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১ কির ীয় ১:২৩

কির ীয়েদর
রিত রথম প র
১

পৗল, িযিন ঈ বেরর ই া অনুযায়ী রী যী র

১ থেক এই প র।

রিরত েপ আ ত তাঁর কাছ থেক ও আমােদর ভাই সাি িনর কাছ

২ কিরে

র ঈ বেরর ম লী ও যারা রী যী েত পিব র বেল গ য হেয়েছ, তােদর উে ে য এই প র। তামরা ঈ বেরর
পিব র লাক হবার জ য আ ত হেয়ছ। সব জায়গায় য সব লােকরা রভু যী রীে র নােম ডােক তােদর সে তামরাও
আ ত। িতিন তােদরও এবং আমােদরও রভু।
৩ আমােদর িপতা ঈ বর ও রভু যী
রীে র কাছ থেক অনু রহ ও শাি যন তামােদর ওপর বিষত হয়।
পৗল ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন
৪

রী যী র মা যেম ঈ বর য অনু রহ তামােদর িদেয়েছন, তার জ য আিম সবসময় ঈ বরেক ধ যবাদ জানাি ।
৫ রী যী র আশীবােদ তামরা সব িকছেত, সম রকম বলবার মতায় ও ােন উপেচ পডছ
় । ৬ এইভােব রী স েক
ু
স য তামােদর মে য রমািণত হেয়েছ। ৭ এর ফেল ঈ বেরর কাছ থেক পাওয়া বরদােনর কান অভাব তামােদর নই।
তামরা রভু যী রীে র অেপ ায় আছ; ৮ িতিন তামােদর শষ পয ি র রাখেবন, যন আমােদর রভু যী রীে র িফের
আসার িদন পয তামরা িনেদাষ থাক। ৯ ঈ বর িব ব ; িতিনই সইজন যাঁর বারা তামরা তাঁর পু র, আমােদর রভু যী
রীে র সহভাগীতা লােভর জ য আ ত হেয়ছ।
কিরে

রী ম লীেত স ট

১০ িক

আমার ভাই ও বােনরা, আমােদর রভু যী রীে র নােম আিম তামােদর কােছ অনুেরাধ করিছ, তামােদর
পর েরর মে য যন মৈত য থােক, দলাদিল না থােক। তামরা সকেল যন এক মন- রাণ হও ও সকেলর উে য একই
হয়।
১১ আমার ভাই ও বােনরা, আিম ায়ীর বািডর
় লাকেদর কােছ েনিছ য তামােদর মে য নানা বা -িবত া লেগই আেছ।
১২ আিম যা বলেত চাই তা হল এই: তামােদর মে য কউ কউ বেল, “আিম পৗেলর অনুগামী,” আবার কউ কউ বেল,
“আিম আপে ার,” আর কউ কউ বেল, “আিম কফার (িপতেরর),” আবার কউ কউ বেল, “আিম রীে র অনুগামী।”
১৩ রী েক িক ভাগ করা যায়? পৗল িক তামােদর জ য
শিব হেয়িছেলন? তামরা িক পৗেলর নােম বাি িনেয়িছেল?
১৪ আিম ঈ বরেক ধ যবাদ িদই য, আিম রী ও গায়ঃ ছাডা় তামােদর আর কাউেক বাি
িদই িন। ১৫ যােত কউ বলেত
না পাের য তামরা আমার নােম বাি িনেয়ছ। ১৬ তেব যাঁ, আিম ি ফােনর পিরবারেকও বাি িদেয়িছ। এছাডা় আর
কাউেক বাি িদেয়িছ বেল আমার জানা নই। ১৭ কারণ রী আমােক বাি
দবার জ য নয় িক সুসমাচার রচােরর
জ য পািঠেয়েছন। িতিন আমােক সই সুসমাচার জাগিতক ােনর ভাষায় রচার করেত পাঠান িন, যােত রীে র েশর
পরা রম িবফল না হয়।
রীে র মে য ঈ বেরর পরা রম ও র া
১৮ যারা

বংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছ েশর এই িশ া মুখতা; িক আমরা যারা উ ার লাভ করিছ আমােদর কােছ
এ ঈ বেরর পরা রম ব প। ১৯ কারণ শাে র লখা আেছ:
“আিম ানীেদর ান ন করব
আর বুি মানেদর বুি যথ করব।” *
২০ ানী লাক কাথায়? িশি ত লাকই বা কাথায়? এ যুেগর দাশিনকই বা কাথায়? ঈ বর িক জগেতর এইসব ানেক
মূখতায় পিরণত কেরন িন? ২১ তাই ঈ বর তাঁর র ায় যখন বুঝেলন য জগত তার িনেজর ান অনুসাের ঈ বরেক পল
না, তখন ঈ বর ি র করেলন য রচািরত বাতার মূখতায় যারা িব বাস কের তােদর িতিন উ ার করেবন।
২২ কারণ ই দীরা অেলৗিকক িচ চায়, আর রীকরা র ার অে বষণ কের। ২৩ িক আমরা সই রী , িযিন
েশ
রাণ িদেয়িছেলন, তাঁর স বে রচার কির। ই দীেদর কােছ তা রবল বাধা ব প আর অই দীেদর কােছ তা মূখতা ব প।
*১:১৯

উ ৃিত িযশাইয় ২৯:১৪.
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১ কির ীয় ২:১৬

২৪ িক

ই দী ও অই দী, ঈ বর যােদর আ বান কেরেছন তােদর সকেলর কােছ রী ই ঈ বেরর পরা রম ও র া ব প।
ঈ বেরর য মূখতা তা মানুেষর ােনর থেক অেনক বশী ানস ; আর ঈ বেরর য বলতা তা মানুেষর শি
থেক অেনক শি শালী।
২৬ আমার ভাই ও বােনরা, ঈ বর তামােদর আ বান কেরেছন। একটু ভেব দেখা তা! জগেতর িবচাের তামরা অেনেক
য ানী িছেল তা নয়, মতাস
যি িছেল তাও নয় বা অেনেক য অিভজাত বংেশ জে িছেল তাও নয়; ২৭ িক ঈ বর
জগেতর মূখ িবষয় সকল মেনানীত করেলন যােত স িল ানীেদর ল া দয়। ঈ বর জগেতর বল িবষয় সকল মেনানীত
করেলন যােত ঐ িল বলবানেদর ল া দয়। ২৮ জগেতর কােছ যা তু ও ঘ ৃিণত, যার কান মূ যই নই, সই সব ঈ বর
মেনানীত করেলন, যােত যা িকছ ু জগেতর ধারণায় মূ যবান সই সম েক িতিন বংস করেত পােরন। ২৯ ঈ বর এই কাজ
করেলন যােত কউ তাঁর সামেন গব করেত না পাের। ৩০ ঈ বরই তামােদর রী যী র সােথ যু কেরেছন। রী ই আমােদর
কােছ ঈ বেরর দওয়া ান, িতিনই আমােদর ধািমকতা, পিব রতা ও যুি । ৩১ শাে র যমন লখা আেছ, “ য কউ গব
কের স রভুেতই গব ক ক।” †
২৫ কারণ

েশর ওপর রী িবষেয় বাতা
১ আমার ভাই ও

বােনরা, যখন আিম তামােদর কােছ িগেয় ঈ বেরর স য রচার কেরিছলাম, তখন আিম তা অল ারযু
ও বুি দী ভাষায় রচার কির িন। ২ কারণ আিম ি র কেরিছলাম য কবল যী রী এবং েশর ওপর তাঁর ম ৃতু্যর
কথাই তামােদর জানােবা। ৩ আিম তামােদর কােছ বেলর মেতা হেয় কাঁপেত কাঁপেত িগেয়িছলাম। ৪ তাই আমার িশ া ও
আমার রচার রেরাচনামূলক ােনর কথায় ভরা িছল না, বরং আমার িশ া িলেত আ ার শি র রমাণ িছল, ৫ যােত
তামােদর িব বাস যন মানুেষর ােনর ওপর িনভর না কের ঈ বেরর শি র উপর িনভর কের।

২

ঈ বেরর ান
৬ িক

তবু আমরা পিরপ েদর কােছ ােনর কথা বিল, সই ান পািথব ােনর মেতা নয়, তা এই যুেগর শাসকেদর ােনর
মেতা নয়, সই শাসকরা তা শি হীন হেয় পেডে় ছ। ৭ িক আমরা িনগূঢ়তেৎ ব ঈ বেরর ােনর কথা বিল। সই ান
িছল এবং ঈ বর আমােদর মিহমাি বত করেবন বেল এিবষয় স ৃি র পূেবই ি র কের রেখিছেলন। ৮ এই যুেগর শাসকেদর
মে য কউ তা বােঝিন, যিদ বুঝত তেব তারা কখনও মিহমাপূণ রভুেক েশ িব করত না। ৯ িক শাে র যমন লখা
আেছ:
“ঈ বরেক যারা ভালবােস,
তােদর জ য িতিন যা র ত কেরেছন,
কান মানুষ তা কখনও চােখ দেখিন,
কােন শােনিন, এমন িক ক নাও কেরিন।” ‡
১০ িক আমােদর কােছ ঈ বর তাঁর আ ার বারা তা রকাশ কেরেছন।
কারণ আ া সব িকছরু অনুস ান কেরন, এমন িক ঈ বেরর িনগূঢ় তেৎ বর অনুস ান কেরন। ১১ িবষয়িট এই রকম: কান
মানুষ অপের িক িচ া করেছ তা জােন না। কবল সই যি র আ া, য তার অ ের থােক সই জােন। তমিন ঈ বর িক
িচ া কেরন তা কউ জােন না, কবল ঈ বেরর আ া জােনন। ১২ আমরা জগেতর আ ােক রহণ কির িন িক ঈ বেরর কাছ
থেক য আ া এেসেছন তাঁেকই আমরা পেয়িছ, যন ঈ বর অনু রহ কের আমােদর যা যা দান কেরেছন তা জানেত পাির।
১৩ সই সব িবষেয় বলেত িগেয় আমরা মানিবক ােনর িশ ানু প কথায় নয়, িক পিব র আ ার িশ ানুসাের বেলিছ,
আি ক িবষয় বাঝােত আি ক কথাই যবহার করিছ। ১৪ যার মে য ঈ বেরর আ া নই স আ া থেক য িবষয় িল আেস
তা রহণ করেত পাের না, কারণ তার কােছ স সব মূখতা। য যি র মে য পিব র আ া নই স আি ক কথা বুঝেত
পাের না, কারণ সই িবষয় িল কবল, আি কভােবই িবচার করা যায়। ১৫ িক আি ক যি সকল িবষেয় িবচার করেত
পাের। অ য কউ তার স বে িবচার করেত পাের না। কারণ শা র বলেছ:
১৬ “ ক রভুর মন জেনেছ,
য তাঁেক িনেদশ িদেত পাের?” ¶
িক রীে র মন আমােদর আেছ।
†১:৩১

উ ৃিত িযর. ৯:২৪.
উ ৃিত িযশাইয় ৬৪:৪.
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মানুষেক অনুসরণ করা ভুল
১ আমার

ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর সে আি ক লাকেদর মেতা কথা বলেত পাির িন। রী ীয় জীবেন তামরা
বেল তামােদর কােছ জাগিতক ভাবাপ লাকেদর মেতা কথা বলিছ। ২ আিম তামােদর শ কান খা য না িদেয়
তামােদর ধ পান কিরেয়িছ, কারণ তখনও তামরা শ খা য রহণ করেত র ত িছেল না; এমন িক তামরা এখনও
র ত হও িন। ৩ তামরা এখনও আি ক লাক হেয় ওেঠা িন। তামরা আজও জাগিতক ভাবাপ , কারণ তামােদর মে য ঈষা
ও িববাদ রেয়েছ, আর তােতই জানা যায় য তামরা আি ক লাক নও; তামরা জাগিতক লাকেদর মেতাই চলছ। ৪ কারণ
তামােদর মে য যখন কউ বেল, “আিম পৗেলর লাক,” আবার কউ বেল, “আিম আপে ার লাক” তখন িক তামরা
জাগিতক লাকেদর মেতাই যবহার করছ না?
৫ আপে া ক? আর পৗলই বা ক? আমরা ঈ বেরর দাস মা র, যােদর বারা তামরা িব বাসী হেয়ছ। রভু আমােদর
এক একজনেক যমন কাজ িদেয়েছন আমরা তমন কেরিছ। ৬ আিম বীজ বুেনিছ, আপে া জল িদেয়েছন, িক ঈ বরই ব ৃি
দান কেরেছন। ৭ তাই য বীজ বােন বা য জল দয় স িকছ ু নয়, িক ঈ বর, িযিন ব ৃি দান কেরন িতিনই সব। ৮ য বীজ
বােন ও য জল দয় তােদর উে য এক; তারা রে যেক িনেজর িনেজর কম অনুসাের ফল পােব। ৯ কারণ আমরা পর র
ঈ বেররই সহকমী। তামরা এক শ যে ে রর মেতা, যার মািলক বয়ং ঈ বর।
তামরা ঈ বেরর গ ৃহ। ১০ ঈ বর আমায় য মতা িদেয়েছন সই অনুসাের আিম অিভ পিতর মেতা িভত গঁেথিছ।
িক অ যরা তার ওপর গাঁথেছ, তেব রে যেক যন ল ্য রােখ িকভােব তারা তার ওপর গাঁেথ। ১১ য িভত গাঁথা হেয়েছ তা
ছাডা় অ য িভি মূল কউ াপন করেত পাের না, সই িভত হে ন যী রী । ১২ এই ভীেতর ওপের কউ যিদ সানা, েপা,
মূ যবান পাথর, কাঠ, খড় বা িবছািল িদেয় গাঁেথ ১৩ তেব রে যক লােকর িনজ ব কাজ
েপ রকাশ পােবই। সই
িবচােরর িদন §তা রকাশ কের দেব, কারণ সই িদনিট আসেব আ ন িনেয় আর সই আ নই রে যেকর কাজ িক রকম তা
যাচাই করেব। ১৪ য যা গঁেথেছ তা যিদ িটেক থােক তেব স পুর ার পােব, ১৫ আর যিদ কােরার কাজ পুেড় যায় তেব তােক
িত বীকার করেত হেব। স িনেজ র া পােব; িক তার অব া আ েনর ম য িদেয় পার হেয় আসা লােকর মেতা হেব।
১৬ তামরা িক জান না য তামরা ঈ বেরর মি র, আর ঈ বেরর আ া তামােদর মে য বাস কেরন? ১৭ যিদ কউ
ঈ বেরর মি র বংস কের তেব ঈ বর তােক বংস করেবন, কারণ ঈ বেরর মি র পিব র আর সই মি র তামােদরই।
১৮ তামরা িনেজেদর ফাঁিক িদও না। তামােদর মে য কউ যিদ িনেজেক এই জগেতর িদক িদেয় ানী মেন কের, তেব স
মূখ হেলও যন রকৃত ানী হেত পাের। ১৯ কারণ ঈ বেরর দ ৃি েত এই জগেতর ান মূখতা ব প। শাে র লখা আেছ:
“িতিন (ঈ বর) ানীেদর তােদর ধূততায় ধের ফেলন।” **২০ আবার লখা আেছ, “ ানীেদর সম িচ াই য অসার তা
রভু জােনন।” ††২১ তাই কউ যন মানুষেক িনেয় গব না কের, কারণ সবই তা তামােদর; ২২ তা স পৗল, আপে া, কফা
(িপতর) হা বা এই জগৎ জীবন বা ম ৃতু্যই হা । বতমান বা ভিব যত যা িকছ ু বল সব িকছ ু তামােদর, ২৩ আর তামরা
রীে র ও রী ঈ বেরর।

৩ িশ

রীে র

রিরতগণ

১

় ৎ ব প স েদর
লাকেদর কােছ আমােদর পিরচয় এই হা য, আমরা রীে র সবক এবং আমরা ঈ বেরর িনগূঢত
মানুষ। ২ যারা এই স েদর ভার রা মানুষ তারা এই কােজ িব ব িকনা তা দখেত হেব। ৩ তামরা বা
কান মানুেষর িবচার সভা আমার িবচার ক ক তােত আমার িকছ ু যায় আেস না, এমন িক আিম আমার িনেজরও িবচার কির
না। ৪ আমার িবেবক পির ার, তবুও এেত আিম িনেদাষ রিতপ হই না। রভুই আমার িবচার কেরন। ৫ তাই যথাথ সমেয়র
আেগ অথাৎ রভু আসার আেগ, তামরা কান িকছরু িবচার কেরা না। আজ যা িকছ ু অ কাের লুকােনা আেছ িতিন তা আেলােত
রকাশ করেবন; আর িতিন মানুেষর মেনর
িবষয় জািনেয় দেবন।
৬ ভাই ও বােনরা, তামরা যন বুঝেত পার তাই আপে া ও আমার উদাহরণ িদেয় এইসব কথা বললাম, “ যন তামরা
শখ য শাে র যা লখা আেছ তার বাইের যেত নই।” তাহেল তামরা একজেনর িব ে অ য জনেক িনেয় গব করেব না।
৭ তুিম য অ যেদর থেক ভাল তা ক বেলেছ? আর তুিম যা ঈ বেরর কাছ থেক দান িহসােব পাও িন, এমনই বা িক তামার
আেছ? আর যখন তুিম সব িকছ ু দান িহেসেব পেয়ছ, তখন দান িহেসেব পাও িন, কন এমন গব করছ?

৪ ভার রা

§৩:১৩

িবচােরর িদন ঐ িদন রী সম
উ ৃিত ইেয়াব ৫:১৩.
††৩:২০ উ ৃিত গীত ৯৪:১১.
**৩:১৯

লােকর িবচােরর জ য আসেছন।

১ কির ীয় ৪:৮
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১ কির ীয় ৫:১৩

৮ তামরা মেন করছ, তামােদর যা িকছ রেয়াজন তামরা এখনই স সব পেয় িগেয়ছ। তামরা মেন কর তামরা এখন
ু
ধনী হেয় িগেয়ছ; আর আমােদর ছাডা় ই তামরা রাজা হেয় িগেয়ছ। অব য সি য সি যই তামরা রাজা হেয় গেল ভােলাই
হত! তাহেল আমরাও তামােদর সে রাজা হেত পারতাম। ৯ হ যা করা হেব বেল যােদর িমিছেলর শেষ রদশনীর জ য
রাখা হয়, আমার মেন হয় ঈ বর আমােদর অথাৎ রিরতেদর িঠক তমিন সকেলর শেষ রেখেছন। আমরা সারা জগেতর
কােছ অথাৎ বগদূতেদর ও মানুেষর কােছ যন দখার সাম রী হেয়িছ। ১০ আমরা রীে র জ য মূখ হেয়িছ, আর তামরা
রীে েত বুি মান হেয়ছ। আমরা বল, িক তামরা বলবান। তামরা স ান লাভ কেরছ, িক আমরা অস ািনত। ১১ এই
মুহতূ পয আমরা ুধা ও ত ৃ ায় ক পাি । আমােদর পরেণ জীণ ব র, আমােদর চেপটাঘাত করা হে , আমােদর বাস ান
বলেত কান িকছ ু নই। ১২ জীিবকার জ য আমরা িনেজর হােত কিঠন পির রম করিছ। লােক আমােদর িন া করেল আমরা
তােদর আশীবাদ কির, যখন িনযাতন কের তখন আমরা তা স য কির। ১৩ কউ অপবাদ িদেল তার সে ভাল কথা বিল। আজ
পয আমরা যন জগেতর আবজনা ও িনয়ার জ াল হেয় রেয়িছ।
১৪ তামােদর ল া দবার জ য আিম এসব কথা িলখিছ না বরং আমার ি রয় স ান িহসােব সাবধান করার জ যই িলখিছ।
১৫ কারণ তামােদর রীে দশ হাজার
থাকেত পাের, িক তামােদর িপতা অেনক নই। আিম রী যী েত সুসমাচার
রচােরর মা যেম তামােদর আি ক িপতা হেয়িছ। ১৬ তাই আিম তামােদর িমনিত করিছ, তামরা আমার অনুগামী হও।
১৭ এই জ যই আিম রভুেত আমার ি রয় ও িব ব স ান িহসােব তীমিথয়েক তামােদর কােছ পািঠেয়িছ। রী যী েত
আিম য সব পেথ চিল তা স তামােদর মেন কিরেয় দেব। রে যক জায়গায় রে যক ম লীেত আিম সই পেথর িবষয়
িশ া িদেয়িছ।
১৮ তামােদর মে য কউ কউ এই মেন কের খুব গব কের বডা় ে
য আিম তামােদর কােছ আসিছ না। ১৯ যাই হা
যিদ রভুর ই া হয় তেব খুব শী রই আিম তামােদর কােছ আসব এবং এই দাি ক লাকেদর কথা নেত নয়, তােদর মতা
িক তা জানব। ২০ কারণ ঈ বেরর রা য কবল কথার যাপার নয়, তা পরা রেমরও। ২১ তামরা িক চাও? তামরা িক চাও
য শাি িদেত আিম তামােদর কােছ বত িনেয় আিস, অথবা ভালবাসা ও শা মেনাভােব আিস?

ম লীেত নিতক সম যা
১ একথা

সি য শানা যাে

য তামােদর মে য যৗন পাপ রেয়েছ। এমন যৗন পাপ যা িবধমীেদর মে যও দখা যায়
অৈবধ জীবনযাপন করেছ। ২ তামরা তবুও িনেজেদর িবষেয় গব করছ। এর পিরবেত
তামােদর িক মমাহত হওয়া উিচত িছল না? এমন পাপ কাজ য কেরেছ তােক তামােদর সহভাগীতা থেক বার কের দওয়া
উিচত িছল। ৩ দিহকভােব আিম উপি ত না থাকেলও আ ােত আিম তামােদর সে ই আিছ। য এই রকম অ যায় কাজ
কেরেছ, তামােদর মে য উপি ত থেকই আিম তার িবচার কেরিছ। ৪ রভু যী র নােম তামরা একি রত হও। স সভায়
আিম আ ােত উপি ত থাকব, আর রভু যী র পরা রম তামােদর মে য িবরাজ করেব। ৫ তখন সই লাকেক শাি র জ য
শয়তােনর হােত সঁেপ িদও যন তার পাপময় দহ বংস হয়; িক যন রভু যী র িদেন তার আ া উ ার লাভ কের।
৬ তামােদর গব করা শাভা পায় না। তামরা তা এ কথা জান য, “একটুখািন খািমর ময়দার সম তালটােক ফাঁিপেয়
তােল।” ৭ তামােদর ম য থেক পুরােনা খািমর বার কের ফল, যন তামরা এক নতুন তাল হেত পার। রী ীয়ান িহসােব
তামরা তা খািমরিবহীন িটর মেতাই, কারণ রী , িযিন আমােদর িন ারপবীয় মষশাবক, িতিন আমােদর জ য বিল
হেয়েছন। ৮ তাই এস, আমরা িন ারপেবর ভাজ সই িট িদেয় পালন কির যার মে য সই পুরােনা খািমর নই। সই পুরােনা
খািমর হল পাপ ও তা; িক এস আমরা সই িট রহণ কির যার মে য খািমর নই, এ হল আ িরকতা ও সে যর িট।
৯ আমার আেগর িচিঠেত আিম তামােদর িলেখিছলাম যন তামরা যৗন পােপ িল লােকেদর সে মলােমশা না কর।
১০ তেব যাঁ, এই জগেতর যারা ন চিরে রর লাক, লাভী, ঠগবাজ বা রিতমাপূজক তােদর কথা অব য বিলিন, কারণ
তাহেল তা তামােদর জগেতর বাইের চেল যেত হেব। ১১ তেব আিম এখন িলখিছ য, য কউ িনেজেক িব বাসী বেল পিরচয়
দয়, অথচ ন চিরে রর লাক, লাভী, রিতমাপূজক, িন ুক, মাতাল বা ঠগবাজ এরকম লােকর সে মলােমশা কেরা না।
এমন িক তার সে খাওয়া-দাওয়াও কেরা না।
১২–১৩ বাইেরর লাকেদর িবচার করার আমার িক দরকার? িক ম লীর ভতেরর লাকেদর িবচার করা িক তামােদর উিচত
নয়? যারা ম লীর বাইেরর লাক তােদর িবচার ঈ বর করেবন। শা র বলেছ, “ তামােদর ম য থেক
লাকেক বার কের
দাও।” ‡‡

৫ না; একজন নািক তার স মার সে

‡‡৫:১২-১৩
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রী ীয়ানেদর মে য িবচােরর সম যা
১

তামােদর মে য কােরা যিদ অপেরর িব ে

কান অিভেযাগ থােক তেব স কা সাহেস ঈ বেরর পিব র লাকেদর
২ তামরা িন য় জান য ঈ বেরর লাকরা জগেতর
িবচার করেব। তামােদর বারাই যখন জগেতর িবচার হেব, তখন তামরা িক এই সামা য িবষেয়র িবচার করার অেযা য?
৩ তামরা িক জান না য আমরা বগদূ তেদরও িবচার করব? তাই যিদ হয় তেব তা এই জীবেনর িবষয় িল স েকও আমরা
িনি তভােব িবচার করেত পাির। ৪ তাই তামােদর িনেজেদর মে য যিদ কান নািলশ থােক, তেব যারা ম লীর লাক নয়
তােদরই িক তামরা িবচার করার জ য িঠক করেব? ৫ তামােদর ল া দবার জ য আিম এই কথা বলিছ: এটা খুব খারাপ,
তামােদর মে য সি যই িক এমন কান ানী লাক নই য ভাইেদর মে য িববাদ বাধেল তার মীমাংসা কের িদেত পােব?
৬ িক এক ভাই অ য ভাইেয়র িব ে আদালেত যাে , তাও আবার অিব বাসীেদর সামেন!
৭ তামরা য এেক অপেরর িব ে মামলা করছ এেত রমাণ হে
য তামরা পরা হেয়ছ। তার চেয় ভাল হয় যিদ তুিম
কাউেক তামার িব ে অ যায় করেত দাও। ভাল হয় কাউেক যিদ তামায় রতারণা করেত দাও। ৮ িক তামরা িনেজরাই
অ যায় করছ, তামরাই ব না করছ! আর তা তামােদর িব বাসী রী ীয়ান ভাইেদর রিতই করছ!
৯–১০ তামরা িন য় জােনা য ঈ বেরর রাে য অধািমক লাকেদর কান ান নই? িনেজেদর ঠিকও না! যারা যিভচারী,
অৈনিতক যৗনচারী, যারা রিতমার পূজা কের, যারা পুং লী ও পুংসমকামী, ঈ বেরর রাে য এেদর কান অিধকার নই।
সই রকম যারা চার, লাভী, মাতাল, যারা পরিন া কের ও যারা রতারক তারা ঈ বেরর রাে যর অিধকারী হেব না।
১১ তামােদর মে য কউ কউ এই ধরেণর লাক িছেল, িক তামরা রভু যী
রীে র নােম ও ঈ বেরর আ ায় িনেজেদর
ধৗত কেরছ, পিব র হেয়ছ, তামরা ঈ বেরর কােছ ধািমক রিতপ হেয়ছ।

৬ কােছ না িগেয় আদালেত িবচারকেদর অথাৎ অধািমকেদর কােছ যায়?

িনেজর দহ ঈ বেরর গৗরেবর জ য যবহার কর
১২ “সব

িকছ ু করার অিধকার আমার আেছ,” িক সব িকছ ু করা য িহতকর তা নয়। যাঁ, “সব িকছ ু করার অিধকার আমার
আেছ,” িক আিম কান িকছরু দাস হব না। ১৩ খাবার তা পেটর জ য, আর পট তা খাবােরর জ য, িক ঈ বর এেদর
উভেয়রই লাপ করেবন। আমােদর দহ যৗন পাপ কােযর জ য নয়, রভুরই জ য আর রভুও এই দেহর জ য। ১৪ ঈ বর
আপন পরা রেমর বারা রভু যী েক ম ৃতেদর ম য থেক উি ত কেরেছন, িতিন আমােদরও ওঠােবন। ১৫ তামরা িক জান
না য তামােদর দহ রীে র অ র য ব প? তাহেল িক তামরা রীে র অ র য িনেয় ব যার দেহর সে
যু করেব? ১৬ না, কখনই না। তামরা িক জান না, য ব যার সে যু হয় স তার সে এক দহ হয়? কারণ শা র
বলেছ, “তারা জন এক দহ হেব।” ¶¶১৭ িক য রভুর সে িনেজেক যু কের, স তাঁর সে আ ায় এক হয়।
১৮ যৗন পাপ থেক দূ ের থাক। য যি পাপকায্য কের তা তার দেহর বাইের কের, িক য যৗন পাপ কের স তার
দেহর িব ে ই পাপ কের। ১৯ তামরা িক জান না, তামােদর দহ পিব র আ ার মি র, িতিন তামােদর মে য বাস কেরন,
যােক তামরা ঈ বেরর কাছ থেক পেয়ছ? তামরা তা আর িনেজেদর নও। ২০ কারণ তামােদর মূ য িদেয় কনা হেয়েছ;
তাই তামােদর দেহর বারা ঈ বেরর গৗরব কর।
িববাহ িবষয়ক কথা
তামরা য সব িবষেয় িলেখছ স স বে এখন আেলাচনা করব। একজন পু েষর িবেয় না করাই ভাল। ২ কান পু েষর
কান রীেলােকর সে যৗন স ক না থাকাই ভাল। িক যৗন পােপর িবপদ আেছ, তাই রে যক পু েষর িনজ রী
থাকাই উিচত, আবার রে যক রীেলােকর িনজ বামী থাকা উিচত। ৩ রী িহসােব তার যা যা বাসনা বামী যন অব যই
তােক তা দয়; িঠক তমিন বামীর সব বাসনাও যন রী পূণ কের। ৪ রী িনজ দেহর ওপর দাবী করেত পাের না, িক
তার বামী পাের। িঠক সই রকম বামীরও িনজ দেহর ওপর দাবী নই, িক তার রীর আেছ। ৫ বামী, রী তামরা
এেক অপেরর সে িমিলত হেত আপি কেরা না, কবল রাথনা করার জ য উভেয় পরামশ কের অ সমেয়র জ য আলাদা
থাকেত পার, পের আবার একসে িমিলত হেয়া যন তামােদর অসংযমতার জ য শয়তান তামােদর রেলাভেন ফলেত না
পাের। ৬ আিম এসব কথা কু ম করার ভাব িনেয় বলিছ না, িক অনুমিত িদি । ৭ আমার ই া সবাই যন আমার মেতা হয়,
িক রে যেক ঈ বেরর কাছ থেক িভ িভ বরদান পেয়েছ, একজন এক রকম, আবার অ যজন অ য রকম।
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৮ অিববািহত আর িবধবােদর স েক আমার ব
য, “তারা যিদ আমার মেতা অিববািহত থাকেত পাের তেব তােদর পে
তা ম ল। ৯ িক যিদ তারা িনেজেদর সংযত রাখেত না পাের তেব িবেয় ক ক, কারণ কােমর বালায় বেল পুেড় মরার
চেয় বরং িবেয় করা অেনক ভাল।”
১০ এখন যারা িববািহত তােদর আিম এই আেদশ িদি । অব য আিম িদি না, এ আেদশ রভুরই— কান
রী যন তার
বামীেক পির যাগ না কের। ১১ যিদ স বামীেক ছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত অথবা স যন তার বামীর কােছ
িফের যায়। বামীর উিচত নয় রীেক পির যাগ করা।
১২ এখন আিম অ য সম
লাকেদর বিল, আিম বলিছ, রভু নয়। যিদ কান রী ানুসারী ভাইেয়র অিব বাসী রী
থােক আর সই রী তার সে থাকেত রাজী থােক, তেব সই বামী যন তােক পির যাগ না কের। ১৩ আবার যিদ কান
রী ানুসারী রীেলােকর অিব বাসী বামী থােক আর সই বামী তার সে থাকেত রাজী থােক তেব সই রী যন তার
বামীেক যাগ না কের। ১৪ কারণ িব বাসী রীর ম য িদেয় সই অিব বাসী বামী আর িব বাসী বামীর ম য িদেয়
সই অিব বাসী রী পিব রতা লাভ কের। তা না হেল তামােদর ছেল মেয়রা অ িচ হত, িক এখন তারা পিব র।
১৫ যাই হা যিদ অিব বাসী িব বাসীেক ছেড ় যেত চায় তেব তােক তা করেত দাও। তখন ভাই বা বান বা যবাধকতার
জ য আটেক থাকেব না। ঈ বর আমােদর শাি ময় জীবনযাপেনর জ যই আ বান কেরেছন। ১৬ িব বাসী রী, তুিম হয়েতা
তামার বামীেক উ ােরর পথ কের দেব এবং িব বাসী বামী তুিম এইভােব হয়েতা তামার রীর উ ােরর কারণ হেয়
উঠেব।

ঈ বেরর আ বান অনুসাের জীবনযাপন কর
১৭

রভু যােক য দািয় ব িদেয়েছন, আর ঈ বর যােক যমন আ বান কেরেছন, স সইভােব জীবনযাপন ক ক। এই
আেদশ আিম সব ম লীেত িদি । ১৮ কাউেক িক সু ত হওয়া অব ায় আ বান করা হেয়েছ? স যন সু তেক বািতল না
কের। কাউেক িক অসু ত অব ায় আ বান করা হেয়েছ? তার সু ত হওয়ার রেয়াজন নই। ১৯ সু ত হা বা না হা ,
তা
বপূণ নয়, ঈ বেরর আেদশ পালনই হল
বপূণ িবষয়। ২০ ঈ বর যােক য অব ায় আ বান কেরেছন, স সই
২১
অব ােতই থাকু ক। যখন তামােক আ বান করা হেয়িছল, তখন িক তুিম দাস িছেল? এই অব ায় তামার যন ঃখ না হয়;
িক তুিম যিদ বাধীন হেত পার, তেব তার সুেযাগ রহণ কর। ২২ দাস অব ায় রভু যােক আ বান কেরেছন, স রভুর
বাধীন লাক। য বাধীন অব ায় রীে র ডাক েনেছ, স রভুর দােস পিরণত হেয়েছ। ২৩ মূ য িদেয় তামােদর কনা
হেয়েছ। তামরা সামা য মানুেষর দাস ব কেরা না। ২৪ ভাই ও বােনরা, ঈ বেরর কাছ থেক নতুন জীবন পাবার সময় তামরা
য যমন অব ায় িছেল এখন সই অব ােতই ঈ বেরর সে থাক।
িববাহ িবষেয় র
২৫ এখন

কু মারী মেয়েদর রসে আিস। তােদর স বে রভুর কাছ থেক আিম কান আেদশ পাই িন। তেব এ িবষেয়
আমার িনজ ব মত রকাশ করিছ। ঈ বেরর কােছ আিম দয়া পেয়িছ, এই জ য তামরা আমার ওপর িনভর করেত পার।
২৬ আিম মেন কির, বতমােন এই স টময় সমেয় কান যি র পে
স যমন আেছ তমিন থাকাই ভাল। ২৭ তুিম িক কান
রীেলােকর সে িববািহত? তেব তােক যাগ করার চ া কেরা না। তুিম িক কান রীেলাক থেক মু আছ? তাহেল
রী পেত চেয়া না। ২৮ িক তুিম যিদ িবেয় কর তােত তামার কান পাপ হয় না; আর কান কু মারী যিদ িবেয় কের তাহেল
স পাপ কের না। িক এমন লাকেদর জীবেন সম যার মে য পডে় ত হেব। এই ক এডা় েত আিম তামােদর সাহা য করেত
চাই।
২৯ ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর য কথা বলেত চাইিছ, সময় খুব বশী নই, তাই যােদর
রী আেছ রভুর সবার
জ য এখন থেক তারা এমনভােব চলুক যন তােদর রী নই; ৩০ আর যারা ঃখ করেছ, তারা এমনভােব চলুক যন ঃখ
করেছ না, যারা আনি ত তারা এমনভােব চলুক যন আন করেছ না। যারা কনাকাটা করেছ, তারা এমনভােব ক ক যন
যা িকেনেছ তা তােদর িনেজেদর নয়। ৩১ যারা সংসাের িবষয় ব যবহার কের, তারা যন পুনমা রায় তােত আস না হয়,
কারণ এই সংসােরর বতমান কাঠােমা লু হে ।
৩২ আিম চাই যন তামরা ভাবনা থেক মু হও। একজন অিববািহত লাক রভুর কােজর িবষেয় বশী কের িচ া করেত
পাের, িকভােব স রভুেক স করেব সটাই তার িচ া হয়। ৩৩ িক য িববািহত স এই সংসােরর িবষয় িচ া কের, িকভােব
স তার রীেক স করেব, সই হয় তার িচ া। ৩৪ স রভুেক স করেত চায় আবার সই সে তার রীেক খুশী
করেত চায়, এইভােব ই িদেকই তার িচ া হয়। একজন অিববািহতা বা কু মারী মেয় রভুর িবষয় িচ া কের, যন স দেহ ও
আ ায় পিব র হয়। িক িববািহতা রীেলাক তার সংসােরর রিত বশী িচ া কের, আর তার িচ া থােক িকভােব স তার
বামীেক স করেব। ৩৫ আিম তামােদর ভােলার জ যই একথা বলিছ, তামােদর ওপর কান িবিধ-িনেষধ চািপেয় দবার
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জ য নয়, বরং তামরা যােত িঠক পেথ চল আর যােত তামরা নানা িবষেয় জিডে় য় না পেডা় এবং স ূণ সমপণ বারা রভুর
উে ে য িনেজেদর উৎসগ কর সইজ যই বলিছ।
৩৬ কউ যিদ মেন কের য স তার কু মারী বাগদ ার রিত স ত আচরণ করেছ না, তার িবেয়র বয়স পার হেয় যাে ,
স যিদ মেন কের য িবষয়টা শী রই হওয়াই ভাল তেব স যা চায় তাই ক ক। এেত স পাপ করেছ না, তার িবেয় হা ।
৩৭ িক য তার িনেজর মেন দ ৃঢ়, যার কান চাপ নই, য তার ই ােক িনয় রণ করেত পাের আর তার মেন িঠক কের য স
তার বাগদ ােক িবেয় না কেরই িনেজেক র া করেত স ম, তেব স ভালই করেব। ৩৮ তাই তার বাগদ া ব ুেক িবেয় কের
স িঠক কাজই কের; আর য তােক িবেয় না কের স আেরা ভােলা কের।
৩৯ বামী যতিদন বঁেচ থােক
রী ততিদনই িববাহব েন আব থােক, িক বামী মারা গেল স মু , স তখন যােক
ই া আবার িবেয় করেত পাের, অব য সই লাক যন রভুর হয়। ৪০ তেব আমার মেত স যিদ আর িবেয় না কের তেব
আেরা সুখী হেব। এই আমার মত আর আিম মেন কির আমারও ঈ বেরর আ া আেছ।
রিতমার রসাদ স বে
১ এখন

রিতমার সামেন উৎসগ করা খাবােরর িবষেয় বলিছ: আমরা জািন য, “আমােদর সবার ান আেছ।” “ ান”
ভােলাবাসা অপরেক গেড় তােল। ২ যিদ কউ মেন কের স িকছ ু জােন, তেব
তার যা জানা উিচত িছল এখনও স তা জােন না। ৩ িক কউ যিদ ঈ বরেক ভালবােস, তেব ঈ বর তােক জােনন।
৪ রিতমার কােছ উৎসগ করা খা যব র িবষেয় বিল, আমরা জািন এই জগেত রিতমা আসেল িকছই নয়, এবং ঈ বর
ু
মা র একজনই। ৫ বেগ হা বা প ৃিথবীেত হা , লােক যােদর দবতা বেল সইরকম ব “ দবতারা” ও ব “ রভুরা”
থাকেলও ৬ িক আমােদর জ য একমা র ঈ বর আেছন; িতিন আমােদর িপতা, তাঁর থেকই সব িকছ ু স ৃি হেয়েছ, আমরা
তাঁর জ যই বঁেচ আিছ। একমা র রভু আেছন, িতিন যী রী , তাঁর মা যেমই সব িকছ ু স ৃ , তাঁর মা যেমই আমরা বঁেচ
আিছ।
৭ িক সকেলর এ ান নই। িকছ লাক এখনও রিতমার সং রেব থাকায় রিতমার কােছ উৎসগ করা খা য ব েক
ু
রসাদ ােন খায়, আর তােদর িবেবক বল হওয়ােত দাষী রিতপ হয়। ৮ িক খা যব আমােদর ঈ বেরর কােছ িনেয়
আেস না। ঐ সব যিদ আমরা না খাই তাহেল আমােদর কান িত হয় না, আর যিদ খাই তাহেলও কান লাভ হয় না।
৯ িক সাবধান, তামােদর এই বাধীনতা যন বল এমন লাকেদর পােপর কারণ না হয়। ১০ তুিম জান য রিতমা িকছই
ু
নয়। বশ, িক বল িচে র কউ যিদ তামােক মি ের বেস খেত দেখ তেব স বল িচে র বেল তার িবেবক িক তােক
রিতমার কােছ উৎসগ করা বিলর মাংস খেত সাহস যাগােব না? যিদও স িব বাস কের এটা িঠক নয়। ১১ এইভােব তামার
এই ােনর বারা সই বল িচে র ভাই, যার জ য রী মেরেছন, স বংস হয়। ১২ তাই এইভােব িব বাসী ভাইেদর িব ে
পাপ করেল ও তােদর বল িবেবেক আঘাত করেল, তামরা রীে র িব ে ই পাপ কর। ১৩ সইজ য কান খা য খাওয়ােত
যিদ আমার ভাই পােপ পেড,় তেব আিম কখনও তা খাব না। আিম মাংস খাওয়া ছেড় দব যােত আিম আমার ভাইেয়র পােপর
কারণ না হই।

৮ মানুষেক আ গেব ফাঁিপেয় তােল; িক

য সব অিধকার পৗল রেয়াগ কেরন িন
১ আিম

িক বাধীন মানুষ নই? আিম িক একজন রিরত নই? আমােদর রভু যী েক িক আিম দিখিন? তামরাই িক
রভুেত আমার কােজর দ ৃ া নও? ২ অ যরা আমােক যিদ রিরত বেল রহণ নাও কের, তবু তামরা িন য় আমােক
রিরত বেল মেন নেব। রভুেত আিম য রিরত তামরাই তা তার রমাণ।
৩ িকছ লাক যারা আমার দাষ ণ িবচার কের, তােদর কােছ আমার উ র এই; ৪ আমােদর িক ভাজন পান করার অিধকার
ু
নই? ৫ অ যা য রিরেতরা, রভুর আপন ভাইরা ও কফা যমন কেরন তমনভােব আমােদর িক কান িব বাসীেক রী
িহসােব সে িনেয় যাবার অিধকার নই? ৬ বাণবা ও আমােকই িক কবল জীিবকা িনবােহর জ য কাজ করেত হেব? ৭ কান
সিনক িক তার িনেজর খরেচ স যদেল থােক? য রা া ত র ত কের স িক তার ফল খায় না? য মষপাল চরায় স
িক মষেদর ধ পান কের না?
৮ আিম এসব মানুেষর িবচার বুি র ওপর িনভর কের বলিছ না। ঈ বেরর িবিধ- যব ায় িক একই কথা বেল না? ৯ কারণ
মািশর িবিধ- যব ায় আেছ, “ য বলদ শ য মােড় তার মুেখ জালিত বঁেধা না।” §§ঈ বর িক কবল বলেদর কথা ভেবই
একথা বেলেছন? ১০ তা নয়, িক আমােদর কথা িচ া কেরই িতিন এসব কথা বেলেছন, শাে র আমােদর জ যই এসব লখা
হেয়েছ, কারণ য চাষ কের, স ফসল পাবার র যাশােতই তা কের; আর য শ য মাডা় ই কের, স মাডা় ই করা শ য থেক

৯
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িকছ ু পাবার র যাশােতই তা কের। ১১ আমরা তামােদর মােঝ আি ক বীজ বুেনিছ, যন এখন ফসল িহসােব যিদ তামােদর
কাছ থেক পািথব কান িকছ ু পাই, তেব তা িক খুব বশী িকছ ু পাওয়া হেব? ১২ এই যাপাের তামােদর কাছ থেক অে যরা
যখন দাবী কের, তখন তা পাবার জ য আমােদর িন য় আরও বশী অিধকার আেছ। আমরা তামােদর ওপর এই অিধকার
খাটাই না। আমরা বরং সকলই স য করিছ, পােছ রীে র সুসমাচার রহেণর পেথ কান বাধার স ৃি হয়। ১৩ তামরা তা জান,
যারা মি ের কাজ কের, তারা মি র থেকই তােদর খাবার পায়। যারা য েবদীর ওপর িনয়িমত নেব য উৎসগ কের, তারা
তারই অংশ পায়। ১৪ তমিন রভুও সুসমাচার রচারকেদর জ য এই িবধান িদেয়েছন, যন সুসমাচার রচােরর মা যেমই
তােদর জীিবকা িনবাহ হয়।
১৫ িক আিম এই অিধকার কখনও রেয়াগ কিরিন। আিম তামােদর কাছ থেক ঐরকম সাহা য নবার জ যও িলখিছ
না। এ িবষেয় আমার য গব আেছ, তা যিদ কউ কেড় নয় তেব তার থেক আমার মরণ ভাল। ১৬ তেব আিম সুসমাচার
রচার কির বেল গব করিছ না। সুসমাচার রচার করা আমার কত য, এিট আমার অব য করণীয়। আিম যিদ সুসমাচার
রচার না কির তেব তা আমার পে কত ভাে যর িবষয় হেব! ১৭ যিদ িনেজর ই ায় সুসমাচার রচার করতাম তেব আিম
পুর ার পাবার যা য হতাম। িক যখােন আিম িনেজ থেক এই কাজ কিরিন িক দািয় ব িহসােব আমার ওপর এই কাজ
য হেয়েছ, ১৮ সখােন আিম িক পুর ার পাব? এই আমার পুর ার; যখন আিম সুসমাচার রচার কির, তা িবনামূে য কির।
এইভােব সুসমাচার রচার করা কালীন আমার বতন পাবার য অিধকার আেছ, তা আিম যবহার কির না।
১৯ আিম বাধীন! আিম কােরার অধীেন নই, তবু আিম সকেলর দাস হলাম, যােত অেনকেক আিম রীে র জ য লাভ
করেত পাির। ২০ ই দীেদর জয় করার জ য আিম ই দীেদর কােছ ই দীেদর মেতা হলাম। যারা িবিধ- যব ার অধীেন জীবন
কাটাে , তােদর লাভ করার জ য আিম িনেজ িবিধ- যব ার অধীন না হেলও আিম তােদর মত হলাম। ২১ আবার যারা িবিধযব ার অধীেন নই তােদর জয় করার জ য আিম তােদর মেতা হলাম। অব য এর মােন এই নয় য আিম িবিধ- যব া
মািন না, আিম তা রীে র িবিধ- যব ার অধীেন জীবনযাপন করিছ। ২২ যারা বল, তােদর কােছ আিম বল হলাম, যন
তােদরেক জয় করেত পাির। আিম সকেলর কােছ তােদর মেনর মত হলাম, যােত স া য সকল উপােয় তােদর বাঁচােত পাির।
২৩ আিম এসব সুসমাচােরর জ যই কির, যন এর আশীবােদর সহভাগী হই।
২৪ তামরা িক জান না, যখন দৗড ় রিতেযািগতা হয় তখন অেনেকই দৗডা় য়; িক কবল একজনই িবজয়ী হেয় পুর ার
পায়। তাই এমনভােব দৗেডা় ও যন পুর ার পাও! ২৫ আবার দখ, য সব রিতেযাগী খলায় অংশ রহণ কের, তারা কিঠন
িনয়ম পালন কের। তারা অ ায়ী িবজয় মুকুট পাবার জ য তা কের; িক আমরা অ য় মুকুেট ভূিষত হবার জ য কির। ২৬ তাই
সইভােব একটা ল ্য িনেয় আিম দৗেডা় ি । শূে য মু যাঘাত করেছ, এমন লােকর মত আিম লডা় ই কির না। ২৭ বরং আিম
আমার দহেক কেঠারতা ও সংযেমর মে য রেখিছ, যন অ য লাকেদর কােছ সুসমাচার রচার করার পর িনেজ কানভােব
ঈ বেরর দ ৃি েত অেযা য বেল িবেবিচত না হই।
ই দীেদর মেতা হােয়া না

১০

১ আমার

*১০:৭

উ ৃিত যা রা ৩২:৬.

ভাই ও বােনরা, আিম চাই য তামরা একথা জান য আমােদর িপত ৃপু ষরা যখন মািশেক অনুসরণ
কেরিছেলন তখন তাঁেদর িক হেয়িছল। তাঁরা সকেল মেঘর নীেচ িছেলন, সকেলই সাগর পার হেয়িছেলন। ২ তাঁরা
সকেল মািশর অনুগামী হেয় মেঘ ও সমুে র বা াইজ হেয়িছেলন। ৩ তাঁরা সকেল একই ধরেণর আি ক খা য খেয়িছেলন;
৪ আর একই আি ক পানীয় পান কেরিছেলন। তাঁরা এক আি ক শল থেক সই পানীয় পান করেতন যা তাঁেদর সে সে
যাি ল, সই শলই হে ন রী । ৫ িক তাঁেদর মে য অিধকাংশ লােকর রিতই ঈ বর স িছেলন না, আর তাঁরা পেথ
রা েরর মে য মারা পেডি় ছেলন।
৬ এসব ঘটনা আমােদর জ য দ ৃ া ব প ঘটল, যােত তারা যমন ম িবষেয় অিভলাষ কেরিছল আমরা তা না কির।
৭ তােদর মে য িকছ লাক যমন রিতমা পূজা
কেরিছল তমন তামরা রিতমা পূজা
কেরা না। কারণ শাে র লখা
ু
আেছ: “ লােকরা ভাজন পান করেত বসল আর উেঠ দাঁিডে় য় নাচেত
করল।” *৮ তােদর মে য যমন কতক লাক যৗন
পােপ পাপী হেয়িছল আর একিদেন তইশ হাজার লাক তােদর পােপর জ য মারা পেডি় ছল, আমরা যন তমিন যৗন পাপ না
কির। ৯ তােদর মে য যমন িকছ ু লাক রভুেক পরী া কের সােপর কামেড় মারা পেডি় ছল, আমরা যন তমন পরী া না
কির। ১০ আবার তােদর মে য িকছ ু লাক যমন অসে াষ রকাশ কেরিছল আর বংসকারী বগদূেতর কবেল পেড় বংস
হেয়িছল, তামরা তমিন অসে াষ রকাশ কেরা না।
১১ তােদর রিত যা িকছ ঘেটিছল তা দ ৃ া ব প রেয় গেছ। আমােদর সাবধান কের দবার জ য এসব কথা লখা হেয়েছ,
ু
কারণ আমরা শষ যুেগ এেস পৗঁেছিছ। ১২ তাই য মেন কের যন শ ভােব দাঁিডে় য় আেছ, স সাবধান হা , পােছ পেড় মারা
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যায়। ১৩ য রেলাভন িল বাভািবকভােব লাকেদর কােছ আেস তার থেক বশী িকছ ু তামােদর কােছ আেসিন। তামরা
ঈ বের িব ব থাক, য সব রেলাভন রিতেরাধ করার মতা তামােদর নই, িতিন তা তামােদর জীবেন আসেত দেবন
না; িক রেলাভেনর সােথ সােথ তার থেক উ ােরর পথ িতিনই কের দেবন, যন তামরা স য করেত পার।
১৪ আমার ি রয় ব ুরা, সব রকম রিতমা পূজা থেক দূ ের থাক। ১৫ আিম তামােদর বুি মান জেন একথা বলিছ। আিম
যা বিল তা তামরা িনেজরাই িবচার কের দখ। ১৬ আশীবােদর পানপা র, যা িনেয় আমরা ধ যবাদ িদই তা িক রীে র রে র
সহভাগীতা নয়? য িট ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের খাওয়া হয়, তা িক রীে র দেহর সহভাগীতা নয়? ১৭ িট একটাই িক
আমরা সকেলই সই একটা িট থেকই অংশ রহণ কির। তাই আমরা অেনক হেলও আসেল আমরা এক দহ।
১৮ ই রােয়ল জািতর কথা িচ া কর। যারা বিলর মাংস খায় তারা িক সই য েবদীর নেব যর সহভাগী হয় না? ১৯ তাহেল
আমার কথার অথ িক হল? আিম িক এই কথা বলিছ য, রিতমার কােছ যসব ভাগ উৎসগ করা হয় তার কান তাৎপয আেছ
অথবা রিতমার কান বা বতা আেছ? ২০ িক আমার কথার অথ এই লােকরা যা িকছ ু রিতমার উে ে য বিলদান কের,
তারা তা ভূতেদর উে ে যই কের, ঈ বেরর উে ে য নয়; আর আিম চাই না য তামােদর কানভােব ভুতেদর সে সংেযাগ
থােক। ২১ তামরা রভুর পানপা র ও ভুতেদর পানপা র, উভয় থেক পান করেত পার না। আবার তামরা রভুর টিবল
ও ভুতেদর টিবল উভয় টিবেল অংশ িনেত পার না। ২২ তামরা িক রভুেক ঈষাি বত করেত চাইছ? আমরা িক তাঁর থেক
শি শালী? কখনই না।
তামােদর বাধীনতা ঈ বেরর মিহমার জ য যবহার কর
২৩ “আমােদর সব িকছ করার বাধীনতা আেছ।” তেব সব িকছই য ম লজনক তা নয়। “ যাঁ, য কান িকছ করার
ু
ু
ু
বাধীনতা আমােদর দওয়া আেছ।” তেব সব িকছইু য গেড় তােল তা নয়। ২৪ কউ যন বাথ িসি র চ া না কের; বরং
রে যেক যন অপেরর ম ল চায়।
২৫ িবেবেকর র না তুেল য কান মাংস বাজাের িবি র হয় তা খাও। ২৬ কারণ শাে র যমন লখা আেছ: “প ৃিথবী ও
তার মে যকার সব িকছইু রভুর।” †
২৭ যিদ কান অিব বাসী ভাই তামােক িনম রণ কের আর যিদ তুিম িনম রণ র া করেত চাও, তেব িনেজর িবেবেকর
কােছ কান িকছ ু িজ াসা না কের য কান খা য র য পিরেবশন কের সামেন রাখা হয়, তা খও। ২৮ িক কউ যিদ বেল
য, “এ হল রিতমার রসাদ” তেব য জানােলা, তার কথা িচ া কের ও িবেবেকর কথা মেন রেখ, তা খও না। ২৯ আিম
কান যি র িনেজর িবেবেকর নয়, িক অপর যি র িবেবেকর িবষয় বলিছ। আমার বাধীনতা কন অপেরর িবেবক িবচার
করেব? ৩০ যিদ আিম ধ যবাদ জািনেয় খাই, তাহেল য িবষেয়র জ য ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয়িছ স িবষেয় আমার সমােলাচনা
হেব এ আিম চাই না।
৩১ তাই তামরা আহার কর, িক পান কর বা যা িকছ কর, সব িকছই ঈ বেরর মিহমার জ য কর। ৩২ িক ই দী, িক রীক,
ু
ু
িক ঈ বেরর ম লী, কােরা িবে র কারণ হেয়া না। ৩৩ যমন আিম িনেজর ভাল চাই না িক অপেরর ভাল চাই, যন তারা
উ ার লাভ কের।
১ আিম যমন রীে র দ ৃ া অনুসরণ কির, তামরাও তমিন আমার দ ৃ া অনুসরণ কর।

১১

ক ৃে বর অধীেন থাকা
২ আিম

তামােদর রশংসা করিছ, কারণ তামরা সব সময় আমার কথা রণ কের থাক, আর তামােদর আিম য
িশ া িদেয়িছ তা তামরা বশ ভালভােব পালন করছ। ৩ িক আিম চাই একথা তামরা বাঝ য রে যক পু েষর ম ক
হে ন রী । রীর ম ক তার বামী, আর রীে র ম ক হেলন ঈ বর।
৪ যিদ কান পু ষ তার মাথা ঢেক রেখ রাথনা কের অথবা ভাববাণী বেল তেব স তার মাথার অস ান কের। ৫ িক য
রীেলাক মাথা না ঢেক রাথনা কের বা ভাববানী বেল, স তার িনেজর মাথার অপমান কের, স মাথা মাডা় েনা রীেলােকর
মত হেয় পেড।় ৬ রীেলাক যিদ তার মাথা না ঢােক তেব তার চল
ু কেট ফলাই উিচত। িক চল
ু কেট ফলা বা মাথা নডা়
করা যিদ রীেলােকর পে ল ার িবষয় হয়, তেব স তার মাথা ঢেক রাখুক।
৭ আবার পু ষ মানুেষর মাথা ঢেক রাখা উিচত নয়, কারণ স ঈ বেরর ব প ও মিহমা রিতফলন কের। িক
রীেলাক
হল পু েষর মিহমা। ৮ কারণ রীেলাক থেক পু েষর স ৃি হয় িন; িক পু ষ থেকই রীেলাক এেসেছ। ৯ রীেলােকর
জ য পু েষর স ৃি হয় িন, িক পু েষর জ য রীেলােকর স ৃি হেয়িছল। ১০ এই কারেণ এবং বগদূতগেণর জ য অধীনতার
িচ িহসােব একজন রীেলাক তার মাথা ঢেক রাখেব।
†১০:২৬

গীত ২৪:১, ৫০:১২, ৮৯:১১ হইেত উ ৃত।
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১১ যাই হা
রভুেত রীেলাক ছাডা় পু ষ নয়, এবং পু ষ ছাডা় রীেলাক নয়। ১২ যমন পু ষ থেক রীেলােকর
স ৃি হল, তমন আবার পু েষর জ
রীেলাক থেক হল, বা েব এ সবিকছইু ঈ বর থেক হয়।
১৩ তামরা িনেজরাই িবচার কের দখ, মাথা না ঢেক ঈ বেরর কােছ রাথনা করা িক
রীেলােকর শাভা পায়?
১৪ বাভািবক িবেবচনাও বেল য পু ষ মানুষ যিদ ল বা চল
রীেলােকর ল বা
ু রােখ তেব তার স ান থােক না। ১৫ িক
চল
ু তার গৗরেবর িবষয় কারণ সই ল বা চল
ু তার মাথা ঢেক রাখার জ য তােক দওয়া হেয়েছ। ১৬ কউ কউ হয়েতা এ
িনেয় তক করেত চাইেব, িক আমরা ও ঈ বেরর সকল ম লী, এই রথা মেন চিল না।

রভুর ভাজ
১৭ িক

এখন আিম য িবষেয় তামােদর িনেদশ িদি সই িবষেয় আিম তামােদর রশংসা করেত পাির না, কারণ তামরা
যখন একি রত হও তােত ভাল না হেয় নিছ তামােদর িত হে । ১৮ রথমতঃ আিম েনিছ য তামরা যখন ম লীেত
সমেবত হও, তখন তামােদর মে য অেনক দল থােক, আর আিম এই যাপাের িকছটাু িব বাস কির। ১৯ তামােদর মে য
িভ তা অব যই থাকেব, যােত তামােদর মে য যারা যথাথ খাঁিট তারা
হয়।
২০ তাই যখন তামরা সমেবত হও, তখন তামরা রকৃতপে
রভুর ভাজ খাও না। ২১ কারণ খাবার সময় রে যেক
িনেজর িনেজর খাবার আেগ খেয় নয়, তােত কউ বা ুধাত থােক; আর কউ কউ অিতির পানাহার কের ব ঁস হেয় যায়।
২২ পানাহার করার জ য তামােদর িক িনেজেদর বাডী় ঘর নই? তামরা িক ঈ বেরর ম লীেক তু
ান কর? আর যােদর
িকছ ু নই তােদর িক ল ায় ফলেত চাও? আিম তামােদর িক বলব? এমন কাজ করার জ য আিম িক তামােদর রশংসা
করব? এিবষেয় আিম তামােদর রশংসা করব না।
২৩ আিম রভুর কাছ থেক য িশ া পেয়িছ তামােদর তা িদেয়িছ। য রাে র রভু যী েক হ যার জ য শ
র হােত
সঁেপ দওয়া হয়, সই রাে র িতিন একিট িট িনেয়, ২৪ ধ যবাদ িদেলন ও তা ভেঙ বলেলন, “এ আমার দহ; এ তামােদর
জ য, আমার রেণ এিট কেরা।” ২৫ খাওয়া শষ হেল, সইভােব িতিন পানপা র তুেল িনেয় বলেলন, “এই পানপা র হল
আমার রে ািপত নতুন চিু । তামরা যতবার এই পানপা র থেক পান করেব আমার রেণ তা কেরা।” ২৬ কারণ তামরা
যতবার এই িট খােব ও এই পানপাে র পান করেব, ততবার তামরা রভুর ম ৃতু্যর কথাই রচার করেত থাকেব, যতিদন
পয না িতিন িফের আেসন।
২৭ তাই য কউ অেযা যভােব রভুর এই িট খায় ও পানপাে র পান কের, স রভুর দেহর ও রে র জ য দায়ী
হেব। ২৮ এই িট খাওয়ার ও সই পানপাে র পান করার আেগ রে যেকর উিচত িনেজর দয় পরী া করা। ২৯ কারণ য
অেযা যভােব এই িট খায় ও পানপাে র পান কের, স যিদ দেহর অথ িক তা না বােঝ তেব সই খা য পানীয় ঈ বেরর
িবচারদে ই পিরণত হয়। ৩০ সই জ য তামােদর মে য অেনেক আজ বল ও অসু , অেনেক মারাও পেডে় ছ। ৩১ িক যিদ
িনেজেদর িঠক মেতা পরী া করতাম, তাহেল ঈ বরেক আমােদর িবচার করেত হত না। ৩২ িক যখন রভু আমােদর িবচার
কেরন, িতিন আমােদর শাসনও কেরন, যােত আমরা জগেতর জ য লাকেদর সে িবচার রা না হই।
৩৩ তাই, আমার ভাই ও বােনরা, তামরা যখন খাওয়া-দাওয়া করার জ য সমেবত হও, তখন একজন অ য জেনর জ য
অেপ া কেরা। ৩৪ যিদ কােরার িখেদ পায়, তেব স তার বািডে় ত খেয় িন । এমনভােব চল যন তামরা একি রত হেল
তামােদর ওপর ঈ বেরর দ া া না আেস; আর আিম যখন যাব তখন অ য িবষয় িলর সমাধান করব।
পিব র আ া হেত বরদান
বােনরা, আিম চাই য তামরা সিঠকভােব এ িল বুেঝ নাও। ২ তামরা জান, যখন তামরা অিব বাসী
িছেল, তখন তামরা বাবা রিতমা িলর িদেকই পিরচািলত হেত। ৩ তাই আিম তামােদর বলিছ য, ঈ বেরর আ ার
ররণায় কউ কথা বলেল স কখনও, “যী অিভশ ” একথা বলেত পাের না। আবার পিব র আ ার ররণা ছাডা় কউ
বলেত পাের না, “যী ই রভু।”
৪ আবার নানা রকার আি ক বরদান আেছ, িক সই একমা র পিব র আ াই এইসব বরদান িদেয় থােকন। ৫ নানা
রকার সবার কাজও আেছ, িক আমরা সকেল একই রভুর সবা কির। ৬ কম সাধেনর িবিভ প িত রেয়েছ, িক সই
একই ঈ বর সব রকম কাজ সকল মানুেষর মে য করান।
৭ ম েলর জ য রে যেকর কােছ আ ার দান রকাশ করা হেয়েছ। ৮ সই আ ার বারা একজনেক র ার বাণী বলার
মতা দওয়া হয়, অ যজনেক ােনর বাণী বলার মতা দওয়া হয়। ৯ আবার একজনেক সই একই আ ার বারা িব বাস
দওয়া হয়, অ যজনেক রাগীেদর সু করার মতা দওয়া হয়। ১০ আবার কাউেক অেলৗিকক কাজ করার পরা রম, ভাববানী
বলার মতা, িবিভ আ ােক িচেন নবার মতা, িবিভ ভাষায় কথা বলার মতা বা সই সব ভাষার তজমা করার মতা
দওয়া হয়। ১১ িক এইসব কাজ সই এক আ াই স
কেরন এবং কােক িক মতা দেবন তা িতিনই ি র কেরন।
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রীে র দহ
১২ আমােদর রে যেকর দহ নানা অ
র য িনেয় গিঠত। যিদও অেনক অ র য তবু তারা িমেল হয় একিট দহ;
রী ও িঠক সই রকম। ১৩ আমােদর মে য কউ ই দী, কউ অই দী, কউ দাস, আবার কউ বাধীন, িক আমরা সকেলই
দেহেত এক হওয়ার জ য এক আ ার বারা বা াইজ হেয়িছ। আর আমােদর সকলেকই পান করার জ য একই আ া দওয়া
হেয়েছ।
১৪ একজেনর দেহর মে য এেকর অিধক অ আেছ। ১৫ পা যিদ বেল, “আিম তা হাত নই; তাই আিম দেহর অ নই,”
তেব িক তা দেহর অ হেব না? ১৬ কান যিদ বেল, “আিম তা চাখ নই, তাই আিম দেহর অ নই,” তেব িক তা দেহর
অ হেব না? ১৭ সম দহটাই যিদ চাখ হত তেব কান কাথায় থাকত? আর সম দহটাই যিদ কান হত তেব নাক কাথায়
থাকত? ১৮–১৯ িক ঈ বর যমনিট চেয়েছন সইভােব দেহর সম অংশ িলেক সািজেয়েছন। তা না হেয় সব অ িল যিদ
একরকম হত তেব দহ বেল িক িকছ ু থাকত? ২০ িক এখন অ অেনক বেট, িক দহ এক।
২১ চাখ কখনও হাতেক বলেত পাের না, “ তামােক আমার কান দরকার নই।” আবার মাথাও পা িটেক বলেত পাের
না, “ তামােদর আমার কান রেয়াজন নই।” ২২ বরং দেহর সই অংশ িল, যােদর বল মেন হয় তােদর রেয়াজন খুবই
বশী। ২৩ য অ িলর রিত আমরা য বান নই, তােদর বশী য িনেত হেব। আমােদর য সব অ রদশেনর অেযা য
স িলেকই বশী কের শালীনতায় ভূিষত করা হয়। ২৪ আমােদর য সব অ সু রী, স িলর জ য িবেশষ যব ার রেয়াজন
হয় না। ঈ বর দহেক এমনভােব গঠন কেরেছন যন য অে র মযাদা নই স অিধক মযাদা পায়, ২৫ যন দেহর মে য কান
িবেভদ স ৃি না হয়, িক দেহর রিতিট অ ই যন পর েরর জ য সমানভােব িচ া কের। ২৬ দেহর কান একিট অ যিদ
ক পায়, তেব তার সােথ সবাই ক কের আর একিট অ যিদ মযাদা পায়, তাহেল তার সে অপর সকল অ ও খুশী হয়।
২৭ িঠক সই রকম, তামরাও রীে র দহ, আর এক একজন এক একিট অ । ২৮ ঈ বর ম লীেত রথমতঃ রিরতেদর,
ি বতীয়তঃ ভাববাদীেদর, ত ৃতীয়তঃ িশ কেদর রেখেছন। এরপর নানা রকার অেলৗিকক কাজ করার মতা, রাগীেদর
আেরা য দান করার মতা, উপকার করার মতা, নত ৃ ব দবার মতা ও িবিভ ভাষায় কথা বলার মতা িদেয়েছন।
২৯ সকেলই িক রিরত? সকেলই িক ভাববাদী? সকেলই িক িশ ক? সকেলই িক অেলৗিকক কাজ করার মতা পেয়েছ?
৩০ সকেলই িক রাগীেক আেরা য দান করার মতা পেয়েছ? না। সকেলই িক িবিভ ভাষায় কথা বলার মতা পেয়েছ? বা
সকেলই িক িবিভ ভাষায় তজমা করার মতা পেয়েছ? না। ৩১ িক তামরা আ ার র বরদান িল পাবার জ য বাসনা
কর।

ভালবাসা
১ আর এখন আিম

র বরদান

তামােদর এসেবর থেক আেরা উৎকৃ একটা পথ দখাব। আিম যিদ িবিভ মানুেষর ভাষা, এমনিক
বগদূতেদর ভাষাও বিল িক আমার মে য যিদ ভালবাসা না থােক, তেব আিম জাের বাজােনা ঘ া বা ঝনঝন করা
করতােলর আওয়ােজর মেতা। ২ আিম যিদ ভাববাণী বলার মতা পাই, ঈ বেরর সব িনগূঢ়তৎ ব ভালভােব বুিঝ এবং সব
ঐ বিরক ান লাভ কির, আমার যিদ এমন বড় িব বাস থােক যার শি েত আিম পাহাড় পয টলােত পাির, অথচ আমার
মে য যিদ ভালবাসা না থােক তেব এসব থাকা সেৎ বও আিম িকছইু নয়। ৩ আিম যিদ আমার যথা সব ব িদেয় দির রেদর
মুেখ অ যাগাই, যিদ আমার দহেক আ িত দবার জ য আ েন সঁেপ িদই,
৪ িক যিদ আমার মে য ভালবাসা না থােক, তাহেল আমার িকছই লাভ নই। ভালবাসা ধয্য ধের, ভালবাসা দয়া কের,
ু
ভালবাসা ঈষা কের না, অহ ার বা গব কের না। ৫ ভালবাসা কান অভ র আচরণ কের না। ভালবাসা বাথ-িসি র চ া কের
না, কখনও রেগ ওেঠ না, অপেরর অ যায় আচরণ মেন রােখ না। ৬ ভালবাসা কান ম িবষয় িনেয় আন কের না, িক
সে য আন কের। ৭ ভালবাসা সব িকছইু স য কের, সব িকছ ু িব বাস কের, সব িকছেতই
র যাশা রােখ, সবই ধেয্যর
ু
সে রহণ কের।
৮ ভালবাসার কান শষ নই। িক ভাববাণী বলার মতা যিদ থােক তা লাপ পােব। যিদ অপেরর ভাষায় কথা বলার
মতা থােক, তেব তাও একিদন শষ হেব। যিদ ান থােক, তেব তাও একিদন লাপ পােব। ৯ এসব িকছরু পিরসমাি ঘটেব
কারণ আমােদর য ান ও ভাববাণী বলার মতা তা অস ূণ। ১০ িক যখন স ূণ িস িবষয় আসেব, তখন যা অস ূণ ও
সীিমত স সব লাপ পেয় যােব।
১১ আিম যখন িশ িছলাম, তখন িশ র মেতা কথা বলতাম, িশ র মেতাই িচ া করতাম, ও িশ র মেতাই িবচার করতাম।
এখন আিম পিরণত মানুষ হেয়িছ, তাই শশেবর িবষয় িল যাগ কেরিছ। ১২ এখন আমরা আয়নায় আবছা দখিছ; িক সই
সময় সরাসির পির ার দখব। এখন আমার ান সীিমত, িক তখন আিম স ূণভােব জানেত পারব, িঠক যমন ঈ বর এখন

১৩
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আমােক স ূণভােব জােনন। ১৩ এখন এই িতনিট িবষয় আেছ: িব বাস, র যাশা ও ভালবাসা; আর এেদর মে য ভালবাসাই
র ।
আি ক বরদান ম লীর সাহা যােথ যবহার কর
১

তামরা ভালবাসার জ য চ া কর এবং অ য আি ক বরদান িল লাভ করার জ য একা ভােব চ া কর। িবেশষ
২ য যি িবেশষ ভাষায়
কথা বলার মতা পেয়েছ, স কান মানুেষর সে নয়, ঈ বেরর সে ই কথা বেল, কারণ স িক বেল তা কউ বুঝেত পাের না,
বরং স আ ার মা যেম িনগূঢ় তেৎ বর িবষয় বেল। ৩ িক য ভাববাণী বেল, স মানুষেক গেড় তােল, উৎসাহ ও সা বনা
দয়। ৪ যার িবেশষ ভাষায় কথা বলার মতা আেছ স িনেজেকই গেড় তােল; িক য ভাববাণী বলার মতা পেয়েছ স
ম লীেক গেড় তােল।
৫ আমার ই া য তামরা সকেল িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার মতা পাও; িক আমার আেরা বশী ই া এই তামরা
যন ভাববাণী বলেত পার। য যি িবেশষ ভাষায় কথা বেল িক ম লীেক গেড় তালার জ য তার অথ বুিঝেয় দয় না,
তার থেক য ভাববাণী বেল সই বরং বড।়
৬ আমার ভাই ও বােনরা, আিম যিদ তামােদর কােছ এেস কান রকািশত স য ান, ভাববাণী বা কান িশ ার িবষেয়
না বেল নানা ভাষায় কথা বিল, তােত তামােদর কান লাভ হেব না। ৭ বাঁশী বা বীণার মেতা জড় ব , যা সু র সুর স ৃি কের
তা যিদ
বিনেত না বােজ তেব বাঁশীেত বা বীণােত িক সুর বাজেছ তা িকভােব বাঝা যােব? ৮ আর তূরীর আওয়াজ যিদ
অ
হয়, তেব যুে যাবার জ য ক র ত হেব?
৯ িঠক তমিন, তামােদর িজভ যিদ বাধগ য কথা না বেল, তেব তামরা িক বলেল তা ক জানেব? কারণ এ ধরেণর কথা
বলার অথ বাতােসর সে কথা বলা। ১০ িনঃসে েহ বলা যায় য, জগেত অেনক রকম ভাষা আেছ, আর স িলর রে যকটারই
অথ আেছ। ১১ তাই, সই সব ভাষার অথ যিদ আিম না বুঝেত পাির, তেব য সই ভাষায় কথা বলেছ তার কােছ আিম একজন
িবেদশীর মেতা হব; আর সও আমার কােছ িবেদশীর মেতা হেব। ১২ তামােদর ে রও িঠক সরকমই; যখন তামরা আি ক
বরদান লাভ করার জ য উদ রীব, তখন যা ম লীেক গেড় তােল স িবষেয় উৎকৃ হবার চ া কর।
১৩ তাই, য লাক িবেশষ ভাষায় কথা বেল, স রাথনা ক ক যন তার অথ স বুিঝেয় িদেত পাের। ১৪ কারণ আিম যিদ
কান িবেশষ ভাষায় রাথনা কির, তেব আমার আ া রাথনা করেছ, িক আমার বুি র কান উপকার হয় না। ১৫ তাহেল
আমার িক করা উিচত? আিম আ ায় রাথনা করব, আবার আমার মন িদেয়ও রাথনা করব। আিম আ ােত ব গীত করব
আবার মন িদেয়ও ব গীত করব। ১৬ কারণ তুিম হয়েতা তামার আ ােত ঈ বেরর রশংসা করছ, িক য লাক কবল
রাতা িহসােব সখােন আেছ স না বুেঝ কমন কের তামার ধ যবােদ “আেমন” বলেব? কারণ তুিম িক বলছ, তা তা স
বুঝেত পারেছ না। ১৭ তুিম হয়েতা খুব সু রভােব ঈ বরেক ধ যবাদ িদ , িক এর বারা অপরেক আি কভােব গেড় তালা
হে না।
১৮ আিম তামােদর সকেলর থেক অেনক বশী িবেশষ ভাষায় কথা বলেত পাির বেল ঈ বরেক ধ যবাদ িদই। ১৯ িক
ম লীর মে য, িবেশষ ভাষায় দশ হাজার শদ বলার থেক, বরং আিম বুি পূবক পাঁচিট কথা বলেত চাই, যন এর বারা অপের
িশ ালাভ কের।
২০ আমার ি রয় ভাই ও বােনরা, তামরা বালকেদর মেতা িচ া কেরা না, বরং ম িবষেয় িশ েদর মেতা হও, িক
তামােদর িচ ায় পিরণত বুি হও। ২১ িবিধ- যব ায় (শাে র) বেল:
“অ য ভাষার লাকেদর বারা
ও অ য দশীয়েদর মুখ িদেয়
আিম এই জািতর সে কথা বলব;
িক সই লাকরা আমার কথা নেব না।” ‡
রভু এই কথা বেলন।
২২ তাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার মতা, এই িচ িব বাসীেদর জ য নয় বরং তা অিব বাসীেদর জ যই। িক
ভাববাণী অিব বাসীেদর জ য নয়, তা িব বাসীেদর জ যই। ২৩ সই জ য যখন সম র ম লী সমেবত হয়, তখন যিদ
রে যেক িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলেত থােক; আর সখােন যিদ কান অিব বাসী বা অ য কান বাইেরর লাক রেবশ
কের, তেব তারা িক বলেব না য তামরা পাগল? ২৪ িক যিদ সকেল ভাববাণী বেল, সই সময় যিদ কান অিব বাসী লাক
বা অ য কান সাধারণ লাক সখােন আেস, তেব সই ভাববাণী েন স তার পােপর িবষেয় সেচতন এবং সই ভাববাণীর

১৪ কের য বরদান পাবার জ য তামােদর চ া করা উিচত, তা হল ভাববাণী বলেত পারা।
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বারাই িবচার রা হয়। ২৫ এইভােব তার অ েরর গাপন িচ া সকল রকাশ পায়। স তখন মািটেত উপুড় হেয় পেড়
ঈ বেরর উপাসনা করেব আর বলেব, “বা িবকই, তামােদর মে য ঈ বর আেছন।”
তামােদর সভা িল ম লীেক সাহা য ক ক
২৬ আমার

ি রয় ভাই ও বােনরা, তাহেল তামরা িক করেব? তামরা যখন উপাসনার জ য এক জায়গায় সমেবত হও,
তখন কউ ব গীত করেব, কউ িশ া দেব, কউ যিদ কান স য রকাশ কের, তেব স তা বলেব, কউ িবেশষ ভাষায়
কথা বলেব, আবার কউ বা তার যা যা কের দেব; িক সব িকছইু যন ম লী গঠেনর জ য হয়। ২৭ জন িকংবা িতনজেনর
বশী যন কউ অজানা ভাষায় কথা না বেল। রে যেক যন পালা কের বেল, আর একজন যন তার অথ বুিঝেয় দয়।
২৮ অথ বুিঝেয় দবার লাক যিদ না থােক, তাহেল সই ধরেণর ব া যন ম লীেত নীরব থােক। স যন কবল িনেজর সে
ও ঈ বেরর সে কথা বেল।
২৯ কবলমা র ই বা িতনজন ভাববাদী কথা বলুক এবং অ যরা তা িবচার ক ক। ৩০ সখােন বেস আেছ এমন কােরা কােছ
যিদ ঈ বেরর কান বাতা আেস তেব রথেম য ভাববাণী বলিছল স চপ
ু ক ক, ৩১ যােত এেকর পর এক সকেল ভাববাণী
৩২
বলেত পাের ও সকেল িশ ালাভ কের ও উৎসািহত হয় এবং ভাববাদীেদর আ া ও ভাববাদীেদর িনয় রেণ থােক। ৩৩ কারণ
ঈ বর কখনও িবশ ৃ লা স ৃি কেরন না, িতিন শাি র ঈ বর, যা ঈ বেরর পিব র লাকেদর ম লী িলেত স য।
৩৪ ম লীেত
রীেলাকরা নীরব থাকু ক। ঈ বেরর লাকেদর সম ম লীেত এই রীিত রচিলত আেছ। রীেলাকেদর
কথা বলার অনুেমাদন নই। মািশর িবিধ- যব া যমন বেল সইমত তারা বা য হেয় থাকু ক। ৩৫ রীেলাকরা যিদ িকছ ু
িশখেত চায় তেব তারা ঘের িনেজেদর বামীেদর কােছ তা িজে স ক ক, কারণ সমােবেশ কথা বলা রীেলােকর পে
ল ার িবষয়।
৩৬ তামােদর ম য থেকই িক ঈ বেরর িশ া রসািরত হেয়িছল? অথবা কবল তামােদর কােছই িক তা এেসিছল? ৩৭ যিদ
কউ িনেজেক ভাববাদী বেল বা আি ক বরদান লাভ কেরেছ বেল মেন কের, তেব স বীকার ক ক য আিম তামােদর কােছ
যা িলখিছ স সব রভুরই আেদশ;
৩৮ আর যিদ কউ তা অব া কের তেব স অব ার িশকার হেব। ৩৯ অতএব, আমার ভাই ও বােনরা, তামরা ভাববাণী
বলার জ য আ রহী হও এবং িবেশষ ভাষায় কথা বলেত লাকেদর িনেষধ কেরা না, ৪০ িক সবিকছ ু যন যথাযথভােব করা
হয়।
রী র স বে সুসমাচার
১ আমার

ভাই ও বােনরা, তামােদর কােছ আিম য সুসমাচার রচার কেরিছ, এখন আিম স কথা তামােদর রণ
রহণ কেরছ ও সবল আছ। ২ এই বাতার মা যেম তামরা উ ার পেয়ছ, অব য
তামরা যিদ তা ধের রাখ এবং তােত পূণ েপ িব বাস রাখ। তা না করেল তামােদর িব বাস ব ৃথা হেয় যােব।
৩ আিম য বাতা পেয়িছ তা
বপূণ মেন কের তামােদর কােছ পৗঁেছ িদেয়িছ। স িল এইরকম: শাে রর কথা মেতা
রী আমােদর পােপর জ য মরেলন, ৪ এবং তাঁেক কবর দওয়া হেয়িছল। আবার শাে রর কথা মেতা ম ৃতু্যর িতন িদন
পর তাঁেক ম ৃতেদর মে য থেক জীিবত করা হল। ৫ আর িতিন িপতরেক দখা িদেলন এবং পের সই বােরাজন রিরতেক
দখা িদেলন। ৬ এরপর িতিন একসে সং যায় পাঁচেশার বশী িব বাসী ভাইেদর দখা িদেলন। তােদর মে য বশীর ভাগ
লাক এখনও জীিবত আেছন। িকছ ু লাক হয়েতা এতিদেন মারা গেছন। ৭ এরপর িতিন যােকাবেক দখা িদেলন এবং পের
রিরতেদর সকলেক দখা িদেলন। ৮ সব শেষ আমােকও অসমেয় জে িছ য আিম, সই আমােকও দখা িদেলন।
৯ রিরতরা আমার থেক মহান, কারণ ঈ বেরর ম লীেক আিম িনযাতন করতাম; রিরত নােম পিরিচত হবার যা যও
আিম নই। ১০ িক এখন আিম যা হেয়িছ, তা ঈ বেরর অনু রেহর েনই হেয়েছ। আমার রিত তাঁর য অনু রহ তা িন ল
হয় িন, বরং আিম তােদর সকেলর থেক অিধক পির রম কেরিছ। তেব আিম য এই কাজ কেরিছলাম তা নয়; িক আমার
মে য ঈ বেরর য অনু রহ িছল তােতই তা স ব হেয়েছ। ১১ সুতরাং আিম বা অ যরা যারাই তামােদর কােছ রচার কের
থািক না কন, সকেল একই সুসমাচার রচার কেরিছলাম, যা তামরা িব বাস কেরছ।

১৫ কিরেয় িদি । তামরা এই বাতা

আমােদর ম ৃতু্য থেক ওঠােনা হেব
১২ িক

আমরা যিদ রচার কের থািক য রী ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেয়েছন, তখন তামােদর মে য কউ কউ
িক কের বলেছ য ম ৃতেদর পুন ান নই? ১৩ ম ৃতেদর যিদ পুন ান না হয়, তাহেল রী ও তা উি ত হন িন, ১৪ আর রী
যিদ পুন ি ত না হেয় থােকন তাহেল তা আমােদর সই সুসমাচার িভি হীন, আর তামােদর িব বাসও িভি হীন। ১৫ আবার
আমরা য ঈ বেরর িবষেয় িম যা সা ী িদি , সই দােষ আমরা দাষী সা য হব, কারণ আমরা ঈ বেরর িবষেয় রচার
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করেত িগেয় একথা বেলিছ য িতিন রী েক ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত কেরেছন। ১৬ ম ৃতেদর পুন ান যিদ না হয়, তেব
রী ও ম ৃতু্য থেক পুন ি ত হন িন; ১৭ আর রী যিদ পুন ি ত না হেয় থােকন, তাহেল তামােদর িব বােসর কান মূ য
নই, তামরা এখনও তামােদর পােপর মে যই আছ। ১৮ যাঁ, আর রী ানুসারী যারা মারা গেছ তারা সকেলই িবন হেয়েছ।
১৯ রীে র রিত র যাশা যিদ ধু এই জীবেনর জ যই হয়, তেব অ য লাকেদর চেয় আমােদর দশা শাচনীয় হেব।
২০ িক সি যই রী ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেয়েছন, আর যসব যি র ম ৃতু্য হেয়েছ িতিন তােদর মে য রথম
ফসল। ২১ কারণ একজন মানুেষর ম য িদেয় যমন ম ৃতু্য এেসেছ, ম ৃতেদর ম য থেক পুন ানও তমিনভােবই একজন
মানুেষর বারা এেসেছ। ২২ কারণ আদেম যমন সকেলর ম ৃতু্য হয়, িঠক সভােব রীে সকেলই জীবন লাভ করেব। ২৩ িক
রে যেক তার পালা রেম জীিবত হেব; রী , িযিন অ রনী, িতিন রথেম ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত হেলন, আর এরপর
যারা রীে র লাক তারা তাঁর পুন ােনর সমেয় জীিবত হেয় উঠেব। ২৪ এরপর রী যখন রে যক শাসনকতার ক ৃ ব
ও পরা রমেক পরা কের িপতা ঈ বেরর হােত রা য সঁেপ দেবন তখন সমাি আসেব।
২৫ কারণ যতিদন না ঈ বর তাঁর সম শ
েক রীে র পদানত করেছন, ততিদন রী েক রাজ ব করেত হেব। ২৬ শষ
২৭
শ িহেসেব ম ৃতু্যও বংস হেব। কারণ, “ঈ বর সব িকছইু তাঁর অধীন কের তাঁর পােয়র তলায় রাখেবন।” ¶যখন
বলা হে য, “সব িকছ”ু তাঁর অধীন করা হেয়েছ, তখন এিট
য ঈ বর িনেজেক বাদ িদেয় সব িকছ ু রীে র অধীন
কেরেছন। ২৮ সব িকছ ু রীে র অধীন হেল পু র ঈ বেরর অধীন হেবন। যন ঈ বর, িযিন তাঁেক সব িকছরু ওপর ক ৃ ব
করেত িদেয়েছন, িতিনই সেবসবা হন।
২৯ িক যারা ম ৃত লাকেদর উে ে য বাি
রহণ কের তােদর িক হেব? ম ৃেতরা যিদ কখনও পুন ি ত না হয়, তাহেল
তােদর জ য এই লােকরা কন বা াইজ হয়?
৩০ আমরাই বা কন রিত মুহেত িবপেদর স ুখীন হই? ৩১ আিম রিতিদন মরিছ। রী যী েত তামােদর জ য আমার
ূ
য গব আেছ তারই দাহাই িদেয় আিম বলিছ, একথা স য। ৩২ যিদ ধু মানিবক ের ইিফেষর সই িহং র প েদর সে যু
কের থািক তাহেল আমার িক লাভ হেয়েছ? িকছইু না। ম ৃতেদর যিদ পুন ান নই তেব, “এস ভাজন পান কির কারণ কাল
তা আমরা মরবই।” §
৩৩ রা হেয়া না, “অসৎ স স ির র ন কের।” ৩৪ চতনায় িফের এস, পাপ কাজ ব কর, কারণ তামােদর মে য
িকছ ু লাক আেছ যারা ঈ বর স বে স ূণ অ । তামােদর ল া দবার জ যই আিম একথা বলিছ।
আমােদর িক রকম দহ হেব
৩৫ িক

কউ কউ িজ াসা করেব, “ম ৃেতরা িক কের পুন ি ত হয়? তােদর িক রকম দহই বা হেব?” ৩৬ িক িনেবােধর মত
র ! তামরা য বীজ বােনা, তা না মরা পয জীবন পায় না। ৩৭ তুিম যা বােনা, য “ দহ” উৎপ হেব তুিম তা বােনা না,
তার বীজ মা র বােনা, স গেমর বা অ য িকছরু হা । ৩৮ তারপর ঈ বেরর ই ানুসাের িতিন তার জ য একটা দহ দন।
রিতিট বীেজর জ য তােদর িনেজর িনেজর দহ দন। ৩৯ সকল রাণীর মাংস এক রকেমর নয়; িক মানুেষর এক রকেমর
মাংস, প েদর আর এক ধরেণর মাংস, প ীেদর আবার অ য রকেমর মাংস। ৪০ সই রকম বগীয় দহ িল যমন আেছ,
তমিন পািথব দহ িলও আেছ। বগীয় দহ িলর এক রকার ঔ ব য, আবার পািথব দহ িলর অ যরকম। ৪১ সূেযর
এক রকােরর ঔ ব য, চাঁেদর আর এক ধরেণর, আবার ন রেদর অ য ধরেণর। একটা ন র থেক অ য ন ে রর
ঔ ব য িভ ।
৪২ ম ৃতেদর পুন
ানও সই রকম। য দহ কবর দওয়া হয় তা য় রা হয়, য দহ পুন ি ত হয় তা অ য়। ৪৩ য
দহ মািটেত কবর দওয়া হয়, তার কান কদর থােক না, য দহ পুন ি ত হয় তা গৗরবজনক। য দহ মািটেত কবর হয়,
তা বল, য দহ পুন ি ত হয় তা শি শালী। ৪৪ য দহ মািটেত কবর হয় তা জিবক দহ; আর য দহ পুন ি ত হয়
তা আি ক দহ।
যখন জিবক দহ আেছ, তখন আি ক দহও আেছ। ৪৫ শাে র এই কথাও বলেছ: “ রথম মানুষ (আদম) সজীব রাণী
হল;” **আর শষ আদম ( রী ) জীবনদায়ক আ া হেলন। ৪৬ যা আি ক তা রথম নয় বরং যা জিবক তাই রথম; যা
আি ক তা এর পের আেস। ৪৭ রথম মানুষ আদম এেলন প ৃিথবীর ধূেলা থেক, ি বতীয় মানুষ ( রী ) এেলন বগ থেক।
৪৮ ম ৃি কার মানুষিট যমন িছল, প ৃিথবীর অ যা য মানুষও তমন; আর বগীয় মানুষরা সই বগীয় মানুষ রীে র মত।
৪৯ আমরা যমন ম ৃি কার সই মানুষেদর মেতা গডা় , তমন আবার আমরা সই বগীয় মানুষ রীে র মত হব।
¶১৫:২৭

উ ৃিত গীত ৮:৬.
উ ৃিত িযশ. ২২:১৩, ৫৬:১২.
**১৫:৪৫ উ ৃিত আিদ ২:৭.
§১৫:৩২
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৫০ আমার ভাই ও বােনরা, তামােদর বলিছ: আমােদর র মাংস ঈ বেরর রাে যর অিধকারী হেত পাের না। যা িকছ
ু
য়শীল তা অ য়তার অিধকারী হেত পাের না। ৫১ শান, আিম তামােদর এক িনগূঢ়তৎ ব বিল। আমরা সকেল মরব এমন
নয়, িক আমােদর সকেলরই পা র ঘটেব। ৫২ এক মুহেতর
ূ মে য যখন শষ তূরী বাজেব তখন চােখর পলেক তা ঘটেব।
যাঁ, তূরী বাজেব, তােত ম ৃেতরা সকেল অ য় হেয় উঠেব, আর আমরা সকেল পা িরত হব। ৫৩ কারণ এই য়শীল দহেক
অ য়তার পাশাক পরেত হেব; আর এই পািথব ন বর দহ অিবন বরতায় ভুিষত হেব। ৫৪ এই য়শীল দহ যখন অ য়তার
পাশাক পরেব আর এই পািথব দহ যখন অিবন বরতায় ভূিষত হেব তখন শাে র য কথা লখা আেছ তা স য হেব:
“ম ৃতু্য জেয় কবিলত হল।” ††
৫৫ “ম ৃতু্য তামার জয় কাথায়?
ম ৃতু্য তামার ল কাথায়?” ‡‡
৫৬ ম ৃতু্যর ল পাপ আর পােপর শি আেস িবিধ- যব া থেক। ৫৭ িক ঈ বরেক ধ যবাদ িদই। িতিনই আমােদর রভু
যী রীে র মা যেম আমােদর িবজয়ী কেরন।
৫৮ তাই আমার ি রয় ভাই ও বােনরা, সুি র ও সুদ ৃঢ় হও। রভুর কােজ িনেজেক সব সময় স ূণভােব সঁেপ দাও, কারণ
তামরা জান, রভুর জ য তামােদর পির রম িন ল হেব না।

অ য িব বাসীেদর জ য অথ সং রহ
১ এখন

ঈ বেরর লাকেদর দবার জ য অথ সং রেহর িবষয় বলিছ: গালাতীয়ার ম লীেক আিম যমন বেলিছলাম
তামরাও তমন করেব; ২ স ােহর রথম িদন রিববার তামরা তামােদর উপাজন থেক স িত অনুসাের যতটা স ব
বাঁিচেয় সই অথ গ ৃেহ িবেশষ কান ােন আলাদা কের জমােব। তাহেল আিম যখন আসব তখন অথ সং রহ করার রেয়াজন
হেব না। ৩ আিম যখন পৗঁছব, তখন তামরা যােদর যা য বেল মেন করেব তােদর হাত িদেয় সই অথ জ শােলেম পাঠােব।
আমার লখা িচিঠ পিরচয়প র িহসােব তারা িনেয় যােব; ৪ আর আমার যাওয়া যিদ িঠক বেল মেন হয় তেব তারা আমার সে ই
যােব।

১৬

পৗেলর পিরক না
৫ আিম

মািকদিনয়া হেয় যাবার পিরক না করিছ। মািকদিনয়ার ম য িদেয় যাবার পেথ তামােদর ওখােন যাব। ৬ স ব
হেল হয়েতা িকছিদন
তামােদর ওখােন থেক যাব। শীতকালটা হয়েতা তামােদর ওখােনই কাটাব। এরপর তামােদর কাছ
ু
থেক আিম যখােন যাব, আমার সখােন যাবার যব ায় তামরা সাহা য করেত পারেব। ৭ এখন যা রাপেথ তামােদর সে
দখা করেত চাই না। রভুর ই া হেল তামােদর সে অেনকটা সময় কাটাবার ই া আেছ। ৮ প াশ মীর িদন পয আিম
ইিফেষ থাকব। ৯ কারণ এখােন য কােজ ফল পাওয়া যায় সই রকম কােজর জ য একটা ম বড় সুেযাগ আমার সামেন
এেসেছ, যিদও এখােন অেনেক িবেরািধতা করেছ।
১০ তীমিথয় তামােদর কােছ যেত পােরন, তাঁেক আদর য কেরা। দেখা তামােদর সে িতিন যন িনভেয় থাকেত পােরন।
িতিনও আমার মেতা রভুর কাজ করেছন, কউ যন তাঁেক তাি য না কের। ১১ তাঁেক তামরা তাঁর যা রা পেথ শাি েত
এিগেয় িদও, যন িতিন আমার কােছ আসেত পােরন। ভাইেদর সে িনেয় িতিন আমার কােছ আসেবন এই র যাশায় আিছ।
১২ এখন আিম তামােদর ভাই আপে ার িবষেয় বিল: আিম তাঁেক অেনক ভােব উৎসািহত কেরিছ যন িতিন অ যা য ভাইেদর
সে তামােদর কােছ যান। িক এটা পির ার য তামােদর কােছ যাবার ই া তাঁর এখন নই। িতিন সুেযাগ পেলই তামােদর
কােছ যােবন।
পৗেলর িচিঠর শষ কথা
১৩

তামরা সতক থেকা, িব বােস ি র থেকা, সাহস যাগাও, বলবান হও। ১৪ তামরা যা িকছ ু কর তা ভালবাসার সে

কর।
১৫ আমার

ভাইরা, আিম তামােদর কােছ একটা অনুেরাধ করিছ, তামরা ি ফান ও তাঁর পিরবােরর িবষেয় জান। আখায়ােত
( রীেস) তাঁরাই রথম রী ানুসারী হন। এখন তাঁরা রী ানুসারীেদর সবায় িনেজেদর িনেয়াগ কেরেছন। ভাইরা, তামােদর
কােছ আমার অনুেরাধ, ১৬ তামরা এইরকম লাকেদর, যারা রভুর সবায় িনযু আেছন, তাঁেদর নত ৃ ব মেন নাও।

††১৫:৫৪
‡‡১৫:৫৫

উ িৃ ত িযশাইয় ২৫:৮.
উ িৃ ত হােশয় ১৩:১৪.

১ কির ীয় ১৬:১৭
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১ কির ীয় ১৬:২৪

১৭ আিম খুব খুশী কারণ ি ফান, ফতুনাত আর আখায়া এখােন এেস তামােদর না থাকার অভাব পূণ কের িদেয়েছন। ১৮ তাঁরা
তামােদর মেতা আমার আ ােক ত ৃ কেরেছন। তাই তামরা এ প লাকেদর িচনেত ভুল কেরা না।
১৯ এিশয়ার সম ম লী তামােদর েভ া জানাে । আি লা ও ি র া আর তাঁেদর বািডে় ত যারা উপাসনার জ য সমেবত
হন তাঁরা সকেল তামােদর েভ া জানাে ন। ২০ তামরা পর র এেক অপরেক পিব র চু বেন েভ া জািনও।
২১ আিম পৗল, আিম িনেজর হােত এই েভ া বাণী িলেখ পাঠালাম।
২২ রভুেক য ভালবােস না তার ওপর অিভশাপ নেম আসুক।
আমােদর রভু আসুন।
২৩ রভু যী
রীে র অনু রহ তামােদর সে থাকু ক।
২৪ রী যী েত তামােদর সকেলর জ য আমার ভালবাসা রইল।

