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ইিফষীয়েদর
রিত প র
১

রী যী র রিরত পৗেলর কাছ থেক এই িচিঠ। ঈ বেরর ই া রেম আিম একজন রিরত।
ঈ বেরর পিব র লােকরা যারা ইিফেষ বাস কের এবং রী যী েত িব বাসী, তােদর কােছ এই িচিঠ িলখিছ।
২ আমােদর িপতা ঈ বর ও রভু যী
রীে র অনু রহ ও শাি তামােদর সহবতী হা ।

১

রীে র মা যেম আি ক আশীবাদ লাভ
৩ আমােদর

রভু যী রীে র ঈ বর ও িপতার রশংসা হা । িতিন রীে আমােদর বগীয় ােন সম আি ক
আশীবােদ পূণ কেরেছন। ৪ জগৎ স ৃি র পূেব ঈ বর তাঁর পিব র, িনেদাষ এবং রমময় লাক হবার জ য আমােদর রীে র
ম য িদেয় বেছ িনেলন। ৫ জগৎ স ৃি র পূেবই ঈ বর িঠক কেরিছেলন য আমরা রীে র মা যেম তাঁর স ান হব। এ কাজ
ঈ বর িনেজই স করেত চেয়িছেলন, আর তােতই িতিন খুশী হেলন। ৬ ঈ বেরর এই মহান অনু রহ তাঁর রশংসার কারণ
হেয় উেঠেছ; আর এই অনু রহ ঈ বর আমােদর মু হে দান কেরেছন। িতিন যােক ভালবােসন সই রীে র মা যেমই এই
অনু রহ ঈ বর আমােদর মু হে দান কেরেছন।
৭ রীে র রে র বারা আমরা মু হেয়িছ। ঈ বেরর মহানু রেহর ফেল আমােদর পাপসমূহ মা পেয়েছ। ৮ সই অনু রহ
ঈ বর আমােদর পযা পিরমােণ িদেয়েছন। সম ান ও অ দ ৃি র সােথ, ৯ িনেজই তাঁর গাপন পিরক না আমােদর কােছ
রকাশ কেরেছন, আর এই িছল ঈ বেরর ই া এবং িতিন তা রীে র মা যেম স
করেত পিরক না করেলন। ১০ তাঁর
িন িপত সমেয় ঈ বর এই পিরক না কেরিছেলন য বগ ও মেত্যর সব িকছইু রীে র সে সংযু হেব; আর রী হেবন
সবার ম ক।
১১ ঈ বেরর লাক হবার জ য আমরা রীে মেনানীত হেয়িছলাম। ঈ বর পূেবই ি র কেরিছেলন য আমরা তাঁর আপনজন
হব, তাই িছল ঈ বেরর অিভ রায়। ঈ বর যা চান বা যা করার িস া নন, তাঁর ই ানুসাের তা স
কেরন। ১২ রীে র
ওপর যারা র যাশা কেরেছ তােদর মে য আমরা অ রণী। আমােদর মেনানীত করা হেয়েছ যন আমরা ঈ বেরর মিহমার
রশংসা কির। ১৩ রীে েত তামরা তামােদর পির রােণর জ য সই সুসমাচােরর স য বাতা েনিছেল এবং তামরা রীে
িব বাস কেরিছেল; আর তামােদর পিব র আ া দান কের ঈ বর তামােদর ওপর তাঁর িনেজর মািলকানার ছাপ িদেয়েছন।
১৪ ঈ বর তাঁর িনজ ব লাকেদর যা িকছ দবার রিত িত িদেয়েছন, সই পিব র আ া হল তার জািমন ব প, আর যারা
ু
ঈ বেরর লাক তারা এর মা যেম পূণ বাধীনতা ভাগ করেব। এ সবিকছরু একমা র ল ্য হল তাঁর মিহমায় রশংসা যাগ
করা।
পৗেলর রাথনা
১৫–১৬ এইজ য আিম আমার রাথনায় তামােদর সবদা রণ কির ও তামােদর জ য সবদা ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই।
আিম রভু যী র ওপর তামােদর িব বােসর কথাও সম ঈ বেরর লাকেদর রিত তামােদর ভালবাসার কথা েনিছ।
১৭ আিম ঈ বেরর কােছ তামােদর জ য িনর র রাথনা করিছ যন, আমােদর রভু যী
রীে র মিহমাময় িপতা তামােদর
সই আ া দন, যা তামােদর িব করেব এবং ঈ বরেক তামােদর কােছ রকাশ করেব যােত তামরা তাঁেক ভালভােব
জানেত পার।
১৮ আিম রাথনা করিছ যন তামরা আপন আপন দেয় ঐ বিরক ান লাভ করেত পার, তাহেল ভিব যেত িক র যাশার
জ য ঈ বর তামােদর আ বান কেরেছন তা তামরা জানেত পারেব। য আশীবাদ ঈ বর তাঁর পিব র লাকেদর দবার জ য
ি র কেরেছন তা কত স দশালী ও রতাপশালী তা তামরা বুঝেত পারেব। ১৯ আমরা যারা িব বাসী, আমােদর মে য
ঈ বেরর য মহাশি কাজ করেছ তাও তামরা জানেত পারেব। ২০ সই মহাশি
বারা ঈ বর রী েক ম ৃতেদর ম য
থেক জীিবত কেরেছন ও তাঁর ডানপােশ বগীয় ােন বিসেয়েছন। ২১ ঈ বর রী েক সম রাজা, মহারাজা, শাসনকতা ও
মহান নতােদর থেক এবং রে যক শীষ ানীয় শি র উে রী েক াপন কেরেছন, কবল এই কােল নয়, আগামীকােলও।
২২ ঈ বর সবিকছই রীে র চরেণর নীেচ াপন কেরেছন। তাঁেকই সকেলর ওপের ম ক ব প কের ম লীেক দান কেরেছন।
ু
২৩ ম লী হল রীে র দহ; আর তাঁর পিরপূণতা সব িকছই সম িদেক িদেয় পূণ কের।
ু
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ম ৃতু্য থেক জীবন
১ অতীেত

পােপর দ ন ও ঈ বেরর িব ে অপরােধর দ ন তামােদর আি ক জীবন ম িছল। ২ যাঁ, অতীেত ঐসব
শি র
অিধপিতর অনুসরণকারী িছেল। সই একই আ া, এখনও যারা ঈ বেরর অবা য তােদর মে য ি রয়াশীল। ৩ অতীেত আমরা
সকেল ঐ লাকেদর মত চলতাম। আমােদর কু রকৃিতর লালসােক চিরতাথ করেত চ া করতাম। আমরা আমােদর দহ ও
মেনর অিভলাষ অনুযায়ী চলতাম। আমােদর য অব া িছল তার দ ন ঐ বিরক রাধ আমােদর ওপর নেম আসেত পারত,
কারণ আমরা অ য আর পাঁচজেনর মেতাই িছলাম।
৪ িক ঈ বেরর ক ণা অসীম। িতিন তাঁর মহান ভালবাসায় আমােদর কেতা ভালবােসন। ৫ ঈ বেরর িব ে যসব অ যায়
কাজ কেরিছলাম তার ফেলই আমরা আি কভােব ম ৃত িছলাম; িক ঈ বর রী যী র সােথ আমােদর নতুন জীবন িদেলন।
আমরা ঈ বেরর অনু রেহই উ ার পেয়িছ। ৬ ঈ বর যী রীে র সে আমােদর জীিবত কের বগীয় ােন তাঁর পােশ বসেত
আসন িদেয়েছন। ৭ ঈ বর এই কাজ করেলন যন আগামী যুগপযােয় তাঁর অতুলনীয় মহানু রহ সকেলর রিত দখােত পােরন।
রী যী েত আমােদর রিত দয়াপরবশ হেয় এই অনু রহ িতিন রকাশ কেরেছন।
৮ কারণ ঈ বেরর অনু রেহর বারা িব বােসর ম য িদেয় তামরা উ ার পেয়ছ। িব বাস করােতই তামরা সই অনু রহ
পেয়ছ। তামরা িনেজরা িনেজেদর উ ার কর িন। িক তা ঈ বেরর দান েপ পেয়ছ। ৯ তামােদর িনেজেদর কেমর ফল
িহেসেব তামরা উ ার পাও িন, তাই কউই গব কের বলেত পাের না য স তার িনেজর বারা উ ার পেয়েছ। ১০ কারণ
ঈ বরই আমােদর িনমাণ কেরেছন। রী যী েত ঈ বর আমােদর নতুন স ৃি কেরেছন যন আমরা সব রকার সৎ কাজ কির।
এইসব সৎ কম ঈ বর পূেবই আমােদর জ য তরী কের রেখিছেলন যােত আমরা সই সৎ কাজ কের জীবন কাটােত পাির।

২ পাপ িনেয় তামরা জীবনযাপন করেত। জগৎ যভােব চেল তামরা সভােবই চলেত। ৃততামরা আকােশর ম

রীে েত এক
১১

তামরা অই দী, পরজািত েপ জে িছেল। তামরাই সই লাক যােদর সু ত ই দীরা বেল “অসু ত”। (তােদর সু ত
হওয়া কবল এক রি রয়া, যা দেহর ওপর মানুেষর হাত বারা করা হয়।) ১২ মেন রেখা অতীেত সই সময় তামরা রী
থেক দূের িছেল। তামরা ই রােয়েলর নাগিরক িছেল না। ঈ বর তাঁর রজােদর সে য চিু িল কেরিছেলন, তামরা
সইসব রিত িতযু চিু িলর বাইের িছেল। তামােদর র যাশা িছল না আর তামরা ঈ বরেক জানেত না। ১৩ এক
সময় তামরা ঈ বর থেক ব দূের িছেল, িক এখন রী যী েত তামরা িনকটবতী হেয়ছ।
১৪ রী ই আমােদর শাি র উৎস। ই দী ও অই দীেদর মে য য শ
ভাব রাচীেরর মত যবধান স ৃি কেরিছল,
রী িনজ দহ উৎসগ কের ঘ ৃণা ও যবধােনর সই রাচীর ভে িদেয়েছন। ১৫ ই দীেদর িবিধ- যব ায় অেনক আেদশ
ও িনয়মকানুন িছল; িক রী সই িবিধ- যব া লাপ কেরেছন। রীে র উে য িছল ঐ ই দেলর মে য শাি াপন
করা এবং িনেজর মে য িদেয় ঐ ই দল থেক এক নতুন মানুষ স ৃি করা, ১৬ এবং েশর ওপর তাঁর ম ৃতু্যর মা যেম ই
জনেগা ীেক ঈ বেরর সােথ একই দেহ পুনিমিলত করা। এর ফেল ই দেলর মে য য শ ভাব িছল, তার অবসান ঘটল।
১৭ তাই রী এেস, তামরা যারা ঈ বর থেক দূ ের িছেল, তামােদর কােছ শাি র বাণী রচার করেলন; আর যারা ঈ বেরর
কােছর লাক তােদর কােছ শাি িনেয় এেলন। ১৮ যাঁ, রীে র মা যেম আমরা সকেল একই আ ার বারা িপতার কােছ
আসেত পাির।
১৯ তাই, হ অ-ই দীরা, এখন তামরা আর আগ ক বা িবেদশী নও। এখন ঈ বেরর পিব র লাকেদর সে তামরাও
নাগিরক। তামরা ঈ বেরর পিরবােরর সদ য। ২০ রিরতরা ও ভাববাদীরা য িভত গঁেথিছেলন তার ওপর তামােদর গঁেথ
তালা হে । রী বয়ং হে ন সই দালােনর গাঁথনীর রধান পাথর, ২১ যা গাটা দালানিটেক ধের রেখেছ। রী এই
দালানিট গেড় তােলন যন তা রভুেত এক পিব র মি ের পিরণত হেত পাের। ২২ রীে তামােদর অ য মানুষেদর সে
একই সােথ গঁেথ তালা হে । তামােদর এমন এক ান িহেসেব গঠন করা হেয়েছ যখােন ঈ বর আ ার মা যেম বাস
কেরন।
অই দীেদর জ য পৗেলর কাজ
জ য আিম ( পৗল) তামােদর, অথাৎ অ-ই দীেদর জ য রী যী র ব ী। ২ তামরা িন য়ই জান য, ঈ বর
তামােদর সাহা য করার জ য তাঁর িনজ অনু রেহ এই কাজ আমায় িদেয়েছন। ৩ ঈ বর তাঁর িনগূঢ়তৎ ব আমায় জানেত
িদেয়েছন। িতিন িনেজ যসব িবষয় আমায় দিখেয়েছন, স সকল িবষেয়র িকছ ু িকছ ু আিম ইিতমে যই িলেখিছ। ৪ সসব পাঠ
করেল তামরা বুঝেত পারেব য আিম িঠক ভােবই রী স বে জেনিছ। ৫ এর আেগ যাঁরা প ৃিথবীেত িছেলন, তাঁেদর কােছ
এই িনগূঢ়তৎ ব জানােনা হয় িন। িক এখন সই িনগূঢ়তৎ ব িতিন তাঁর পিব র রিরত ও ভাববাদীেদর কােছ আ ার
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মা যেম য কেরেছন। ৬ এই হল িনগূঢ়তৎ ব—যারা অ-ই দী তারা ই দীেদর সে সমানভােব সব আশীবাদ পােব। ই দী
ও অই দী উভেয়ই এক সে একই দেহর সদ য। রীে র মা যেম ঈ বর য রিত িত িদেয়েছন, তা তারা একসে
ভাগ করেব। অই দীরা সুসমাচােরর ম য িদেয় এইসব িকছ ু পােব।
৭ ঈ বেরর িবেশষ অনু রহ দােনর ফেল সই সুসমাচার রচার করার জ য আিম দাস হলাম; ঈ বর তাঁর িনজ পরা রেম
আমােক সই অনু রহ িদেয়েছন। ৮ ঈ বেরর সম লােকর মে য আিম িনতা নগ য; িক ঈ বর আমােক এক বরদান
কেরেছন যন আিম অই দীেদর কােছ রীে েত য ধারণাতীত স দ আেছ তা সুসমাচােরর মা যেম তােদর জানাই। সই
স দ এত অগাধ য স ূণভােব তা বুঝেত পারা যায় না। ৯ ঈ বেরর িনগূঢ় পিরক নার কথা সকলেক জানাবার ভার ঈ বর
আমায় িদেয়েছন। ১০ স ৃি র
থেক ঈ বেরর এই িনগূঢ় পিরক না তাঁর মে যই
িছল। ঈ বর, বয়ং সম িকছরু
স ৃি কতা। ঈ বর চেয়িছেলন যন বগীয় ােন সম আিধপ য ও কত ৃেৎ বর কােছ নানািবধ উপােয় তাঁর র া রিতফিলত
কেরন এবং ম লীর মা যেমই তারা এসব জানেত পাের। ১১ পূবকােল ঈ বর য সব পিরক না িঠক কের রেখিছেলন, এ
সবই তার সে িমেল যায়। িতিন আমােদর রভু যী রীে র মা যেম তাঁর পিরক না অনুসাের কাজ কেরেছন। ১২ এখন
রীে িব বাস িনেয় আমরা ঈ বেরর স ুেখ সাহস ও আ িব বােসর সােথ আসেত পাির। রীে িব বােসর মা যেমই এটা
করেত পাির। ১৩ আিম তামােদর বিল, তামােদর জ য আমায় য ক েভাগ করেত হেয়িছল তার জ য তামরা হতাশ ও িনরাশ
হেয়া না। আমার ক তামােদর স ািনত ক ক।
রীে র ভালবাসা
১৪ এই কারেণ আিম িপতার কােছ নতজানু হই। ১৫ তাঁর কাছ থেকই বেগর বা মেত্যর রে যক পিরবার রকৃত নাম
পায়। ১৬ আিম িপতার কােছ রাথনা কির যন তাঁর মহান রতােপ িতিন তামােদর সই শি দন যার ফেল তামােদর
অ রা া বিল হেয় ওেঠ। তাঁর আ ার বারা িতিন তামােদর সই শি দেবন। ১৭ আিম রাথনা কির যন িব বােসর
ম য িদেয় রী তামােদর দেয়র মে য বাস কেরন। যন তামােদর জীবন রেম সুদ ৃঢ় হয় ও রম প িভেতর উপর
গেড় উঠেত পাের। ১৮ আিম রাথনা কির, যন তামরা ও ঈ বেরর সম পিব র লাকরা রীে র রেমর মহ ব বুঝেত
স ম হও। তামরা যন সই রেমর গভীরতা, উ তা, দঘ্য ও িব ার জানেত পার। ১৯ রীে র রম এেতা মহান য
কান মানুেষর পে সি য কের তা জানা স ব নয়। আিম রাথনা করিছ যন তামরা সই রম উপলি করেত পার আর
তােতই তামরা স ূণভােব ঈ বেরর রকৃিতেত পূণ হেব।
২০ ঈ বেরর য শি আমােদর মে য সি রয় রেয়েছ, সই শি র বারা ঈ বর আমরা যা চাই বা িচ া কির তার থেকও
অেনক বশী কাজ করেত পােরন। ২১ ম লীেত ও রী যী েত যুগ যুগা ধের তাঁরই মিহমা হা । আেমন।

দেহর একতা
১ আিম

রভুর বেল কারাগাের ব ী। ঈ বর তামােদর মেনানীত কেরেছন যন তামরা তাঁর লাক হেত পার। আিম
তামােদর সইরকম জীবনযাপন করেত অনুেরাধ কির, যভােব ঈ বেরর লাকেদর জীবনযাপন করা উিচত। ২ তামরা
সবদাই নতন র থাক, সিহ ু হও, ভালেবেস এেক অপরেক রহণ কর। ৩ পিব র আ া তামােদর যু কেরিছেলন। সই
একতা র া করার জ য সেবা মভােব চ া কর। শাি তামােদর একসে ধের থাকু ক। ৪ দহ এক ও আ া এক, িঠক
সইরকমই ঈ বর তামােদর সকলেক এক র যাশার জ য আ বান কেরেছন। ৫ কবল একই রভু, এক িব বাস ও এক
বাি রেয়েছ; ৬ আর আেছন এক ঈ বর িযিন সকেলর িপতা। িযিন সকেলর ওপের কত ৃৎ ব কেরন। িতিন সব র আেছন ও
সবিকছেত
ু আেছন।
৭ রী আমােদর রে যকেক িবেশষ িবেশষ বরদান িদেয়েছন। যােক যা িদেত ই া কেরেছন তােক তা িদেয়েছন। ৮ তাই
শা র বলেছ:
“িতিন উে আকােশ গেলন,
সে ব ীেদর িনেয় গেলন,
আর মানুেষর হােত তুেল িদেয় গেলন নানা বরদান।” *
৯ যখন বলা হেয়েছ, “িতিন উে উেঠ গেলন,” তার অথ িক? তার অথ এই য রথেম িতিন িনে প ৃিথবীেত নেমিছেলন।
১০ সই জন িযিন নেম এেসিছেলন ( রী ) িতিন সই একই যি িযিন আকােশর থেকও উে উেঠিছেলন, যােত সব
িকছইু তাঁর বারা পূণ করেত পােরন। ১১ সই রী লাকেদর বরদান করেলন, তােদর কেয়কজনেক রিরত করেলন, আবার
কেয়কজনেক ভাববাদী, কেয়কজনেক সুসমাচার রচারক, কেয়কজনেক িশ ক ও পালক হবার মতা িদেলন। ১২ ঈ বেরর
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লাকেদর র ত করার জ য ও সবার কাজ স করার উে ে য রী এইসব বরদান কেরেছন। রীে র দহ েপ ম লীেক
গঠন করার জ য িতিন সইসব বর িদেয়েছন। ১৩ য পয না আমরা ঈ বেরর পুে রর িবষেয় একই িব বাস ও তৎ ব ােন
সু ভােব যু হব, সই পয এই কাজ চলেত থাকেব। আমােদর পিরণত মানুেষর মেতা হেত হেব। আমরা ততিদন ব ৃি পেত
থাকব য পয না রীে র মত হই ও তাঁর মত স ূণ িস হই।
১৪ তখন আমরা আর িশ র মত থাকব না। জাহাজ যমন তরে র দাপেট এিদক ওিদক চািলত হয়, তমিন আমরা কান
নতুন িশ া বারা আর ানচ্যু ত হব না; ঠগবাজ লােকর নতুন িশ া বারা আমরা রভািবত হব না। এরা তােদর পিরক না
ও চালবািজ বারা মানুষেক ঠিকেয় ভুল পেথ িনেয় যায়। ১৫ আমরা বরং রেমর সে স য কথাই বলব, এইভােব রীে র
মেতা সব িবষেয় আমরা ব ৃি লাভ করব। রী হেলন ম ক, আমরা তাঁর দহ। ১৬ সম দহটা রীে র ওপর িনভরশীল।
দেহর সম অ র য পর েরর সে একে র যু রেয়েছ। দেহর িবিভ অ যখন তােদর করণীয় কাজ কের, তখন
সম দহ ব ৃি লাভ কের রেম শ ও দ ৃঢ় হয়।
সিঠক জীবনযাপেনর িনেদশ
১৭

রভুর হেয় আিম তামােদর সতক কের িদি , যারা িব বাস কের না এমন লাকেদর মেতা জীবনযাপন কেরা না। এমন
লােকর িচ াধারা মূ যহীন। ১৮ তােদর ান বুি নই। তারা িকছইু জােন না কারণ নেত চায় না। তাই য জীবন ঈ বর
তােদর িদেত চান তা থেক তারা বি ত থােক। ১৯ তােদর মেন ল া বেল কান অনুভিূ তই নই, তারা ম পেথ িনেজেদর গা
ভািসেয় িদেয়েছ। িবনা ি বধায় তারা সব রকম খারাপ কাজ কের চেল। ২০ িক রীে র কাছ থেক তামরা তা এমন ম
িশ া পাও িন। ২১ আিম জািন তাঁর অনুগামী িহসােব সই স য অনুসাের তামােদর িশ া দওয়া হেয়িছল, য স য রী
যী েত রেয়েছ। ২২ তামােদর পুরােনা রব ৃি েক যাগ করেত িশ া দওয়া হেয়েছ। আেগ যভােব ম জীবনযাপন করেত তা
ছাডে় ত বলা হেয়েছ। সই পুরােনা সৎ বা িদন িদন ম থেক ম তর হয়, কারণ লাকরা তােদর ম িচ া বারা রবি ত
হয়। ২৩ িক তামােদর শখােনা িশ া অনুসাের তামরা আপন দেয় পুনরায় নতুন হেয় ওঠ, ২৪ এবং সই নতুন সৎ বােক
অব যই পিরধান কর। সই নতুন সৎ বা ঈ বেরর মত হবার জ য স ৃি করা হেয়েছ, যা স যই ভাল এবং পিব র।
২৫ তাই এেক অপেরর কােছ িম যা বলা ব কর। “ তামরা অব যই সবদা এেক অপেরর সে স য কথা বলেব,” †কারণ
আমরা পর র এক দেহরই অ র য । ২৬ “ রেগ গেল তার রভােব যন পাপ কেরা না” ‡এবং সারািদন রাগ কের
থেকা না। ২৭ তামােক পরা করেত িদয়াবলেক কান রকম সুেযাগ িনেত িদও না। ২৮ য এক সময় চিু র করত স যন আর
কখনও চিু র না কের, বরং ভাল িকছ ু কাজ করেত িনজ হােত পির রম কের। স যন সবরকম ভাল কাজ কের, তাহেল অভাবী
লাকেদর সে ভাগ কের দবার জে যও তার িকছ ু থাকেব।
২৯ অপেরর সে আলাপ আেলাচনা করার সময় কান খারাপ কথা বেলা না। লােকেদর রেয়াজনীয় আি ক শি
দবার
জ য যা ভাল কবল তাই-ই বল। এমনভােব কথা বল যন তামার কথায় অপেরর উপকার হয়। ৩০ তামরা ঈ বেরর পিব র
আ ােক িবষ কেরা না। আ া ঈ বেরর কােছ রমাণ কের য তামরা ঈ বেরর অিধকারভু । ঈ বেরর িন িপত সমেয়
ঈ বর য তামােদর মু করেবন তার রমাণ ব প ঈ বর সই আ ােক তামােদর মে য িদেয়েছন। ৩১ সব রকেমর
িত তা, রাষ, রাধ, চঁচােমিচ, িন া ও সব রকেমর িবে বষভাব তামােদর থেক দূের রাখ। ৩২ পর েরর রিত হশীল
হও, পর রেক একইভােব মা কর, যভােব ঈ বরও রীে তামােদর মা কেরেছন।
১ তামরা ঈ বেরর স ান, িতিন তামােদর ভালবােসন; তাই ঈ বেরর মেতা হও। ২ ভালবাসাপূণ জীবনযাপন কর।
রী আমােদর যমন ভালেবেসেছন তমিন কের অপরেক ভালবাস। রী আমােদর জ য িনেজেক ঈ বেরর উে ে য
সৗরভযু বিল েপ উৎসগ করেলন।
৩ তামােদর মে য যন যিভচার না থােক। তামােদর মে য কানরকম নিতক অ তা ও লাভ যন না থােক। কারণ
ঈ বেরর পিব র লাকেদর মে য এসব থাকা িঠক নয়। ৪ ল াজনক কান কথাবাতা তামােদর মে য যন না হয়। বাকার
মেতা কথা বেলা না, নাংরা রিসকতা কেরা না। এইসব তামােদর উপযু নয়। তামােদর উিচত ঈ বরেক ধ যবাদ দওয়া।
৫ একথা তামােদর িনি ত েপ জানা ভাল য যারা যৗন পােপ িল অথবা অপিব র জীবনযাপন কের অথবা লাভী, তারা
রীে র ও ঈ বেরর রাে য কান ান পােব না, কারণ য লাভী স তা মূি পূজারী।
৬ দেখা, কউ যন অসার কথাবাতা বেল তামােদর রতািরত না কের। যারা অবা য তােদর ওপর ঈ বেরর রাধ নেম
আসেব। ৭ তাই এইসব লাকেদর সে স ক রেখা না। ৮ আিম তামােদর এসব কথা বলিছ, কারণ এক সময় তামরা
অ কাের জীবনযাপন করেত; িক এখন রভুর অনুসারী হেয় তামরা আেলায় এেসছ, তাই তামরা এখন যািতর স ানেদর

৫

†৪:২৫
‡৪:২৬

উ িৃ ত সখিরয় ৮:১৬.
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মেতা জীবনযাপন কেরা। ৯ সবরকেমর ম লভাব, নীিতপরায়ণতা ও সততা যািতর বারা উৎপ হয়। ১০ রভু িকেস স
হন তামােদর তা শখা উিচত। ১১ যারা অ কাের চেল তােদর ম কােজর অংশীদার হেয়া না। ঐসব কােজ কান সুফল পাওয়া
যায় না। সৎ কােজ িল থােকা; অ কাের যা করা হয় তা য ম তা দিখেয় দাও। ১২ লাকরা অ কাের গাপেন যসব কাজ
কের তা উ ারণ করাও ল ার িবষয়। ১৩ ঐসব িবষয় য কত ম যখন তা আমরা দিখেয় িদই তখন সই আেলাই সব িকছ ু
রকাশ কের। ১৪ যখন সব িকছ ু সহেজই দখা যায় তখন স সব আেলার মেতা
হেয় যায়। এই জ যই বলা হেয়েছ:
“ হ িনি রত লাক, জােগা!
আর ম ৃতেদর মে য থেক ওঠ,
তােত রী তামার ওপর আেলা বষণ করেবন।”
১৫ তাই তামরা িকরকম জীবনযাপন করছ, সিদেক িবেশষ সতক দ ৃি রেখা। িনেবাধ লাকেদর মত চেলা না, িক
ানবােনর মেতা চল। ১৬ সময় বড় খারাপ, এইজ য ভাল িকছ ু করার সুেযাগ পেল তার স ব যবহার কেরা। ১৭ তাই িনেজেদর
জীবন িনেয় অেবােধর মেতা চেলা না। বুঝেত চ া কর য রভু তামােক িদেয় িক কাজ করােত চান। ১৮ রা ারস পান কের
মাতাল হেয়া না, তােত আি ক জীবন বংস হেয় যােব; তার পিরবেত পিব র আ ায় পূণ হও। ১৯ গীতসংিহতার া র ও
আি ক সংকীতেন তামরা এেক অপেরর সােথ আলাপ কর। গাও আর অ ের রভুর উে ে য সুেরলা স ীত রচনা কর।
২০ আমােদর রভু যী
রীে র নােম সব সময় সব িকছরু জ য আমােদর ঈ বর ও িপতােক সবদা ধ যবাদ দাও।
রী এবং বামী
২১

ব ায় তামরা এেক অপেরর কােছ নত থাক। রীে র রিত তামােদর র ার জ য তা কর।
তামরা যমন রভুর অনুগত তমিন তামােদর বামীেদর অনুগত থাক। ২৩ কারণ বামী তার রীর
ম ক ব প যমন রী তাঁর ম লীর ম ক, িতিন তা তাঁর দেহরও রাণকতা। ২৪ তাই ম লী যমন রীে র অনুগত, তমিন
রীরা, তামরা সব িবষেয় বামীর অনুগত থেকা।
২৫ বামীরা, তামরাও তামােদর
রীেদর অনু প ভালবােসা, যমন রী তাঁর ম লীেক ভালেবেসেছন ও তার জ য
িনেজর রাণ উৎসগ কেরেছন। ২৬ ম লীেক পিব র করার জ য রী ম ৃতু্যেভাগ করেলন। সুসমাচােরর বা য প জেল ধুেয়
তােক পির ার করেলন, যােত িতিন তা িনেজেক উপহার িদেত পােরন। ২৭ রী তােক পির ার করেলন যােত স িনেজেক
একজন যািতময়ী বধূ িহসােব পিব র ও অিন নীয়ভােব উপহার িদেত পাের, যােত তার কান কল বা কু জন বা কান
অস ূণতা না থােক।
২৮ বামীরা যমন িনেজেদর দহেক ভালবােস তমিন তারা যন তােদর
রীেক ভালবােস। য কউ তার রীেক
ভালবােস, স িনেজেকই ভালবােস। ২৯ কারণ কউ তার িনেজর দহেক ঘ ৃণা কের না, বরং িনেজর দহেক খা য ই যািদ িদেয়
পু কের তােল এবং ভাল কের তার য নয়। অনু পভােব রী ম লীেক আহার দন ও তার য কেরন, ৩০ কারণ আমরা
তাঁর দেহরই অ র য । ৩১ শাে র যমন বলেছ: “এইজ য মানুষ তার বাবা-মােক ছেড় তার রীর সে িমিলত হেব
ও তারা উভেয় এক দহ হেব।” ¶৩২ এই িনগূঢ় স য মহান; আর আিম বিল এটা রী ও তাঁর ম লীর উে ে য রেযা য।
৩৩ যাইেহা , তামরা রে যেক িনেজেদর
রীেক ভালবাসেব যমন তামরা িনেজেদর ভালবাস; আর রীরও উিচত তার
বামীেক র া করা।
২২ িববািহতা নারীরা,

ছেলেমেয় এবং বাবা মা
১

ছেলেমেয়রা, রভু যভােব চান সইভােব তামােদর বাবা মােক মেন চেলা; তামােদর উিচত তাঁেদর বা য হওয়া।
ায় আেছ, “ তামােদর মা-বাবােক স ান কেরা।” §এটাই হল রিত িতযু
রথম আ া। ৩ সই রিত িত
**
হে : “তাহেল সবিদক িদেয় তামার ম ল হেব ও তুিম মেত্য দীঘায়ু হেব।”
৪ তামরা যারা স ােনর বাবা, আিম তামােদর বলিছ, তামরা তামােদর স ানেদর
কেরা না, বরং রভু যমন চান
সই প শাসন কের ও িশ া িদেয় তােদর মানুষ কের তাল।

৬

২আ
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রীতদাস এবং মিনব
৫ রীতদাসরা, তামরা তামােদর এই জগেতর মিনবেদর ভয় ও র ার সে মা য কেরা। তামরা যমন রীে র বা য
তমিন আ িরকভােব ও স য দেয় তােদরও বা য হও। ৬ মানুেষর অনুেমাদেনর জ য কবল তােদর চােখর সামেন য
তােদর সবা করেব তা নয়, বরং রীে র রীতদােসর মেতা কাজ কেরা য রীতদাসরা ঈ বেরর ই া আ িরকভােব পালন
করেছ। ৭ রীতদাস িহেসেব সম অ র িদেয় এমনভােব কাজ কর যন তুিম মানুষেক নয়, ঈ বরেক সবা করছ। ৮ মেন
রেখা, তুিম রীতদাস বা বাধীন যাই হও না কন, তামার সম ভাল কােজর জ য রভু তামায় পুর ার দেবন।
৯ রীতদােসর মিনবরা, তামােদর বিল, তামােদর দাসেদর সে ভাল যবহার কেরা। তােদর কডা় কথা বেলা না। মেন
রেখা, তােদর ও তামােদর রভু বেগ আেছন; আর সই রভু সকলেকই সমানভােব িবচার কেরন।

ঈ বেরর যু স া পিরধান কেরা
১০ িচিঠ

শষ করার আেগ তামােদর এই কথাই বিল, তামরা রভুেত বলবান হও, তাঁরই মহাশি েত শি মান হও।
তামরা ঈ বেরর দওয়া সম র যু সাজ পের নাও, যন িদয়াবেলর সম কৗশেলর িব ে
েখ দাঁডা় েত পার।
১২ র মাংেসর দহধারী মানুেষর সে আমােদর সং রাম নয়; শাসকগণ, কত ৃেৎ বর অিধকারীসকল, এই অ কার যুেগর
মহাজাগিতক মতার সে এবং বগরাে যর ম শি সমূেহর সে আমােদর সং রাম। ১৩ এইজ যই ঈ বেরর রিতিট
যু সাজ তামােদর পের নওয়া দরকার, তাহেল শয়তােনর আ রমেণর সামেন তামরা ি র হেয় দাঁডা় েত পারেব, এবং যুে র
শেষও তামরা দাঁিডে় য় থাকেব।
১৪ সুতরাং শ হেয় দাঁডা় ও, কামর বঁেধ নাও; আর যায়পরায়ণতার ঢালও নাও। ১৫ দ ৃঢ়ভােব দাঁডা় েত সুসমাচােরর শাি র
পা কা তামােদর পােয় পের নাও। ১৬ এর বারা তামরা সই ম শি র সম রকেমর অি বাণ িনিভেয় িদেত পারেব;
১৭ আর পির রাণ প িশর রাণ ও পিব র আ ার তেলায়ার, অথাৎ ঈ বেরর িশ া সে িনও। ১৮ সবসময় পিব র আ ােত
রাথনা কর। সব রকম রাথনায় রাথনা কের তামােদর যা রেয়াজন স সবই জানাও। এর জ য সব সময় সজাগ থেকা,
কখনও হাল ছেড় িদও না। ঈ বেরর সম লাকেদর জ য রাথনা কর।
১৯ আমার জ য রাথনা কর, যন সুসমাচার রচােরর সময় ঈ বর আমার মুেখ উপযু কথা যাগান; আর আিম সাহেসর
সে সুসমাচােরর গাপন স য বলেত পাির। ২০ সই সুসমাচােরর পে আিম কথা বেল চেলিছ। এই কারাগােরর মে যও
আিম সই কাজ কের যাি । রাথনা কর, যমন উিচত আিম যন তমিন িনভীকভােব এই সুসমাচার রচার কের যাই।
১১

শষ েভ া
২১ আমােদর

ি রয় ভাই তুিখক, িযিন রভুর কােজ একজন িব ব সবক, িতিনই তামােদর বলেবন, আিম কমন আিছ
এবং িক করিছ। ২২ তাঁেক আিম তামােদর কােছ এই জ য পাঠালাম যন তামরা আমােদর সব খবর জানেত পার ও তা জেন
উৎসাহ পাও।
২৩ ভাইরা, িপতা ঈ বর ও রভু যী
রীে র কাছ থেক িব বাস সহ ভালবাসা ও শাি তামােদর সহবতী হা । ২৪ যারা
আমােদর রভু যী রী েক অেশষ ভালবাসায় ভালবােস, ঈ বেরর অনু রহ তােদর সকেলর সে থাকু ক।

