ্বর ওআমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা! ঈশ্বেরর

মহাদয়ায় িতিন আমােদর নতুন জীবন িদেয়েছন৷ খ্রীেষ্টর পুনরুত্থান
দ্বারা এই নতুন জীবন এেনেছ এক নতুন প্রতয্াশা৷ 4 আমরা এখন
ঈশ্বেরর আশীবর্াদ প্রতয্াশা করব যা িতিন সন্তানেদর জনয্ স্বেগর্ সিঞ্চত
েরেখেছন, যা কখনও ধ্বংস বা িবনষ্ট বা ক্ষিতগ্রস্ত হেব না৷

5 িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বেরর শিক্ত েতামােদর রক্ষা করেছ এবং েয
পযর্ন্ত না েতামরা পিরত্রাণ পাও েসই পযর্ন্ত িনরাপেদ রাখেছ৷ েসই
পিরত্রােণর আেয়াজন করা আেছ যােত তা েশষকােল েতামরা পাও৷
6আপাততঃ িবিভন্ন দুঃখ কষ্ট েতামােদর বয্িথত করেলওঐকথা েভেব
েতামরা আনন্দ কর৷ 7 এসব দুঃখ কষ্ট আেস েকন? এরা আেস
যােত েতামােদর িবশ্বাস খঁািট বেল প্রমািণত হয়৷ েয েসানা ক্ষয় পায়
তােকও আগুেন পুিড়েয় খঁািট করা হয়, আর েতামােদর খঁািট িবশ্বাস
েতা েসই েসানার চাইেতও মূলয্বান৷ িবশ্বােসর পরীক্ষায় যিদ েদখা যায়
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েয েতামােদর িবশ্বাস অটল আেছ, তেব যীশু খ্রীেষ্টর পুনরাগমেনর
সময় েতামরা কত না প্রশংসা, েগৗরব ও সম্মান পােব৷

8 তঁােক না েদেখও েতামরা তঁােক ভালবাস৷ েতামরা তঁােক না
েদখেত েপেয়ও িবশ্বাস করছ বেল েতামরা এক অিনবর্চনীয় েগৗরবময়
মহা আনেন্দ পিরপূণর্ হচ্ছ৷ 9 েতামােদর িবশ্বােসর এক লক্ষয্ আেছ,
আর েসই লক্ষয্ হল েতামােদর আত্মার পিরত্রাণ যা েতামরা লাভ করছ৷

10 ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েয েতামরা লাভ করেব েস িবষেয় ভাববাদীরা
ভিবষয্দ্বাণী কেরেছন৷ তঁারা এই মুিক্তর িবষেয়ও সযেত্ন অনুসন্ধান
কেরেছন৷ 11খ্রীেষ্টরআত্মা ঐসব ভাববাদীেদর মেধয্ িছেলন এবং েসই
আত্মা তঁােদর জািনেয়িছেলন খ্রীেষ্টর প্রিত িক িক দুঃখেভাগ ঘটেব এবং
েসই দুঃখেভােগর পর কত মিহমা আসেব৷ তঁারা এও জানেত েচষ্টা
কেরিছেলন েয েসই আত্মা তঁােদর িক িনেদর্ শ করেছন, কখন েসই
সব ঘটেব এবং তা ঘটার সময় জগৎ েকমন থাকেব৷

12 ঐ ভাববাদীেদর জানােনা হেয়িছল েয ঐ সব েসবা কাজ
তঁােদর জনয্ নয়, বরং ভাববাদীরা েতামােদরই েসবা কেরিছেলন৷ স্বগর্
েথেক পাঠােনা পিবত্র আত্মায় পিরচািলত হেয় যঁারা েতামােদর কােছ
সুসমাচার প্রচার কেরিছেলন, তঁােদর কাছ েথেক েতামরা েসই সব
কথা শুেনছ৷ েতামরা েয সব িবষয় শুেনছ, েস সব িবষয় স্বগর্দূতরাও
শুনেত আগ্রহী৷

পিবত্রভােব জীবনযাপন করেত আহ্বান
13 েসবা করবার উপেযাগী কের েতামােদর মনেক প্রস্তুত েরেখা,

আর আত্মসংযমী হও৷ যীশু খ্রীেষ্টর আগমেনর সময় েয অনুগ্রহ
েতামােদর েদওয়া হেব তার ওপর সমূ্পণর্ প্রতয্াশা রাখ৷ 14 অতীেত
েতামরা এটা বুঝেত না তাই েতামােদর অিভলাষ অনুসাের মন্দ পেথ
চলেত; এখন েতামরা ঈশ্বেরর বাধয্ সন্তান, তাই অতীেত েতামরা
েযভােব চলেত েসভােব চেলা না৷ 15 িকন্তু েয ঈশ্বর েতামােদর আহ্বান
কেরেছন েসই ঈশ্বর েযমন পিবত্র েতমিন েতামরাও েতামােদর সকল
কােজ পিবত্র থাক৷ 16শােস্ত্র েলখা আেছ, “আিম পিবত্র বেল েতামরা
পিবত্র হও৷”✡
✡ 1:16: উদৃ্ধিত েলবীয় 11:44-45; 19:2; 20:7
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17ঈশ্বর কারও মুখােপক্ষী না হেয় প্রেতয্ক েলােকর কাজ অনুসাের
তার িবচার কেরন; েসই ঈশ্বরেক যখন েতামরা িপতা বেল সেম্বাধন
কর তখন েতামােদর উিচত পৃিথবীেত প্রবাসীর মেতা ঈশ্বর ভেয়
জীবনযাপন করা৷ 18 েতামরা েতা জান েয অতীেত েতামরা উচৃ্ছঙ্খল
জীবনযাপন করেত, যা েতামরা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর কাছ েথেক
েপেয়িছেল৷ িকন্তু এখন েসই রকম জীবনযাপন করা েথেক েতামরা
মুিক্ত েপেয়ছ৷ ঈশ্বর নশ্বর েসানা বা রূেপার িবিনমেয় েতামােদর মুিক্ত
ক্রয় কেরন িন৷ 19 িকন্তু িনেদর্ াষ ও িনখঁুত েমষশাবক, খ্রীেষ্টর বহুমূলয্
রক্ত িদেয় েতামােদর ক্রয় কেরেছন৷ 20জগত সৃষ্টির আেগই খ্রীষ্টেক
মেনানীত করা হেয়িছল; িকন্তু এই েশষ সমেয় েতামােদর জনয্ িতিন
প্রকািশত হেলন৷ 21 খ্রীেষ্টর মাধয্েমই েতামরা ঈশ্বের িবশ্বাসী হেয়ছ৷
ঈশ্বর মৃতেদর মধয্ েথেক খ্রীষ্টেক পুনরুিত্থত কের তঁােক মিহমািন্বত
কেরেছন৷ েস জনয্ই ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর িবশ্বাস ও প্রতয্াশা আেছ৷

22 সেতয্র অনুগামী হেয় েতামরা িনেজেদর শুদ্ধ কেরছ, তাই
েতামােদর অন্তের িবশ্বাসী ভাই ও েবােনেদর জনয্ প্রকৃত ভালবাসা
রেয়েছ৷ সুতরাং এখন েতামরা েতামােদর সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় এেক
অপরেক ভালবােসা৷ 23 েকান নশ্বর বীজ েথেক েতামােদর এই নতুন
জন্ম হয় িন৷ এই জীবন সম্ভব হেয়েছ এক অিবনশ্বর বীজ েথেক৷
ঈশ্বেরর েসই জীবন্ত ও িচরস্থায়ী বাকয্ দ্বারাই েতামােদর নতুন জন্ম
হেয়েছ৷ 24 তাই শাস্ত্র বেল:

“মানুষ মােত্রই ঘােসর মেতা
আর ঘােসর ফুেলর মেতাই তােদর মিহমা৷

ঘাস শুিকেয় যায়,
ফুল ঝের পেড়;

25 িকন্তু ঈশ্বেরর বাকয্ িচরকাল থােক৷” িযশাইয় 40:6-8

বাকয্ হেচ্ছ েসই সুসমাচার যা েতামােদর কােছ প্রচার করা হেয়েছ৷
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2
জীবন্ত প্রস্তর এবং পিবত্র জািত

1 তাই েতামরা এমন িকছু কেরা না যােত অপের বয্থা পায়৷ িমথয্া
বেলা না, ছলনা কেরা না, 2 িহংসা কেরা না, কােরা সম্পেকর্ িনন্দাবাদ
কেরা না৷ এসব মন্দ িবষয়গুিল েতামােদর অন্তর েথেক দূর কের দাও৷
নবজাত িশশুর মেতা হও, খঁািট আধয্ািত্মক দুেধর জনয্ আকাঙ্খা রাখ,
যা পান কের েতামরা বৃিদ্ধলাভ করেব ও েতামােদর পিরত্রাণ হেব৷
3 েতামরা এর মেধয্ই প্রভুর েসই দয়ার আস্বাদ েপেয়ছ৷

4প্রভু যীশু হেলন জীবন্ত প্রস্তর৷ জগেতর েলাক েসই প্রস্তর অগ্রাহয্
করল; িকন্তু িতিনই েসই “প্রস্তর” যঁােক ঈশ্বর মেনানীত কেরেছন৷
ঈশ্বেরর েচােখ িতিন মহামূলয্, তাই েতামরা তঁার কােছ এস৷ 5 েতামরাও
এক একিট জীবন্ত প্রস্তর সুতরাং েসই আিত্মক ধমর্ধাম গড়বার জনয্
েতামােদর বয্বহার করেত দাও, যােত পিবত্র যাজক িহসােব েতামরা
আিত্মক বিল উৎসগর্ করেত পার, যা খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর কােছ
গ্রহণীয় হেব৷ 6আর শােস্ত্রও একথা আেছ:

“েদখ, আিম িসেয়ােন একিট প্রস্তর স্থাপন করিছ,
যা মেনানীত মহামূলয্ েকােণর প্রধান প্রস্তর৷

তার ওপর েয মানুষ িবশ্বাস রাখেব তােক কখনই লজ্জায় পড়েত হেব
না৷” িযশাইয় 28:16

7যারা তঁােক িবশ্বাস কের তােদর কােছ েসই প্রস্তর (যীশু) মহামূলয্বান;
িকন্তু যারা তঁােক অবজ্ঞা কের তােদর কােছ িতিন হেলন েসই প্রস্তর:

“রাজিমিস্ত্ররা েয প্রস্তর বািতল কের িদেয়িছল,
েসটাই হেয় উঠল অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ প্রস্তর৷” গীতসংিহতা
118:22
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8 শাস্ত্র আবার এই কথাও বেল যারা িবশ্বাস কের না তােদর পেক্ষ

“এটা এমনই এক প্রস্তর যােত মানুষ েহঁাচট খায়,
আর েসই প্রস্তেরর দরুণ অেনক েলাক েহঁাচট েখেয় পেড়
যােব৷” িযশাইয় 8:14

তারা ঈশ্বেরর বাকয্ অমানয্ কের বেলই েহঁাচট খায় আর এটাই েতা
তােদর িবিধ িনির্দষ্ট পিরণাম৷

9 িকন্তু েতামরা েসরকম নও, েতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী,
রাজকীয় যাজককুল, এক পিবত্র জািত৷ েতামরা ঈশ্বেরর আপন
জনেগাষ্ঠী, তাই েতামরা ঈশ্বেরর আশ্চযর্য্ কমর্কােণ্ডর কথা বলেত
পােরা৷ িযিন েতামােদর অন্ধকার েথেক তঁার অপূবর্ আেলায় িনেয়
এেসেছন, েতামরা তঁারই গুণগান কর৷

10আেগ েতামরা তঁার প্রজা িছেল না
িকন্তু এখন েতামরা ঈশ্বেরর আপন প্রজাবৃন্দ;

একসময় েতামরা ঈশ্বেরর দয়া পাও িন
িকন্তু এখন তা েপেয়ছ৷

ঈশ্বেরর জনয্ েবঁেচ থাক
11 িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এই পৃিথবীেত িবেদশী ও আগন্তুক৷ এই

জনয্ আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ, ৈদিহক কামনা বাসনা েথেক
িনেজেদর দূের রাখ, কারণ এসব েতামােদর আত্মার িবরুেদ্ধ লড়াই
কের; 12 েতামরা এমন েলাকেদর মেধয্ বসবাস করছ যারা সতয্ ঈশ্বের
িবশ্বাস কের না; তারা বলেত পাের েয েতামরা ভুল কাজ করছ৷ তাই
সৎ এবং ভাল জীবনযাপন কর, তাহেল েতামােদর সৎ কাজ স্বচেক্ষ
েদেখ প্রভুর প্রতয্াগমেনর িদন তারা ঈশ্বরেক মিহমািন্বত করেব৷
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শাসনকতর্ ােদর মানয্ কর
13 জগেতর শাসনকতর্ ােদর বাধয্ হও; প্রভুর জনয্ই তা কর৷

14 রােজয্র সবর্ময় কতর্ া িহসােব রাজার বাধয্ হও৷ অনয্ায়কারীেদর
শািস্ত িদেত এবং যারা সৎ কাজ কের তােদর প্রশংসা করেত রাজা
কতৃ্তর্ ক েয েনতারা িনযুক্ত, তােদর বাধয্ হও৷ 15এইভােব েতামরা ভােলা
ভােলা কাজ কের, েসই সব মূখর্ েলাকেদর েতামােদর সম্পেকর্ মূেখর্র
মত কথা বলা েথেক িবরত কর৷ ঈশ্বরও তাই চান৷ 16 স্বাধীন েলাক
িহসােব বাস কর; িকন্তু এই স্বাধীনতােক অনয্ায় কাজ করার ছুেতা
িহেসেব বয্বহার কেরা না, বরং ঈশ্বেরর েলাক িহসােব জীবনযাপন
কর৷ 17 সকল েলাকেক যেথািচত সম্মান িদও৷ সব জায়গায় সকল
িবশ্বাসী ভাইেদর ভালবাস৷ ঈশ্বরেক ভয় করআর রাজােক সম্মান িদও৷

খ্রীেষ্টর পদাঙ্ক অনুসরণ
18 দােসরা, েতামরা অবশয্ই েতামােদর মিনবেদর সম্মান করেব

এবং তােদর অনুগত থাকেব৷ েকবল দয়ালু ও ভাল মিনবেদর নয়,
িনষু্ঠর প্রকৃিতর মিনবেদরও বাধয্ হও৷ 19 কারণ যিদ ঈশ্বর সম্বেন্ধ
সেচতন এমন েকউ অনয্ায়ভােব পাওয়া কেষ্টর বয্থা সহয্ কের,
তােত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন৷ 20 বাস্তেব যখন অনয্ায় কাজ করার জনয্
েতামরা মার খাও এবং তা সহয্ কর তােত প্রশংসার িকছু আেছ
িক? িকন্তু ভাল কাজ কের যিদ কষ্টেভাগ সহয্ কর তেব ঈশ্বেরর
েচােখ তা প্রশংসার েযাগয্৷ 21 ঈশ্বর এই জনয্ই েতামােদর আহ্বান
কেরেছন৷ খ্রীষ্টও েতামােদর জনয্ কষ্টেভাগ কেরেছন, আর এইভােব
িতিন েতামােদর কােছ এক আদশর্ েরেখ েগেছন, েযন েতামরা তঁার
পদাঙ্ক অনুসরণ কর৷

22 “িতিন কখনও েকান পাপ কেরন িন,
এবং তঁার মুেখ কখনও েকান ছলনার কথা েশানা যায় িন৷”
িযশাইয় 53:9
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23 তঁােক অপমান করেল, িতিন তার জবােব কাউেক অপমান কেরন
িন৷ তঁার কষ্টেভােগর সময় িতিন প্রিতেশাধ েনবার ভয় েদখান িন৷
িকন্তু িযিন নয্ায় িবচার কেরন, তঁারই ওপর িবচােরর ভার িদেয়িছেলন৷
24 কু্রেশর ওপের িতিন িনজ েদেহ আমােদর সমস্ত পােপর েবাঝা
বইেলন, েযনআমরাআমােদর পােপর িদক েথেক মৃত হেয় ধাির্মকতার
জনয্ জীবনযাপন কির৷ তঁার েদেহর ক্ষত দ্বারা েতামরা সুস্থতা লাভ
কেরছ৷ 25 েতামরা ভুল পেথ যাওয়া েমেষর মত ঘুের েবড়ািচ্ছেল,
িকন্তু এখন েতামরা েতামােদর প্রােণর পালক ও রক্ষেকর কােছ িফের
এেসছ৷

3
স্ত্রী এবং স্বামীেদর জনয্ উপেদশ

1 িঠক েসইরকম স্ত্রীরা, েতামরা অবশয্ই েতামােদর স্বামীর বশয্তা
স্বীকার কেরা যােত যারা ঈশ্বেরর িশক্ষােক অনুসরণ কের না এমন
স্বামীরা েতামােদর বয্বহােরর দ্বারা খ্রীেষ্টর িদেক আকৃষ্ট হয়৷ 2 তােদর
িকছু বলার প্রেয়াজন েনই, তারা িনেজেদর স্ত্রীেদরশুদ্ধওসম্মানজনক
আচার বয্বহার েদেখ আকৃষ্ট হেব৷ 3 চুেলর েখঁাপা, েসানার অলঙ্কার
অথবা সূক্ষ্ম জামা কাপড় এইসব নশ্বর ভুষণ দ্বারা নয়, 4 বরং েতামােদর
ভুষণ হওয়া উিচত েতামােদর অন্তেরর মেধয্ লুেকােনা সত্তা নম্রতা ও
শান্ত স্বভাব, যা ঈশ্বেরর েচােখ মহামূলয্বান৷

5 এইভােবই েসই পিবত্র মিহলারা যারা অতীেত ঈশ্বের ভরসা রাখত
তারা স্বামীেদর প্রিত তােদর সমীহপূণর্ বয্বহােরর মেধয্ িদেয় িনেজেদর
সুন্দরী কের তুলেতা৷ 6 েযমন সারা অব্রাহােমর অনুরক্তা িছেলন এবং
তঁােক “মহাশয়” বেল ডাকেতন৷ মিহলারা, েতামরা যিদ ভীত না হেয় যা
িঠক তাই কর তেব তা প্রমাণ করেব েয েতামরা সারার েযাগয্ সন্তিত৷

7 েসইভােব েতামরা স্বামীরাও, েতামােদর স্ত্রীেদর সােথ বুিদ্ধ িদেয়
িবচার কের বাস কর৷ তােদর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন কর৷ কারণ তারা
েতামােদর েথেক দুবর্ল হেলও ঈশ্বর তােদরও সমানভােব আশীবর্াদ
কেরন, েযআশীবর্াদ অনুগ্রেহর, যা সতয্ জীবন দান কের৷ তােদর সেঙ্গ
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েযরূপ বয্বহার করা েতামােদর উিচত তা যিদ না কর তেব েতামােদর
প্রাথর্নায় বাধা সৃষ্টি হেত পাের৷

সিঠক কেমর্র জনয্ কষ্ট
8 েতামরা সকেল শািন্তেত বাস কর, পরস্পেরর প্রিত সহানুভূিতশীল

হও, ভাই ও েবােনর প্রিত েপ্রমময়, সমবয্থী এবং নম্র হও৷ 9 মেন্দর
পিরবেতর্ মন্দ কেরা না, অথবা অপমান করেল অপমান িফিরেয় িদও
না, বরং ঈশ্বেরর কােছ তার জনয্ প্রাথর্না কর েযন িতিন তােকআশীবর্াদ
কেরন, কারণ এই করেতই েতামরা আহূত, যােত েতামরা ঈশ্বেরর
আশীবর্াদ েপেত পােরা৷ 10 শােস্ত্র বলেছ:

“েয জীবন উপেভাগ করেত চায়
ও শুভ িদন েদখেত চায়,

েস মন্দ কথা েথেক তার িজভেক েযন সংযত রােখ,
আর িমথয্া কথা বলা েথেক েঠঁাটেক েযন সামেল রােখ৷

11 পােপর পেথ না িগেয় েস সৎ কমর্ করুক;
শািন্তর েচষ্টা কের েসই মেতা চলুক৷

12কারণ যারা ধাির্মক তােদর প্রিত প্রভুর সজাগ দৃষ্টি আেছ
এবং তােদর প্রাথর্না েশানবার জনয্ তঁার কান েখালা আেছ৷

িকন্তু যারা মন্দ পেথ চেল প্রভু তােদর িদক েথেক তঁার মুখ িফিরেয়
েনন৷” গীতসংিহতা 34:12-16

13 েতামরা যিদ সব সময় ভাল কাজই করেত চাও তেব েক
েতামােদর ক্ষিত করেব? 14 িকন্তু যিদ নয্ায় পেথ চলার জনয্ িনযর্ািতত
হও, তাহেল েতামরা ধনয্ আর, “েতামরা ঐ েলাকেদর ভয় কেরা
না বা তােদর িবষেয় উিদ্বগ্ন হেয়া না৷”✡ 15 বরং অন্তের খ্রীষ্টেক
পিবত্র প্রভু বেল েমেন নাও৷ েতামােদর সবার েয প্রতয্াশা আেছ েসই
িবষেয় েতামােদর যখন েকউ িজজ্ঞাসা কের তখন তার যথাযথ জবাব
িদেত েতামরা সব সময় প্রস্তুত েথেকা৷ 16 িকন্তু এই জবাব িবনয় ও
✡ 3:14: উদৃ্ধিত িযশ. 8:12
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শ্রদ্ধার সেঙ্গ েদেব৷ েতামােদর িবেবক শুদ্ধ েরেখা, যােত েতামরা
সমােলািচত না হও, তাহেল যঁারা েতামােদর খ্রীষ্টীয় সৎ জীবনযাপেনর
প্রিত অপমান প্রদশর্ন কের তারা লিজ্জত হেব৷

17 কারণ অনয্ায় কের দুঃখেভাগ করার েচেয় বরং ঈশ্বেরর যিদ
এমন ইচ্ছা হয়, ভাল কাজ কের দুঃখেভাগ করা অেনক ভাল৷

18কারণ খ্রীষ্ট িনেজ পােপর জনয্ একবার িচরকােলর জনয্
সবার হেয় কষ্টেভাগ কেরিছেলন৷

েসই নয্ায়পরায়ণ মানুষ অনয্ায়কারী মানুেষর জনয্
মৃতুয্বরণ কেরিছেলন৷
এই কাজ িতিন কেরিছেলন ঈশ্বেরর কােছ েতামােদর েপৗেঁছ
েদওয়ার জনয্৷

ৈদিহকভােব তঁােক মারা হেয়িছল,
িকন্তু আত্মায় িতিন জীিবত হেলন৷

19 েসই অবস্থায় িতিন কারারুদ্ধআত্মােদর কােছ িগেয় প্রচার করেলন৷
20 েসই কারারুদ্ধ আত্মারা বহুকাল আেগ েনােহর সমেয় ঈশ্বেরর
অবাধয্ হেয়িছল৷ েনােহর জাহাজ ৈতরীর সময় ঈশ্বর তােদর জনয্
ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করিছেলন৷ েসই জাহােজ েকবল অল্প িকছু েলাক
(আট জন) জেলর দ্বারা রক্ষা েপল৷ 21 েসই জল বািপ্তেস্মর মত
যা এখন েতামােদর রক্ষা কের৷ শরীেরর ময়লা েসই বািপ্তেস্মর দ্বারা
ধুেয় যায় না; িকন্তু তা ঈশ্বেরর কােছ সৎ িবেবক বজায় রাখার জনয্
এক আেবদন৷ যীশু খ্রীেষ্টর পুনরুত্থােনর কারেণ এটা েতামােদর রক্ষা
কের৷ 22 যীশু স্বগর্ােরাহণ কের িপতা ঈশ্বেরর ডানপােশ আেছন, আর
স্বগর্দূতরা, ক্ষমতায় অিধিষ্ঠতগণ এবং শিক্তধররা এখন তঁার অধীেন৷

4
পিরবির্তত জীবন
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1 তাই বলিছ, খ্রীষ্ট িনেজই যখন তঁার মরেদেহ দুঃখেভাগ করেলন,
তখন েতামরাও েসই একই মেনাভাব িনেয় িনেজেদর মনটােক দৃঢ়
কর, কারণ েদেহ যার দুঃখেভাগ হেয়েছ, েস পাপ করা েথেক িনবৃত্ত
হেয়েছ৷ 2 িনেজেদর শিক্তশালী কের েতােলা যােত মানিবক বাসনার
অনুগামী না হেয় েতামরা বািক জীবন ঈশ্বর েতামােদর কােছ যা চান
তা কের কাটােত পার৷ 3 কারণ অতীেত অিবশ্বাসীরা েযমন চেলিছল
েতমিন চেল েতামরা অেনক সময় নষ্ট কেরছ৷ েতামরা েযৗন পােপ ও
কােমাচ্ছােস িলপ্ত িছেল এবং হুেল্লাড়পূণর্ মাতলািমেত ভরা েভাজসভায়
েযাগ িদেয় ও ঘৃনয্ মূির্তপূজা কেরই েতা িদন কািটেয়ছ৷

4 িকন্তু এখন েসই অিবশ্বাসী েলােকরাই েদেখ আশ্চযর্য্ হয় েয
েতামরা আর েসই জংলী েবপেরায়া জীবনযাপেন েযাগ দাও না; আর
েসই জনয্ তারা েতামােদর গালাগািল ও অপবাদ েদয়৷ 5 িকন্তু তােদর
এই রকম আচরেণর জনয্ তঁার (খ্রীেষ্টর) কােছ ৈকিফয়ত্ িদেত হেব,
িযিন জীিবত ও মৃতেদর িবচার করেবন৷ 6 এই কারেণই এই সুসমাচার
েসই সমস্ত িবশ্বাসীেদর কােছ প্রচার করা হেয়িছল যঁারা আজেক মৃত;
েযন ৈদিহকভােব মানুেষর মত তঁােদর মৃতুয্র িবধান েদওয়া হেলও
ঈশ্বেরর মত তঁারা আত্মার দ্বারা অনন্তকাল বাস কেরন৷

উপযুক্ত অধয্ক্ষ হও
7 েসই সময় ঘিনেয় আসেছ যখন সবিকছুই েশষ হেব, সুতরাং

মন িস্থর রাখ ও আত্মসংযমী হও৷ এটা েতামােদর প্রাথর্না করেত
সাহাযয্ করেব৷ 8 সব েথেক বড় কথা এই েয েতামরা পরস্পরেক
একাগ্রভােব ভালবাস, কারণ ভালবাসা অেনক অেনক পাপ েঢেক
েদয়৷ 9 েকানরকম অিভেযাগ না কের পরস্পেরর প্রিত অিতিথপরায়ণ
হও৷ 10 েতামরা ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয েযমন আিত্মক উপহার
েপেয়ছ, েসই অনুসাের উপযুক্ত অধয্েক্ষর মত এেক অপরেক সাহাযয্
কর৷ 11 যিদ েকউ প্রচার কের, তেব েস এমনভােব তা করুক, েযন
ঈশ্বেরর বাকয্ বলেছ৷ যিদ েকউ েসবা কের, েস ঈশ্বেরর েদওয়া শিক্ত
অনুসােরই তা করুক, যােত সব িবষেয় যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর
প্রশংিসত হন৷ েগৗরব ও পরাক্রম যুেগ যুেগ তঁারই েহাক্◌্৷ আেমন৷
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খ্রীষ্টীয়ান িহসােব দুঃখেভাগ
12 িপ্রয় বনু্ধরা, েতামােদর যাচাই করার জনয্ েয কেষ্টর আগুন

েতামােদর মেধয্ জ্বলেছ, তােত েতামরা আশ্চযর্য্ হেয়া না৷ েকান অদু্ভত
িকছু েতামােদর জীবেন ঘটেছ বেল মেন কেরা না৷ 13 বরং েতামরা
আনন্দ কেরা েয খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর ভাগীদার হেত েপেরছ৷ এরপর
তঁার মিহমা যখন প্রকাশ পােব তখন েতামরা মহা আনন্দ লাভ করেব৷
14 েতামরা খ্রীষ্টানুসারী হেয়ছ বেল েকউ যিদ েতামােদর অপমান কের,
তেব েতামরা ধনয্, কারণ ঈশ্বেরর মিহমার আত্মা েতামােদর মেধয্
িবরাজ করেছ৷ 15 েতামােদর মেধয্ েকউ েযন খুনী, িক েচার, িক
দুষ্কমর্কারী রূেপ বা অনয্ায়ভােব অেনয্র বয্াপাের হাত িদেয় দুঃখেভাগ
না কের৷ 16 িকন্তু যিদ েকউ খ্রীষ্টীয়ান বেল দুঃখেভাগ কের, তেব েস
েযন লজ্জা না পায়, িকন্তু তার েসই নাম (খ্রীষ্টীয়ান) আেছ বেল েস
ঈশ্বেরর প্রশংসা করুক৷ 17 িবচার আরম্ভ হবার সময় হেয়েছ এবং তা
ঈশ্বেরর েলাকেদর েথেকই শুরু করা হেব৷ েসই িবচার যিদ আমােদর
েথেকই শুরু করা হয় তেব যারা ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রতয্াখয্ান কের
তােদর পিরণাম িক হেব?

18শাস্ত্র েযমন বেল, “নীিতপরায়ণেদর পিরত্রাণ লাভ যিদ এমন কিঠন
হয়

তেব যারা ঈশ্বরিবহীন ও পাপী তােদর িক হেব?” িহেতাপেদশ
11:31 (গ্রীক প্রিতিলিপ)

19 যারা ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের দুঃখেভাগ করেছ, তারা েসই িবশ্বস্ত
সৃষ্টিকতর্ ার হােত িনেজেদর (আত্মােক) সঁেপ িদক এবং ভাল কাজ কের
যাক্৷

5
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ঈশ্বেরর পাল
1 যারা মণ্ডলীর প্রাচীন তােদর কােছ এখন আমার এই বক্তবয্,

আিম িনেজও একজন প্রাচীন িহেসেব খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর একজন
সাক্ষী৷ েসই সেঙ্গ ভিবষয্েত েয ঐশীমিহমা প্রকািশত হেব আিম হব
তার একজনঅংশীদার৷আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ, 2 েতামােদর
তত্ত্বাবধােন ঈশ্বেরর েয পাল আেছ তােদর েদখােশানা কর৷ েস্বচ্ছায়
তােদর পিরচযর্া কর, বাধয্ হেয় নয় বা িকছু পাবার আশােতও নয়,
বরং েস্বচ্ছায় ও আগ্রেহর সেঙ্গ, ঈশ্বর েযমন চান৷ 3 যােদর দািয়ত্বভার
েতামরা েপেয়ছ তােদর ওপর প্রভুত্ব চািলও না, িকন্তু পােলর আদশর্
স্বরূপ হও৷ 4 েযিদন প্রধান পালক (খ্রীষ্ট) েদখা েদেবন েসিদন েতামরা
িনশ্চয়ই েসই অম্লান মিহমাময় মুকুট লাভ করেব৷

5 যুবকরা, েতামরা প্রাচীনেদর অনুগত হও, আর নতনম্র হেয় এেক
অপেরর েসবা কর, কারণ

“ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর িবেরািধতা কেরন;
িকন্তু নতনম্রেদর অনুগ্রহ কেরন৷” িহেতাপেদশ 3:34

6 তাই েতামরা ঈশ্বেরর পরাক্রান্ত হােতর নীেচ অবনত থাক, েযন িঠক
সমেয় িতিন েতামােদর উন্নীত কেরন৷ 7 েতামােদর সমস্ত ভাবনা িচন্তার
ভার তঁােক দাও, কারণ িতিন েতামােদর জনয্ িচন্তা কেরন৷

8 েতামরা সংযত ও সতকর্ থাক, েতামােদর মহাশত্রু িদয়াবল
গজর্ নকারী িসংেহর মত কােক গ্রাস করেব তা খঁুেজ েবড়ােচ্ছ৷
9 েতামরা িদয়াবেলর প্রিতেরাধ কর, িবশ্বােস বলবান হও৷ েতামরা
জান, সারা িবেশ্ব েতামােদর িবশ্বাসী ভাইরাও এই রকম দুঃখ কেষ্টর
মধয্ িদেয়ই িদন কাটােচ্ছ৷

10 হঁয্া, েতামােদর দুঃখেভাগ অল্পকােলর জনয্; িকন্তু তারপর ঈশ্বর
সব িকছু িঠক কের েদেবন ও েতামােদর শিক্তশালী কের তুলেবন৷
িতিন পতন েথেক রক্ষা করার জনয্ েতামােদর সাহাযয্ করেবন৷ িতিনই
েসই ঈশ্বর িযিন সবাইেকঅনুগ্রহ িবতরণ কেরন৷ যীশু খ্রীেষ্ট তঁার অনন্ত
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মিহমার ভাগীদার হবার জনয্ িতিন েতামােদরআহ্বান কেরেছন৷ 11 যুেগ
যুেগ তঁারই পরাক্রম েহাক্◌্৷ আেমন৷

েশষ শুেভচ্ছা
12 সীল, যােক আিম খ্রীেষ্ট িবশ্বস্ত ভাই বেল জািন তার মাধয্েম

েতামােদর কােছ এই সংিক্ষপ্ত িচিঠ পাঠািচ্ছ৷ েযন েতামরা আশ্বস্ত ও
উৎসািহত হও৷ আিম একথা বলেত চাই, এই হেচ্ছ ঈশ্বেরর প্রকৃত
অনুগ্রহ এবং েসই অনুগ্রেহ দৃঢ়ভােব িস্থর থাক৷

13 বািবেলর মণ্ডলী, যােক ঈশ্বর েতামােদর সােথ মেনানীত
কেরেছন, তারা তােদর শুেভচ্ছা েতামােদর পাঠােচ্ছ এবং আমার পুত্র
মাকর্ ও শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ 14 েপ্রমচুম্বেন পরস্পর মঙ্গলাবাদ কর৷
েতামরা যারা খ্রীেষ্ট আছ তােদর সবার কােছ শািন্ত েনেম আসুক৷
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