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ইিফষীয়েদর
প্রিত পত্র

1 খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরত েপৗেলর কাছ েথেক এই িচিঠ৷ ঈশ্বেরর
ইচ্ছাক্রেম আিম একজন েপ্রিরত৷
ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা যারা ইিফেষ বাস কের এবং খ্রীষ্ট যীশুেত

িবশ্বাসী, তােদর কােছ এই িচিঠ িলখিছ৷
2 আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও শািন্ত

েতামােদর সহবতীর্ েহাক্৷

খ্রীেষ্টর মাধয্েম আিত্মক আশীবর্াদ লাভ
3 আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা েহাক্◌্৷

িতিন খ্রীেষ্ট আমােদর স্বগীর্য় স্থােন সমস্ত আিত্মক আশীবর্ােদ পূণর্
কেরেছন৷ 4জগৎ সৃষ্টির পূেবর্ ঈশ্বর তঁার পিবত্র, িনেদর্ াষ এবং েপ্রমময়
েলাক হবার জনয্ আমােদর খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় েবেছ িনেলন৷ 5জগৎ 
সৃষ্টির পূেবর্ই ঈশ্বর িঠক কেরিছেলন েয আমরা খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার
সন্তান হব৷ এ কাজ ঈশ্বর িনেজই সম্পন্ন করেত েচেয়িছেলন, আর
তােতই িতিন খুশী হেলন৷ 6 ঈশ্বেরর এই মহান অনুগ্রহ তঁার প্রশংসার
কারণ হেয় উেঠেছ; আর এই অনুগ্রহ ঈশ্বর আমােদর মুক্তহেস্ত দান
কেরেছন৷ িতিন যােক ভালবােসন েসই খ্রীেষ্টর মাধয্েমই এই অনুগ্রহ
ঈশ্বর আমােদর মুক্তহেস্ত দান কেরেছন৷

7খ্রীেষ্টর রেক্তর দ্বারাআমরা মুক্ত হেয়িছ৷ ঈশ্বেরর মহানুগ্রেহর ফেল
আমােদর পাপসমূহ ক্ষমা েপেয়েছ৷ 8 েসই অনুগ্রহ ঈশ্বর আমােদর
পযর্াপ্ত পিরমােণ িদেয়েছন৷ সমস্ত জ্ঞান ও অন্তদৃর্ ষ্টির সােথ, 9 িনেজই
তঁার েগাপন পিরকল্পনা আমােদর কােছ প্রকাশ কেরেছন, আর এই
িছল ঈশ্বেরর ইচ্ছা এবং িতিন তা খ্রীেষ্টর মাধয্েম সম্পন্ন করেত
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পিরকল্পনা করেলন৷ 10 তঁার িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর এই পিরকল্পনা
কেরিছেলন েয স্বগর্ ও মেতর্ য্র সব িকছুই খ্রীেষ্টর সেঙ্গ সংযুক্ত হেব;
আর খ্রীষ্ট হেবন সবার মস্তক৷

11 ঈশ্বেরর েলাক হবার জনয্ আমরা খ্রীেষ্ট মেনানীত হেয়িছলাম৷
ঈশ্বর পূেবর্ই িস্থর কেরিছেলন েয আমরা তঁার আপনজন হব, তাই
িছল ঈশ্বেরর অিভপ্রায়৷ ঈশ্বর যা চান বা যা করার িসদ্ধান্ত েনন, তঁার
ইচ্ছানুসাের তা সম্পন্ন কেরন৷ 12 খ্রীেষ্টর ওপর যারা প্রতয্াশা কেরেছ
তােদর মেধয্ আমরা অগ্রণী৷ আমােদর মেনানীত করা হেয়েছ েযন
আমরা ঈশ্বেরর মিহমার প্রশংসা কির৷ 13 খ্রীেষ্টেত েতামরা েতামােদর
পিরত্রােণর জনয্ েসই সুসমাচােরর সতয্ বাতর্ া শুেনিছেল এবং েতামরা
খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কেরিছেল; আর েতামােদর পিবত্র আত্মা দান কের ঈশ্বর
েতামােদর ওপর তঁার িনেজর মািলকানার ছাপ িদেয়েছন৷ 14ঈশ্বর তঁার
িনজস্ব েলাকেদর যা িকছু েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, েসই পিবত্র
আত্মা হল তার জািমনস্বরূপ, আর যঁারা ঈশ্বেরর েলাক তারা এর
মাধয্েম পূণর্ স্বাধীনতা েভাগ করেব৷ এ সবিকছুর একমাত্র লক্ষয্ হল
তঁার মিহমায় প্রশংসা েযাগ করা৷

েপৗেলর প্রাথর্না
15-16এইজনয্আিমআমার প্রাথর্নায় েতামােদর সবর্দা স্মরণ কির ও

েতামােদরজনয্ সবর্দা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই৷আিম প্রভু যীশুর ওপর
েতামােদর িবশ্বােসর কথাও সমস্ত ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রিত েতামােদর
ভালবাসার কথা শুেনিছ৷ 17 আিম ঈশ্বেরর কােছ েতামােদর জনয্
িনরন্তর প্রাথর্না করিছ েযন, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মিহমাময় িপতা
েতামােদর েসই আত্মা েদন, যা েতামােদর িবজ্ঞ করেব এবং ঈশ্বরেক
েতামােদর কােছ প্রকাশ করেব যােত েতামরা তঁােক ভালভােব জানেত
পার৷

18আিম প্রাথর্না করিছ েযন েতামরা আপন আপন হৃদেয় ঐশ্বিরক
জ্ঞান লাভ করেত পার, তাহেল ভিবষয্েত িক প্রতয্াশার জনয্ ঈশ্বর
েতামােদর আহ্বান কেরেছন তা েতামরা জানেত পারেব৷ েয আশীবর্াদ
ঈশ্বর তঁার পিবত্র েলাকেদর েদবার জনয্ িস্থর কেরেছন তা কত
সম্পদশালী ও প্রতাপশালী তা েতামরা বুঝেত পারেব৷ 19 আমরা
যারা িবশ্বাসী, আমােদর মেধয্ ঈশ্বেরর েয মহাশিক্ত কাজ করেছ
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তাও েতামরা জানেত পারেব৷ 20 েসই মহাশিক্ত দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টেক
মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত কেরেছন ও তঁার ডানপােশ স্বগীর্য় স্থােন
বিসেয়েছন৷ 21 ঈশ্বর খ্রীষ্টেক সমস্ত রাজা, মহারাজা, শাসনকতর্ া ও
মহান েনতােদর েথেক এবং প্রেতয্ক শীষর্ স্থানীয় শিক্তর উেদ্ধর্ খ্রীষ্টেক
স্থাপন কেরেছন, েকবল এই কােল নয়, আগামীকােলও৷ 22 ঈশ্বর
সবিকছুই খ্রীেষ্টর চরেণর নীেচ স্থাপন কেরেছন৷ তঁােকই সকেলর
ওপের মস্তক স্বরূপ কের মণ্ডলীেক দান কেরেছন৷ 23 মণ্ডলী হল
খ্রীেষ্টর েদহ; আর তঁার পিরপূণর্তা সব িকছুই সমস্ত িদেক িদেয় পূণর্
কের৷

2
মৃতুয্ েথেক জীবন

1 অতীেত পােপর দরুন ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অপরােধর দরুন
েতামােদর আিত্মক জীবন মৃত িছল৷ 2 হঁয্া, অতীেত ঐসব পাপ িনেয়
েতামরা জীবনযাপন করেত৷ জগৎ েযভােব চেল েতামরা েসভােবই
চলেত৷ েতামরা আকােশর মন্দ শিক্তর অিধপিতর অনুসরণকারী
িছেল৷ েসই একই আত্মা এখনও যারা ঈশ্বেরর অবাধয্ তােদর মেধয্
িক্রয়াশীল৷ 3 অতীেত আমরা সকেল ঐ েলাকেদর মত চলতাম৷
আমােদর কুপ্রকৃিতর লালসােক চিরতাথর্ করেত েচষ্টা করতাম৷ আমরা
আমােদর েদহ ও মেনর অিভলাষ অনুযায়ী চলতাম৷ আমােদর েয
অবস্থা িছল তার দরুন ঐশ্বিরক েক্রাধ আমােদর ওপর েনেম আসেত
পারত, কারণ আমরা অনয্ আর পঁাচজেনর মেতাই িছলাম৷

4 িকন্তু ঈশ্বেরর করুণা অসীম৷ িতিন তঁার মহান ভালবাসায়আমােদর
কেতা ভালবােসন৷ 5 ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েযসব অনয্ায় কাজ কেরিছলাম
তার ফেলই আমরা আিত্মকভােব মৃত িছলাম; িকন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর
সােথ আমােদর নতুন জীবন িদেলন৷ আমরা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহই উদ্ধার
েপেয়িছ৷ 6ঈশ্বর যীশু খ্রীেষ্টর সেঙ্গআমােদর জীিবত কের স্বগীর্য়স্থােন
তঁার পােশ বসেত আসন িদেয়েছন৷ 7 ঈশ্বর এই কাজ করেলন েযন
আগামী যুগপযর্ােয় তঁার অতুলনীয় মহানুগ্রহ সকেলর প্রিত েদখােত
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পােরন৷ খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর প্রিত দয়াপরবশ হেয় এই অনুগ্রহ িতিন
প্রকাশ কেরেছন৷

8 কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর দ্বারা িবশ্বােসর মধয্ িদেয় েতামরা
উদ্ধার েপেয়ছ৷ িবশ্বাস করােতই েতামরা েসই অনুগ্রহ েপেয়ছ৷ েতামরা
িনেজরা িনেজেদর উদ্ধার কর িন৷ িকন্তু তা ঈশ্বেরর দানরূেপ েপেয়ছ৷
9 েতামােদর িনেজেদর কেমর্র ফল িহেসেব েতামরা উদ্ধার পাও িন,
তাই েকউই গবর্ কের বলেত পাের না েয েস তার িনেজর দ্বারা
উদ্ধার েপেয়েছ৷ 10 কারণ ঈশ্বরই আমােদর িনমর্াণ কেরেছন৷ খ্রীষ্ট
যীশুেত ঈশ্বর আমােদর নতুন সৃষ্টি কেরেছন েযন আমরা সবর্প্রকার
সৎ কাজ কির৷ এইসব সৎ কমর্ ঈশ্বর পূেবর্ই আমােদর জনয্ ৈতরী
কের েরেখিছেলন যােত আমরা েসই সৎ কাজ কের জীবন কাটােত
পাির৷

খ্রীেষ্টেত এক
11 েতামরা অইহুদী, পরজািতরূেপ জেন্মিছেল৷ েতামরাই েসই

েলাক যােদর সুন্নত ইহুদীরা বেল “অসুন্নত”৷ (তােদর সুন্নত হওয়া
েকবল এক প্রিক্রয়া, যা েদেহর ওপর মানুেষর হাত দ্বারা করা হয়৷)
12 মেন েরেখা অতীেত েসই সময় েতামরা খ্রীষ্ট েথেক দূের িছেল৷
েতামরা ইস্রােয়েলর নাগিরক িছেল না৷ ঈশ্বর তঁার প্রজােদর সেঙ্গ
েয চুিক্তগুিল কেরিছেলন, েতামরা েসইসব প্রিতশ্রুিতযুক্ত চুিক্তগুিলর
বাইের িছেল৷ েতামােদর প্রতয্াশা িছল নাআর েতামরা ঈশ্বরেকজানেত
না৷ 13 এক সময় েতামরা ঈশ্বর েথেক বহুদূের িছেল, িকন্তু এখন খ্রীষ্ট
যীশুেত েতামরা িনকটবতীর্ হেয়ছ৷

14 খ্রীষ্টই আমােদর শািন্তর উৎস৷ ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধয্ েয
শত্রুভাব প্রাচীেরর মত বয্বধান সৃষ্টি কেরিছল, খ্রীষ্ট িনজ েদহ উৎসগর্
কের ঘৃণা ও বয্বধােনর েসই প্রাচীর েভেঙ্গ িদেয়েছন৷ 15 ইহুদীেদর
িবিধ-বয্বস্থায় অেনক আেদশ ও িনয়মকানুন িছল; িকন্তু খ্রীষ্ট েসই
িবিধ-বয্বস্থা েলাপ কেরেছন৷ খ্রীেষ্টর উেদ্দশয্ িছল ঐ দুই দেলর মেধয্
শািন্ত স্থাপন করা এবং িনেজর মেধয্ িদেয় ঐ দুই দল েথেক এক
নতুন মানুষ সৃষ্টি করা, 16 এবং কু্রেশর ওপর তঁার মৃতুয্র মাধয্েম দুই
জনেগাষ্ঠীেক ঈশ্বেরর সােথ একই েদেহ পুনির্মিলত করা৷ এর ফেল দুই
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দেলর মেধয্ েয শত্রুভাব িছল, তার অবসান ঘটল৷ 17তাই খ্রীষ্ট এেস,
েতামরা যারা ঈশ্বর েথেক দূের িছেল, েতামােদর কােছ শািন্তর বাণী
প্রচার করেলন; আর যঁারা ঈশ্বেরর কােছর েলাক তােদর কােছ শািন্ত
িনেয় এেলন৷ 18 হঁয্া, খ্রীেষ্টর মাধয্েমআমরা সকেল একইআত্মার দ্বারা
িপতার কােছ আসেত পাির৷

19 তাই, েহ অ-ইহুদীরা, এখন েতামরা আর আগন্তুক বা িবেদশী
নও৷ এখন ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর সেঙ্গ েতামরাও নাগিরক৷ েতামরা
ঈশ্বেরর পিরবােরর সদসয্৷ 20 েপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা েয িভত
েগঁেথিছেলন তার ওপর েতামােদর েগঁেথ েতালা হেচ্ছ৷ খ্রীষ্ট স্বয়ং
হেচ্ছন েসই দালােনর গঁাথনীর প্রধান পাথর, 21 যা েগাটা দালানিটেক
ধের েরেখেছ৷ খ্রীষ্ট এই দালানিট গেড় েতােলন েযন তা প্রভুেত এক
পিবত্র মিন্দের পিরণত হেত পাের৷ 22খ্রীেষ্ট েতামােদর অনয্ মানুষেদর
সেঙ্গ একই সােথ েগঁেথ েতালা হেচ্ছ৷ েতামােদর এমন এক স্থান
িহেসেব গঠন করা হেয়েছ েযখােন ঈশ্বর আত্মার মাধয্েম বাস কেরন৷

3
অইহুদীেদর জনয্ েপৗেলর কাজ

1 এই জনয্ আিম (েপৗল) েতামােদর, অথর্াৎ অ-ইহুদীেদর জনয্
খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী৷ 2 েতামরা িনশ্চয়ই জান েয, ঈশ্বর েতামােদর সাহাযয্
করার জনয্ তঁার িনজ অনুগ্রেহ এই কাজ আমায় িদেয়েছন৷ 3 ঈশ্বর
তঁার িনগূঢ়তত্ত্ব আমায় জানেত িদেয়েছন৷ িতিন িনেজ েযসব িবষয়
আমায় েদিখেয়েছন, েস সকল িবষেয়র িকছু িকছু আিম ইিতমেধয্ই
িলেখিছ৷ 4 েসসব পাঠ করেল েতামরা বুঝেত পারেব েয আিম িঠক
ভােবই খ্রীষ্ট সম্বেন্ধ েজেনিছ৷ 5 এর আেগ যঁারা পৃিথবীেত িছেলন,
তঁােদর কােছ এই িনগূঢ়তত্ত্বজানােনা হয় িন৷ িকন্তু এখন েসই িনগূঢ়তত্ত্ব
িতিন তঁার পিবত্র েপ্রিরত ও ভাববাদীেদর কােছ আত্মার মাধয্েম বয্ক্ত
কেরেছন৷ 6 এই হল িনগূঢ়তত্ত্ব � যারা অ-ইহুদী তারা ইহুদীেদর সেঙ্গ
সমানভােব সব আশীবর্াদ পােব৷ ইহুদী ও অইহুদী উভেয়ই এক সেঙ্গ
একই েদেহর সদসয্৷ খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন,
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তা তারা একসেঙ্গ েভাগ করেব৷ অইহুদীরা সুসমাচােরর মধয্ িদেয় এই
সব িকছু পােব৷

7 ঈশ্বেরর িবেশষ অনুগ্রহ দােনর ফেল েসই সুসমাচার প্রচার করার
জনয্ আিম দাস হলাম; ঈশ্বর তঁার িনজ পরাক্রেম আমােক েসই
অনুগ্রহ িদেয়েছন৷ 8ঈশ্বেরর সমস্ত েলােকর মেধয্ আিম িনতান্ত নগনয্;
িকন্তু ঈশ্বর আমােক এক বরদান কেরেছন েযন আিম অইহুদীেদর
কােছ খ্রীেষ্টেত েয ধারণাতীত সম্পদ আেছ তা সুসমাচােরর মাধয্েম
তােদর জানাই৷ েসই সম্পদ এত অগাধ েয সমূ্পণর্ভােব তা বুঝেত
পারা যায় না৷ 9 ঈশ্বেরর িনগূঢ় পিরকল্পনার কথা সকলেক জানাবার
ভার ঈশ্বর আমায় িদেয়েছন৷ 10 সৃষ্টির শুরু েথেক ঈশ্বেরর এই
িনগূঢ় পিরকল্পনা তঁার মেধয্ই গুপ্ত িছল৷ ঈশ্বর, স্বয়ং সমস্ত িকছুর
সৃষ্টিকতর্ া৷ ঈশ্বর েচেয়িছেলন েযন স্বগীর্য়স্থােন সমস্ত আিধপতয্ ও
কতৃর্ েত্ত্বর কােছ নানািবধ উপােয় তঁার প্রজ্ঞা প্রিতফিলত কেরন এবং
মণ্ডলীর মাধয্েমই তারা এসব জানেত পাের৷ 11 পূবর্কােল ঈশ্বর েয
সব পিরকল্পনা িঠক কের েরেখিছেলন, এ সবই তার সেঙ্গ িমেল যায়৷
িতিন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম তঁার পিরকল্পনা অনুসাের
কাজ কেরেছন৷ 12 এখন খ্রীেষ্ট িবশ্বাস িনেয় আমরা ঈশ্বেরর সমু্মেখ
সাহস ও আত্মিবশ্বােসর সােথ আসেত পাির৷ খ্রীেষ্ট িবশ্বােসর মাধয্েমই
এটা করেত পাির৷ 13 আিম েতামােদর বিল, েতামােদর জনয্ আমায়
েয কষ্টেভাগ করেত হেয়িছল তার জনয্ েতামরা হতাশ ও িনরাশ হেয়া
না৷ আমার কষ্ট েতামােদর সম্মািনত করুক৷

খ্রীেষ্টর ভালবাসা
14এই কারেণআিম িপতার কােছ নতজানু হই৷ 15 তঁার কাছ েথেকই

স্বেগর্র বা মেতর্ য্র প্রেতয্ক পিরবার প্রকৃত নাম পায়৷ 16আিম িপতার
কােছ প্রাথর্না কির েযন তঁার মহান প্রতােপ িতিন েতামােদর েসই শিক্ত
েদন যার ফেল েতামােদর অন্তরাত্মা বিলষ্ঠ হেয় ওেঠ৷ তঁার আত্মার
দ্বারা িতিন েতামােদর েসই শিক্ত েদেবন৷ 17 আিম প্রাথর্না কির েযন
িবশ্বােসর মধয্ িদেয় খ্রীষ্ট েতামােদর হৃদেয়র মেধয্ বাস কেরন৷ েযন
েতামােদর জীবন েপ্রেম সুদৃঢ় হয় ও েপ্রমরূপ িভেতর উপর গেড়
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উঠেত পাের৷ 18 আিম প্রাথর্না কির, েযন েতামরা ও ঈশ্বেরর সমস্ত
পিবত্র েলাকরা খ্রীেষ্টর েপ্রেমর মহত্ব বুঝেত সক্ষম হও৷ েতামরা েযন
েসই েপ্রেমর গভীরতা, উচ্চতা, ৈদঘর্য্ ও িবস্তারজানেত পার৷ 19খ্রীেষ্টর
েপ্রম এেতা মহান েয েকান মানুেষর পেক্ষ সিতয্ কের তা জানা সম্ভব
নয়৷ আিম প্রাথর্না করিছ েযন েতামরা েসই েপ্রম উপলিদ্ধ করেত পার
আর তােতই েতামরা সমূ্পণর্ভােব ঈশ্বেরর প্রকৃিতেত পূণর্ হেব৷

20 ঈশ্বেরর েয শিক্ত আমােদর মেধয্ সিক্রয় রেয়েছ, েসই শিক্তর
দ্বারা ঈশ্বর আমরা যা চাই বা িচন্তা কির তার েথেকও অেনক েবশী
কাজ করেত পােরন৷ 21 মণ্ডলীেত ও খ্রীষ্ট যীশুেত যুগ যুগান্ত ধের
তঁারই মিহমা েহাক্◌্৷ আেমন৷

4
েদেহর একতা

1 আিম প্রভুর বেল কারাগাের বন্দী৷ ঈশ্বর েতামােদর মেনানীত
কেরেছন েযন েতামরা তঁার েলাক হেত পার৷ আিম েতামােদর
েসইরকম জীবনযাপন করেত অনুেরাধ কির, েযভােব ঈশ্বেরর
েলাকেদর জীবনযাপন করা উিচত৷ 2 েতামরা সবর্দাই নতনম্র
থাক, সিহষু্ণ হও, ভালেবেস এেক অপরেক গ্রহণ কর৷ 3 পিবত্র
আত্মা েতামােদর যুক্ত কেরিছেলন৷ েসই একতা রক্ষা করার জনয্
সেবর্াত্তমভােব েচষ্টা কর৷ শািন্ত েতামােদর একসেঙ্গ ধের থাকুক৷ 4 েদহ
এক ও আত্মা এক, িঠক েসইরকমই ঈশ্বর েতামােদর সকলেক এক
প্রতয্াশার জনয্ আহ্বান কেরেছন৷ 5 েকবল একই প্রভু, এক িবশ্বাস ও
এক বািপ্তস্ম রেয়েছ; 6আর আেছন এক ঈশ্বর িযিন সকেলর িপতা৷
িযিন সকেলর ওপের কতৃর্ ত্ত্ব কেরন৷ িতিন সবর্ত্র আেছন ও সবিকছুেত
আেছন৷

7খ্রীষ্টআমােদর প্রেতয্কেক িবেশষ িবেশষ বরদান িদেয়েছন৷ যােক
যা িদেত ইচ্ছা কেরেছন তােক তা িদেয়েছন৷ 8 তাই শাস্ত্র বলেছ:

“িতিন উেদ্ধর্ আকােশ েগেলন,
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সেঙ্গ বন্দীেদর িনেয় েগেলন, আর মানুেষর হােত তুেল িদেয়
েগেলন নানা বরদান৷” গীতসংিহতা 68:18

9 যখন বলা হেয়েছ, “িতিন উেদ্ধর্ উেঠ েগেলন,” তার অথর্ িক?
তার অথর্ এই েয প্রথেম িতিন িনেম্ন পৃিথবীেত েনেমিছেলন৷ 10 েসই
জন িযিন েনেম এেসিছেলন (খ্রীষ্ট) িতিন েসই একই বয্িক্ত িযিন
আকােশর েথেকও উেচ্চ উেঠিছেলন, যােত সব িকছুই তঁার দ্বারা
পূণর্ করেত পােরন৷ 11 েসই খ্রীষ্ট েলাকেদর বরদান করেলন, তােদর
কেয়কজনেক েপ্রিরত করেলন, আবার কেয়কজনেক ভাববাদী,
কেয়কজনেক সুসমাচার প্রচারক, কেয়কজনেক িশক্ষক ও পালক
হবার ক্ষমতা িদেলন৷ 12 ঈশ্বেরর েলাকেদর প্রস্তুত করার জনয্ ও
েসবার কাজ সম্পন্ন করার উেদ্দেশয্ খ্রীষ্ট এইসব বরদান কেরেছন৷
খ্রীেষ্টর েদহরূেপ মণ্ডলীেক গঠন করার জনয্ িতিন েসইসব বর
িদেয়েছন৷ 13 েয পযর্ন্ত না আমরা ঈশ্বেরর পুেত্রর িবষেয় একই িবশ্বাস
ও তত্ত্বজ্ঞােন সুষ্ঠভােব যুক্ত হব, েসই পযর্ন্ত এই কাজ চলেত থাকেব৷
আমােদর পিরণত মানুেষর মেতা হেত হেব৷আমরা ততিদন বৃিদ্ধ েপেত
থাকব েয পযর্ন্ত না খ্রীেষ্টর মত হই ও তঁার মত সমূ্পণর্ িসদ্ধ হই৷

14 তখন আমরা আর িশশুর মত থাকব না৷ জাহাজ েযমন তরেঙ্গর
দাপেট এিদক ওিদক চািলত হয়, েতমিন আমরা েকান নতুন িশক্ষা
দ্বারা আর স্থানচুয্ত হব না; ঠগবাজ েলােকর নতুন িশক্ষা দ্বারা আমরা
প্রভািবত হব না৷ এরা তােদর পিরকল্পনা ও চালবািজ দ্বারা মানুষেক
ঠিকেয় ভুল পেথ িনেয় যায়৷ 15 আমরা বরং েপ্রেমর সেঙ্গ সতয্
কথাই বলব, এইভােব খ্রীেষ্টর মেতা সব িবষেয় আমরা বৃিদ্ধলাভ করব৷
খ্রীষ্ট হেলন মস্তক, আমরা তঁার েদহ৷ 16 সমস্ত েদহটা খ্রীেষ্টর ওপর
িনভর্ রশীল৷ েদেহর সমস্ত অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ পরস্পেরর সেঙ্গ একেত্র যুক্ত
রেয়েছ৷ েদেহর িবিভন্ন অঙ্গ যখন তােদর করণীয় কাজ কের, তখন
সমস্ত েদহ বৃিদ্ধলাভ কের েপ্রেম শক্ত ও দৃঢ় হয়৷

সিঠক জীবনযাপেনর িনেদর্ শ
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17 প্রভুর হেয় আিম েতামােদর সতকর্ কের িদিচ্ছ, যারা িবশ্বাস
কের না এমন েলাকেদর মেতা জীবনযাপন কেরা না৷ এমন েলােকর
িচন্তাধারা মূলয্হীন৷ 18 তােদর জ্ঞান বুিদ্ধ েনই৷ তারা িকছুই জােন না
কারণ শুনেত চায় না৷ তাই েয জীবন ঈশ্বর তােদর িদেত চান তা েথেক
তারা বিঞ্চত থােক৷ 19 তােদর মেন লজ্জা বেল েকান অনুভূিতই েনই,
তারা মন্দ পেথ িনেজেদর গা ভািসেয় িদেয়েছ৷ িবনা িদ্বধায় তারা সব
রকম খারাপ কাজ কের চেল৷ 20 িকন্তু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক েতামরা
েতা এমন মন্দ িশক্ষা পাও িন৷ 21 আিম জািন তঁার অনুগামী িহসােব
েসই সতয্ অনুসাের েতামােদর িশক্ষা েদওয়া হেয়িছল, েয সতয্ খ্রীষ্ট
যীশুেত রেয়েছ৷ 22 েতামােদর পুরােনা প্রবৃিত্তেক তয্াগ করেত িশক্ষা
েদওয়া হেয়েছ৷ আেগ েযভােব মন্দ জীবনযাপন করেত তা ছাড়েত
বলা হেয়েছ৷ েসই পুরােনা সত্ত্বা িদন িদন মন্দ েথেক মন্দতর হয়,
কারণ েলাকরা তােদর মন্দ িচন্তা দ্বারা প্রবিঞ্চত হয়৷ 23 িকন্তু েতামােদর
েশখােনা িশক্ষা অনুসাের েতামরা আপন হৃদেয় পুনরায় নতুন হেয় ওঠ,
24 এবং েসই নতুন সত্ত্বােক অবশয্ই পিরধান কর৷ েসই নতুন সত্ত্বা
ঈশ্বেরর মত হবার জনয্ সৃষ্টি করা হেয়েছ, যা সতয্ই ভাল এবং পিবত্র৷

25 তাই এেক অপেরর কােছ িমথয্া বলা বন্ধ কর, কারণ আমরা
পরস্পর এক েদেহরই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ৷ 26 েরেগ েগেল তার প্রভােব েযন
পাপ কেরা না এবং সারািদন রাগ কের েথেকা না৷ 27 েতামােক পরাস্ত
করেত িদয়াবলেক েকান রকম সুেযাগ িনেত িদও না৷ 28 েয এক সময়
চুির করত েস েযন আর কখনও চুির না কের, বরং ভাল িকছু কাজ
করেত িনজ হােত পিরশ্রম কের৷ েস েযন সবরকম ভাল কাজ কের,
তাহেল অভাবী েলাকেদর সেঙ্গ ভাগ কের েদবার জেনয্ও তার িকছু
থাকেব৷

29অপেরর সেঙ্গ আলাপ আেলাচনা করার সময় েকান খারাপ কথা
বেলা না৷ েলােকেদর প্রেয়াজনীয় আিত্মক শিক্ত েদবার জনয্ যা ভাল
েকবল তাই-ই বল৷ এমনভােব কথা বল েযন েতামার কথায় অপেরর
উপকার হয়৷ 30 েতামরা ঈশ্বেরর পিবত্রআত্মােক িবষন্ন কেরা না৷আত্মা
ঈশ্বেরর কােছ প্রমাণ কের েয েতামরা ঈশ্বেরর অিধকারভুক্ত৷ ঈশ্বেরর
িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর েয েতামােদর যুক্ত করেবন তার প্রমাণস্বরূপ
ঈশ্বর েসই আত্মােক েতামােদর মেধয্ িদেয়েছন৷ 31 সব রকেমর
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িতক্ততা, েরাষ, েক্রাধ, েচঁচােমিচ, িনন্দা ও সব রকেমর িবেদ্বষভাব
েতামােদর েথেক দূের রাখ৷ 32 পরস্পেরর প্রিত েস্নহশীল হও,
পরস্পরেক একইভােব ক্ষমা কর, েযভােব ঈশ্বরও খ্রীেষ্ট েতামােদর
ক্ষমা কেরেছন৷

5
1 েতামরা ঈশ্বেরর সন্তান, িতিন েতামােদর ভালবােসন; তাই ঈশ্বেরর

মেতা হও৷ 2 ভালবাসাপূণর্ জীবনযাপন কর৷ খ্রীষ্ট আমােদর েযমন
ভালেবেসেছন েতমিন কের অপরেক ভালবাস৷ খ্রীষ্ট আমােদর জনয্
িনেজেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ েসৗরভযুক্ত বিলরূেপ উৎসগর্ করেলন৷

3 েতামােদর মেধয্ েযন বয্িভচার না থােক৷ েতামােদর মেধয্
েকানরকম ৈনিতক অশুদ্ধতা ও েলাভ েযন না থােক৷ কারণ ঈশ্বেরর
পিবত্র েলাকেদর মেধয্ এসব থাকা িঠক নয়৷ 4 লজ্জাজনক েকান
কথাবাতর্ া েতামােদর মেধয্ েযন না হয়৷ েবাকার মেতা কথা বেলা না,
েনাংরা রিসকতা কেরা না৷ এইসব েতামােদর উপযুক্ত নয়৷ েতামােদর
উিচত ঈশ্বরেক ধনয্বাদ েদওয়া৷ 5একথা েতামােদর িনিশ্চতরূেপ জানা
ভাল েয যারা েযৗন পােপ িলপ্তঅথবা অপিবত্র জীবনযাপন কের অথবা
েলাভী, তারা খ্রীেষ্টর ও ঈশ্বেরর রােজয্ েকান স্থান পােব না, কারণ েয
েলাভী েস েতা মূির্ত্ত পূজারী৷

6 েদেখা, েকউ েযন অসার কথাবাতর্ া বেল েতামােদর প্রতািরত না
কের৷ যারা অবাধয্ তােদর ওপর ঈশ্বেরর েক্রাধ েনেম আসেব৷ 7 তাই
এইসব েলাকেদর সেঙ্গ সম্পকর্ েরেখা না৷ 8 আিম েতামােদর এসব
কথা বলিছ, কারণ এক সময় েতামরা অন্ধকাের জীবনযাপন করেত;
িকন্তু এখন প্রভুর অনুসারী হেয় েতামরা আেলায় এেসছ, তাই েতামরা
এখন েজয্ািতর সন্তানেদর মেতা জীবনযাপন কেরা৷ 9 সবরকেমর
মঙ্গলভাব, নীিতপরায়ণতা ও সততা েজয্ািতর দ্বারা উৎপন্ন হয়৷ 10প্রভু
িকেস সন্তুষ্ট হন েতামােদর তা েশখা উিচত৷ 11 যারা অন্ধকাের চেল
তােদর মন্দ কােজর অংশীদার হেয়া না৷ ঐসব কােজ েকান সুফল
পাওয়া যায় না৷ সৎ কােজ িলপ্ত থােকা; অন্ধকাের যা করা হয় তা েয
মন্দ তা েদিখেয় দাও৷ 12 েলাকরা অন্ধকাের েগাপেন েযসব কাজ কের
তা উচ্চারণ করাও লজ্জার িবষয়৷ 13 ঐসব িবষয় েয কত মন্দ যখন
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তা আমরা েদিখেয় িদই তখন েসই আেলাই সব িকছু প্রকাশ কের৷
14 যখন সব িকছু সহেজই েদখা যায় তখন েস সব আেলার মেতা
স্পষ্ট হেয় যায়৷ এই জনয্ই বলা হেয়েছ:

“েহ িনিদ্রত েলাক, জােগা!
আর মৃতেদর মেধয্ েথেক ওঠ,
তােত খ্রীষ্ট েতামার ওপর আেলা বষর্ণ করেবন৷”

15 তাই েতামরা িকরকম জীবনযাপন করছ, েসিদেক িবেশষ সতকর্
দৃষ্টি েরেখা৷ ির্নেবর্াধ েলাকেদর মত চেলা না, িকন্তু জ্ঞানবােনর মেতা
চল৷ 16 সময় বড় খারাপ, এইজনয্ ভাল িকছু করার সুেযাগ েপেল
তার সদ্ববয্বহার কেরা৷ 17 তাই িনেজেদর জীবন িনেয় অেবােধর
মেতা চেলা না৷ বুঝেত েচষ্টা কর েয প্রভু েতামােক িদেয় িক কাজ
করােত চান৷ 18 দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয়া না, তােত আিত্মক
জীবন ধ্বংস হেয় যােব; তার পিরবেতর্ পিবত্র আত্মায় পূণর্ হও৷
19 গীতসংিহতার েস্তাত্র ও আিত্মক সংকীতর্ েন েতামরা এেক অপেরর
সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অন্তের প্রভুর উেদ্দেশয্ সুেরলা সঙ্গীত
রচনা কর৷ 20আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম সব সময় সব িকছুর
জনয্ আমােদর ঈশ্বর ও িপতােক সবর্দা ধনয্বাদ দাও৷

স্ত্রী এবং স্বামী
21 েস্বচ্ছায় েতামরা এেক অপেরর কােছ নত থাক৷ খ্রীেষ্টর প্রিত

েতামােদর শ্রদ্ধার জনয্ তা কর৷
22 িববািহতা নারীরা, েতামরা েযমন প্রভুর অনুগত েতমিন েতামােদর

স্বামীেদর অনুগত থাক৷ 23 কারণ স্বামী তার স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ েযমন
খ্রীষ্ট তঁার মণ্ডলীর মস্তক, িতিন েতা তঁার েদেহরও ত্রাণকতর্ া৷ 24 তাই
মণ্ডলী েযমন খ্রীেষ্টর অনুগত, েতমিন স্ত্রীরা, েতামরা সব িবষেয় স্বামীর
অনুগত েথেকা৷
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25স্বামীরা, েতামরাও েতামােদর স্ত্রীেদর অনুরূপ ভালবােসা, েযমন
খ্রীষ্ট তঁার মণ্ডলীেক ভালেবেসেছন ও তার জনয্ িনেজর প্রাণ উৎসগর্
কেরেছন৷ 26 মণ্ডলীেক পিবত্র করার জনয্ খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ করেলন৷
সুসমাচােরর বাকয্রূপ জেল ধুেয় তােক পিরষ্কার করেলন, যােত
িতিন তা িনেজেক উপহার িদেত পােরন৷ 27 খ্রীষ্ট তােক পিরষ্কার
করেলন যােত েস িনেজেক একজন েজয্ািতমর্য়ী বধূ িহসােব পিবত্র
ও অিনন্দনীয়ভােব উপহার িদেত পাের, যােত তার েকান কলঙ্ক বা
কুজন বা েকান অসমূ্পণর্তা না থােক৷

28 স্বামীরা েযমন িনেজেদর েদহেক ভালবােস েতমিন তারা েযন
তােদর স্ত্রীেক ভালবােস৷ েয েকউ তার স্ত্রীেক ভালবােস, েস
িনেজেকই ভালবােস৷ 29 কারণ েকউ তার িনেজর েদহেক ঘৃণা কের
না, বরং িনেজর েদহেক খাদয্ ইতয্ািদ িদেয় পুষ্ট কের েতােল এবং
ভাল কের তার যত্ন েনয়৷ অনুরূপভােব খ্রীষ্ট মণ্ডলীেক আহার েদন ও
তার যত্ন কেরন, 30কারণ আমরা তঁার েদেহরই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ৷ 31শােস্ত্র
েযমন বলেছ: “এইজনয্ মানুষ তার বাবা-মােক েছেড় তার স্ত্রীর সেঙ্গ
িমিলত হেব ও তারা উভেয় এক েদহ হেব৷”✡ 32 এই িনগূঢ় সতয্
মহান; আর আিম বিল এটা খ্রীষ্ট ও তঁার মণ্ডলীর উেদ্দেশয্ প্রেয়াজয্৷
33 যাইেহাক্, েতামরা প্রেতয্েক িনেজেদর স্ত্রীেক ভালবাসেব েযমন
েতামরা িনেজেদর ভালবাস; আর স্ত্রীরও উিচত তার স্বামীেক শ্রদ্ধা
করা৷

6

েছেলেমেয় এবং বাবা মা
1 েছেলেমেয়রা, প্রভু েযভােব চান েসইভােব েতামােদর বাবা মােক

েমেন চেলা; েতামােদর উিচত তঁােদর বাধয্ হওয়া৷ 2 আজ্ঞায় আেছ,
“েতামােদর মা-বাবােক সম্মান কেরা৷”✡ এটাই হল প্রিতশ্রুিতযুক্ত
✡ 5:31: উদৃ্ধিত আিদ 2:24 ✡ 6:2: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16
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প্রথম আজ্ঞা৷ 3 েসই প্রিতশ্রুিত হেচ্ছ: “তাহেল সবিদক িদেয় েতামার
মঙ্গল হেব ও তুিম মেতর্ য্ দীঘর্ায়ু হেব৷”✡

4 েতামরা যারা সন্তােনর বাবা, আিম েতামােদর বলিছ, েতামরা
েতামােদর সন্তানেদর কু্রদ্ধ কেরা না, বরং প্রভু েযমন চান েসইরূপ
শাসন কের ও িশক্ষা িদেয় তােদর মানুষ কের েতাল৷

ক্রীতদাস এবং মিনব
5 ক্রীতদাসরা, েতামরা েতামােদর এই জগেতর মিনবেদর ভয়

ও শ্রদ্ধার সেঙ্গ মানয্ কেরা৷ েতামরা েযমন খ্রীেষ্টর বাধয্ েতমিন
আন্তিরকভােব ও সতয্ হৃদেয় তােদরও বাধয্ হও৷ 6 মানুেষর
অনুেমাদেনর জনয্ েকবল তােদর েচােখর সামেন েয তােদর েসবা
করেব তা নয়, বরং খ্রীেষ্টর ক্রীতদােসর মেতা কাজ কেরা েয
ক্রীতদাসরা ঈশ্বেরর ইচ্ছা আন্তিরকভােব পালন করেছ৷ 7 ক্রীতদাস
িহেসেব সমস্ত অন্তর িদেয় এমনভােব কাজ কর েযন তুিম মানুষেক
নয়, ঈশ্বরেক েসবা করছ৷ 8 মেন েরেখা, তুিম ক্রীতদাস বা স্বাধীন যাই
হও না েকন, েতামার সমস্ত ভাল কােজর জনয্ প্রভু েতামায় পুরষ্কার
েদেবন৷

9 ক্রীতদােসর মিনবরা, েতামােদর বিল, েতামােদর দাসেদর সেঙ্গ
ভাল বয্বহার কেরা৷ তােদর কড়া কথা বেলা না৷ মেন েরেখা, তােদর
ও েতামােদর প্রভু স্বেগর্ আেছন; আর েসই প্রভু সকলেকই সমানভােব
িবচার কেরন৷

ঈশ্বেরর যুদ্ধ সজ্জা পিরধান কেরা
10 িচিঠ েশষ করার আেগ েতামােদর এই কথাই বিল, েতামরা

প্রভুেত বলবান হও, তঁারই মহাশিক্তেত শিক্তমান হও৷ 11 েতামরা
ঈশ্বেরর েদওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ পের নাও, েযন িদয়াবেলর
সমস্ত েকৗশেলর িবরুেদ্ধ রুেখ দঁাড়ােত পার৷ 12 রক্তমাংেসর
েদহধারী মানুেষর সেঙ্গ আমােদর সংগ্রাম নয়; শাসকগণ, কতৃর্ েত্ত্বর
অিধকারীসকল, এই অন্ধকার যুেগর মহাজাগিতক ক্ষমতার সেঙ্গ এবং
স্বগর্রােজয্র মন্দ শিক্ত সমূেহর সেঙ্গ আমােদর সংগ্রাম৷ 13 এইজনয্ই
✡ 6:3: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:12; িদ্ব. িব. 5:16
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ঈশ্বেরর প্রিতিট যুদ্ধসাজ েতামােদর পের েনওয়া দরকার, তাহেল
শয়তােনর আক্রমেণর সামেন েতামরা িস্থর হেয় দঁাড়ােত পারেব, এবং
যুেদ্ধর েশেষও েতামরা দঁািড়েয় থাকেব৷

14 সুতরাং শক্ত হেয় দঁাড়াও, েকামর েবঁেধ নাও; আর
নয্ায়পরায়ণতার ঢালও নাও৷ 15 দৃঢ়ভােব দঁাড়ােত সুসমাচােরর শািন্তর
পাদুকা েতামােদর পােয় পের নাও৷ 16 এর দ্বারা েতামরা েসই মন্দ
শিক্তর সমস্ত রকেমর অিগ্নবাণ িনিভেয় িদেত পারেব; 17 আর
পিরত্রাণরূপ িশরস্ত্রাণ ও পিবত্র আত্মার তেলায়ার, অথর্াৎ ঈশ্বেরর
িশক্ষা সেঙ্গ িনও৷ 18 সবসময় পিবত্র আত্মােত প্রাথর্না কর৷ সব রকম
প্রাথর্নায় প্রাথর্না কের েতামােদর যা প্রেয়াজন েস সবই জানাও৷ এর
জনয্ সব সময় সজাগ েথেকা, কখনও হাল েছেড় িদও না৷ ঈশ্বেরর
সমস্ত েলাকেদর জনয্ প্রাথর্না কর৷

19 আমার জনয্ প্রাথর্না কর, েযন সুসমাচার প্রচােরর সময় ঈশ্বর
আমার মুেখ উপযুক্ত কথা েযাগান; আর আিম সাহেসর সেঙ্গ
সুসমাচােরর েগাপন সতয্ বলেত পাির৷ 20 েসই সুসমাচােরর পেক্ষ
আিম কথা বেল চেলিছ৷ এই কারাগােরর মেধয্ও আিম েসই কাজ
কের যািচ্ছ৷ প্রাথর্না কর, েযমন উিচত আিম েযন েতমিন িনভীর্কভােব
এই সুসমাচার প্রচার কের যাই৷

েশষ শুেভচ্ছা
21 আমােদর িপ্রয় ভাই তুিখক, িযিন প্রভুর কােজ একজন িবশ্বস্ত

েসবক, িতিনই েতামােদর বলেবন, আিম েকমন আিছ এবং িক করিছ৷
22 তঁােক আিম েতামােদর কােছ এই জনয্ পাঠালাম েযন েতামরা
আমােদর সব খবর জানেত পার ও তা েজেন উৎসাহ পাও৷

23 ভাইরা, িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক িবশ্বাস সহ
ভালবাসা ও শািন্ত েতামােদর সহবতীর্ েহাক্◌্৷ 24 যারা আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীষ্টেক অেশষ ভালবাসায় ভালবােস, ঈশ্বেরর অনুগ্রহ তােদর
সকেলর সেঙ্গ থাকুক৷
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