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ই রীয় ১:১২

ই রীয়েদর
রিত প র
ঈ বর তাঁর পুে রর মা যেম কথা বেলেছন
ঈ বর ভাববাদীেদর মা যেম ব বার নানাভােব আমােদর িপত ৃপু ষেদর সে কথা বেলিছেলন। ২ এখন এই
শেষর িদন েলােত ঈ বর আমােদর সে আবার কথা বলেলন। ঈ বর তাঁর পুে রর বারাই সম র জগত স ৃি কেরেছন।
তাঁর পু রেকই সবিকছরু উ রািধকারী কেরেছন। ৩ একমা র ঈ বেরর পু রই ঈ বেরর মিহমার ও তাঁর রকৃিতর মূত
রকাশ। ঈ বেরর পু র তাঁর পরা রা বাে যর বারা সবিকছ ু ধের রেখেছন। সই পু র মানুষেক সম পাপ থেক
িচ কেরেছন। তারপর বেগ ঈ বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেছন। ৪ ঈ বর তাঁর পু রেক এমন এক নাম
িদেয়েছন যা বগদূতেদর নাম থেক র ; আর বগদূতেদর তুলনায় িতিন হেয় উেঠেছন আেরা মহান।
৫ কারণ ঈ বর ঐ বগদূ তেদর মে য কােক কখন বেলিছেলন,
“তুিম আমার পু র;
আজ আিম তামার িপতা হেয়িছ।” *
আবার ঈ বর কখনই বা বগদূতেদর বেলেছন,
“আিম তার িপতা হব
আর স আমার পু র হেব।” †
৬ আবার তাঁর রথম পু রেক যখন িতিন জগেত িনেয় এেলন তখন ঈ বর বলেলন,
“ঈ বেরর সম বগদূতরা তাঁর উপাসনা ক ক।” ‡
৭ বগদূ তেদর িবষেয় ঈ বর বেলন:
“আমার বগদূতেদর আিম তরী কির বায়ুর মেতা কের
আর আমার সবকেদর আ েনর িশখার মেতা কের।” ¶
৮ িক তাঁর পুে রর িবষেয় ঈ বর বেলন:
“ হ ঈ বর, তামার িসংহাসন হেব িচর ায়ী;
আর যায় িবচােরর মা যেম তুিম তামার রা য শাসন করেব।
৯ তুিম যায়েক ভালবাস এবং অ যায়েক ঘ ৃণা কর।
এই কারেণ তামার ঈ বর তামােক পরম আন িদেয়েছন;
তামার স ীেদর থেক তামায় অিধক পিরমােণ িদেয়েছন।” §
১০ ঈ বর একথাও বেলেছন:
“ হ রভু, আিদেত তুিমই প ৃিথবীর িভি মূল াপন কেরছ;
বগ তামারই হােতর স ৃি ।
১১ সসব একিদন অদ ৃ য হেয় যােব; িক তুিমই িন য ায়ী।
সসব পাশােকর মেতা পুরােনা হেয় যােব।
১২ তুিম সসব পাশােকর মেতা িটেয় রাখেব;
আর পাশােকর মেতা স িলর পিরবতন হেব।
িক তামার কান পিরবতন হেব না,
তামার অনু রহ শষ হেব না।” **

১

১ অতীেত

*১:৫

উ ৃিত গীতসংিহতা ২:৭.
উ ৃিত ২ শমূেয়ল ৭:১৪.
‡১:৬ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৩২:৪৩.
¶১:৭ উ ৃিত গীতসংিহতা ১০৪:৪.
§১:৯ উ ৃিত গীতসংিহতা ৪৫:৬-৭.
**১:১২ উ ৃিত গীতসংিহতা ১০২:২৫-২৭.
†১:৫
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১৩ িক

ঈ বর বগদূতেদর মে য কাউেক কখনও বেলন িন:
“আিম তামার শ েদর যত ণ না তামার পদানত কির,
তুিম আমার ডানপােশ বস।” ††
১৪ ঐ বগদূ তরা িক পিরচযাকারী আ া নয়? আর যাঁরা পির রাণ লাভ কেরেছ তােদর পিরচযা করার জ যই িক এেদর পাঠােনা
হয় িন?
আমােদর পির রাণ িবিধ- যব া থেক মহান
১ এই জ

য য বাণী আমরা েনিছ, তােত আেরা ভালভােব মন দওয়া আমােদর উিচত, যন আমরা তার রকৃত পথ থেক
২ য িশ া বগদূ তেদর মুখ িদেয় ঈ বর জািনেয়িছেলন ও যা স য বেল রমািণত হেয়িছল, সই িশ া
যখনই ই দীরা অমা য কের অবা যতা দিখেয়েছ—তােদর শাি হেয়েছ, ৩ তখন এমন মহ এই পির রাণ যা আমােদরই
জ য এেসেছ তা অ রা য করেল আমরা িকভােব র া পাব? এই পির রােণর কথা রভু বয়ং ঘাষণা কেরিছেলন; আর যাঁরা
তাঁর কাছ থেক এই বাণী েনিছল, তারাই আমােদর কােছ এই পির রােণর স যতা রমাণ করল। ৪ ঈ বরও নানা সে ত,
আ যজনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও মানুষেক দওয়া পিব র আ ার নানা বরদােনর মা যেম তাঁর ই ানুয়াযী এিবষেয়
সা ্য রেখেছন।

২ িবচ্যু ত না হই।

রী তােদর র ােথ মানুেষর মেতা হেয়িছেলন
৫ বা িবক য জগেতর িবষেয় আমরা বলিছ, ঈ বর সই ভাবী জগতেক তাঁর বগদূ তেদর কত ৃৎ বাধীন রােখন িন। ৬ এটা
শাে রর কান এক জায়গায় লখা আেছ:
“ হ ঈ বর, মানুষ এমন িক য
তার িবষেয় তুিম িচ া কর?
অথবা মানবস ানই বা ক
য তুিম তার কথা ভাব?
৭ তুিম তােক অ সমেয়র জ যই বগদূ তেদর থেক নীচেু ত রেখিছেল;
িক তুিম তােকই পরােল স ান ও মিহমার মুকুট।
৮ আর সব িকছই তুিম রাখেল তার পদতেল।” ‡‡
ু
সবিকছ ু তার অধীন করােত কান িকছইু তার কত ৃে বর বাইের রইল না, যিদও এখন আমরা অব য সব িকছ ু তার অধীেন দখিছ
না। ৯ িক আমরা যী েক দেখিছ, যাঁেক অ েণর জ য বগদূতেদর থেক নীেচ ান দওয়া হেয়িছল। সই যী েকই এখন
স ান আর মিহমার মুকুট পরােনা হেয়েছ। কারণ িতিন ম ৃতু্য য রণা ভাগ কেরেছন এবং ঈ বেরর অনু রেহ সকল মানুেষর
জ য ম ৃতু্যেক আিল ন কেরেছন।
১০ কবল ঈ বরই সই জন যাঁর বারা সবিকছ স ৃি হেয়েছ এবং সবিকছই তাঁর মিহমার জ য, তাই অেনক স ানেক তাঁর
ু
ু
মিহমার ভাগীদার করেত ঈ বর রেয়াজনীয় কাজিটই করেলন। িতিন তােদর পির রােণর রবতক যী েক িনযাতন ভােগর
মা যেম িস রাণকতা কেরেছন।
১১ িযিন পিব র কেরন আর যারা পিব র হয়, তারা সকেল এক পিরবারভু । সই কারেণই িতিন তােদর ভাই বেল ডাকেত
লি ত নন। ১২ যী বেলন,
“ হ ঈ বর, আিম আমার ভাই- বােনেদর কােছ তামার নাম রচার করব,
ম লীর মে য তামার রশংসা গান করব।” ¶¶
১৩ িতিন আবার বেলেছন,
“আিম ঈ বেরর ওপর িনভর করব।” §§
িতিন আবার এও বেলেছন,
“ দখ, এই আিম ও আমার সে সই স ানেদর, ঈ বর আমােক যােদর িদেয়েছন।” *
††১:১৩

উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:১.
উ ৃিত গীতসংিহতা ৮:৪-৬.
¶¶২:১২ উ ৃিত গীতসংিহতা ২২:২২.
§§২:১৩ উ ৃিত িযশাইয় ৮:১৭.
*২:১৩ উ ৃিত িযশাইয় ৮:১৮.
‡‡২:৮
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১৪ ভাল, সই স ানরা যখন র মাংেসর মানুষ, তখন যী িনেজও তােদর ব েপর অংশীদার হেলন। যী এইরকম
করেলন যন ম ৃতু্যর মা যেম ম ৃতু্যর অিধপিত িদয়াবলেক বংস করেত পােরন; ১৫ আর যারা ম ৃতু্যর ভেয় যাব ীবন দাসে ব
কাটাে তােদর মু কেরন। ১৬ কারণ এটা পির ার বাঝা যাে য িতিন বগদূতেদর সাহা য কেরন না, কবল অ রাহােমর
বংশধরেদরই সাহা য কেরন। ১৭ সই জ য সবিদক থেক যী েক িনেজর ভাইেয়র মেতা হেত হেয়েছ যােত িতিন মানুেষর
পােপর মার জ য একজন দয়ালু ও িব ব মহাযাজক েপ ঈ বেরর সা ােত দাঁডা় েত পােরন। ১৮ যী িনেজ পরী া ও
ঃখেভােগর ম য িদেয় গেছন বেল যারা পরী ার ম য িদেয় যাে তােদর যী সাহা য করেত পােরন।

যী

মািশর থেক মহান

১ তাই

তামরা সকেল যী র িবষেয় িচ া কর। ঈ বর যী েক আমােদর কােছ পািঠেয়েছন। িতিন আমােদর ধম িব বােসর
বগীয় আ বান পেয়ছ। ২ ঈ বর
যী েক আমােদর কােছ পাঠােলন আর তাঁেক িতিন আমােদর মহাযাজক করেলন। মািশর মতন যী ও ঈ বেরর রিত িব ব
িছেলন। যী র কােছ ঈ বর যা িকছ ু চেয়িছেলন, ঈ বেরর সই গ ৃহ প ম লীেত িতিন স সবই করেলন। ৩ কউ যখন কান
গ ৃহ িনমাণ কের তখন গ ৃহ থেক গ ৃহিনমাতার মযাদা অিধক হয়, যী র বলায়ও িঠক তাই হেয়েছ, সুতরাং মািশর থেক অিধক
স ান যী রই রা য। ৪ রে যক গ ৃহ কউ না কউ িনমাণ কের, িক ঈ বর সবিকছ ু িনমাণ কেরেছন। ৫ মািশ ঈ বেরর
গ ৃেহ সবক েপ িব ব ভােব কাজ কেরিছেলন আর ঈ বর ভিব যেত যা বলেবন তা লাকেদর কােছ মািশই বলেলন। ৬ িক
রী পু র িহসােব ঈ বেরর গ ৃেহর কতা; আমরা িব বাসীরাই তাঁর গ ৃহ, আর তাই থাকব যিদ আমরা আমােদর সই মহান
র যাশা স েক সাহস ও গব িনেয় চিল।

৩ মহাযাজক। আমার পিব র ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর বলিছ তামরা এক

আমরা অব যই িনয়ত ঈ বরেক অনুসরণ করব
৭ তাই

পিব র আ া যমন বলেছন:
“আজ, তামরা যিদ ঈ বেরর রব শান,
৮ অতীত িদেনর মেতা দয় কিঠন কেরা না, য িদন তামরা ঈ বেরর িব ে িবে রাহ কেরিছেল;
সিদন তামরা রা ের ঈ বেরর পরী া কেরিছেল।
৯ সই রা ের তামােদর িপত ৃপু ষরা চি শ বছর ধের আমার সম কীিত দখেত পেয়িছল,
তবু তারা আমার ধয্য পরী া করল।
১০ তাই আিম এই জািতর ওপর
হলাম ও বললাম,
‘এরা সব সময় ভুল িচ া কের,
এই লােকরা কখনও আমার পথ বুঝল না।’
১১ তখন আিম
হেয় এই শপথ করলাম:
‘তারা কখনই আমার িব রাম ােন রেবশ করেত পারেব না।’” †
১২ আমার ভাই ও বােনরা, দেখা, তামরা সতক থেকা, তামােদর মে য কােরা যন
ও অিব বাসী দয় না থােক যা
জীব ঈ বর থেক তামােদর দূের সিরেয় িনেয় যায়। ১৩ তামরা িদেনর পর িদন এেক অপরেক উৎসািহত কর যত ণ সময়
“আজ” আেছ। পােপর ছলনা যন তামােদর দয়েক িনমম না কের। ১৪ েত আমােদর য িব বাস িছল যিদ শষ পয
আমরা সই িব বােস ি র থািক তাহেল আমরা সকেলই রীে র সহভাগী। ১৫ শা র তা এই কথা বেল:
“আজ যিদ তামরা ঈ বেরর রব শান,
তাহেল তামােদর অ র কেঠার কেরা না, যমন সই িবে রােহর িদেন কেরিছেল।” ‡
১৬ যারা ঈ বেরর রব শানার পরও তাঁর িব ে িবে রাহ কেরিছল, র হল তারা কারা? মািশ যােদর িমশর থেক বার
কের িনেয় এেসিছেলন তারাই িক নয়? ১৭ আর কােদর ওপরই বা ঈ বর চি শ বছর ধের
িছেলন? সই লাকেদর ওপের
নয় িক যারা পাপ কেরিছল ও তার ফেল রা ের মারা পেডি় ছল? ১৮ িতিন কােদর িব ে ই বা শপথ কের বেলিছেলন, “এরা
আমার িব রােমর ােন রেবশ করেত পারেব না?” যারা অবা য হেয়িছল তােদর িব ে িক নয়? ১৯ তাহেল এখন আমরা
দখলাম য, অিব বােসর দ নই তারা ঈ বেরর িব রােমর ােন রেবশ করেত পারল না।
১ ঈ বর সই লাকেদর য রিত িত িদেয়িছেলন তা এখনও আমােদর জ য রেয়েছ। এই সই রিত
িত য,
আমরা ঈ বেরর িব রােম রেবশ করেত পারব। তাই আমােদর খুব সতক থাকা দরকার, যন তামােদর মে য কউ
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যথ না হও। ২ পির রাণ লােভর জ য সুসমাচার যমন ওেদর কােছ রচার করা হেয়িছল তমিন আমােদর কােছও রচার
করা হেয়েছ, তবু সই সুসমাচার িশ া েনও তােদর কান ভ ফল দখা গল না, কারণ তারা তা েন িব বােসর সে রহণ
কের িন। ৩ আমরা যারা িব বাস কেরিছ, তারাই সই িব রােমর ােন রেবশ করেত স ম। ঈ বর যমন বেলিছেলন,
“আিম
হেয় শপথ কেরিছ:
‘এরা কখনও আমার িব রাম েল রেবশ করেত পারেব না।’” ¶
একথা ঈ বর বেলেছন যিদও ঈ বেরর সম কাজ জগৎ স ৃি র সে সে ই সমা হেয়িছল। ৪ শাে রর কান কান জায়গায়
ঈ বর স ােহর স ম িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: “স ৃি র সম কাজ শষ কের স ম িদেন িতিন িব রাম করেলন।” §৫ আবার
শাে রর অ য এক ােন ঈ বর বলেছন: “আমার িব রােম ঐ মানুষেদর কখনই রেবশ করেত দওয়া হেব না।”
৬ তবুও একথা এখনও স য য কউ সই িব রােম রেবশ করেব, িক সই লােকরা যারা রথেম সুসমাচােরর কথা
েনিছল, অবা য হওয়ার কারেণ সখােন রেবশ কের িন। ৭ তখন ঈ বর আবার একিট িদন ি র করেলন, আর সই িদেনর
িবষেয় িতিন বলেলন, “আজ”। ঈ বর এর ব িদন পর রাজা দায়ূেদর মা যেম এই িদনিটর িবষেয় বেলিছেলন। যমন এ
িবষেয় আেগই শাে রর কথা উে খ করা হেয়েছ:
“আজ যিদ তামরা ঈ বেরর রব শান,
তেব অতীত িদেনর মেতা তামােদর দয় কেঠার কেরা না।” **
৮ িযেহাশূয় তােদর ঈ বেরর রিত
ত িব রােমর মে য িনেয় যেত পােরন িন। এিবষেয় আমরা জািন কারণ ঈ বর এরপর
আবার িব রােমর জ য আর এক িদেনর “আজ” কথািট উে খ কেরেছন। ৯ এেত বাঝা যায় য ঈ বেরর লাকেদর জ য সই
স ম িদেন য িব রাম তা আসেছ, ১০ কারণ ঈ বর তাঁর কাজ শষ করার পর িব রাম কেরিছেলন। তমিন য কউ ঈ বেরর
িব রােম রেবশ কের সও ঈ বেরর মত তার কাজ শষ পয স
কের। ১১ তাই এস, আমরাও ঈ বেরর সই িব রােম
রেবশ করেত রাণপণ চ া কির, যােত আমরা কউ অবা যতার পুরােনা দ ৃ া অনুসরণ কের পিতত না হই।
১২ ঈ বেরর বা য জীব ও সি রয়। তাঁর বা য পােশ ধারযু তেলায়ােরর ধােরর থেকও তী । এটা রাণ ও আ ার
গভীর সংেযাগ ল এবং সি ও অি র ক র ভদ কের মেনর িচ া ও ভাবনার িবচার কের। ১৩ ঈ বেরর সামেন কান স ৃ
ব ই তাঁর অেগাচের থাকেত পাের না, িতিন সব িকছ ু পির ারভােব দখেত পান। তাঁর সা ােত সম িকছইু খালা ও রকািশত
রেয়েছ, আর তাঁরই কােছ একিদন সব কাজকেমর িহেসব িদেত হেব।
ঈ বেরর সামেন আসেত যী আমােদর সাহা য কেরন
১৪ আমােদর এক মহাযাজক আেছন িযিন

বেগ ঈ বেরর সােথ বাস করেত গেছন। িতিন যী , ঈ বেরর পু র। তাই এেসা
আমরা িব বােস অিবচল থািক। ১৫ আমােদর মহাযাজক যী আমােদর বলতার কথা জােনন। যী এই প ৃিথবীেত সবরকমভােব
রলুধ হেয়িছেলন। আমরা যভােব পরীি ত হই যী সইভােবই পরীি ত হেয়িছেলন, িক িতিন কখনও পাপ কেরন িন।
১৬ সইজে য িব বােস ভর কের ক ণা িসংহাসেনর সামেন এেসা, যােত আমােদর রেয়াজেন আমরা দয়া ও অনু রহ পেত
পাির।
১ রে যক ই দী মহাযাজকেক মানুেষর ভতর থেক মেনানীত করা হয়। ঈ বর িবষেয় লাকেদর যা করণীয় সই কােজ
সাহা য করার জ য যাজকেক িনেয়াগ করা হয়। সই যাজক লাকেদর পােপর রায়ি ে র জ য ঈ বেরর উে ে য
উপহার ও বিল উৎসগ কেরন। ২ অ যা য লাকেদর মেতা মহাযাজকও বল। িতিন অপর মানুেষর অ তা ও িবচ্যু িত থাকেলও
তােদর সে নরম যবহার করেত সমথ যেহতু িতিনও অ যা য লাকেদর মেতা িনেজর বলতার বারা বি ত। ৩ মহাযাজক
মানুেষর পােপর জ য য বিল উৎসগ কেরন তার সােথ িনেজ বল বেল িনেজর পােপর জ যও তােক বিল উৎসগ করেত হয়।
৪ মহাযাজক হওয়া স ােনর িবষয়, আর কউই িনেজর ই ানুসাের এই মহাযাজেকর স ানজনক পদ িনেত পাের না।
হােরাণেক যমন এই কােজর জ য ঈ বর ডেকিছেলন, তমিন রে যক মহাযাজকেক ঈ বরই ডােকন। ৫ কথাটা রীে র
বলায়ও রেযা য। রী মহাযাজক হেয় গৗরব দবার জ য িনেজেক মেনানীত কেরন িন। িক ঈ বরই রী েক মেনানীত
কেরেছন। ঈ বর রী েক বেলিছেলন,
“তুিম আমার পু র,
আজ আিম তামার িপতা হলাম।” ††
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৬ আর

অ য গীেত ঈ বর বলেলন,
“তুিম ম ীেষদেকর ‡‡মেতা
িচরকােলর জ য মহাযাজক হেল।” ¶¶
৭ রী যখন এ জগেত িছেলন তখন সাহাে যর জ য িতিন ঈ বেরর কােছ রাথনা কেরিছেলন। ঈ বরই তাঁেক ম ৃতু্যর
হাত থেক র া করেত সমথ আর যী ঈ বেরর িনকট রবল আতনাদ ও অ জেলর সে রাথনা কেরিছেলন। ঈ বেরর
ই ার রিত তাঁর ন রতা ও বা যতার জ য ঈ বর যী র রাথনার উ র িদেয়িছেলন। ৮ যী ঈ বেরর পু র হওয়া সেৎ বও
ঃখেভাগ কেরিছেলন ও ঃখেভােগর ম য িদেয় বা যতা িশেখিছেলন। ৯ এইভােব যী মহাযাজক েপ পূণতা লাভ করেলন;
আর তাই তাঁর বা য সকেলর জ য িতিন হেলন িচরকােলর পির রােণর পথ। ১০ ঈ বর এইজে য তাঁেক ম ীেষদেকর মত
মহাযাজক বেল ঘাষণা করেলন।
যী েত ি র থাকেত অনুেরাধ
১১ এই

িবষেয় আমােদর অেনক িকছ ু বলার আেছ; িক তামােদর কােছ তার অথ যা যা করা কিঠন, কারণ তামরা তা
বুঝেত চ া কেরা না। ১২ এতিদেন তামােদর িশ ক হওয়া উিচত িছল; িক এটা বাধ হয় রেয়াজনীয় য তামােদর ঈ বেরর
বাণীর রাথিমক িবষয় িল কউ শখায়। কান শ খাবার নয়, তামােদর রেয়াজন েধর। ১৩ যার েধর রেয়াজন স
তা িশ । সই যি র ধািমকতার িবষেয় য িশ া আেছ স স েক কান অিভ তা নই। ১৪ িক শ খাবার তােদরই
জ য যারা িশ র মেতা আচরণ কের না এবং আ ায় পিরপ । িনেজেদর িশ া িদেয় ও তা অ যাস কের তারা ভাল মে র
িবচার করেত িশেখেছ।
১ এই জ য রীে র িবষেয় রাথিমক িশ া আমােদর শষ কের ফলা উিচত। যা িনেয় আমরা
কেরিছলাম পুনরায়
সই পুরােনা িশ ামালার িদেক আর আমােদর িফের যাওয়া িঠক নয়। ম িবষয় থেক সের আসা, ঈ বের িব বাস করা
এইসব কের আমরা রীে েত জীবন
কেরিছলাম। ২ সই সময় িবিভ রকম বাি ও হ াপেণর িবষেয় আমােদর িশ া
দওয়া হেয়িছল। ম ৃতেদর পুন ােনর িবষেয় িশ া ও অন িবচার স বে ও িশ া দওয়া হেয়িছল; িক এখন আমােদর
আেরা এিগেয় যাওয়া রেয়াজন ও উ ত িশ া রহণ করা দরকার। ৩ ঈ বর যিদ চান তেব আমরা এই কাজ করব।
৪–৬ যারা একবার অ ের সে যর আেলা পেয়েছ, বগীয় দােনর আ বাদ পেয়েছ ও পিব র আ ার অংশীদার হেয়েছ
আর ঈ বেরর বাে যর মে য য ম ল িনিহত আেছ তার অিভ তা লাভ কেরেছ ও ঈ বেরর নতুন জগেতর পরা রেমর কথা
জানেত পেরেছ অথচ তারপর রী থেক দূের সের গেছ, এমন লােকেদর মন পিরবতন কের রীে র পেথ তােদর িফিরেয়
আনা আর স ব নয়। কারণ তারা ঈ বেরর পু রেক অ রা য কের তাঁেক আবার
েশ িদে ও সকেলর সামেন তাঁেক
উপহােসর পা র করেছ।
৭ য জিম বারবার ব ৃি
েষ নয় ও যারা তা চাষ কের তােদর জ য ভাল ফসল উৎপ কের, স জিম য ঈ বেরর
আশীবােদ ধ য তা বাঝা যায়। ৮ িক যিদ সই জিম শয়ালকাঁটা ও কাঁটােঝােপ ভের যায় তেব তা অক য জিম, তার
ঈ বেরর অিভশােপ অিভশ হবার ভয় আেছ এবং তা আ েন পুেড় ছারখার হেয় যােব।
৯ আমার ি রয় ব ুরা, যিদও আমরা এ প বলিছ, তবু তামােদর স বে আমরা এখন দ ৃঢ় িন য় য, তামােদর অব া এর
থেক ভােলা হেব আর তামরা যা িকছ ু করেব তা তামােদর পির রাণ লােভরই পদে প িবেশষ। ১০ ঈ বর যায় িবচারক,
তামােদর সব সৎ কেমর কথা ঈ বর মেন রােখন। তাঁর লাকেদর তামরা য সাহা য কেরছ ও এখনও কের থাক, এর
বারা তামরা ঈ বেরর রিত তামােদর ভালবাসাই রকাশ কেরছ, এও িক িতিন ভুলেত পােরন? ১১ িক আমরা চাই যন
তামােদর রে যেক তােদর সম জীবেন একই রকম তৎপরতা দখােত পােরা, যােত তামরা স ূণভােব িনি ত হেত পার
য তামােদর র যাশা পূণ হেব। ১২ আমরা চাই না য তামরা অলস হও; িক আমরা চাই যারা িব বাস ও ধেয্ যর বারা
ঈ বেরর রিত িত লাভ কের, তামরাও তােদর মেতা হও।
১৩ ঈ বর অ রাহােমর কােছ একিট রিত িত কেরিছেলন আর ঈ বর থেক মহান কউ নই। তাই তাঁর থেক মহান
কান যি র নােম শপথ করেত না পারােত িতিন িনেজর নােম শপথ করেলন। ১৪ িতিন বলেলন, “আিম অব যই তামােক
আশীবাদ করব ও তামার বংশ অগিনত করব।” §§১৫ এই রিত িতর িবষেয় অ রাহাম ধয্য ধের অেপ া করেলন, পের
ঈ বর যা রিত িত িদেয়িছেলন তা িতিন লাভ করেলন।

৬
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১৬ সাধারণ মানুষ যখন তার থেক মহান কান যি র নাম িনেয় শপথ কের, স তার রিত
িত পালন করেব িকনা স
িবষেয় এই শপেথর বারা সব সংশেয়র অবসান হয়, সব তেকর িন ি হেয় যায়। ১৭ ঈ বর য রিত া কেরিছেলন সই
রিত ার উ রািধকারীেদর িতিন শপেথর মা যেম আরও িন য়তার সে বলেত চাইেলন য তাঁর সই রিত া অপিরব নীয়।
১৮ ঈ বেরর রিত
িত ও শপথ কখনও বদলায় না। ঈ বর িম যা কথা বেলন না ও শপথ করার সমেয় ছল কেরন না।
অতএব আমরা যারা িনরাপ ার জে য ঈ বেরর কােছ ছেট
ু যাই, তােদর পে এই িবষয় িল বড় সা বনার। ঐ িবষয় িট
ঈ বেরর রদ আশােত জীবন অিতবািহত করার জ য আমােদর সা বনা ও শি যাগােব। ১৯ আমােদর জীবন স েক
আমােদর য র যাশা আেছ তা নাঙেরর মত দ ৃঢ় ও অটল। তা পদার আডা় েল বগীয় মি েরর পিব র ােন আমােদর
রেবশ করায়। ২০ যী , িযিন ম ীেষদেকর রীিত অনুযায়ী িচরকােলর জ য মহাযাজক হেলন, িতিন আমােদর হেয় সখােন
রেবশ কেরেছন এবং আমােদর জ য পথ খুেল িদেয়েছন।

যাজক ম ীেষদক
১ এই

ম ীেষদক শােলেমর রাজা ও পরাৎপর ঈ বেরর যাজক িছেলন। অ রাহাম যখন রাজােদর পরা কের ঘের
সা াৎ কের তাঁেক আশীবাদ কেরিছেলন। ২ অ রাহাম যু জয় কের
যা িকছ ু পেয়িছেলন তার দশ ভােগর একভাগ তাঁেক িদেয়িছেলন।
ম ীেষদেকর নােমর অথ হল, “ যােয়র রাজা,” এরপর িতিন আবার “শােলেমর রাজা” অথাৎ “শাি রাজ।” ৩ ম ীেষদেকর
মা, বাবা, বা তাঁর পূবপু েষর কান বংশতািলক পাওয়া যায় না, তার
বা শেষর কান নিথ নই। ঈ বেরর পুে রর মেতা
িতিন হেলন অন কালীন যাজক।
৪ তাহেল তামরা দখেল, ম ীেষদক কেতা মহান িছেলন। এমন িক আমােদর কু লিপতা অ রাহাম যু জয় কের লুঠ করা
রে যর দশ ভােগর এক ভাগ তাঁেক িদেয়িছেলন। ৫ লিবর স ানেদর মে য যাঁরা যাজক হন তাঁরা তাঁেদর ভাই ই রােয়েলর
স ানেদর কাছ থেক িবিধ- যব া অনুসাের এক দশমাংশ রহণ করার অিধকার লাভ কেরন, যিদও তাঁরা উভেয়ই অ রাহােমর
বংশধর। ৬ ম ীেষদক লিবর বংেশর িছেলন না, িক িতিন অ রাহােমর কাছ থেক দশমাংশ িনেয়িছেলন; আর ঈ বর যােক
আশীবাদ করেত রিত িতব িছেলন সই অ রাহামেক আশীবাদ কেরিছেলন। ৭ এ িবষেয় কান সে হ নই য ু রতর
যি ই সব সময় মহ র যি র কাছ থেক আশীবাদ লাভ কের।
৮ ই দী যাজকরা মরণশীল হেয়ও এক দশমাংশ পেয়িছেলন। িক ম ীেষদক, িযিন অ রাহােমর কাছ থেক এক দশমাংশ
পেয়িছেলন িতিন জীিবত, শা র এই কথা বেল। ৯ আবার এও বলা যেত পাের য লিব িনেজও অ রাহােমর ম য
িদেয় ম ীেষদকেক দশমাংশ িদেয়েছন। ১০ ম ীেষদক যখন অ রাহােমর সে সা াৎ কেরন তখন লিব তাঁর িপত ৃকু লপিতর
(অ রাহােমর) দেহ অব ান করিছেলন।
১১ যাঁরা যাজেকর কাজ করেতন সই লিবর বংশধরেদর কােজর উপর িভি কের ঈ বর ই রােয়লীয়েদর তাঁর িবিধ- যব া
িদেয়িছেলন। সই যাজেকর মা যেম যখন লােকরা আি কভােব িসি লাভ করেত পাের িন তখন অ য এক যাজেকর আসার
রেয়াজন হল, অ য একজন যাজক িযিন হােরােণর মেতা নন িক ম ীেষদেকর মেতা। ১২ যখন যাজক ব বদলােনা হয়
তখন িবিধ- যব ারও পিরবতন আব যক হেয় পেড।় ১৩ আমরা এসব কথা রীে র িবষেয় বলিছ। িতিন তা অ য বংশভু ।
সই বংেশর কউ তা যাজক েপ য েবদীর পিরচযা কখনও কেরন িন। ১৪ কারণ এটা সু
য আমােদর রভু িযহদা
ূ বংশ
থেকই এেসেছন; আর এই বংেশর যাপাের মািশ যাজক হওয়ার িবষেয় িকছইু বেলন িন।

৭ িফরিছেলন তখন এই ম ীেষদক অ রাহােমর সে

যী ম ীেষদেকর মেতাই যাজক
১৫ এই

িবষয় িল আরও সু
হেয় যায় যখন আমরা ম ীেষদেকর মেতা আর একজন যাজকেক মূ মান হেত দিখ।
মানুেষর রীিত-নীিত এবং িবিধ- যব া অনুযায়ী যাজক হন িন, িক িতিন অিবন বর জীবনী শি র অিধকারী হেয়ই
তা হেয়িছেলন। ১৭ কারণ তাঁর িবষেয় শাে র একথা বলা হেয়েছ: “ম ীেষদেকর মেতা তুিম অন কালীন যাজক।” *
১৮ পুরােনা িবধান বািতল করা হল, কারণ তা বল ও অেকেজা হেয় পেডি় ছল। ১৯ কারণ মািশর িবিধ- যব া িকছই িস
ু
করেত পাের িন। এখন আমােদর কােছ মহ র আশা রেয়েছ, যার মা যেম আমরা ঈ বেরর কােছ উপি ত হেত পাির।
২০ আেরা উে খেযা য িবষয় এই য ঈ বর যখন যী েক মহাযাজক কেরন তখন ঈ বর শপথ কেরিছেলন, অ যরা যাজক
হবার সময় ঈ বর কান শপথ কেরন িন, ২১ িক িতিন যী েক যাজক করার সময় শপথ করেলন। ঈ বর বলেলন:
“ রভু এক শপথ করেলন,
আর িতিন এ িবষেয় তাঁর মন বদলােবন না,
১৬ িতিন
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‘তুিম অন কালীন যাজক।’” †
২২ এই শপেথর কারেণ যী ঈ বেরর সে মানুেষর উৎকৃ তর এক চিু র জািমনদার হেয়েছন।
২৩ অেনেক যাজক হেয়িছেলন, কারণ ম ৃতু্য কানও একজন যাজকেক অন কােলর জ য থাকেত দয় িন। ২৪ িক ইিন
(যী ) িচরজীিব বেল তাঁর এই যাজক ব িচর ায়ী। ২৫ তাই যাঁরা রীে র মা যেম ঈ বেরর কােছ আেস তােদর িতিন িচরকাল
উ ার করেত পােরন, কারণ তােদর জ য তাঁর কােছ আেবদন করেত িতিন িচরকাল জীিবত আেছন।
২৬ রকৃতপে যী র মেতা এইরকম পিব র, িনেদাষ ও িন ল একজন মহাযাজক আমােদর রেয়াজন িছল। িতিন
পাপীেদর থেক বত র, আর আকাশ ম েলর উে ও তাঁেক উ ীত করা হেয়েছ। ২৭ িতিন অ যা য যাজকেদর মেতা নন।
অ যা য যাজকেদর মেতা রিতিদন আেগ িনেজর পােপর জ য ও পের লাকেদর পােপর জ য বিল উৎসগ করার তাঁর কান
রেয়াজন নই, কারণ িতিন যখন িনেজেক বিল েপ একবার উৎসগ কেরন তখনই িতিন সই কাজ িচরকােলর জ য স
কেরন। ২৮ িবিধ- যব ানুসাের য সব মহাযাজক িনেয়াগ করা হয় তারা বল মানুষ; িক পের ঈ বেরর শপথ বাে যর বারা,
যাঁেক মহাযাজক েপ িনেয়াগ করা হয়, িতিন ঈ বেরর পু র, িযিন িচর িস ।
যী ই আমােদর মহাযাজক
১ এখন

আমরা য িবষয় বলিছ, তার রধান ব য হে : আমােদর এক মহাযাজক আেছন, িযিন বেগ ঈ বেরর
মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস আেছন। ২ িতিন সই মহাপিব র ােন সবা করেছন, যা রকৃত উপাসনার ান
এবং য উপাসনা ল মানুেষর হােত গডা় নয় বরং ঈ বর বয়ং তা িনমাণ কেরেছন।
৩ রে যক মহাযাজকেক বিল ও উপহার উৎসগ করার জ যই িনেয়াগ করা হয়। তাই আমােদর এই মহাযাজকেকও
ঈ বরেক িকছ ু উৎসগ করেত হয়। ৪ আমােদর মহাযাজক যিদ প ৃিথবীেত থাকেতন তেব িতিন কখনও যাজক হেতন না, কারণ
পুরােনা িবিধ- যব া অনুযায়ী এখােন যাজকরা ঈ বরেক উপহার িনেবদন করার জ য রেয়েছন। ৫ যাজকরা য কাজ কেরন
তা কবল বগীয় িজিনস িলর নকল ছায়ামা র। মািশ যখন পিব র তাঁবু াপন করেত যাি েলন, তখন ঈ বর তাঁেক সতক
কের বেলিছেলন, “ দেখা, পাহােডর় ওপের তামােক যমন িশিবর দখােনা হেয়িছল তুিম িঠক সইরকমই কেরা।” ‡৬ িক
এখন যী েক য কােজর জ য িনেয়াগ করা হেয়েছ তা ঐ যাজকেদর থেক অেনক েণ মহ । সই একইভােব যী য নতুন
চিু ঈ বেরর কাছ থেক এেনেছন তা পুরাতন চিু িটর থেক অেনক র । এই নতুন চিু
র িবষেয়র রিত িতর
ওপর ািপত হেয়েছ।
৭ কারণ ঐ রথম চিু
যিদ িনখুঁত হেতা, তাহেল তার জায়গায় ি বতীয় চিু
াপেনর রেয়াজন হেতা না। ৮ িক ঈ বর
লাকেদর মে য িট ল ্য কের বেলিছেলন:
“ দেখা, এমন সময় আসেছ
যখন আিম ই রােয়েলর লােকেদর ও িযহদার
লােকেদর সে এক নতুন চিু করব।
ূ
৯ সই চিু
অনুসাের নয় যা আিম তােদর িপত ৃপু ষেদর সে এর আেগ কেরিছলাম,
যিদন আিম তােদর হাত ধের িমশর দশ থেক বাইের িনেয় এেসিছলাম।
আমার সে তােদর য চিু হেয়িছল তােত তােদর িব বাস িছল না;
আর তাই আিম তােদর কাছ থেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িছলাম, একথা রভু বেলন।
১০ আিম ই রােয়ল বংেশর সে এক নতুন চিু
ি র করব;
ভিব যেত আিম এই চিু
াপন করব, একথা রভু বেলন।
আিম তােদর মেনর মে য আমার িবিধ- যব া গঁেথ দেবা
আর তােদর দেয় আমার যব া িলেখ দেবা।
আিম তােদর ঈ বর হেবা
এবং তারা আমার রজা হেব।
১১ কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও ভাইেদর এই বেল িশ া দবার দরকার হেব না,
রভুেক জােনা, কারণ ছাট থেক বড় পয সবাই আমােক জানেব।
১২ কারণ আমার িব ে তারা যেতা অপরাধ কেরেছ স সব আিম মা করব,
তােদর সকল পাপ আর কখনও রণ করব না।” ¶

৮

†৭:২১

উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:৪.
উ ৃিত যা রা ২৫:৪০.
¶৮:১২ উ ৃিত িযরিময় ৩১:৩১-৩৪.
‡৮:৫
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১৩ এই চিু েক যখন ঈ বর নতুন বলেছন তখন রথেমর চিু িট পুরােনা হেয় যাে । যা িকছ পুরােনা তা তা জীণ আর
ু
তা শী রই িবলীন হেয় যােব।

পুরােনা চিু

অনুসাের উপাসনা

রথম চিু েত উপাসনা করার নানা িবিধিনয়ম িছল আর মানুেষর তরী এক উপাসনার ান িছল। ২ উপাসনার
ানিট িছল এক তাঁবরু ভতের। যার রথম অংশেক বলা হেতা পিব র ান, যখােন িছল বািতদান, টিবল ও ঈ বরেক
উৎসগীকৃত িবেশষ িট। ৩ ি বতীয় পদার পছেন আর একিট অংশ িছল যােক মহাপিব র ান বলা হত। ৪ এই অংেশ িছল ধূপ
বালাবার জ য সানার বদী ও চিু র সই িস ুক, যার চারপাশ িছল সানার পােত মাডা় । এর মে য িছল সানার এক
ঘিটেত মা া ও হােরােণর ছিড,় য ছিড় মুকুিলত হেয়িছল, আর পাথেরর সই ই ফলক যার ওপর িনয়ম চিু র শত লখা
িছল। ৫ সই িস ুেকর ওপর িছল সানার ই ক ব বগদূত §যা ঈ বেরর মিহমা রকাশ করত। তাঁর দয়ার আসনিটর ওপর
ছায়া ফেল থাকত। বতমােন আমরা এর খুঁিটনািট বণনা িদেত পাির না।
৬ যখন এইসব িজিনস পূেব বিণত যব া অনুসাের র ত হল, তখন যাজকরা রিতিদন উপাসনা করার জ য রথম
কে রেবশ করেতন। ৭ িক মহাযাজক ি বতীয় কে কবল একা বছের একবার রেবশ করেতন; িতিন আবার র না
িনেয় রেবশ করেতন না। সই র িতিন িনেজর জ য ও লাকেদর দাষ- িট ও অিন াকৃত পােপর মাজনার জ য উৎসগ
করেতন।
৮ পিব র আ া এর বারা আমােদর জানাে ন য, যতিদন পয
রথম তাঁবু িছল, ততিদন মহাপিব র ােন রেবেশর
পথ খুেল দওয়া হয় িন। ৯ এটা আজেকর জ য একটা দ ৃ া ব প। সই দ ৃ া মেত ঈ বেরর উে ে য উৎসগীকৃত ঐসব
বিল ও উপহার উপাসনাকারীেক স ূণভােব
করেত পারত না এবং উপাসনাকারীর দয়েক িসি লাভ করােতা না। ১০ ঐ
উপহার িল কবল খা য, পানীয় ও নানা রকার বাি যক িচ ােনর গ ীেত বাঁধা িছল। স সব িবিধ- যব া িল িছল কবল
মানুেষর দহ স ব ীয়। স িল যি র দয় স ব ীয় িবষয় িছল না। নতুন আেদশ না আসা পয ঈ বর তাঁর লাকেদর
এইসব িনয়ম অনুসরণ করেত িদেয়িছেলন।

৯

১ঐ

নতুন চিু

অনুসাের উপাসনা

১১ িক

এখন মহাযাজক েপ রী এেসেছন। আমরা এখন য সব উ ম িবষয় পেয়িছ, িতিন স সেবর মহাযাজক।
পূেব যাজকরা তাঁবরু মেতা কান ােন সবা করেতন, িক রী তমিন কেরন না। সই তাঁবু থেকও এক উ ম ােন রী
মহাযাজক েপ সবা করেতন। সই ান িস , সই ান মানুেষর হােত গডা় নয়, তা এই জগেতর নয়। ১২ রী একবার
িচরতের সই মহাপিব র ােন রেবশ কেরেছন। িতিন মহাপিব র ােন রেবেশর জ য ছাগ বা বাছেরর
ু র যবহার কেরন
িন, িক িতিন একবার িচরতের িনেজর র িনেয় মহাপিব র ােন রেবশ কেরিছেলন। রী সখােন রেবশ কের আমােদর
জ য অন মুি অজন কেরেছন।
১৩ ছাগ বা ব ৃেষর র ও বাছেরর ভ
সই সব অ িচ মানুেষর উপর িছিটেয় তােদর দহেক পিব র করা হত যারা উপাসনা
ু
েল রেবেশর জ য যেথ িচ িছল না। ১৪ তেব এটা িক িঠক নয় য রীে র র আরও কত অিধক কাযকরী হেত পাের?
অন জীিব আ ার মা যেম রী ঈ বেরর উে ে য িনেজেক বিলদান করেলন পিরপূণ উৎসগ েপ। তাই রীে র র
আমােদর সম দয়েক পাপ থেক
ও পিব র করেব, যােত আমরা জীব ঈ বেরর উপাসনা করেত পাির।
১৫ তাই রী তাঁর লাকেদর জ য ঈ বেরর কােছ এক নতুন চিু
উপি ত কেরেছন। রী এই নতুন চিু এেনেছন যন
ঈ বেরর আ ত লাকরা তাঁর রিত ত সব আশীবাদ পেত পাের। ঈ বেরর লাকরা সই আশীবাদ অন কাল ভাগ করেব।
তারা সসেবর অিধকারী হেব কারণ রথম চিু র সময় তারা য পাপ কেরেছ সই পাপ থেক তােদর উ ার করেত রী
ম ৃতু্যবরণ করেলন।
১৬ মানুষ ম ৃতু্যর পূেব একটা িনয়ম প র **িলেখ যায়; িক িনয়মকারী যিদ জীিবত থােক তেব সই িনয়মপ র বা চিু র
কান অথই হয় না। ১৭ কারণ িনয়মকারীর ম ৃতু্য হেল তেবই িনয়ম প র বলবৎ হয়। ১৮ এইজ য ঐ রথম চিু যা ঈ বর ও
তাঁর লাকেদর মে য স হেয়িছল সখােনও ঐ কথা রেযা য। সই চিু বলবৎ করেত রে র রেয়াজন িছল। ১৯ কারণ
লাকেদর কােছ মািশ িবিধ- যব া থেক সম আ া পাঠ কের পের িতিন জল ও র বণ মষেলাম আর একেগাছা এেসােবর
ঘাস যবহার কের গাবৎস ও ছাগেদর র সই পু কিটেত ও লাকেদর গােয় িছিটেয় িদেয়িছেলন। ২০ মািশ বেলিছেলন,
§৯:৫

ক ব বগদূত ডানাওয়ালা বগীয় দূত।
িনয়ম প র িনয়ম প র এক রকার বা িরত চিু , যা রমাণ কের ম ৃতু্যর পর তার সম িজিনসপে রর য
অংশীদার হেব।
**৯:১৬
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“এই সই র যা কাযকারী করেছ সই চিু যার আ াবহ হেত ঈ বর তামােদর বলেছন।” ††২১ আর সইভােব মািশ
পিব র তাঁবু ও উপাসনা সং রা সব িজিনেসর ওপর র িছিটেয় িদেয়িছেলন। ২২ কারণ িবিধ- যব া বেল য রায় সব
িকছইু র িছিটেয় িচ করা রেয়াজন, আর র পাত যিতেরেক পােপর মাচন হয় না।
রীে র আে াৎসগ পাপ ধুেয় দয়
২৩ এই

িবষয় িল িছল আসল বগীয় িবষয় িলর দ ৃ া , স িলেক বিলদােনর রে
িচ করার রেয়াজন িছল। িক যা
রকৃত বগীয় িবষয় স িল এর থেক র তর বিলদােনর বারা িচ হওয়া রেয়াজন। ২৪ রী বেগ মহাপিব র ােন
রেবশ কেরেছন। মানুেষর তরী কান মহাপিব র ােন রী রেবশ কেরন িন। প ৃিথবীর তাঁবরু মহাপিব র ােন বগীয়
ােনর রিত িব মা র; িক রী বেগ রেবশ কেরেছন, আর এখন আমােদর হেয় িতিন ঈ বেরর সামেন দাঁিডে় য় আেছন।
২৫ মহাযাজক বছের একবার বিলর য র িনেয় মহাপিব র ােন রেবশ কেরন তা তার িনেজর নয়। িক
রী বেগ
রেবশ কেরেছন মহাযাজকেদর উৎসেগর মেতা বারবার িনেজেক উৎসগ করার জ য নয়। ২৬ রী যিদ তাই করেতন তেব
জগৎ স ৃি র সময় থেক তাঁেক বারবার রাণ িদেত হত। রী এেস একবার িনেজেক উৎসগ কেরেছন। সই একবােরই িচর ন
কােজর সমাি হেয়েছ। জগেতর অি ম কােলই রী িনেজেক বিল েপ উৎসগ কের লাকেদর পাপনাশ করেত এেলন।
২৭ মানুেষর জ য একবার ম ৃতু্য এবং ম ৃতু্যর পর তাঁর িবচার হয়। ২৮ ব েলােকর পােপর বাঝা তুেল নবার জ য রী
একবার িনেজেক উৎসগ করেলন; িতিন ি বতীয়বার দশন দেবন, তখন পােপর বাঝা তুেল নবার জ য নয়, িক যারা তাঁর
জ য অেপ া করেছ তােদর পির রাণ িদেত িতিন আসেবন।
রীে র বিলদান আমােদর পূণতা িদল
১ ভিব

যেত য সকল উৎকৃ িবষয় আসেব, িবিধ- যব া হে তারই অ

ছায়া মা র। িবিধ- যব া ঐসব িবষেয়র

১০ বা ব প নয়। তাই যারা ঈ বেরর উপাসনা করেত আেস, বছর বছর তারা একই রকম বিলদান বারবার কের, িক

িবিধ- যব া সই লাকেদর িসি িদেত পাের না। ২ িবিধ- যব া যিদ পারত, তেব ঐ বিলদান িক শষ হত না? কারণ যারা
উপাসনা কের তারা যিদ একবার িচ হয় তেব তােদর পােপর জ য িনেজেক আর দাষী ভাববার রেয়াজন নই। িক িবিধযব া তা করেত স ম নয়। ৩ ঐসব লােকর বিলদান বছর বছর তােদর পােপর মা রণ কিরেয় দয়, ৪ কারণ ব ৃেষর িক
ছােগর র পাপ দূর করেত পাের না।
৫ সইজ যই রী এ জগেত আসার সময় বেলিছেলন:
“তুিম বিলদান ও নেব য চাও িন,
িক আমার জ য এক দহ র ত কেরছ।
৬ তুিম হােম ও পাপাথক বিলদান
উৎসেগ রীত নও।
৭ এরপর িতিন বলেলন, ‘এই আিম!
শাে র আমার িবষেয় যমন লখা আেছ, হ ঈ বর দখ,
আিম তামার ই া পূণ করেতই এেসিছ।’” ‡‡
৮ রথেম িতিন বলেলন, “বিলদান, নেব য, হামবিল ও পাপাথক বিল তুিম চাও িন; আর তােত তুিম রীত হও িন।” (যিদও
সইসব িবিধ- যব া অনুসাের উৎসগ করা হয়।) ৯ এরপর িতিন বলেলন, “ দেখা, আিম তামার ই া পালন করবার জ যই
এেসিছ।” িতিন ি বতীয়িট রবতন করার জ য রথমিটেক বািতল করেত এেসেছন। ১০ ঈ বেরর ই ানুসােরই িতিন এই
কাজ সমা কেরেছন। এইজ যই রী তাঁর দহ একবােরই িচরকােলর জ য উৎসগ কেরেছন যােত আমরা িচরকােলর জ য
পিব র হই।
১১ রে যক যাজক রে যকিদন দাঁিডে় য় ঈ বেরর সবা কেরন। তাঁরা বারবার সই একই বিল উৎসগ কেরন। িক
তাঁেদর বিলদান কখনও পাপ দূর করেত পাের না। ১২ রী পােপর জ য একিট বিলদান উৎসগ করেলন যা সকল সমেয়র
জ য যেথ । তারপর িতিন ঈ বেরর দি ণ পােশ বসেলন। ১৩ তাঁর শ েদর মাথা তাঁর পােয়র নীেচ অবনত না হওয়া পয
এখন িতিন সখােন অেপ া করেছন। ১৪ িতিন একিট বিলদান উৎসগ কের িচরকােলর জ য তাঁর লাকেদর িনখুঁত কেরেছন।
তারাই সই লাক যােদর পিব র করা হেয়েছ।
১৫ পিব র আ াও আমােদর কােছ এ িবষেয় সা ্য িদে ন। রথেম িতিন বেলন:
††৯:২০
‡‡১০:৭

উ িৃ ত যা রা ২৪:৮.
উ ৃিত গীতসংিহতা ৪০:৬-৮.
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১৬ “ঐ

সমেয়র পর রভু বেলেছন, আিম তােদর সে এই চিু করব।
আিম তােদর দেয় আমার িনয়ম েলা গঁেথ দব,
আর তােদর মেন আিম তা িলেখ দব।” ¶¶
১৭ এরপর িতিন বেলন:
“আিম তােদর সব পাপ
ও অধম আর কখনও মেন রাখেবা না।” §§
১৮ তাই একবার যখন সইসব পাপ মা করা হল, তখন পােপর জ য বিলদান উৎসগ করার আর কান রেয়াজন নই।
ঈ বেরর িনকেট এস
১৯ তাই

আমার ভাই ও বােনরা, মহাপিব র ােন রেবশ করার স ূণ বাধীনতা আমােদর আেছ। যী র রে র েণ
আমরা িনভীকতার সে সখােন রেবশ করেত পাির। ২০ রী এই নতুন পথ একিট পদার ম য িদেয় অথাৎ তাঁর দেহর
ম য িদেয় আমােদর জ য খুেল িদেয়েছন। এ এক জীব পথ। এই নতুন পেথ আমরা পদার ম য িদেয় অথাৎ রীে র দেহর
ম য িদেয় ঈ বেরর সামেন উপি ত হেত পাির। ২১ তাই আমােদর এক মহান যাজক রেয়েছন িযিন ঈ বেরর গ ৃেহর ওপর
কত ৃৎ ব কেরন। ২২ আমােদর িচ করা হেয়েছ ও দাষী িবেবেকর হাত থেক মু করা হেয়েছ। আমােদর দহেক িচ
জেল ধৗত করা হেয়েছ। তাই এস, আমরা
দেয় িব বােসর কৃত িন য়তায় ঈ বেরর সামেন হািজর হই। ২৩ তাই এস,
আমরা আমােদর র যাশােক দ ৃঢ়ভােব অবল বন কের থািক এবং অপেরর কােছ তােক জানােত যথ না হই। আমরা ঈ বেরর
ওপর িনভর করেত পাির য িতিন যা রিত িত িদেয়েছন তা িতিন পূরণ করেবন।
পর রেক বলশালী হেত সাহা য কর
২৪ আমােদর

উিচত এেক অপেরর িবষেয় িচ া করা, যন ভালবাসেত ও সৎ কাজ করেত পর রেক উৎসাহ দান করেত
পাির। ২৫ আমরা যন এক র সমেবত হওয়ার অ যাস যাগ না কির, যমন কউ কউ সইরকম করেছ। িক এস, আমরা
পর রেক উৎসাহ ও চতনা িদই। তামরা যতই সই িদন এিগেয় আসেত দখছ, ততই এ িবষেয় আেরা বশী কের উে যাগী
হও।
রীে র িদক থেক মুখ িফিরেয় িনও না
২৬ সে

যর ানলােভর পর যিদ আমরা ই াকৃতভােব পাপ কের চিল, তেব সই পােপর জ য বিলদান উৎসগ করার মেতা
আর িকছ ু অবিশ থােক না। ২৭ আমরা যিদ পাপ কেরই চিল তেব িবচােরর জ য সই ভয় র রতী া আর রচ
রাধাি
সম ঈ বর িবেরাধীেক রাস করেব। ২৮ কউ যিদ মািশর দওয়া িবিধ- যব া ল ন করেতা তেব জন িকংবা িতনজন
সা ীর সা ্য রমােণ িন ুরভােব তােক হ যা করা হত, তােক মা করা হত না। ২৯ ভেব দেখা, য লাক ঈ বেরর পু রেক
ঘ ৃণা কেরেছ, চিু র য রে র মা যেম স িচ হেয়িছল তা তু কেরেছ, আর িযিন অনু রহ কেরন সই অনু রেহর আ ােক
অপমান কেরেছ— যাঁ, নতুন চিু র র েক য অবমাননা কেরেছ সই যি র কেতাই না ঘারতর শাি হওয়া উিচত।
৩০ আমরা জািন, ঈ বর বেলন, “যারা ম কাজ কের, তােদর আিম শাি
দব; তােদর রিতফল দব।” *ঈ বর আবার
বেলেছন, “ রভু তাঁর লাকেদর িবচার করেবন।” †৩১ জীব ঈ বেরর হােত গডা় পাপী মানুেষর পে িক ভয় র িবষয়।
আন
৩২

ও সাহস বজায় রাখ

সই আেগর িদন িলর কথা মেন কের দখ, রথেম যখন তামরা স য রহণ করেল, তখন তামােদর অেনক ক ও
ঃখেভাগ করেত হেয়িছল, িক তা সেৎ বও তামরা বশ অটল িছেল। ৩৩ কখনও কখনও লােকরা রকাে য তামােদর
িব প কেরেছ ও অেনক লােকর সামেন তামােদর িনযািতত হেত হেয়েছ। কখনও অে যর ওপর তামােদর মেতা িনযািতত
হে দেখ তামরা তােদর রিত সহানুভিূ ত দিখেয়ছ। ৩৪ যারা কারাগাের ব ী িছল, তামরা তােদর সাহা য কেরছ ও তােদর
ঃখেভােগর অংশ িনেয়ছ। তামােদর স ি লুঠ কের িনেলও তামরা আন কেরছ, কারণ তামরা জানেত য এসব থেক
উৎকৃ ও িচর ায়ী এক স দ তামােদর জ য আেছ।
¶¶১০:১৬

উ ৃিত িযরিময় ৩১:৩৩.
উ ৃিত িযরিময় ৩১:৩৪.
*১০:৩০ উ ৃিত ি ব. িব. ৩২:৩৫.
†১০:৩০ উ ৃিত গীত ১৩৫:১৪.
§§১০:১৭
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৩৫ তাই অতীেত তামােদর য সাহস িছল তা হািরও না, কারণ সই সাহেসর জ য তামরা পুর ৃত হেব। ৩৬ তামােদর
ধয্য ধরেত হেব, ঈ বেরর ই া পালন করার পর তামরা তাঁর রিত িত অনুসাের ফল লাভ করেব। ৩৭ কারণ এখন থেক
অ সমেয়র মে য,
“যাঁর আসবার কথা আেছ িতিন আসেবন,
িতিন দরী করেবন না।
৩৮ আমার দ ৃি েত যােদর ধািমক রিতপ কেরিছ
তারা িব বােসর ফেলই বঁেচ থাকেব,
িক স যিদ ভেয় িব বাস থেক সের যায়
তেব আিম তার রিত স হব না।” ‡
৩৯ িক আমরা এমন লাক নই যারা িব বাস থেক সের িগেয় বংস হেয় যাই, বরং আমরা সই রকম লাক যারা িব বােস
র া পাই।

িব বাস
১ িব

বােসর অথ হল আমরা যা র যাশা কির তা য আমরা পাবই স িবষেয় িনি ত হওয়ার ও বা েব যা িকছ ু আমরা
চােখ দখেত পাই না তার অি ব স বে রমাণ পাওয়া। ২ অতীেত ঈ বেরর লােকরা তাঁেদর িব বােসর দ ণই
সু যািত লাভ কেরিছেলন।
৩ িব বােস আমরা বুঝেত পাির য িব ব ভুম ল ঈ বেরর মুেখর কথােতই স ৃ হেয়িছল, তাই চােখ যা দখা যায় সই দ ৃ য
কান িকছ ু র য ব থেক উৎপ হয় িন।
৪ কিয়ন ও হবল উভেয়ই ঈ বেরর উে ে য বিলদান উৎসগ কেরিছেলন; িক হবল উ ম বেল ঈ বেরর কােছ রা য
হেয়িছেলন কারণ হবেলর বিলদান িব বাসযু িছল। ঈ বর বেলিছেলন য হবল যা উপহার িদেয়িছল তােত িতিন রীত
হেয়িছেলন। ঈ বর হবলেক একজন ধািমক লাক বলেলন, কারণ তাঁর িব বাস িছল। যিদও হবল ম ৃত িক তাঁর িব বােসর
ম য িদেয় িতিন এখনও কথা বলেছন।
৫ হেনাকেক প ৃিথবী থেক তুেল নওয়া হেয়িছল, িতিন মেরন িন। এই প ৃিথবী থেক হেনাকেক তুেল নবার পূেব হেনাক এই
সা ী রেখ যান য িতিন ঈ বরেক স কেরিছেলন। পের লাকরা হেনােকর খাঁজ আর পেলন না, কারণ ঈ বর তাঁেক
কােছ রাখার জ য িনেজই হেনাকেক তুেল িনেয়িছেলন। হেনােকর জীবেন িব বাস িছল বেলই এমনিট স ব হেয়িছল। ৬ িবনা
িব বােস ঈ বরেক স করা যায় না। য কউ ঈ বেরর কােছ আেস তােক অব যই িব বাস করেত হেব য ঈ বর আেছন;
আর যাঁরা তাঁর অে বষণ কের, তােদর িতিন পুর ার িদেয় থােকন।
৭ িব বােসই নাহ, যা যা কখনও দখা যায় িন এমন সব িবষেয় তােক সতক কের দওয়া হেল িতিন তা
ব সহকাের
িনেলন এবং নাহ তাঁর পিরবােরর র ার জ য এক জাহাজ িনমাণ করেলন। এর বারা িতিন (অিব বাসী) জগতেক দাষী
রিতপ করেলন, আর িব বােসর মা যেম য ধািমকতা লাভ হয় তার অিধকারী হেলন।
৮ ঈ বের িব বাস িছল বেলই ঈ বর যখন অ রাহামেক আ বান করেলন, িতিন তাঁর বা য হেলন, আর তাঁেক য দশ
দেবন বেল ঈ বর বেলিছেলন তা অিধকার করেত চলেলন। িতিন কাথায় চেলেছন তা না জানেলও িতিন রওনা হেলন। ৯ তাঁর
িব বােসর বেলই িতিন ঈ বেরর রিত ত সই দেশ আগ েকর মেতা জীবনযাপন করেলন। তাঁর িব বাস িছল বেলই িতিন
তা করেত পেরিছেলন। সই রিত ত দেশ ইস্হাক ও যােকােবর সােথ িতিন তাঁবেু ত বাস কেরিছেলন, যাঁরা তাঁর মেতাই
(একই রিত িতর) উ রািধকারী িছেলন। ১০ কারণ অ রাহাম সই দ ৃঢ় িভি যু নগেরর রতী ায় িছেলন বয়ং ঈ বর
যার পিত ও িনমাতা।
১১ অ রাহাম বেয়াব ৃ হেয়িছেলন তাই তাঁর স ান হওয়ার স ব িছল না। তাঁর
রী সারা ব যা িছেলন। িক ঈ বেরর
ওপর অ রাহােমর িব বাস িছল, তাই ঈ বর শি িদেলন যন তাঁেদর স ানলাভ হয়। ঈ বর যা রিত িত িদেয়েছন তা
য িতিন পূণ করেত পােরন এ িব বাস অ রাহােমর িছল। িতিন রায় ম ৃতক িছেলন; িক এই একিট লােকর ম য িদেয়
জ িনেয়িছল আকােশর তারার মেতা অজ র বংশধর। ১২ সই এক যি থেক সমু র সকেত বালুকণার মেতা অগিনত
বংশধররা এেলা।
১৩ এইসব মহান যি রা িব বাস িনেয়ই মারা গেলন। ঈ বর যা রিত
িত িদেয়িছেলন তাঁরা কউই বা েব তা পান
িন, িক দূর থেক তা দেখিছেলন ও তােক বাগত জািনেয়িছেলন। তাঁরা খালাখুিল বীকার কেরিছেলন য এই প ৃিথবীেত
তাঁরা রবাসী ও িবেদশী। ১৪ কারণ য সব লাক এরকম কথা বেলন, তাঁরা য িনেজর দেশ ফরার আশায় আেছন তা

১১
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কেরই য কেরন। ১৫ য দশ থেক তাঁরা বাইের বিরেয় এেসিছেলন, সই দেশর কথা যিদ মেন রাখেতন, তেব ই া
করেল সখােন িফের যেত পারেতন। ১৬ িক এখন তাঁরা তার থেক আেরা ভাল দেশ, সই বগীয় দেশ, যাবার আকা া
করিছেলন। এইজ য ঈ বর িনেজেক তাঁেদর ঈ বর বেল পিরচয় িদেত ল া পান না, কারণ িতিন তাঁেদর জ য এক নগর
র ত কেরেছন।
১৭–১৮ ঈ বর যখন অ রাহােমর িব বােসর পরী া করিছেলন, অ রাহাম তার িকছ পূেবই ঈ বেরর রিত
িত পান
ু
তবু িতিন তাঁর পু র ইস্হাকেক ঈ বেরর উে ে য উৎসগ করেত িনেয় িগেয়িছেলন। অ রাহাম ঈ বেরর িনেদশ পালন
কেরিছেলন কারণ তাঁর িব বাস িছল। ঈ বর অ রাহামেক পূেবই বেল রেখিছেলন, “ইস্হােকর মা যেমই তামার বংশধররা
দখা দেব।” ¶১৯ অ রাহাম িব বাস করেলন য ঈ বর ম ৃতু্যর ম য হেতও মানুষেক উি ত করেত সমথ। বা েব তাই হল,
ঈ বর অ রাহামেক তাঁর পু রেক বিল দওয়া থেক িবরত করেলন। ফেল অ রাহাম ইস্হাকেক যন ম ৃতু্যর ম য থেকই
িফের পেলন।
২০ সই িব বােসর বেলই ইস্হাক ভিব যেতর িবষয় িচ া কের এেষৗ ও যােকাবেক আশীবাদ করেলন কারণ তাঁর িব বাস
িছল। ২১ যােকাব ব ৃ বয়েস মারা যাবার সময় িব বােসর শি েত যােষেফর ছেলেদর রে যকেক আশীবাদ কেরিছেলন।
িতিন লািঠর উপর ভর িদেয় উেঠ ঈ বেরর উপাসনা কেরিছেলন। যােকােবর িব বাস িছল বেলই িতিন এইসব কেরিছেলন।
২২ িব বােসর বেলই যােষফ ম ৃতু্যশ যায় বেলিছেলন য ই রােয়লীয়রা িমশর দশ ছেড ় একিদন চেল যােব। তাই িতিন
তাঁর দহাবেশষ িনেয় িক করেত হেব তার িনেদশ িদেত পেরিছেলন। যােষেফর িব বাস িছল বেলই িতিন ঐ কথা বেল
িগেয়িছেলন।
২৩ মািশর জে র পর তাঁর মা-বাবা িতন মাস পয তাঁেক লুিকেয় রেখিছেলন। তাঁেদর িব বাস িছল বেলই তাঁরা তা
কেরিছেলন। তাঁরা দখেলন মািশ খুব সু র এক িশ , আর তাঁরা রাজার আেদশ অমা য করেত ভয় পেলন না।
২৪ মািশ বড ় হেয় উঠেলন ও পূণ বয় মানুেষ পিরণত হেলন। মািশ ফেরৗেণর মেয়র পু র বেল পিরিচত হেত চাইেলন
না। মািশ পােপর সুখেভাগ করেত চাইেলন না, কারণ স সব সুখেভাগ িছল িণেকর। ২৫ িক মািশ ঈ বেরর লাকেদর
সে ঃখেভাগ করােকই বেছ িনেলন। মািশ তা করেত পেরিছেলন কারণ তাঁর িব বাস িছল। ২৬ িমশেরর সম ঐ বয
অেপ া রীে র জ য িব প স য করােকই রয় মেন করেলন। ঈ বেরর কাছ থেক পুর ার লােভর আশায় মািশ তা
করেত পেরিছেলন।
২৭ মািশর িব বাস িছল তাই িতিন িমশর যাগ করেলন। িতিন রাজার রাধেক ভয় করেলন না। মািশ সুি র থাকেলন
কারণ িতিন সই ঈ বেরর িদেক দ ৃি রাখেলন যাঁেক কউ দখেত পায় না। ২৮ মািশ িন ারপব পালন কের গ ৃেহর দরজায় র
লেপ িদেলন। দরজায় এইভােব র লপন করা হল যন সংহারকতা ই রােয়লীয়েদর রথম পু র স ানেদর শ করেত
না পাের। মািশর িব বাস িছল তাই িতিন এসব করেত পেরিছেলন।
২৯ য লাকেদর মািশ িনেয় চেলিছেলন তারা কেনা জিমর ওপর িদেয় যাওয়ার মেতা লািহত সাগর হঁেট পার হেয় গল।
তােদর িব বাস িছল বেলই তারা তা করেত পেরিছল। িমশরীয়রাও লািহত সাগেরর মে য িদেয় হঁেট যেত চ া কেরিছল,
় ।
িক তারা সবাই মারা পডল
৩০ ঈ বেরর লাকেদর িব বােসর জ যই িযরীেহার রাচীর ভেঙ পডল
় । লাকরা রাচীেরর চারপােশ সাতিদন ধের ঘুরেলা
় ।
আর তার পেরই সই রাচীর ভে পডল
৩১ িব বােস ব যা রাহব, ই রােয়লীয়
চরেদর সাদের রহণ কের তােদর সে ব ুর মেতা যবহার করায় নগর বংস
হবার সময় ঈ বেরর অবা য লাকেদর সে স িবন হল না।
৩২ তামােদর কােছ িক আিম আেরা দ ৃ া তুেল ধরব? আমার যেথ সময় নই য আিম তামােদর কােছ িগিদেয়ান,
বারক, িশ েশান, িয হ, দায়ূদ, শমূেয়ল ও ভাববাদীেদর সব কথা বিল। ওঁেদর রচ িব বাস িছল। ৩৩ তাঁরা িব বােসর
বারা রা যসকল জয় কেরিছেলন। তাঁরা যা যায় তাই করেলন এবং ঈ বেরর রিত িত িল পেলন। তাঁরা িসংহেদর মুখ
ব কেরিছেলন। ৩৪ কউ কউ আ েনর তজ িন রভ করেলন, তরবািরর আঘােত ম ৃতু্যর হাত থেক র া পেলন। এঁেদর
িব বাস িছল তাই এঁরা এসব করেত পেরিছেলন। িব বােসর বেলই বল লােকরা বলশালী লােক পা িরত হেয়িছেলন;
তাঁরা যুে র সময় মহািব রমী হেয় শ
স যেদর পরা কেরিছেলন। ৩৫ কান কান লাক ম ৃতেদর ম য থেক পুনজীিবত
হেলন আর পিরবােরর নারীরা তাঁেদর বামীেদর িফের পেলন। আবার অেনেক ভয় র পীডন় স য করেলন তবু তার থেক
িন ৃিত চাইেলন না। তাঁরা িব বােস এসব স য করেলন যন মহ র পুন ােনর ভাগী হন। ৩৬ কউ কউ িব প ও চাবুেকর
মার স য করেলন, আবার অেনেক বিড় বাঁধা অব ায় কারাবাস করেলন। ৩৭ কউ বা মরেলন পাথেরর আঘােত, কাউেক বা
করাত িদেয় খ করা হল, কাউেক তরবািরর আঘােত মের ফলা হল। কউ কউ িনঃ ব অব ায় মষ ও ছােগর চামডা় পের
¶১১:১৭-১৮
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ঘুের বডা় েতন, িনযািতত হেতন এবং খারাপ যবহার পেতন। ৩৮ জগতটা এই ধরেণর লােকর যা য িছল না। এঁরা হায়
ও মািটর গেত আ রয় িনেয় ম ভূিম ও পবেত ঘুের বডা় েতন।
৩৯ িব বােসর জ য এঁেদর সু যািত করা হল, িক তাঁরা কউ ঈ বেরর সই মহান রিত
িত পান িন। ৪০ ঈ বর
আমােদর জ য মহ র িকছ ু করেত চেয়িছেলন, যােত তাঁরা আমােদর সােথ িমিলত হেয় পিরপূণ হেত পােরন।
আমােদরও যী র দ ৃ া অনুসরণ করা উিচত
১ আমােদর চারপােশ ঈ

বর িব বাসী ঐসব মানুষরা রেয়েছন। তাঁেদর জীবন য করেছ িব বােসর রকৃত প, তাই

১২ আমােদর উিচত তাঁেদর অনুসরণ করা। আমােদরও উিচত সই দৗেড় যাগ দওয়া যা আমােদর জ য িনিদ আেছ,

কখনই থেম যাওয়া উিচত নয়। জীবেন যা বাধার স ৃি করেত পাের এমন সব িকছ ু আমরা যন দূের ফেল িদই। য পাপ সহেজ
জিডে় য় ধের তা যন দূের ঠেল িদই। ২ আমােদর সবদাই যী র আদশ অনুযায়ী চলা উিচত। িব বােসর পেথ যী ই আমােদর
নতা; িতিন আমােদর িব বাসেক পূণতা দন। িতিন েশর উপর ম ৃতু্যেভাগ করেলন; েশর ম ৃতু্যর অপমান তু
ান
কের তা স য করেলন। তাঁর স ুেখ ঈ বর য আন রেখিছেলন সই িদেক দ ৃি রেখই যী তা করেত পেরিছেলন। এখন
িতিন ঈ বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস আেছন। ৩ যী র কথা ভােবা, যখন পাপীরা তাঁর িবেরািধতা কের অেনক িন া-ম
কেরিছল, তখন িতিন এই সম িবেরািধতা স য কেরিছেলন। যী তা কেরিছেলন যােত তামরাও তাঁর মেতা সিহ ু হও এবং
চ া করা থেক িবরত না হও।
ঈ বর হেলন িপতার মেতা
৪ পােপর

িব ে লডা় ইেয় তামরা এখনও ম ৃতু্যর মুেখামুিখ হও িন। তামরা ঈ বেরর স ান, িতিন তামােদর সা বনার
কথা বেলন। ৫ তামরা স বতঃ সই উৎসাহ য ক কথা ভুেল গছ। িতিন বেলেছন:
“ হ আমার পু র, রভু যখন তামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না য তার কান মূ য নই।
িতিন যখন তামায় সংেশাধন কেরন তখন িন ৎসাহ হেয়া না।
৬ কারণ রভু যােক ভালবােসন তােকই শাসন কেরন,
সম পু রই িপতা ক ৃক শািসত হয়।” §
৭ এখন যা িকছ ক পা তা িপতার কাছ থেক শাসন বেল মেন নাও। িপতা যমন তাঁর স ানেক শাসন কেরন, তমিন
ু
কেরই ঈ বর তামােদর জীবেন এইসব আসেত িদেয়েছন। সব স ানই িপতার অনুশাসেনর অধীন। ৮ তামরা যিদ কখনই
শািসত না হও (পু র মাে রই শািসত হয়) তেব তামরা তা তাঁর রকৃত স ান নও, যথাথ পু র নও। ৯ এই প ৃিথবীেত
আমােদর সবার িপতাই আমােদর মািজত ও সংেশািধত কেরন এবং আমরা তাঁেদর স ান কির। িযিন আমােদর আি ক িপতা
তাঁর অনুশাসেনর কােছ আমােদর সি যকােরর জীবেনর জ য আমরা িক আেরা বশী মাথা নায়ােবা না? ১০ প ৃিথবীেত আমােদর
িপতারা অ সমেয়র জ য শাি দন। িক ঈ বর আমােদর সাহা য করার জ য শাি দন যন আমরা তাঁর মত পিব র
হই। ১১ কানও ধরেণর শাসনই শাসেনর মুহেত
ূ আমােদর আন দয় না, বরং আমরা তােত ঃখ পাই; িক এটা যােদর
জীবনেক রভািবত কেরেছ, পের তােদর জীবেন ধািমকতা ও শাি রাজ ব কের।
জীবনযাপন স েক সতক হও
১২ তাই

তামােদর িশিথল হাত েটােক শ কেরা, অবশ হাঁটু েটােক সবল কের তাল। ১৩ তামােদর চলার পথ সরল
কর, খাঁডা় পা যন গাঁট থেক খুেল না যায়, বরং তা যন সু হয়।
১৪ সবার সে শাি েত জীবনযাপন করেত চ া কর, কারণ এই ধরেণর জীবন ছাডা় কউ রভুর দশন লাভ কের না।
১৫ দেখা, কউ যন ঈ বেরর অনু রহ থেক বি ত না হও। দেখা তামােদর মে য যন িত তার শকড ় না গিজেয় ওেঠ।
তামােদর মে য এমন লাক থাকেল গাটা দলেক কলুিষত করেত পাের। ১৬ সাবধান, কউ যন যৗন পােপ না পেড় অথবা
এেষৗর মেতা ঈ বর ভি জলা িল না দয়। এেষৗ িছল য পু র, স তার িপতার সম িকছরু উ রািধকারী িছল; িক
এক বলার খাবােরর জ য স িনেজর জ ািধকার িবিকেয় িদেয়িছল। ১৭ তামরা তা জােনা, পের স বাবার আশীবাদ পাওয়ার
চ া কেরও িবফল হল। তার বাবা তােক সই আশীবাদ িদেত অ বীকার করেলন, কারণ এেষৗ তার ভুল শাধরাবার কান পথ
খুঁেজ পল না।
১৮ তামরা এক নতুন ােন এেসছ; ই রােয়লীয়রা যমন এক পাহােডর
় সামেন এেসিছল এ ান তমন নয়। তামরা
সই পাহােডর় কােছ আেসা িন যা শ করা যত না, যা আ েন বলিছেলা, তামরা এমন ােন আেসািন যা অ কারময়,
§১২:৬
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িবষাদময়, ঝ া িব ু । ১৯ তারা যমন েনিছল তমন তূরী বিন অথবা সই ক বর তামরা নেত পা না, যা েন তারা
িমনিত কেরিছল যন আর কান বা য তােদর কখনও শানােনা না হয়। ২০ কারণ য আেদশ তােদর দওয়া হেয়িছল তা তারা
স য করেত পারল না। তােদর বলা হল, “যিদ কান িকছ,ু এমন িক কান প পয পবত শ কের, তােক পাথর ছঁেু ড় মের
ফলেত হেব।” **২১ সই দ ৃ য এমন ভয় র িছল য মািশ বলেলন, “আিম অ য ভয় পেয়িছ আর কাঁপিছ।” ††
২২ িক
তামরা সরকম কান ােন আেসা িন। য নতুন ােন তামরা এেসছ তা হল িসেয়ান পবত। তামরা জীব
ঈ বেরর নগরী বগীয় জ শােলেম এেসছ। তামরা সই জায়গায় এেসছ যখােন হাজার হাজার বগদূতরা পরমানে
একি রত হয়। ২৩ তামরা এেসছ ঈ বেরর রথম জাতেদর সভা েল, যােদর নাম বেগ িলিখত রেয়েছ। িযিন সকেলর
িবচারকতা সই ঈ বেরর কােছ এেসছ। িসি রা আ ার সমােবেশ এেসছ। ২৪ তামরা যী র কােছ এেসছ িযিন ঈ বেরর
কাছ থেক তাঁর লাকেদর জ য নতুন চিু এেনেছন। সই ছটােনা রে র কােছ এেসছ যা হবেলর র থেক উ ম কথা
বেল।
২৫ সাবধান, ঈ বর যখন কথা বেলন তা নেত অস ত হেয়া না। িতিন প ৃিথবীেত যখন সতকবাণী উ ারণ করেলন যারা
তাঁর কথা নেত অস ত হল তারা র া পল না। এখন ঈ বর বগ থেক বলেছন, তাঁর কথা না নেল তামােদর অব া ঐ
লাকেদর থেকও ভয়াবহ হেব একথা সুিনি ত জেনা। ২৬ সই সময় তাঁর কথায় প ৃিথবী কঁেপ উেঠিছল। িক এখন িতিন
রিত া কেরেছন, “আিম আর একবার প ৃিথবীেক কাঁিপেয় তুলব। এমনিক বগেকও কাঁিপেয় তুলব।” ‡‡২৭ “আর একবার”
এর অথ হল সম স ৃ ব যােদর নাডা় েনা যায় তােদর িতিন দূর কের দেবন, সুতরাং যা িকছ ু অনড় তা হেব িচর ায়ী।
২৮ আমােদর কৃত হওয়া উিচত কারণ আমরা একটা জগতেক পেয়িছ যােক নাডা় েনা যায় না। আমরা কৃত িচে ঈ বেরর
উপাসনা করব যােত িতিন রীত হন। আমরা তাঁর উপাসনা করেবা র া ও ভীিতর সে । ২৯ কারণ আমােদর ঈ বর সব রাসী
অি ব প।
ঈ বরেক তু করার উপাসনা
তামরা পর রেক সাথী রী ীয়ান িহেসেব ভালেবেস যও। ২ অিতিথ সবা করেত ভুেলা না। অিতিথ সবা করেত
িগেয় কউ কউ না জেন বগদূতেদর আিত য কেরেছন। ৩ যাঁরা ব ী অব ায় কারাগাের আেছন তাঁেদর সে তামরা
িনেজরাও যন ব ী এ কথা মেন কের তাঁেদর কথা ভুেলা না। যাঁরা য রণা পাে ন তাঁেদর ভুেলা না; মেন রেখা তামরাও
তাঁেদর সে সে য রণা পাে া।
৪ িববাহ ব নেক তামরা সবাই অব য মযাদা দেব, যােত িট মানুেষর মে য পিব র স ক রি ত হয়, কারণ যারা
যিভচারী ও ল ট, ঈ বর তােদর িবচার করেবন। ৫ তামােদর আচার যবহার ধনাসি িবহীন হা । তামােদর যা আেছ
তােতই স থাক কারণ িতিন বেলেছন,
“আিম তামােক কখনও যাগ করেবা না;
আিম কখনও তামােক ছাডে় বা না।” ¶¶
৬ তাই আমরা সাহেসর সে বলেত পাির,
“ রভুই আমার সহায়;
আিম ভয় করেবা না;
মানুষ আমার িক করেত পাের?” §§
৭ তামােদর নতােদর কথা রণ কর যাঁরা তামােদর কােছ ঈ বেরর বাণী রচার কের গেছন। তাঁেদর জীবেনর আদশ
ও উ ম িবষয় িলর িচ া কর ও তাঁেদর য িব বাস িছল তার অনুসারী হও। ৮ যী রী কাল, আজ আর িচরকাল একই
আেছন। ৯ নানা রকার অ ুত সব িশ ার বারা িবপেথ চেল যও না। দয়েক ঈ বেরর অনু রেহ শি মান কেরা তেব
খাওয়ার িনয়মকানুন পালেনর বারা নয় কারণ যারা খা যা যােসর খুঁিটনািট মেন চেলেছ তার কানও সুফলই তারা পায় িন।
১০ আমােদর এক নেব য আেছ। য যাজকরা পিব র তাঁবেু ত উপাসনা কেরন তাঁেদর সই নেব য ভাজন করার কান
অিধকার নই। ১১ মহাযাজক প েদর র িনেয় মি েরর মহাপিব র ােন যেতন পােপর বিল িহেসেব িক প েদর দহ িল
িশিবেরর বাইের পুিডে় য় ফলা হত। ১২ িঠক সই মেতাই যী নগেরর বাইের ঃখেভাগ করেলন। যী বিল হেলন যন তাঁর

১৩

১

**১২:২০

উ ৃিত যা রা ১৯:১২-১৩.
উ ৃিত ি ব. িব. ৯:১৯.
‡‡১২:২৬ উ ৃিত হগয় ২:৬.
¶¶১৩:৫ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৩১:৬.
§§১৩:৬ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:৬.
††১২:২১

ই রীয় ১৩:১৩

15

ই রীয় ১৩:২৫

িনেজর রে তাঁর লাকেদর পিব র করেত পােরন। ১৩ তাই আমােদরও ঐ িশিবেরর বাইের যী র কােছ যাওয়া উিচত। যী
যমন ল া, অপমান স য কেরিছেলন, আমােদর উিচৎ সই ল া, অপমান বহন করা, ১৪ কারণ এখােন আমােদর এমন কান
নগর নই যা িচর ায়ী; িক য নগর ভিব যেত আসেছ আমরা তারই র যাশায় রেয়িছ। ১৫ তাই যী র মা যেম আমরা
ঈ বেরর উে ে য ব িত উৎসগ করেত যন িবরত না হই। সই বিলদান হল ব িত, যা আমরা তাঁর নাম বীকারকারী
ও াধের কের থািক। ১৬ অপেরর উপকার করেত ভুেলা না। যা তামার িনেজর আেছ তা অপেরর সে ভাগ কের িনেত ভুেলা
না, কারণ এই ধরেণর বিলদান উৎসেগ ঈ বর রীত হন।
১৭ তামােদর নতােদর আেদশ মেন চেলা, তাঁেদর কত ৃেৎ বর অধীন হও, কারণ তামােদর আ ােক িনরাপেদ রাখার জ য
তাঁরা সতক দ ৃি রাখেছন। তাঁেদর কথা মেন চেলা কারণ তাঁেদর এ যাপাের িহেসব িনেকশ করেত হেব, যােত তাঁরা আনে
এই কাজ করেত পােরন, য রণা ও ঃখ িনেয় নয়। তাঁেদর কাজেক কিঠন কের তুলেল তামােদর লাভ হেব না।
১৮ আমােদর জ য রাথনা কেরা। আমরা িন য় কের বলেত পাির য, আমােদর
িবেবক আেছ; আর জীবেন যা িকছ ু
কির তা র উে য িনেয় কির। ১৯ আিম তামােদর িবেশষভােব এই রাথনা করেত বলিছ য, আিম যন শী রই তামােদর
কােছ িফের যেত পাির। এটাই আিম অ য সব িকছ ু থেক বশী কের চাইিছ।
২০–২১ শাি র ঈ বর িযিন ম ৃতেদর ম য থেক আমােদর রভু যী েক িফিরেয় এেনেছন, রে র মা যেম শা বত চিু
অনুযায়ী িযিন মহান মষপালক, রাথনা কির সই ঈ বর যন তামােদর রেয়াজনীয় সব উ ম িবষয় িল দন যােত তামরা
তাঁর ই া পালন করেত পার। আিম িনেবদন কির যন যী রীে র মা যেমই িতিন তা সাধন কেরন। যুেগ যুেগ যী র মিহমা
অ য় হা ।
২২ ি রয় ভাই ও বােনরা, এই িচিঠেত আিম সংে েপ য উৎসাহজনক কথা তুেল ধরলাম তা ধয্য ধের নেব। ২৩ তামােদর
জানাি আমােদর ভাই তীমিথয় জল থেক ছাডা় পেয়েছন। িতিন যিদ শী রই আেসন তেব আিম তাঁেক িনেয় তামােদর সে
দখা করেত যাব।
২৪ তামােদর নতােদর ও ঈ বেরর সকল লাকেক আমােদর েভ া জািনও। যাঁরা ইতালী থেক এখােন এেসেছন তাঁরা
সকেল তামােদর েভ া জানাে ন।
২৫ ঈ বেরর অনু রহ তামােদর সকেলর সহবতী হা ।

