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িথষলনীকীয়েদর
রিত রথম প র
১ িপতা

ঈ বর ও রভু যী

১ িচিঠ িলখিছ।

ঈ বেরর অনু রহ ও শাি

রীে র সে িথষলনীকীয়ার য ম লী যু , তােদর কােছ পৗল, সীল ও তীমিথয় আমরা এই
তামােদর ওপর িবরাজ ক ক।
িথষলনীকীয়েদর জীবন ও িব বাস

২ আমরা

সবদা রাথনার সময় তামােদর রণ কের থািক এবং তামােদর সকেলর জ য ঈ বরেক ধ যবাদ িদই।
বােসর দ ন ও রেমর বশবতী হেয় য সব কাজ তামরা কেরছ এবং রী যী েত য র যাশা রেয়েছ তােত
উৎসািহত হেয় তামরা য ধয্য ধরছ, স সব কথা রণ কের আমরা ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই।
৪ ঈ বর
রেম আি রত ভাই ও বােনরা, আমরা জািন িতিন তামােদর আপন কের নবার জ য মেনানীত কেরেছন।
৫ আমােদর বারা রচািরত সুসমাচার কবলমা র কথার মা যেম তামােদর কােছ আেস িন, িক তা পরা রম, পিব র আ া
ও গভীর িব বােসর মা যেম এেসিছল। তামরা তা জান য আমরা তামােদর মে য িক ধরেণর জীবনযাপন কেরিছলাম।
তামােদর ম েলর জ যই আমরা ঐভােব চেলিছলাম; ৬ আর তামরা আমােদর ও রভুর অনুকরণ কেরিছেল। তামরা অেনক
িনযাতন ভােগর মে যও সই িশ া আনে র সে রহণ কেরিছেল। পিব র আ াই সই আন তামােদর িদেয়িছেলন।
৭ এর ফল ব প তামরা মািকদিনয়া ও আখায়ার সম িব বাসী লােকর কােছ আদশ ব প হেয়ছ। ৮ কবলমা র
মািকদিনয়া ও আখায়ােত তামােদর কাছ থেক রভুর বা য ছিডে় য় পেডে় ছ তা নয়, ঈ বেরর রিত তামােদর িব বােসর
কথা সব র ছিডে় য় পেডে় ছ। এই জ য তামােদর িব বােসর স েক আমােদর িকছ ু বলার রেয়াজন নই; ৯ কারণ সব
জায়গার মানুষ আমােদর জানাে িকভােব তামরা আমােদর অ যথনা জািনেয়িছেল এবং িকভােব তামরা মূিত পূজা ছেড়
জীব স য ঈ বেরর সবার িদেক মন িদেয়িছেল, ১০ আর ঈ বর তাঁর য পু রেক ম ৃতেদর ম য থেক উি ত কেরেছন তাঁর
িফের আসার অেপ ায় আছ। যী ই আমােদর ঈ বেরর আস
রাধ থেক র া করেবন।
৩ িব

িথষলনীকায় পৗেলর কাজ
১ি

রয় ভাই ও বােনরা, তামরা িনেজরাই জান, তামােদর কােছ আমােদর যাওয়া যথ হয় িন। ২ তামরা একথাও জান
ঃখেভাগ করেত হেয়িছল, কারণ সখানকার লাকরা আমােদর
চরম অপমান কেরিছল; িক সখােন চরম িবেরািধতার মে যও আমােদর ঈ বর সাহেস বুক বাঁধেত এবং রীে র সুসমাচার
তামােদর কােছ ঘাষণা করেত সাহা য কেরিছেলন। ৩ আমরা আমােদর বাতা রহণ করেত লােকেদর কােছ য আেবদন
রেখিছলাম, তার মে য কান ফাঁিক বা ছলনা িছল না। আমরা লােকেদর ঠকােত চাই িন এবং তার পছেন কান রকম
অপিব র উে যও আমােদর িছল না। ৪ বরং আমরা সুসমাচার রচার কির কারণ ঈ বর এই বাতা রচার করার জ য
আমােদর পরী া কের রমাণিস বেল মেন কেরেছন। তাই আমরা যখন রচার কির তখন মানুষেক স করেত নয়, বরং
ঈ বরেক স করেতই চ া কির, িযিন আমােদর কােজর উে য পরী া কেরন।
৫ তামরা ভাল কের জান য আমরা তামােদর কােছ তাষােমাদজনক কান বা য বিল িন, আর লাভেক ঢেক রাখবার
ছলনা য আমরা কেরিছ তাও নয়; ঈ বরই এিবষেয় সা ী আেছন। ৬ আমরা লাকেদর কাছ থেক কান রশংসা পেত চাই
িন। তামােদর বা অ য কােরার কাছ থেকও আমরা রশংসা পেত চাই িন।
৭ আমরা রীে র রিরত, তাই আমরা যখন তামােদর ওখােন িছলাম তখন ক ৃ ব খািটেয় তামােদর কােছ অেনক বড ়
িকছ ু চাইেত পারতাম; িক আমরা তামােদর কােছ িবনয়ী িছলাম। আমরা তামােদর কােছ সই সিবকার মেতা িছলাম য
তার িশ েদর য নয়। ৮ তামােদর ওপর গভীর মায়া মমতা থাকােত তামােদর কবল য ঈ বেরর সুসমাচােরর অংশীদার
করেত চেয়িছলাম তা নয়, আমরা িনেজেদর জীবনও তামােদর জ য উৎসগ করেত চেয়িছলাম, কারণ তামরা আমােদর
খুব ি রয় িছেল। ৯ ি রয় ভাই ও বােনরা, তামােদর িন য় মেন আেছ য আমরা কেতা কেঠার পির রম কেরিছ। আমরা
িদনরাত কাজ কের চেলিছলাম যন তামােদর কােছ ঈ বেরর সুসমাচার রচােরর সময় আমরা অেথর যাপাের তামােদর
কােছ বাঝা ব প না হই।
১০ তামােদর মত িব বাসীেদর মে য আমােদর জীবন কত পিব র, যায়পরায়ণ ও িনেদাষ িছল তা তামরা জান; আর
ঈ বরও জােনন তা স য। ১১ তামরা জান, িপতা যমন তাঁর স ানেদর সে যবহার কেরন, আমরাও তামােদর সে তমিন

২ য, তামােদর ওখােন যাবার পূেব িফলীিপেত আমােদর
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যবহার কেরিছ। ১২ আমরা তামােদর উৎসাহ যুিগেয়িছ, তামােদর আ বাস িদেয়িছ এবং ঈ বেরর জ য যা য জীবনযাপন
করেত অনু রািণত কেরিছ য ঈ বর তামােদর তাঁর রাে য ও মিহমায় রেবশ করেত আ বান কেরেছন।
১৩ আমরা সব সময় ঈ বরেক ধ যবাদ িদই, কারণ তামরা ঈ বেরর য বাতা আমােদর কাছ থেক পেয়িছেল তা মানুেষর
বাতা বেল নয় বরং ঈ বেরর বা য বেল রহণ কেরিছেল। সই বা য স য-স যই ঈ বেরর বা য িছল এবং ঐ বাতায় যারা
িব বাসী তােদর সবার মে য তা কাজ করেছ। ১৪ ি রয় ভাই ও বােনরা, িযহিদয়ায়
রী যী েত িব বাসী ঈ বেরর য সম
ূ
ম লী আেছ, তামােদর অব া তােদরই মেতা। িযহিদয়ার
সই ঈ বেরর লাকরা অ য ই দীেদর কাছ থেক য রকম িনযাতন
ূ
ভাগ কেরেছ, তামরাও তামােদর িনেজেদর দেশর লােকর কাছ থেক সই ধরেণর িনযাতন ভাগ কেরছ। ১৫ ই দীরা রভু
যী েক এবং ভাববাদীেদর হ যা কেরিছল। সই ই দীরা আমােদরও িনযাতন কেরেছ। ঈ বর তােদর রিত খুশী নন, তারা
সবারই িবপে । ১৬ আমরা অই দীেদর িশ া িদই যন তারা উ ার পেত পাের; িক তারা আমােদর অই দীেদর স য িশ া
িদেত বারণ কেরেছ। সই ই দীরা পূেব য পাপ কেরেছ, তার ওপর আরও পাপ যাগ করেছ; আর তাই ঈ বেরর রাধ
পিরপূণ েপ এবং চূডা় ভােব তােদর ওপর নেম এেসেছ।
পৗল পুনরায় িব বাসীেদর দখেত ই া করেলন
১৭ ভাই

ও বােনরা, যিদও অ িকছিদন
ু হল আমরা তামােদর থেক আলাদা হেয়িছ তবুও আমােদর মন তামােদর িদেক
পেডি় ছল। তামােদর আর একবার দখার জ য আমরা খুব উৎসুক িছলাম। তাই তামােদর কােছ আসার জ য কেঠারভােব
চ া কেরিছ। ১৮ তামােদর কােছ যেত আমরা সি যই অেনকবার চ া কেরিছ, িক শয়তান আমােদর বাধা িদল। ১৯ তামরাই
আমােদর র যাশা, আন ও গৗরেবর মুকুট। আমােদর রভু যী রীে র আগমেনর িদেন এই হেব আমােদর গব। ২০ স য
স য তামরাই আমােদর মিহমা ও আন ।
১ যখন আমরা আর ধয্য ধরেত পারলাম না তখন আমরা আথীনীেত একাই থেক যেত মন করলাম। ২ তাই আমরা
তীমিথয়েক তামােদর কােছ পাঠালাম। তীমিথয় আমােদর ভাই, রী স েক সুসমাচার রচাের িতিন আমােদর সাহা য
কেরন। আমরা তাঁেক পািঠেয়িছলাম যােত িতিন তামােদর িব বাসেক দ ৃঢ় করেত ও তামােদর উৎসাহ িদেত পােরন, ৩ যােত
তামােদর য সব শারীিরক ও মানিসক েশর ম য িদেয় যেত হে তােত তামরা হতাশ না হও। তামরা িনেজরাই জান
য এসব শারীিরক ও মানিসক ঃখক আমােদর জীবেন ভাগ করেতই হেব। ৪ আমরা যখন তামােদর ওখােন িছলাম, তখন
তামােদর বেলিছলাম য আমােদর সকলেক ঃখ কে র ম য িদেয় যেত হেব। তামরা জান য আমরা যমন বেলিছলাম
তমিনই হেয়েছ। ৫ আর এইজ য আর ধয্য ধরেত না পারােত আিম তীমিথয়েক তামােদর কােছ পািঠেয় জানেত চেয়িছলাম
য তামরা িব বােস ি র আছ িক না। আমার মেন ভয় িছল য শয়তান মানুষেক নানা রেলাভেন ফেল, স তামােদর
পরািজত কেরেছ; তা করেল আমােদর সম পির রম প হেয় যত।
৬ তীমিথয় তামােদর কাছ থেক িফের এেস তামােদর িব বাস ও ভালবাসার ভ সংবাদ আমােদর িদেয়েছন। তীমিথয়
জািনেয়েছন য তামরা সব সময় আনে র সে আমােদর মেন রেখছ এবং আমােদর দখবার জ য তামরা বডই় য র।
ঐ একই কথা আমরাও বলেত চাই— তামােদর দখবার জ য আমরাও উৎসুক। ৭ তাই ভাই ও বােনরা, তামরা িব বােস
রভুেত ি র আছ জেন শত দশা ও কে র মে যও আমরা সা বনা পেয়িছ। ৮ তামরা রভুেত সুি র আছ জেন আমরা
হাঁপ ছেড় বাঁচলাম। ৯ তামােদর জ য ঈ বেরর সামেন আমােদর আনে র শষ নই, তাই আমরা ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই;
িক আমরা য পিরমােণ আন পাই তার জ য ঈ বরেক যেথ ধ যবাদ িদেত পাির না। ১০ আমরা তামােদর জ য িদনরাত
খুব রাথনা কের চেলিছ। আমরা রাথনা কির যন আমরা তামােদর ওখােন যেত পাির ও তামােদর িব বাসেক সুদ ৃঢ় করার
জ য তামােদর সব িট দূর করেত পাির।
১১ আমরা রাথনা করিছ যন আমােদর ঈ বর ও িপতা বয়ং এবং আমােদর রভু যী তামােদর কােছ যাবার জ য
আমােদর পথ সুগম কেরন। ১২ আমরা রাথনা করিছ যন রভু তামােদর রম ব ৃি কেরন। যন তামােদর পর েরর
মে য ভালবাসা উপেচ পেড় এবং আমরা যমন তামােদর ভালবািস তামরাও তমিন সম লাকেদর ভালবাস। ১৩ আমরা
রাথনা করিছ যন তামােদর দয় সবল হয়। তাহেল আমােদর রভু যী যখন তাঁর পিব র দূতেদর সে িনেয় িফের
আসেবন, তখন তামরা তাঁর সামেন পিব র ও িনেদাষ অব ায় দাঁডা় েত পারেব।

৩

ঈ বরেক স
১ি

রাখ

রয় ভাই ও বােনরা, তামােদর কােছ আমার আরও িকছ ু বলার আেছ। িক কের ঈ বরেক স কের জীবনযাপন করেত
হয়, এ িবষেয় তামরা আমােদর কােছ িশ া পেয়ছ; আর সইভােবই তামরা চেলছ। বশ, এখন চাইিছ ও তামােদর
উৎসাহ িদেয় বলিছ য তামরা আেরা বশী কের সইভােব চেলা। ২ তামরা েনছ এবং জান তামােদর িক করণীয়; রভু
যী র কাছ থেক অিধকার পেয় সই িশ া তামােদর িদেয়িছলাম। ৩ ঈ বর চান য তামরা পিব র হও ও সবরকম যৗন
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পাপ থেক দূের থাক। ৪ ঈ বর চান তামরা পু ষরা রে যেক জােনা িকভােব পিব র ও স ানজনকভােব িনেজর রীর
সােথ বাস করেত হয়। ৫ িবজাতীয়রা, যারা ঈ বরেক জােন না তারা যভােব কামনা বাসনা বারা চািলত হয়, সইভােব চেলা
না। ৬ এই যাপাের কউ যন তার িব বাসী ভাইেক না ঠকায়, কারণ যারা ঐভােব চেল রভু তােদর দ দেবন। এই িবষেয়
এর আেগই তামােদর জািনেয়িছ ও তামােদর সাবধান কের িদেয়িছ। ৭ কারণ ঈ বর আমােদর অ িচভােব চলার জ য নয়,
বরং পিব র হবার উে ে যই আ বান কেরেছন। ৮ তাই, য এই িশ া অনুসাের চলেত অ বীকার কের স মানুষেক নয় িক
ঈ বরেকই অমা য কের, য ঈ বর আমােদর পিব র আ া দান কেরন।
৯ রীে েত তামােদর য িব বাসী ভাই ও বােনরা আেছ তােদর য ভালবাসায় ভালবাসেত হেব, স িবষেয় তামােদর
কােছ লখার দরকার নই। কারণ পর রেক ভালবাসার িশ া তা তামরা ঈ বেরর কাছ থেকই পেয়ছ। ১০ বা িবক তামরা
মািকদিনয়ার সম ভাই ও বােনেদর ভালবাস। ি রয় ভাই ও বােনরা, এখন আমরা তামােদর উৎসাহ িদেয় বলিছ য তামরা
আেরা গভীরভােব পর রেক ভালবাসেব।
১১ শাি পূণ জীবনযাপন করেত আ রাণ চ া কর। এিবষেয় যমন তামােদর বেলিছ তমিনভােব িনেজর িনেজর কাজ য
সহকাের কর, িনেজর হােত কাজ কের যাও। ১২ এর ফেল ম লীর বাইেরর মানুষ তামােদর জীবন ধারা দেখ তামােদর স ান
করেব এবং কােরা ওপর তামােদর িনভর করেত হেব না।
রভুর আগমন
১৩ ি

রয় ভাই ও বােনরা, যারা মারা িগেয়েছ তােদর স েক তামােদর জানােত চাই। যােদর কান র যাশা নই, তােদর
মেতা তামরা শাকাত হও এ আমরা চাই না। ১৪ আমরা িব বাস কির য যী মারা িগেয়িছেলন এবং যী বঁেচ উেঠেছন। যী
যখন িফের আসেবন তখন য সব রী িব বাসীর ম ৃতু্য হেয়েছ, ঈ বর রীে র মা যেম তােদরও উি ত কের রীে র সে
িফিরেয় আনেবন।
১৫ আমরা যা বলিছ তা আমরা রভুর কাছ থেক তাঁর বাণী েপ জানেত পের বলিছ। আমরা যারা এখন জীিবত আিছ তারা
রভুর আগমেনর সমেয়ও জীিবত থাকব, আর রভুর কােছ চেল যাব, িক কানভােবই সই ম ৃতেদর আেগ যাব না। ১৬ কারণ
যখন রধান বগদূেতর গ ীর আেদশ ও ঈ বেরর তূরী বিন হেব, রভু িনেজ বগ থেক নেম আসেবন। তখন য সব রী
িব বাসীেদর ম ৃতু্য হেয়েছ তারা রথেম জেগ উঠেব। ১৭ তারপর আমরা যারা তখনও প ৃিথবীেত জীিবত থাকব, রভুর সে
আকােশ সা াৎ করেত তােদর সােথ আমােদরও মেঘর মে য তুেল নওয়া হেব; আর আমরা রভুর সে িচরকাল থাকব।
১৮ সুতরাং এইসব কথার বারা তামরা পর রেক সা বনা িদও।
রভুর আগমেনর জ য তরী হও
বােনরা, িবেশষ কান কাল ও সমেয়র িবষেয় তামােদর িকছ ু লখার রেয়াজন নই। ২ তামরা িনেজরাই
ভােলা কের জােনা, রােত যমন চার চিু পচিু প আেস, তমিন রভুর িদন হঠাৎ আসেব। ৩ লােক যখন বলেব, “আমােদর
শাি আেছ এবং আমরা িনরাপেদ আিছ;” িঠক এমন সময় তােদর ওপর হঠাৎ চরম িবনাশ নেম আসেব। স ান রসেবর
আেগ যমন নারীর হঠাৎ রসব বদনা
হয়, তমিন হঠাৎ তােদর উপর িবনাশ নেম আসেব আর তারা কানভােবই পািলেয়
যেত পারেব না।
৪ িক ভাই ও বােনরা, তামরা তা আর অ কাের বাস করছ না য, সই িদনটা চােরর মেতা তামােদর ওপর এেস পডে় ব।
৫ তামরা তা সকেল ম ল আেলােকর ও িদেনর স ান। আমরা রােতরও নই, অ কােররও নই। ৬ তাই অ য লাকেদর মেতা
আমােদর হওয়া উিচত নয়। আমরা জেগ থাকব ও আ সংযম র া করব। ৭ কারণ যারা ঘুেমায়, তারা রােতই ঘুেমায়; যারা
ম যপায়ী, তারা রােতই মাতাল হয়। ৮ িক আমরা িদেনর লাক, তাই এস, আমরা িনেজেদর দমেন রািখ। আমােদর বুকটা
যন িব বাস ও রেমর ঢােল ঢাকা থােক; আর মাথায় যন পির রােণর আশা পী িশর রাণ থােক।
৯ কারণ ঈ বর আমােদর তাঁর রােধর পা র েপ মেনানীত কেরন িন, রভু যী
রীে র মা যেম পির রাণ করার জ যই
আমােদর মেনানীত কেরেছন। ১০ যী আমােদর জ য রাণ িদেলন যন আমরা বঁেচ থািক বা ম ৃত অব ায় থািক, আমরা তাঁর
সে ই জীিবত থািক। ১১ এইজ য তামরা এখন যমন কের চেলছ তমনই পর রেক সা বনা দাও ও পর রেক গেড়
তাল।

৫

১ আমার ভাই ও

শষ িনেদশ ও েভ া
১২ আমার

ভাই ও বােনরা, আমরা তামােদর বলিছ, যারা তামােদর মে য পির রম কের, যারা তামােদর রভুেত
পিরচালনা কের, যারা তামােদর িশ া দয়, তােদর তামরা স ান কেরা। ১৩ তােদর কােজর জ য তােদর স ান কেরা, সম
অ র িদেয় তােদর ভালেবেসা এবং পর েরর মে য শাি বজায় রেখা।
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১৪ আমার ভাই ও বােনরা, আমরা তামােদর অনুেরাধ করিছ, যারা অলস তােদর সাবধান কের দাও। যারা ভেয় ভীত তােদর
সাহস দাও, যারা বল তােদর সাহা য কর, আর সকেলর রিত সিহ ু হও। ১৫ দখ, যন অপকােরর রিতেশাধ িনেত কউ
কােরার অপকার না কের। তামরা পর েরর ম ল করেত চ া কর এবং বাকী সকেলর ভাল করেত চ া কর।
১৬ সব সময় আন কর। ১৭ অিবরত রাথনা কর। ১৮ সব িবষেয় ঈ বরেক ধ যবাদ দাও; কারণ তামরা যারা রীে র
সে যু তােদর িবষেয় এটাই ঈ বেরর ই া।
১৯ পিব র আ ােক িনবাণ কেরা না। ২০ ভাববাণী অব া কেরা না। ২১ সব িকছ পরী া কর, যা ভাল তা ধের রাখ। ২২ সব
ু
রকম ম থেক দূের থাক।
২৩ শাি র ঈ বর স ূণভােব তামােদর
আর পিব র রাখুন এবং তামােদর স ূণ সৎ বা আ া, রাণ ও দহেক
রভু যী রীে র আগমেনর িদন পয িতিন িন ল রাখুন। ২৪ িযিন তামােদর আ বান কেরন, িতিন তাঁর রিত িত
অনুসাের তামােদর জ য তা করেবন, কারণ িতিন িব ব ।
২৫ আমার ভাই ও বােনরা, আমােদর জ য রাথনা কেরা। ২৬ সব ভাইেক পিব র চু বেনর মা যেম আমার েভ া জািনও।
২৭ রভুর নােম এই শপথ কর য সম
রী ান ভাইেয়র কােছ এই িচিঠ পেড় শানােনা হেব। ২৮ আমােদর রভু যী রীে র
অনু রহ তামােদর সকেলর সে থাকু ক।

