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1 ১ িপতর ১:২০

িপতেরর
রথম প র

১ ১ আিম িপতর, রভু যী রীে র রিরত।
প , গালাতীয়া, কা াদিকয়া, এিশয়া ও িবথিুনয়ােত ঈ বেরর যসব মেনানীত লাকরা িনবাসেন ছিডে়য় আেছ তােদর

উে ে য এই িচিঠ িলখিছ। ২ ব পেূবই িপতা ঈ বর তাঁর পিরক না অনসুাের তামােদর মেনানীত কেরেছন, যােত তামরা
তাঁর পিব র লাকসমি হও। পিব র আ া তামােদর পিব র কেরেছন। ঈ বর চেয়িছেলন, য তামরা তাঁর বা য হেব ও

রভু যী রীে র রে িচ হেব।
ঈ বেরর অনু রহ ও শাি যন তামােদর ওপর রচরু পিরমােন বতায়।

জীব র যাশা
৩ রশংিসত হান ঈ বর ও আমােদর রভু যী রীে র িপতা! ঈ বেরর মহাদয়ায় িতিন আমােদর নতনু জীবন িদেয়েছন।

রীে র পনু ান বারা এই নতনু জীবন এেনেছ এক নতনু র যাশা। ৪ আমরা এখন ঈ বেরর আশীবাদ র যাশা করব
যা িতিন স ানেদর জ য বেগ সি ত রেখেছন, যা কখনও বংস বা িবন বা িত র হেব না।

৫ িব বােসর মা যেম ঈ বেরর শি তামােদর র া করেছ এবং য পয না তামরা পির রাণ পাও সই পয িনরাপেদ
রাখেছ। সই পির রােণর আেয়াজন করা আেছ যােত তা শষকােল তামরা পাও। ৬ আপাততঃ িবিভ ঃখ ক তামােদর
যিথত করেলও ঐ কথা ভেব তামরা আন কর। ৭ এসব ঃখ ক আেস কন? এরা আেস যােত তামােদর িব বাস খাঁিট

বেল রমািণত হয়। য সানা য় পায় তােকও আ েন পিুডে়য় খাঁিট করা হয়, আর তামােদর খাঁিট িব বাস তা সই সানার
চাইেতও মূ যবান। িব বােসর পরী ায় যিদ দখা যায় য তামােদর িব বাস অটল আেছ, তেব যী রীে র পনুরাগমেনর
সময় তামরা কত না রশংসা, গৗরব ও স ান পােব।

৮ তাঁেক না দেখও তামরা তাঁেক ভালবাস। তামরা তাঁেক না দখেত পেয়ও িব বাস করছ বেল তামরা এক অিনবচনীয়
গৗরবময় মহা আনে পিরপণূ হ । ৯ তামােদর িব বােসর এক ল ্য আেছ, আর সই ল ্য হল তামােদর আ ার পির রাণ

যা তামরা লাভ করছ।
১০ ঈ বেরর অনু রহ য তামরা লাভ করেব স িবষেয় ভাববাদীরা ভিব য বাণী কেরেছন। তাঁরা এই মিু র িবষেয়ও সযে

অনসু ান কেরেছন। ১১ রীে র আ া ঐসব ভাববাদীেদর মে য িছেলন এবং সই আ া তাঁেদর জািনেয়িছেলন রীে র রিত
িক িক ঃখেভাগ ঘটেব এবং সই ঃখেভােগর পর কত মিহমা আসেব। তাঁরা এও জানেত চ া কেরিছেলন য সই আ া
তাঁেদর িক িনেদশ করেছন, কখন সই সব ঘটেব এবং তা ঘটার সময় জগৎ কমন থাকেব।

১২ ঐ ভাববাদীেদর জানােনা হেয়িছল য ঐ সব সবা কাজ তাঁেদর জ য নয়, বরং ভাববাদীরা তামােদরই সবা কেরিছেলন।
বগ থেক পাঠােনা পিব র আ ায় পিরচািলত হেয় যাঁরা তামােদর কােছ সসুমাচার রচার কেরিছেলন, তাঁেদর কাছ থেক

তামরা সই সব কথা েনছ। তামরা য সব িবষয় েনছ, স সব িবষয় বগদূতরাও নেত আ রহী।

পিব রভােব জীবনযাপন করেত আ বান
১৩ সবা করবার উপেযাগী কের তামােদর মনেক র ত রেখা, আর আ সংযমী হও। যী রীে র আগমেনর সময় য

অনু রহ তামােদর দওয়া হেব তার ওপর স ূণ র যাশা রাখ। ১৪ অতীেত তামরা এটা বঝুেত না তাই তামােদর অিভলাষ
অনসুাের ম পেথ চলেত; এখন তামরা ঈ বেরর বা য স ান, তাই অতীেত তামরা যভােব চলেত সভােব চেলা না।
১৫ িক য ঈ বর তামােদর আ বান কেরেছন সই ঈ বর যমন পিব র তমিন তামরাও তামােদর সকল কােজ পিব র
থাক। ১৬ শাে র লখা আেছ, “আিম পিব র বেল তামরা পিব র হও।” *

১৭ ঈ বর কারও মখুােপ ী না হেয় রে যক লােকর কাজ অনসুাের তার িবচার কেরন; সই ঈ বরেক যখন তামরা িপতা
বেল সে বাধন কর তখন তামােদর উিচত পিৃথবীেত রবাসীর মেতা ঈ বর ভেয় জীবনযাপন করা। ১৮ তামরা তা জান য
অতীেত তামরা উ ৃ ল জীবনযাপন করেত, যা তামরা তামােদর পবূপু ষেদর কাছ থেক পেয়িছেল। িক এখন সই
রকম জীবনযাপন করা থেক তামরা মিু পেয়ছ। ঈ বর ন বর সানা বা েপার িবিনমেয় তামােদর মিু রয় কেরন িন।
১৯ িক িনেদাষ ও িনখুঁত মষশাবক, রীে র ব মূ য র িদেয় তামােদর রয় কেরেছন। ২০ জগত সিৃ র আেগই রী েক

*১:১৬ উ ৃিত লবীয় ১১:৪৪-৪৫; ১৯:২; ২০:৭.
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মেনানীত করা হেয়িছল; িক এই শষ সমেয় তামােদর জ য িতিন রকািশত হেলন। ২১ রীে র মা যেমই তামরা ঈ বের
িব বাসী হেয়ছ। ঈ বর মতৃেদর ম য থেক রী েক পনু ি ত কের তাঁেক মিহমাি বত কেরেছন। স জ যই ঈ বেরর রিত
তামােদর িব বাস ও র যাশা আেছ।

২২ সে যর অনগুামী হেয় তামরা িনেজেদর কেরছ, তাই তামােদর অ ের িব বাসী ভাই ও বােনেদর জ য রকৃত
ভালবাসা রেয়েছ। সতুরাং এখন তামরা তামােদর সম অ ঃকরণ িদেয় এেক অপরেক ভালবােসা। ২৩ কান ন বর বীজ
থেক তামােদর এই নতনু জ হয় িন। এই জীবন স ব হেয়েছ এক অিবন বর বীজ থেক। ঈ বেরর সই জীব ও িচর ায়ী

বা য বারাই তামােদর নতনু জ হেয়েছ। ২৪ তাই শা র বেল:
“মানষু মাে রই ঘােসর মেতা
আর ঘােসর ফেুলর মেতাই তােদর মিহমা।
ঘাস িকেয় যায়,
ফলু ঝের পেড;়
২৫ িক ঈ বেরর বা য িচরকাল থােক।” †

বা য হে সই সসুমাচার যা তামােদর কােছ রচার করা হেয়েছ।

জীব র র এবং পিব র জািত

২ ১ তাই তামরা এমন িকছ ু কেরা না যােত অপের যথা পায়। িম যা বেলা না, ছলনা কেরা না, ২ িহংসা কেরা না, কােরা
স েক িন াবাদ কেরা না। এসব ম িবষয় িল তামােদর অ র থেক দূর কের দাও। নবজাত িশ র মেতা হও, খাঁিট

আ যাি ক েধর জ য আকা া রাখ, যা পান কের তামরা বিৃ লাভ করেব ও তামােদর পির রাণ হেব। ৩ তামরা এর
মে যই রভরু সই দয়ার আ বাদ পেয়ছ।

৪ রভু যী হেলন জীব র র। জগেতর লাক সই র র অ রা য করল; িক িতিনই সই “ র র” যাঁেক ঈ বর
মেনানীত কেরেছন। ঈ বেরর চােখ িতিন মহামূ য, তাই তামরা তাঁর কােছ এস। ৫ তামরাও এক একিট জীব র র
সতুরাং সই আি ক ধমধাম গডব়ার জ য তামােদর যবহার করেত দাও, যােত পিব র যাজক িহসােব তামরা আি ক বিল
উৎসগ করেত পার, যা রীে র মা যেম ঈ বেরর কােছ রহণীয় হেব। ৬ আর শাে রও একথা আেছ:
“ দখ, আিম িসেয়ােন একিট র র াপন করিছ,
যা মেনানীত মহামূ য কােণর রধান র র।
তার ওপর য মানষু িব বাস রাখেব তােক কখনই ল ায় পডে়ত হেব না।” ‡
৭ যারা তাঁেক িব বাস কের তােদর কােছ সই র র (যী ) মহামূ যবান; িক যারা তাঁেক অব া কের তােদর কােছ িতিন
হেলন সই র র:
“রাজিমি ররা য র র বািতল কের িদেয়িছল,
সটাই হেয় উঠল অ য বপণূ র র।” ¶

৮ শা র আবার এই কথাও বেল যারা িব বাস কের না তােদর পে
“এটা এমনই এক র র যােত মানষু হাঁচট খায়,
আর সই র েরর দ ণ অেনক লাক হাঁচট খেয় পেড় যােব।” §

তারা ঈ বেরর বা য অমা য কের বেলই হাঁচট খায় আর এটাই তা তােদর িবিধ িনিদ পিরণাম।
৯ িক তামরা সরকম নও, তামরা মেনানীত মানবেগা ী, রাজকীয় যাজককুল, এক পিব র জািত। তামরা ঈ বেরর

আপন জনেগা ী, তাই তামরা ঈ বেরর আ য কমকাে র কথা বলেত পােরা। িযিন তামােদর অ কার থেক তাঁর অপবূ
আেলায় িনেয় এেসেছন, তামরা তাঁরই ণগান কর।
১০ আেগ তামরা তাঁর রজা িছেল না
িক এখন তামরা ঈ বেরর আপন রজাব ৃ ;
একসময় তামরা ঈ বেরর দয়া পাও িন
িক এখন তা পেয়ছ।

†১:২৫ উ ৃিত িযশাইয় ৪০:৬-৮.
‡২:৬ উ ৃিত িযশাইয় ২৮:১৬.
¶২:৭ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২২.
§২:৮ উ ৃিত িযশাইয় ৮:১৪.
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ঈ বেরর জ য বঁেচ থাক
১১ ি রয় ব ুরা, তামরা এই পিৃথবীেত িবেদশী ও আগ ক। এই জ য আিম তামােদর অনেুরাধ করিছ, দিহক কামনা বাসনা

থেক িনেজেদর দূের রাখ, কারণ এসব তামােদর আ ার িব ে লডা়ই কের; ১২ তামরা এমন লাকেদর মে য বসবাস করছ
যারা স য ঈ বের িব বাস কের না; তারা বলেত পাের য তামরা ভলু কাজ করছ। তাই সৎ এবং ভাল জীবনযাপন কর,
তাহেল তামােদর সৎ কাজ বচে দেখ রভরু র যাগমেনর িদন তারা ঈ বরেক মিহমাি বত করেব।

শাসনকতােদর মা য কর
১৩ জগেতর শাসনকতােদর বা য হও; রভরু জ যই তা কর। ১৪ রাে যর সবময় কতা িহসােব রাজার বা য হও।

অ যায়কারীেদর শাি িদেত এবং যারা সৎ কাজ কের তােদর রশংসা করেত রাজা ক ৃক য নতারা িনযু , তােদর বা য
হও। ১৫ এইভােব তামরা ভােলা ভােলা কাজ কের, সই সব মখূ লাকেদর তামােদর স েক মেূখর মত কথা বলা থেক
িবরত কর। ঈ বরও তাই চান। ১৬ বাধীন লাক িহসােব বাস কর; িক এই বাধীনতােক অ যায় কাজ করার ছেুতা িহেসেব
যবহার কেরা না, বরং ঈ বেরর লাক িহসােব জীবনযাপন কর। ১৭ সকল লাকেক যেথািচত স ান িদও। সব জায়গায় সকল

িব বাসী ভাইেদর ভালবাস। ঈ বরেক ভয় কর আর রাজােক স ান িদও।

রীে র পদা অনসুরণ
১৮ দােসরা, তামরা অব যই তামােদর মিনবেদর স ান করেব এবং তােদর অনগুত থাকেব। কবল দয়ালু ও ভাল মিনবেদর

নয়, িন ুর রকৃিতর মিনবেদরও বা য হও। ১৯ কারণ যিদ ঈ বর স বে সেচতন এমন কউ অ যায়ভােব পাওয়া কে র
যথা স য কের, তােত ঈ বর স হন। ২০ বা েব যখন অ যায় কাজ করার জ য তামরা মার খাও এবং তা স য কর তােত
রশংসার িকছ ুআেছ িক? িক ভাল কাজ কের যিদ ক েভাগ স য কর তেব ঈ বেরর চােখ তা রশংসার যা য। ২১ ঈ বর

এই জ যই তামােদর আ বান কেরেছন। রী ও তামােদর জ য ক েভাগ কেরেছন, আর এইভােব িতিন তামােদর কােছ
এক আদশ রেখ গেছন, যন তামরা তাঁর পদা অনসুরণ কর।
২২ “িতিন কখনও কান পাপ কেরন িন,
এবং তাঁর মেুখ কখনও কান ছলনার কথা শানা যায় িন।” **
২৩ তাঁেক অপমান করেল, িতিন তার জবােব কাউেক অপমান কেরন িন। তাঁর ক েভােগর সময় িতিন রিতেশাধ নবার ভয়
দখান িন। িক িযিন যায় িবচার কেরন, তাঁরই ওপর িবচােরর ভার িদেয়িছেলন। ২৪ েশর ওপের িতিন িনজ দেহ আমােদর

সম পােপর বাঝা বইেলন, যন আমরা আমােদর পােপর িদক থেক মতৃ হেয় ধািমকতার জ য জীবনযাপন কির। তাঁর দেহর
ত বারা তামরা সু তা লাভ কেরছ। ২৫ তামরা ভলু পেথ যাওয়া মেষর মত ঘেুর বডা়ি েল, িক এখন তামরা তামােদর
রােণর পালক ও র েকর কােছ িফের এেসছ।

রী এবং বামীেদর জ য উপেদশ

৩ ১ িঠক সইরকম রীরা, তামরা অব যই তামােদর বামীর ব যতা বীকার কেরা যােত যারা ঈ বেরর িশ ােক
অনসুরণ কের না এমন বামীরা তামােদর যবহােরর বারা রীে র িদেক আকৃ হয়। ২ তােদর িকছ ু বলার রেয়াজন

নই, তারা িনেজেদর রীেদর ও স ানজনক আচার যবহার দেখ আকৃ হেব। ৩ চেুলর খাঁপা, সানার অল ার অথবা
সূ জামা কাপড় এইসব ন বর ভষুণ বারা নয়, ৪ বরং তামােদর ভষুণ হওয়া উিচত তামােদর অ েরর মে য লেুকােনা স া
ন রতা ও শা বভাব, যা ঈ বেরর চােখ মহামূ যবান।

৫ এইভােবই সই পিব র মিহলারা যারা অতীেত ঈ বের ভরসা রাখত তারা বামীেদর রিত তােদর সমীহপণূ যবহােরর
মে য িদেয় িনেজেদর সু রী কের তলুেতা। ৬ যমন সারা অ রাহােমর অনরু া িছেলন এবং তাঁেক “মহাশয়” বেল ডাকেতন।
মিহলারা, তামরা যিদ ভীত না হেয় যা িঠক তাই কর তেব তা রমাণ করেব য তামরা সারার যা য স িত।

৭ সইভােব তামরা বামীরাও, তামােদর রীেদর সােথ বিু িদেয় িবচার কের বাস কর। তােদর রিত স ান রদশন
কর। কারণ তারা তামােদর থেক বল হেলও ঈ বর তােদরও সমানভােব আশীবাদ কেরন, য আশীবাদ অনু রেহর, যা স য
জীবন দান কের। তােদর সে য প যবহার করা তামােদর উিচত তা যিদ না কর তেব তামােদর রাথনায় বাধা সিৃ হেত
পাের।

**২:২২ উ ৃিত িযশাইয় ৫৩:৯.
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সিঠক কেমর জ য ক
৮ তামরা সকেল শাি েত বাস কর, পর েরর রিত সহানভুিূতশীল হও, ভাই ও বােনর রিত রমময়, সম যথী এবং

ন র হও। ৯ মে র পিরবেত ম কেরা না, অথবা অপমান করেল অপমান িফিরেয় িদও না, বরং ঈ বেরর কােছ তার জ য
রাথনা কর যন িতিন তােক আশীবাদ কেরন, কারণ এই করেতই তামরা আহতূ, যােত তামরা ঈ বেরর আশীবাদ পেত

পােরা। ১০ শাে র বলেছ:
“ য জীবন উপেভাগ করেত চায়
ও ভ িদন দখেত চায়,
স ম কথা থেক তার িজভেক যন সংযত রােখ,

আর িম যা কথা বলা থেক ঠাঁটেক যন সামেল রােখ।
১১ পােপর পেথ না িগেয় স সৎ কম ক ক;
শাি র চ া কের সই মেতা চলকু।
১২ কারণ যারা ধািমক তােদর রিত রভরু সজাগ দিৃ আেছ
এবং তােদর রাথনা শানবার জ য তাঁর কান খালা আেছ।
িক যারা ম পেথ চেল রভু তােদর িদক থেক তাঁর মখু িফিরেয় নন।” ††

১৩ তামরা যিদ সব সময় ভাল কাজই করেত চাও তেব ক তামােদর িত করেব? ১৪ িক যিদ যায় পেথ চলার জ য
িনযািতত হও, তাহেল তামরা ধ য আর, “ তামরা ঐ লাকেদর ভয় কেরা না বা তােদর িবষেয় উি ব হেয়া না।” ‡‡১৫ বরং
অ ের রী েক পিব র রভু বেল মেন নাও। তামােদর সবার য র যাশা আেছ সই িবষেয় তামােদর যখন কউ
িজ াসা কের তখন তার যথাযথ জবাব িদেত তামরা সব সময় র ত থেকা। ১৬ িক এই জবাব িবনয় ও র ার সে
দেব। তামােদর িবেবক রেখা, যােত তামরা সমােলািচত না হও, তাহেল যারা তামােদর রী ীয় সৎ জীবনযাপেনর
রিত অপমান রদশন কের তারা লি ত হেব।

১৭ কারণ অ যায় কের ঃখেভাগ করার চেয় বরং ঈ বেরর যিদ এমন ই া হয়, ভাল কাজ কের ঃখেভাগ করা অেনক
ভাল।
১৮ কারণ রী িনেজ পােপর জ য একবার িচরকােলর জ য
সবার হেয় ক েভাগ কেরিছেলন।
সই যায়পরায়ণ মানষু অ যায়কারী মানেুষর জ য

মতৃু্যবরণ কেরিছেলন।
এই কাজ িতিন কেরিছেলন ঈ বেরর কােছ তামােদর পৗঁেছ দওয়ার জ য।
দিহকভােব তাঁেক মারা হেয়িছল,

িক আ ায় িতিন জীিবত হেলন।
১৯ সই অব ায় িতিন কারা আ ােদর কােছ িগেয় রচার করেলন। ২০ সই কারা আ ারা ব কাল আেগ নােহর সমেয়
ঈ বেরর অবা য হেয়িছল। নােহর জাহাজ তরীর সময় ঈ বর তােদর জ য ধয্য ধের অেপ া করিছেলন। সই জাহােজ
কবল অ িকছ ু লাক (আট জন) জেলর বারা র া পল। ২১ সই জল বাি ে র মত যা এখন তামােদর র া কের।

শরীেরর ময়লা সই বাি ে র বারা ধেুয় যায় না; িক তা ঈ বেরর কােছ সৎ িবেবক বজায় রাখার জ য এক আেবদন।
যী রীে র পনু ােনর কারেণ এটা তামােদর র া কের। ২২ যী বগােরাহণ কের িপতা ঈ বেরর ডানপােশ আেছন, আর

বগদূতরা, মতায় অিধি তগণ এবং শি ধররা এখন তাঁর অধীেন।

পিরবিতত জীবন

৪ ১ তাই বলিছ, রী িনেজই যখন তাঁর মরেদেহ ঃখেভাগ করেলন, তখন তামরাও সই একই মেনাভাব িনেয় িনেজেদর
মনটােক দঢৃ় কর, কারণ দেহ যার ঃখেভাগ হেয়েছ, স পাপ করা থেক িনব ৃ হেয়েছ। ২ িনেজেদর শি শালী কের

তােলা যােত মানিবক বাসনার অনগুামী না হেয় তামরা বািক জীবন ঈ বর তামােদর কােছ যা চান তা কের কাটােত পার।
৩ কারণ অতীেত অিব বাসীরা যমন চেলিছল তমিন চেল তামরা অেনক সময় ন কেরছ। তামরা যৗন পােপ ও কােমা ােস
িল িছেল এবং ে াডপ়ণূ মাতলািমেত ভরা ভাজসভায় যাগ িদেয় ও ঘ ৃ য মিূতপজূা কেরই তা িদন কািটেয়ছ।

††৩:১২ উ ৃিত গীতসংিহতা ৩৪:১২-১৬.
‡‡৩:১৪ উ ৃিত িযশ. ৮:১২.
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৪ িক এখন সই অিব বাসী লােকরাই দেখ আ য হয় য তামরা আর সই জংলী বপেরায়া জীবনযাপেন যাগ দাও না;
আর সই জ য তারা তামােদর গালাগািল ও অপবাদ দয়। ৫ িক তােদর এই রকম আচরেণর জ য তাঁর ( রীে র) কােছ
কিফয় িদেত হেব, িযিন জীিবত ও মতৃেদর িবচার করেবন। ৬ এই কারেণই এই সসুমাচার সই সম িব বাসীেদর কােছ
রচার করা হেয়িছল যাঁরা আজেক মতৃ; যন দিহকভােব মানেুষর মত তাঁেদর মতৃু্যর িবধান দওয়া হেলও ঈ বেরর মত তাঁরা

আ ার বারা অন কাল বাস কেরন।

উপযু অ য হও
৭ সই সময় ঘিনেয় আসেছ যখন সবিকছইু শষ হেব, সতুরাং মন ি র রাখ ও আ সংযমী হও। এটা তামােদর রাথনা

করেত সাহা য করেব। ৮ সব থেক বড় কথা এই য তামরা পর রেক একা রভােব ভালবাস, কারণ ভালবাসা অেনক অেনক
পাপ ঢেক দয়। ৯ কানরকম অিভেযাগ না কের পর েরর রিত অিতিথপরায়ণ হও। ১০ তামরা ঈ বেরর কাছ থেক য
যমন আি ক উপহার পেয়ছ, সই অনসুাের উপযু অ যে র মত এেক অপরেক সাহা য কর। ১১ যিদ কউ রচার কের,

তেব স এমনভােব তা ক ক, যন ঈ বেরর বা য বলেছ। যিদ কউ সবা কের, স ঈ বেরর দওয়া শি অনসুােরই তা
ক ক, যােত সব িবষেয় যী রীে র মা যেম ঈ বর রশংিসত হন। গৗরব ও পরা রম যেুগ যেুগ তাঁরই হা । আেমন।

রী ীয়ান িহসােব ঃখেভাগ
১২ ি রয় ব ুরা, তামােদর যাচাই করার জ য য কে র আ ন তামােদর মে য বলেছ, তােত তামরা আ য হেয়া না।

কান অ ুত িকছ ু তামােদর জীবেন ঘটেছ বেল মেন কেরা না। ১৩ বরং তামরা আন কেরা য রীে র ঃখেভােগর ভাগীদার
হেত পেরছ। এরপর তাঁর মিহমা যখন রকাশ পােব তখন তামরা মহা আন লাভ করেব। ১৪ তামরা রী ানসুারী হেয়ছ
বেল কউ যিদ তামােদর অপমান কের, তেব তামরা ধ য, কারণ ঈ বেরর মিহমার আ া তামােদর মে য িবরাজ করেছ।
১৫ তামােদর মে য কউ যন খনুী, িক চার, িক মকারী েপ বা অ যায়ভােব অে যর যাপাের হাত িদেয় ঃখেভাগ না
কের। ১৬ িক যিদ কউ রী ীয়ান বেল ঃখেভাগ কের, তেব স যন ল া না পায়, িক তার সই নাম ( রী ীয়ান) আেছ
বেল স ঈ বেরর রশংসা ক ক। ১৭ িবচার আর হবার সময় হেয়েছ এবং তা ঈ বেরর লাকেদর থেকই করা হেব।
সই িবচার যিদ আমােদর থেকই করা হয় তেব যারা ঈ বেরর সসুমাচার র যা যান কের তােদর পিরণাম িক হেব?

১৮ শা র যমন বেল, “নীিতপরায়ণেদর পির রাণ লাভ যিদ এমন কিঠন হয়
তেব যারা ঈ বরিবহীন ও পাপী তােদর িক হেব?” ¶¶
১৯ যারা ঈ বেরর ই ানসুাের ঃখেভাগ করেছ, তারা সই িব ব সিৃ কতার হােত িনেজেদর (আ ােক) সঁেপ িদক এবং ভাল
কাজ কের যা ।

ঈ বেরর পাল

৫ ১ যারা ম লীর রাচীন তােদর কােছ এখন আমার এই ব য, আিম িনেজও একজন রাচীন িহেসেব রীে র ঃখেভােগর
একজন সা ী। সই সে ভিব যেত য ঐশীমিহমা রকািশত হেব আিম হব তার একজন অংশীদার। আিম তামােদর

অনেুরাধ করিছ, ২ তামােদর তৎ বাবধােন ঈ বেরর য পাল আেছ তােদর দখােশানা কর। ব ায় তােদর পিরচযা কর,
বা য হেয় নয় বা িকছ ু পাবার আশােতও নয়, বরং ব ায় ও আ রেহর সে , ঈ বর যমন চান। ৩ যােদর দািয় বভার
তামরা পেয়ছ তােদর ওপর রভু ব চািলও না, িক পােলর আদশ ব প হও। ৪ যিদন রধান পালক ( রী ) দখা
দেবন সিদন তামরা িন য়ই সই অ ান মিহমাময় মকুুট লাভ করেব।

৫ যবুকরা, তামরা রাচীনেদর অনগুত হও, আর নতন র হেয় এেক অপেরর সবা কর, কারণ
“ঈ বর অহ ারীেদর িবেরািধতা কেরন;
িক নতন রেদর অনু রহ কেরন।” §§
৬ তাই তামরা ঈ বেরর পরা রা হােতর নীেচ অবনত থাক, যন িঠক সমেয় িতিন তামােদর উ ীত কেরন। ৭ তামােদর
সম ভাবনা িচ ার ভার তাঁেক দাও, কারণ িতিন তামােদর জ য িচ া কেরন।

৮ তামরা সংযত ও সতক থাক, তামােদর মহাশ িদয়াবল গজনকারী িসংেহর মত কােক রাস করেব তা খুঁেজ বডা়ে ।
৯ তামরা িদয়াবেলর রিতেরাধ কর, িব বােস বলবান হও। তামরা জান, সারা িবে ব তামােদর িব বাসী ভাইরাও এই রকম
ঃখ কে র ম য িদেয়ই িদন কাটাে ।

¶¶৪:১৮ উ ৃিত িহেতাপেদশ ১১:৩১ ( রীক রিতিলিপ)
§§৫:৫ উ ৃিত িহেতাপেদশ ৩:৩৪.
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১০ যাঁ, তামােদর ঃখেভাগ অ কােলর জ য; িক তারপর ঈ বর সব িকছ ু িঠক কের দেবন ও তামােদর শি শালী
কের তলুেবন। িতিন পতন থেক র া করার জ য তামােদর সাহা য করেবন। িতিনই সই ঈ বর িযিন সবাইেক অনু রহ
িবতরণ কেরন। যী রীে তাঁর অন মিহমার ভাগীদার হবার জ য িতিন তামােদর আ বান কেরেছন। ১১ যেুগ যেুগ তাঁরই
পরা রম হা । আেমন।

শষ েভ া
১২ সীল, যােক আিম রীে িব ব ভাই বেল জািন তার মা যেম তামােদর কােছ এই সংি িচিঠ পাঠাি । যন তামরা

আ ব ও উৎসািহত হও। আিম একথা বলেত চাই, এই হে ঈ বেরর রকৃত অনু রহ এবং সই অনু রেহ দঢৃ়ভােব ি র
থাক।

১৩ বািবেলর ম লী, যােক ঈ বর তামােদর সােথ মেনানীত কেরেছন, তারা তােদর েভ া তামােদর পাঠাে এবং আমার
পু র মাকও েভ া জানাে । ১৪ রমচু বেন পর র ম লাচার কর।

তামরা যারা রীে আছ তােদর সবার কােছ শাি নেম আসকু।
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