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কলসীয়়েদর
প্রিত পত্র

1আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত ও আমােদর
ভাই তীমিথয়,

2 কলসীেত ঈশ্বেরর েয সকল পিবত্র ও িবশ্বস্ত ভাই ও েবােনরা
খ্রীেষ্টেত আেছ, তােদর আমরা এই িচিঠ িলখিছ৷
আমােদর িপতা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ ও শািন্ত েতামােদর ওপের েযন

বতর্ ায়৷
3আমরা প্রাথর্না করার সময় সব সময়ই েতামােদর হেয় প্রভু যীশু

খ্রীেষ্টর িপতা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই৷ 4 আমরা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ
জানাই কারণ খ্রীেষ্টর ওপর েতামােদর িবশ্বাস, আর ঈশ্বেরর সমস্ত
েলাকেদর জনয্ েতামােদর ভালবাসার কথা আমরা শুেনিছ৷ 5 এই
িবশ্বাস ও ভালবাসার কারণ েতামােদর অন্তেরর েসই প্রতয্াশা৷ েতামরা
জান েয েতামরা যা িকছু প্রতয্াশা করছ, েস সব স্বেগর্ েতামােদর
জনয্ সিঞ্চত রেয়েছ৷ যখন সতয্ িশক্ষা ও সুসমাচার েতামােদর কােছ
বলা হেয়িছল, তখনই প্রথম েসই প্রতয্াশার বৃত্তান্ত েতামরা শুেনিছেল৷
6 েসই সুসমাচার সমস্ত জগেত প্রচািরত হেচ্ছ আর তা ফলদায়ী হেচ্ছ
ও বৃিদ্ধ লাভ করেছ৷ েতামরা যখন সুসমাচার শুেন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর
কথা েজেনিছেল তখন েথেক েতামােদর মেধয্ও তা েসই একইভােব
কাজ করেছ৷ 7 ইপাফ্রার কাছ েথেক েতামরা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর কথা
েজেনছ, ইপাফ্রা আমােদর সহদাস, আমরা তােক ভালবািস৷ আমােদর
জনয্ িতিন খ্রীেষ্টর এক িবশ্বস্ত েসবক৷ 8পিবত্রআত্মা েতামােদর অন্তের
েয গভীর ভালবাসা িদেয়েছন েস কথাও িতিন আমােদর জািনেয়েছন৷

9 এইজনয্ েয িদন েথেক আমরা েতামােদর িবষেয় এই সব কথা
জানেত েপেরিছ, েসইিদন েথেকই আমরা েতামােদর জনয্ ঈশ্বেরর
কােছ অিবরত প্রাথর্না করিছ৷
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যােত ঈশ্বর েতামােদর জীবেন িক করেত চান তা পূণর্রূেপ জানেত
পার; এবং যােত েতামরা সকল আিত্মক িবষেয় প্রজ্ঞা ও েবাধশিক্ত
লাভ কর৷ 10 তার ফেল েতামরা এমন জীবনযাপন কর যােত তঁার
েগৗরব হয় ও প্রভু সমস্ত িদক িদেয় খুশী হন৷ আিম প্রাথর্না কির
েযন েতামরা সব রকেমর সৎ কাজ কের ফলবান হও এবং ঈশ্বেরর
জ্ঞােন বৃিদ্ধলাভ কর৷ 11 েযন ঈশ্বর তঁার মহাশিক্তেত েতামােদর
শিক্তমান কেরন ও তঁার পরাক্রেম েতামােদর বিলষ্ঠ কেরন; েযন
দুঃখ কষ্ট এেল েতামরা সহয্ করেত ও ৈধযর্য্ ধরেত পার৷

12তাহেল েতামরা আনন্দ সহকাের িপতােক ধনয্বাদ িদেত পারেব,
িযিন তঁার আেলায় সন্তানেদর উত্তরািধকার সূেত্র প্রাপ্ত অংশ েভাগ
করার েযাগয্তা েতামােদর িদেয়েছন৷ 13 িতিনই অন্ধকােরর কতৃর্ ত্ত্ব
েথেক আমােদর উদ্ধার কের তঁার িপ্রয় পুেত্রর রাজেত্ব স্থান িদেয়েছন৷
14 তঁার মাধয্েমই আমরা মুক্ত হই ও আমােদর সব পােপর ক্ষমা হয়৷

খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর দশর্ন
15 েকউই ঈশ্বরেক েদখেত পায় না;

িকন্তু যীশুই অদৃশয্ ঈশ্বেরর প্রিতমূির্ত
এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত৷

16 তঁার পরাক্রেম সবিকছুই সৃষ্টি হেয়েছ৷
স্বেগর্ ও মেতর্ য্, দৃশয্ ও অদৃশয্ যা িকছু আেছ,
সমস্ত আিত্মক শিক্ত, প্রভুবৃন্দ, শাসনকারী কতৃর্ ত্ত্ব,

সকলই তঁার দ্বারা ও তঁার িনিমত্ত সৃষ্ট হেয়েছ৷

17 সবিকছুর পূেবর্ই খ্রীেষ্টর অিস্তত্ব িছল;
তঁার শিক্তেতই সব িকছু িস্থিতশীল আেছ৷

18 খ্রীষ্ট হেলন েদেহর মস্তক আর েসই েদহ হেচ্ছ মণ্ডলী৷
সব িকছুর আিদ িতিন,
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মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থতেদর মেধয্ িতিন প্রথম,
তাই সব িকছুেতই প্রথেম তঁার স্থান৷

19 তাই ঈশ্বর তঁার সমস্ত পূণর্তায় খ্রীেষ্ট বাস কের খুশী হেয়িছেলন,
20 আর খ্রীেষ্টর কু্রেশর ওপর পিতত রেক্তর দ্বারা শািন্ত স্থাপন
কের িক স্বেগর্র,

িক মেতর্ য্র সব িকছু খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার কােছ পুনরায় িফিরেয়
এেনিছেলন৷

21এক সময় েতামরা ঈশ্বর েথেকআলাদা িছেল৷ েতামরা েতামােদর
িচন্তায় ও েতামােদর কুকেমর্র জনয্ েঘার ঈশ্বর িবেরাধী িছেল৷ 22এখন
খ্রীেষ্টর পাির্থব েদেহর দ্বারা ঈশ্বর েতামােদর তঁার সেঙ্গ পুনির্মিলত
কেরেছন, যােত িতিন েতামােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত পিবত্র, িনেদর্ াষ
ও িনষ্কলঙ্করূেপ উপিস্থত করেত পােরন৷ 23 েতামরা েয সুসমাচার
শুেনছ যিদ তা িবশ্বাস কের িস্থর থাক এবং সুসমাচার েথেক েয প্রতয্াশা
েতামরা েপেয়ছ তা েথেক যিদ সের না যাও তেব খ্রীষ্ট এসব সম্পন্ন
করেবন৷ জগেতর সবর্ত্র সমস্ত েলােকর কােছ েসই একই সুসমাচার
প্রচািরত হেয়েছ৷ আিম েপৗল েসই সুসমাচােরর দাস হেয়িছ৷

মণ্ডলীর জনয্ েপৗেলর কাজ
24 এখন েতামােদর জনয্ আমায় েয কষ্টেভাগ করেত হয় তার

জনয্ আিম আনিন্দত৷ খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর েয অংশ অপূণর্ রেয়
েগেছ তা আিম তঁার েদহরূপ মণ্ডলীর হেয় আমার েদেহ দুঃখেভাগ
কের পূণর্ করিছ৷ 25 আিম মণ্ডলীর েসবকরূেপ কাজ করিছ, কারণ
ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ কােজর জনয্ িনেয়াগ কেরেছন৷ এই
প্রচাের েতামােদর উপকার হেচ্ছ; আমার কাজ হল ঈশ্বেরর সতয্
বাকয্ সমূ্পণর্রূেপ প্রচার করা৷ 26 এই সতয্ বােকয্র িনগূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টির
শুরু েথেক গুপ্ত িছল এবং তা সমস্ত মানুেষর কােছ গুপ্ত িছল;
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িকন্তু এখন ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর কােছ তা প্রকািশত হেয়েছ৷
27 ঈশ্বর তঁার আপন েলাকেদর কােছ তঁার মূলয্বান মিহমাময় গুপ্ত
সতয্ প্রকাশ করেত মনস্থ করেলন; েসই মহান সতয্ সব মানুেষর
জনয্৷ েসই গুপ্ত সতয্ খ্রীষ্ট স্বয়ং িযিন েতামােদর মেধয্ আেছন এবং
ঈশ্বেরর েগৗরেবর ভাগী হবার জনয্ িতিনই েকবল আমােদর ভরসা৷
28তাই সমস্ত প্রজ্ঞায় প্রেতয্কেক িবশদভােব উপেদশ িদেয় এবং সতকর্
কের আমরা খ্রীষ্টেক প্রচার কির, যােত প্রেতয্কেক ঈশ্বেরর কােছ
খ্রীেষ্ট পিরপক্ক মানুষ িহেসেব উপিস্থত করেত পাির৷ 29 এই উেদ্দেশয্
আমার মেধয্ মহাপরাক্রেম িক্রয়াশীল খ্রীেষ্টর শিক্ত বয্বহার কের আিম
পিরশ্রম ও সংগ্রাম করিছ৷

2
1আিম চাই, েতামরা জান েয েতামােদর সাহাযয্ করার জনয্ আিম

কেতা কেঠার পিরশ্রম করিছ৷ লায়িদেকয়ার েলাকেদর ও আেরা
অেনেকর জনয্ও পিরশ্রম করিছ, যােদর সেঙ্গ আমার সাক্ষাৎ বা
পিরচয় হয় িন৷ 2আিম চাই তারা ও েতামরা েযন শিক্তশালী হেয় ওেঠা!
এবং েযন পরস্পর ভালবাসার বন্ধেন বঁাধা থােকা; আর সুিবেবচনার
মধয্ িদেয় েয দৃঢ় িবশ্বাস আেস তােত সমৃদ্ধ হও৷ আিম চাই েতামরা
ঈশ্বেরর িনগূঢ় সতয্ পূণর্রূেপ জােনা৷ ঈশ্বর যা প্রকাশ কেরেছন েসই
গুপ্ত সতয্ খ্রীষ্ট িনেজ৷ 3 খ্রীেষ্টর মেধয্ই িনিশ্চতরূেপ সমস্ত িবজ্ঞতা ও
জ্ঞােনর ঐশ্বযর্ িনিহত আেছ৷

4 আিম এসব কথা বলিছ, েযন েকউ েতামােদর বড় বড় মতবাদ
িদেয় িবপথগামী না কের; যা মেন হয় ভাল িকন্তু আসেল িনছক
িমথয্া৷ 5 ৈদিহকভােব আিম েতামােদর কাছ েথেক দূের থাকেলও
আিত্মকভােব আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ৷ েতামােদর সুশৃঙ্খল জীবন
েদেখ ও খ্রীেষ্ট েতামােদর সুদৃঢ় িবশ্বাস েদেখ আিম আনিন্দত৷

খ্রীেষ্টেত জীবনযাপন কর
6 খ্রীষ্ট যীশুেক েতামরা েযমনভােব প্রভু বেল গ্রহণ কেরছ

েতমনভােবই যীশুেত জীবনযাপন করেত থাক৷ 7 খ্রীেষ্টর মেধয্
গভীরভােব েগঁেথ িগেয় তঁারই ওপের েতামরা গেড় ওেঠা এবং েযমন
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েতামােদর েশখােনা হেয়েছ েসইভােবই িবশ্বােস দৃঢ় হও; আর সবর্দা
কৃতজ্ঞতা সহকাের ধনয্বাদ দাও৷

8 সাবধান েথেকা, েকউ েযন দশর্ন িবদয্া ও ফঁািকর ছলনা দ্বারা
েতামােদর িবশ্বাস েথেক সিরেয় না িনেয় যায়৷ ঐসব মতবাদ খ্রীষ্ট
হেত আেস িন, এেসেছ মানুেষর পরম্পরাগত িশক্ষা ও জগেতর
েলাকেদর প্রাথিমক ধারণার মধয্ িদেয়৷ 9 কারণ ঈশ্বেরর সমূ্পণর্তা
খ্রীেষ্টর েদেহর মেধয্ বাস কেরেছ; 10আর েতামরা খ্রীেষ্টেতই পূণর্তা
লাভ কেরছ, েতামােদরআর িকছুরই প্রেয়াজন েনই৷ খ্রীষ্ট সমস্ত শাসক
ও আিধপেতয্র কতর্ া৷

11 খ্রীেষ্ট েতামােদর িভন্ন রকেমর সুন্নত হেয়েছ৷ েসই সুন্নত
মানুেষর হাত িদেয় হয় িন, এই সুন্নত হেচ্ছ েতামােদর পাপময় প্রকৃিত
েথেক মুিক্তলাভ; আর এই রকেমর সুন্নত খ্রীেষ্টই সম্পন্ন হেয়েছ৷
12 েতামােদর বািপ্তেস্মর সময় েতামােদর পুরােনা সত্ত্বা মের িগেয়িছল,
েতামরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সমািধস্থ হেয়িছেল, েসই বািপ্তেস্ম েতামরা খ্রীেষ্টর
সেঙ্গ পুনরুিত্থত হেয়িছেল কারণ ঈশ্বেরর পরাক্রেম েতামােদর িবশ্বাস
িছল৷ খ্রীষ্টেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত করেত ঈশ্বেরর েসই
পরাক্রম প্রকািশত হেয়িছল৷

13 েতামােদর পােপর কারেণ এবং েতামােদর পাপময় প্রকৃিতর
কবল েথেক উদ্ধার লাভ বা সুন্নত হয় িন বেল েতামরা আিত্মকভােব মৃত
িছেল৷ িকন্তু খ্রীেষ্টর সেঙ্গ ঈশ্বর েতামােদর জীিবত করেলন, আর ঈশ্বর
েতামােদর সব পাপ ক্ষমা করেলন৷ 14 ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন
করার ফেল আমরা দায়বদ্ধ িছলাম, েসই দায় এর মেধয্ আমােদর
ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা পালেনর বয্থর্তার কথা িলিখত িছল; িকন্তু ঈশ্বর
আমােদর েসই দায় মকুব করেলন৷ ঈশ্বর েসই দায় এর তািলকা িনেয়
কু্রেশর উপর েপেরক িদেয় ঝুিলেয় িদেলন; 15 আর এইভােব সমস্ত
(আিত্মক) শাসক ও আিধপতয্েক পরাস্ত করেলন৷ ঈশ্বর জগতেক
েদখােলন েয তারা শিক্তহীন৷

মানুেষর ৈতরী িনয়ম অনুসরণ কেরা না
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16 এই জনয্ খাদয্ িক পানীয় িনেয় বা েকান পবর্ পালন, অমাবসয্া,
িক িবশ্রামবােরর িবেশষ িদনগুিল পালন িনেয় েকউ েযন েতামােদর
িবচার না কের৷ 17 অতীেত ঐ সবিকছু িছল ভিবষয্েত যা হেব তার
ছায়ার মেতা, িকন্তু নতুন যা িকছু আসিছল তা খ্রীেষ্টর৷ 18 যঁারা
িবনম্রতার ভান কের এবং স্বগর্দূতেদর উপাসনা কের আেমাদ পায়
তােদর েকউ েযন েতামােদর পুরস্কার প্রািপ্তর অেযাগয্তা প্রমাণ না
কের৷ এইরূপ বয্িক্ত সবসমেয়ই িনেজর েদখা দশর্েনর কথা বেল এবং
অনািত্মক িচন্তার দ্বারা িবনা কারেণ িবনাশরূপ অহঙ্কাের ফুেল ওেঠ৷
19 এরূপ েলােকরা খ্রীষ্টেক ধের থােক না, িযিন েদেহর মস্তক স্বরূপ৷
সমস্ত েদহটাই খ্রীেষ্টর উপর িনভর্ রশীল এবং খ্রীেষ্টর জনয্ই েদেহর
সমস্ত অঙ্গ প্রতয্ঙ্গগুিল পরস্পরেক যত্ন কের ও পরস্পেরর জনয্ িচন্তা
কের৷ এেতই েদহ শিক্তশালী হয় এবং েদহেক একসােথ ধের রােখ,
আর এইভােব ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের েদহ বৃিদ্ধলাভ কের৷

20 খ্রীেষ্টর সেঙ্গ েতামােদর মৃতুয্ হেয়েছ বেল েতামরা জগেতর
প্রাথিমক িশক্ষার অধীন নও৷ তবু এমনভােব চলছ েযন মেন হেচ্ছ
েতামরা এখনও জগেতর েলাক৷ েতামরা জগেতর এইসব িনয়ম কানুন
এখনও েমেন চলছ েযমন: 21 “ওটা খাওয়া িঠক নয়,” “ওটা
েচেখ েদখেব না,” “ওটা ছঁুেয়া না” ইতয্ািদ৷ 22 এসব িনয়ম কানুেনর
অন্তগর্ত বস্তু (িবষয়) বয্বহাের ভয় পায় এবং এগুিল গেড় উেঠেছ
মানুেষর আেদশ ও িশক্ষার উপর িভিত্ত কের৷ 23 ঈশ্বেরর িনেদর্ শ নয়,
এসব িনয়ম কানুন হল মানুেষর গড়া ধেমর্র অংশ ও জ্ঞানপূণর্ বেল
িবেবিচত হয় এবং যােত িবনেয়র ভান ও কৃচ্ছসাধন করার কথা থােক৷
িকন্তু এইসব িনয়ম কানুন মানুেষর মেধয্ েয পাপ প্রবৃিত্তগুিল থােক
েসগুিলেক বেশ আনেত পাের না৷

3
খ্রীেষ্ট েতামার নতুন জীবন

1 খ্রীেষ্টর সেঙ্গ েতামরা মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়ছ; তাই
স্বগীর্য় িবষয়গুিলর জনয্ েচষ্টা কর, েযখােন খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর দিক্ষণ
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পােশ বেস আেছন৷ 2 েসই স্বগীর্য় িবষয়সকেলর কথা ভাব, েয সকল
িবষয়বস্তু জগেত আেছ েসগুিলর িবষয় নয়৷ 3 কারণ েতামােদর
পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্ হেয়েছ আর েতামােদর নতুন জীবন খ্রীেষ্টর সেঙ্গ
ঈশ্বেরর মেধয্ িনিহত আেছ৷ 4 খ্রীষ্ট যখন িফের আসেবন, তখন
েতামরাও তঁার সেঙ্গ মিহমামিণ্ডত হেয় প্রকািশত হেব৷

5 তাই েতামােদর জাগিতক স্বভাব েথেক সব মন্দ িবষয় দূর কের
দাও৷ েযমন: েযৗনপাপ, অপিবত্রতা, অশুিচ িচন্তার বশবতীর্ হওয়া,
মন্দ িবষেয়র লালসা করা এবং েলাভ৷ েলাভ এক প্রকার প্রিতমা পূজা৷
6এইসেবর জনয্ ঈশ্বেরর েক্রাধ হেচ্ছ৷ 7 েতামােদর অতীেতর পাপময়
জীবেন েতামরা েসইসব মন্দ কােজ িলপ্ত িছেল৷

8 িকন্তু এখন েতামােদর জীবন েথেক রাগ, েক্রাধ, ঘৃণাপূণর্
অনুভূিত,অপমানসূচকআচরণ এবং লজ্জাজনকআলাপ সব দূর কের
দাও৷ 9 পরস্পেরর কােছ িমথয্া বেলা না, কারণ েতামরা েতামােদর
পুরােনা পাপময় সত্ত্বােক তার সমস্ত মন্দ কমর্ সেমত তয্াগ কেরছ৷
10 েতামরা নতুন সত্ত্বােক পিরধান কেরছ; এই নতুন জীবেন েতামােদর
নতুন কের ৈতরী করা হেচ্ছ৷ েতামােদর িযিন সৃষ্টি কেরেছন েতামরা
তঁার মেতা হেয় উঠছ, এই নতুন জীবেনর মাধয্েম েতামরা ঈশ্বেরর
সতয্ পিরচয় পাচ্ছ৷ 11এই নতুন জীবেন ইহুদী িক গ্রীক এর মেধয্ েকান
পাথর্কয্ েনই৷ যােদর সুন্নত হেয়েছ আর যােদর সুন্নত হয় িন, অথবা
েকান িবেদশী বা ববর্র এেদর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ ক্রীতদাস বা
স্বাধীেনর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ খ্রীষ্ট ঐসব িবশ্বাসীেদর মেধয্ বাস
কেরন৷ একমাত্র খ্রীষ্টই হেলন প্রেয়াজনীয় িবষয়৷

পরস্পেরর সাহচেযর্য্ েতামােদর নতুন জীবন
12 ঈশ্বর েতামােদর মেনানীত কেরেছন ও েতামােদর তঁার পিবত্র

েলাক বেল িনরূপণ কেরেছন৷ িতিন েতামােদর ভালবােসন, তাই
এইসব ভাল গুণগুিল ধের েরেখ সহানুভূিতপূণর্, দয়ালু, নম্র, ভদ্র
এবং ৈধযর্য্য্বান হও৷ 13 পরস্পেরর প্রিত কু্রদ্ধ ভাব েরেখা না িকন্তু
এেক অপরেক ক্ষমা কর৷ েকউ যিদ েতামার িবরুেদ্ধ েকান অনয্ায়
কের, তেব এেক অপরেক ক্ষমা কেরা৷ অপরেক ক্ষমা কেরা, কারণ
প্রভু েতামােদর ক্ষমা কেরেছন৷ 14 এসব েতা করেবই িকন্তু সবার
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ওপের পরস্পেরর প্রিত ভালবাসা েরেখা, েসই ভােলাবাসা েতামােদর
একসূেত্র গঁােথ আর পিরপূণর্তা েদয়৷ 15 প্রভু খ্রীষ্ট েয শািন্ত েদন তা
েতামােদর অন্তেরর সমস্ত িচন্তােক সংযত রাখুক৷ েতামরা েতা েসই
কারেণই শািন্ত েপেত একেদেহআহূত হেয়ছ৷ েতামরা সব সময় কৃতজ্ঞ
থাক৷

16 খ্রীেষ্টর িশক্ষা েতামােদর অন্তের প্রচুর পিরমােণ থাকুক৷ সকল
িবজ্ঞতা বয্বহার কের পরস্পরেক বিলষ্ঠ কর এবং িশক্ষা দাও৷
কৃতজ্ঞিচেত্ত ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গীতসংিহতার গীত, প্রশংসার গীত এবং
আিত্মক গীত গাও৷ 17কথায় বা কােজ যা িকছু কেরা, সবই প্রভুর নােম
কর এবং িপতা ঈশ্বরেক যীশুর মাধয্েম ধনয্বাদ দাও৷

অেনয্র সেঙ্গ েতামার নতুন জীবন
18স্ত্রীরা, েতামরা েতামােদর স্বামীর অনুগতা থাক, এটাই হেব প্রভুর

অনুসারীেদর উপযুক্ত কাজ৷
19 স্বামীরা, েতামরা েতামােদর স্ত্রীেক ভালবাস, তােদর সেঙ্গ মধুর

বয্বহার কেরা৷
20 সন্তানরা, েতামরা সব িবষেয় েতামােদর বাবা-মার বাধয্ হেয়া,

এেত প্রভু সন্তুষ্ট হন৷
21 িপতারা েতামরা েতামােদর সন্তানেদর িবরক্ত কেরা না, তােদর

খুশী মেতা চলেত না পারেল তারা উৎসাহ হারােব৷
22ক্রীতদাসরা, েতামােদর মিনবেদর সব িবষেয় মানয্ করেব৷ তঁারা

েদখুন বা না েদখুন েতামরা সব সময় তঁােদর বাধয্ েথেকা৷ এেত
েতামরা মানুষেক খুশী করেত নয়, িকন্তু প্রভুেকই খুশী করেত েচষ্টা
করছ, সুতরাং সততার সেঙ্গ মিনবেদর মানয্ কেরা, কারণ েতামরা
প্রভুেক সম্মান কেরা৷ 23 েতামরা সমস্তকাজআন্তিরকতার সেঙ্গকেরা৷
মানুেষর জনয্ েয করছ তা নয়, িকন্তু প্রভুর কাজ মেন কেরই কাজ
কের যাও৷ 24 মেন েরেখা, প্রভুর কাছ েথেকই েতামরা তার পুরস্কার
পােব. ঈশ্বর তঁার আপনজনেদর েদেবন বেল েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
েতামরা তার অংশীদার হেব৷ েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টরই েসবা করছ৷
25 মেন েরেখা, েকউ যিদ অনয্ায় কাজ কের, েসই বয্িক্তেক তার
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অনয্ায় কােজরজনয্ শািস্ত েপেত হেব৷ প্রভু সকলেকই সমভােব িবচার
কেরন৷

4
1 মিনবরা, েতামরা েতামােদর ক্রীতদাসেদর প্রিত নয্ায় ও সৎ 

বয্বহার কেরা৷ মেন েরেখা, স্বেগর্ েতামােদরও এক প্রভু আেছন৷

খ্রীষ্টীয়ানেদর জনয্ েপৗেলর উপেদশ
2 েতামরা প্রাথর্নায় িনিবষ্ট থাক; সবর্দা সজাগ েথেকা এবং প্রাথর্নার

সমেয় প্রথেম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জািনও৷ 3 এই সেঙ্গ আমােদর জনয্ও
প্রাথর্না কেরা, প্রাথর্না কেরা েযন ঈশ্বর আমােদর জনয্ অপেরর কােছ
সুসমাচার প্রচােরর সুেযাগ কের েদন, প্রাথর্না কেরা আমরা েযন েসই
িনগূঢ়তত্ত্ব, যা ঈশ্বর খ্রীেষ্টর সম্বেন্ধ প্রকাশ কেরেছন, তাও েলাকেদর
জানােত পাির৷ এই সতয্ প্রচােরর জনয্ই আিম আজ কারাগাের আিছ৷
4 প্রাথর্না কেরা েযন পিরষ্কার কের েসই সতয্ েলাকেদর কােছ আিম
তুেল ধরেত পাির, এটাই আমার কতর্ বয্৷

5 যঁারা খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী নয় তােদর সেঙ্গ বুিদ্ধপূবর্ক বয্বহার কেরা;
আর সমস্ত সুেযােগর সদ্ববয্বহার কেরা৷ 6 েতামােদর কথাবাতর্ া সব
সময় েযন িবজ্ঞতা ও মাধুযর্য্ পূণর্ হয়, তাহেল প্রেতয্ক মানুষেক েতামরা
যথাযথভােব উত্তর িদেত পারেব৷

েপৗেলর সঙ্গী সাথীেদর সমাচার
7 তুিখক খ্রীেষ্টেত আমার েস্নেহর ভাই, িতিন প্রভুেত একজন

িবশ্বস্ত েসবক ও আমার সহকমীর্৷ িতিন িগেয় আমার জীবেন িক
ঘটেছ তার সব েতামােদর জানােবন৷ 8 আিম েতামােদর কােছ
তােক এই উেদ্দেশয্ই পাঠালাম৷ আিম চাই েযন েতামরা জানেত
পার আমরা সকেল েকমন আিছ৷ আিম তােক পাঠালাম, েযন িতিন
িগেয় েতামােদর মেন ভরসা েদন৷ 9 আিম ওনীিষমােসর সেঙ্গ তােক
পাঠালাম৷ ওনীিষমাস হেলন খ্রীেষ্টেত একজন িবশ্বস্ত ও িপ্রয় ভাই৷
িতিন েতা েতামােদর দেলরই একজন৷ তুিখক এবং ওনীিষমাস িগেয়
এখানকার সব সমাচার েতামােদর েদেবন৷
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10 আিরষ্টাখর্ েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন, িতিন আমার এখােন
কারাগােরর মেধয্ আেছন আর বাণর্বার খুড়তুেতা ভাই মাকর্ ও
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ (মােকর্ র বয্াপাের এর আেগই
েতামােদর জািনেয় িছলাম৷ িতিন ওখােন েগেল তঁােক সাদের গ্রহণ
কেরা৷) 11 যুষ্ট যােক যীশু বেলও ডাকা হয় িতিনও েতামােদর শুেভচ্ছা
জানােচ্ছন৷ ইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছন, তঁােদর
মেধয্ েকবল এঁরাই আমার সেঙ্গ ঈশ্বেরর রাজয্ িবস্তােরর জনয্ কাজ
করেছন৷ এঁরা আমার মেন আনন্দ িদেয়েছন৷

12 ইপাফ্রাও েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন; িতিন েতা েতামােদরই
েলাক, িতিন খ্রীষ্ট যীশুর একজন েসবক৷ িতিন সব সময় েতামােদর
জনয্ বয্াকুলভােব প্রাথর্না কেরন েযন েতামরা ঈশ্বেরর ইচ্ছায়
আিত্মকভােব বৃিদ্ধলাভ কর, িসদ্ধ হও ও ঈশ্বেরর অিভেপ্রত সব িকছুেত
েতামরা পূণর্ হও৷ 13 আিম তঁার িবষেয় এই সাক্ষয্ িদিচ্ছ েয িতিন
েতামােদর জনয্ ও লায়িদেকয়া এবং িহয়রাপিলর খ্রীষ্ট-িবশ্বাসীেদর
জনয্ কেঠার পিরশ্রম কেরেছন৷ 14 আমােদর িপ্রয় িচিকৎসক লূক
ও দীমা েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

15 েতামরা লায়িদেকয়া সমিবশ্বাসী ভাই ও েবােনেদর এবং নুম্ফােক
ও তার গৃেহ েয মণ্ডলী সমেবত হন তঁােদর সকলেক আমার শুেভচ্ছা
জািনও৷ 16 এই িচিঠ পড়ার পর েতামরা এই িচিঠিট লায়িদেকয়ার
মণ্ডলীেত পািঠেয় িদও এবং িনিশ্চতভােব েদেখা যােত ঐ মণ্ডলীেক তা
পেড় েশানােনা হয়৷ আিম লায়িদেকয়ার মণ্ডলীেক েয িচিঠ িলখিছ তা
েতামরাও পাঠ কেরা৷ 17আির্খপ্পেক বেলা, “প্রভু েতামােক েয কাজ
িদেয়েছন তা িনশ্চয় কের েশষ কেরা৷”

18 আিম েপৗল, িনেজ হােত িলেখ েতামােদর আমার শুেভচ্ছা
জানািচ্ছ৷ আমােক স্মরেণ েরেখা, আিম কারাগাের বন্দী অবস্থায়
আিছ৷ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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