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রামীয় ১:২০

রামীয়েদর
রিত প র
১ যী

রীে র দাস পৗেলর কাছ থেক ঈ বর আমােক রিরত হবার জ য আ বান কেরেছন।
সম মানুেষর কােছ ঈ বেরর সুসমাচার রচােরর জ য আমােক মেনানীত করা হেয়িছল। ২ ঈ বর ব পূেবই মানুেষর
কােছ এই সুসমাচার পৗঁেছ দবার রিত িত িদেয়িছেলন। এই রিত িত িদেত ঈ বর তাঁর ভাববাদীেদর যবহার
কেরিছেলন। পিব র শাে র এই রিত িতর কথা লখা িছল। ৩–৪ ঈ বেরর পু র আমােদর রভু যী রীে র িবষয়ই হল
এই সুসমাচার। মানব েপ িতিন দায়ূেদর বংেশ জে িছেলন; িক যী রী য ঈ বেরর পু র তা পিব র আ ার মা যেম
দখােনা হল। ম ৃতেদর ম য হেত মহাপরা রেম তাঁর পুন ানও রমাণ কের য িতিন ঈ বেরর পু র।
৫ রীে র মা যেম ঈ বর আমােক
রিরেতর এই িবেশষ কাজ িদেয়েছন, যন সবজািতর লাকেদর আিম িব বাস ও
বা যতার পেথ িনেয় যাই। একাজ আিম রীে র জ যই কেরিছ। ৬ রামানবাসীরা, তামরাও তােদর মে য যী রীে র
আ ত লাক িহসােব আছ।
৭ হ রামিনবাসীগণ, তামরা যারা ঈ বেরর পিব র লাক হবার জ য আ ত তােদর সকলেক এই িচিঠ িলখিছ। তামরা
তাঁর ভালবাসার পা র।
আমােদর ঈ বর িপতা ও রভু যী রী হেত তামােদর রিত অনু রহ ও শাি নেম আসুক।

১

ধ যবােদর রাথনা
৮

রথেমই আিম তামােদর সকেলর জ য যী রীে র ম য িদেয় আমার ঈ বরেক ধ যবাদ জানাি । আিম ঈ বরেক
ধ যবাদ জানাই কারণ তাঁর রিত তামােদর এই মহািব বােসর কথা জগেতর সব র ছিডে় য় পেডে় ছ। ৯–১০ আমার রাথনার
সময় রিতবারই আিম তামােদর মেন কির। ঈ বর জােনন য একথা স য। আিম তাঁর পু র িবষয়ক সুসমাচার লাকেদর
কােছ রচার বারা আ ােত ঈ বেরর উপাসনা কির। আিম ঈ বেরর কােছ রাথনা করিছ যন তামােদর সবার কােছ যাবার
অনুমিত পাই; আর ঈ বর যিদ ই া কেরন তেবই তা স ব হেব। ১১ আিম তামােদর দখার জ য বডই় উৎসুক। তামােদর
শি শালী কের তালার জ য আিম সকলেক িকছ ু আি ক বর িদেত চাই। ১২ আিম বলেত চাই আমােদর য িব বাস রেয়েছ,
তার বারা যন পর র উ ু হই।
১৩ ভাই ও বানরা, আিম চাই য তামরা জান য আিম ব বার তামােদর কােছ যেত চ া কেরিছ, িক বাধা পেয়িছ। আিম
তামােদর কােছ যেত চেয়িছ যােত তামােদর আি কভােব ব ৃি পেত সাহা য করেত পাির। অ যা য অই দী লাকেদর
আিম যমন সাহা য কেরিছ, তমিন আিম তামােদরও সাহা য করেত চাই।
১৪ আমার উিচত সকেলর সবা করা, তা স রীক হা বা না হা , িব বা মূখ হা । ১৫ এই কারেণই রােম তামােদর
কােছ সুসমাচার রচার করবার জ য আিম এত আ রহী।
১৬ সুসমাচােরর জ য আিম গবেবাধ কির। সুসমাচারই হল সই শি , য শি র বারা ঈ বর তাঁর িব বাসীেদর উ ার
কেরন; রথেম ই দীেদর পের অই দীেদর। ১৭ ঈ বর িক কের মানুষেক িনেদাষ বেল রহণ কেরন, তা এই সুসমাচােরর ম য
িদেয়ই দখােনা হেয়েছ।
থেক শষ পয িব বাস বারাই মানুষ ঈ বেরর সামেন িনেদাষ বেল গ য হয়। শা র যমন
বেল, “িব বােসর বারা য যি ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ হেয়েছ স অন জীবেনর অিধকারী হেব।” *
সকেলই অ যায় কেরেছ
১৮ মানুষ িনেজর অধম িদেয় ঈ

বেরর স যেক চেপ রােখ, তাই মানুেষর কৃত সকল ম এবং অ যা য কােজর জ য বগ
থেক মানুেষর উপর ঈ বেরর রাধ রকাশ পায়। ঈ বর স েক যা জানা যেত পাের তা পির ারভােব তারা জেনেছ।
১৯ তাছাডা় মানুেষর পে ঈ বরেক যতখািন জানা স ব, তা তা িতিন পির ারভােব জািনেয় িদেয়েছন।
২০ ঈ বর স েক এমন এমন িবষয় আেছ যা মানুষ চােখ দখেত পায় না, যমন তাঁর অন পরা রম ও সই সম িবষয়,
যার কারেণ িতিন ঈ বর। জগৎ স ৃি র
থেক ঈ বেরর নানা কােজ স সব রকািশত হেয়েছ। ঈ বেরর স ৃ ব র মে য
ঐসব পির ারভােবই বাঝা যাে । তাই মানুষ য ম কাজ করেছ তার জ য উ র দবার পথ তার নই।
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২১ লাকরা ঈ বরেক জানত, িক তারা ঈ বেরর গৗরব গান কেরিন এবং তাঁেক ধ যবাদও দয় িন। লাকেদর িচ াধারা
অসার হেয় গেছ এবং তােদর িনেবাধ মন অ কাের পিরপূণ হেয় গেছ। ২২ তারা িনেজেদর িব বেল পিরচয় িদেলও তারা
মূখ। ২৩ তারা িচরজীিব ঈ বেরর গৗরব করার পিরবেত, ন বর মানুষ, পািখ, চতু েদর ও সরীস ৃেপর মূি িলর উপাসনা কের
সই গৗরব তােদর িদেয়েছ।
২৪ তারা ঈ বরেক র যা যান কেরেছ বেল ঈ বর তােদর খুিশ মেতা পােপর পেথ চলেত িদেলন এবং তােদর অ েরর
কামনা বাসনা অনুসাের ম কাজ করেত ছেড় িদেলন। ফেল তারা তােদর দহেক পর েরর সে অস ত সংসেগ যবহার
কের যৗনপােপ পূণ হেয়েছ। ২৫ ঈ বেরর স যেক ফেল তারা িম যা রহণ কেরেছ; আর স ৃি কতােক ছেড় িদেয় তারা তাঁর
স ৃ ব েক উপাসনা কেরেছ। িচরকাল ঈ বেরর রশংসা করা উিচত। আেমন।
২৬ লাকরা ঐসব ম কােজ িল িছল বেল ঈ বর তােদর ছেড ় িদেলন ও তােদর ল াজনক অিভলােষর পেথ চলেত
িদেলন। নারীরা পু েষর সে বাভািবক সংসগ যাগ কের িনেজেদর মে য যৗন সংসেগ িল হেয়েছ। ২৭ িঠক একইভােব
পু ষরাও রীেদর সে বাভািবক সংসগ ছেড় িদেয় অপর পু েষর জ য লালািয়ত হেয় ল াকর কাজ কেরেছ; আর এই
পাপ কােজর শাি তারা তােদর শরীেরই পেয়েছ।
২৮ তারা ঈ বেরর স বে স য ান থাকা মােটই
বপুণ বেল মেন কের িন। তাই ঈ বর তােদর ছেড় িদেয়েছন
যােত তারা িনেজেদর অসার িচ ায় ডুেব থােক এবং যসব কাজ তােদর করা উিচত নয় তা কের। ২৯ সই লাকেদর জীবন
সব রকেমর পাপ, অসাধুতা, বাথপরতা ও িহংসায় ভরা। তােদর জীবন বষ, হ যা, িববাদ, িম যা ছল ও বুি েত পূণ।
৩০ তারা ঈ বর ঘ ৃণাকারী, িবনীত, উ ত, আ
াঘী, ম িবষেয়র উৎপাদক, িপতামাতার আেদশ অমা যকারী। ৩১ তারা
িনেবাধ, রিত িত ভ কারী, হরিহত ও িনদয়। ৩২ তারা ঈ বেরর িবিধ- যব া জােন। তারা জােন য িবিধ- যব া বেল,
যারা এমন আচরণ কের তারা ম ৃতু্যর যা য। িক তা জেনও তারা সই সব ম কাজ কের চেল। তােদর ধারণা, যারা ঐসব
ম কাজ কের তারা সবাই িঠকই কেরেছ।

তামরা ই দীরাও পাপী
১ যিদ মেন

কর য তুিম ঐ লাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল ভুল করছ, কারণ তুিমও দাষী। তুিম অপেরর িবচার কর;
তুিমও সই একইরকম ম কাজ কর। কােজই তুিম যখন অে যর িবচার কর তখন িনেজেকই দাষী সা য কর।
২ যারা ম কাজ কের ঈ বর তােদর িবচার কেরন; আর তাঁর িবচার যায়স ত। ৩ তুিম তােদর িবচার কের থাক; িক তুিম
িনেজও তােদর মত সই সব ম কাজ কর। তাই এ কথা তুিম িন য়ই বুঝেত পারছ য ঈ বর তামার িবচার করেবন। তুিম
তাঁর িবচার এডা় েত পারেব না। ৪ ঈ বর তামার রিত দয়া কেরেছন ও সিহ ু হেয়েছন। ঈ বর অেপ া করেছন যন তামার
পিরবতন হয়; িক তুিম তাঁর দয়ােক তু
ান করছ। তুিম হয়েতা বুঝেত পারছ না য তামােদর রিত ঈ বেরর এত দয়ার
উে য হল যােত তামরা পাপ থেক মন-িফরাও।
৫ িক তুিম কিঠনমনা লাক ও অবা য। তুিম পিরবিতত হেত চাও না, তাই তুিমই তামার দ েক ঘারতর কের তুলছ।
ঈ বেরর রাধ রকােশর িদেন তুিম সই দ পােব, য িদন লােক ঈ বেরর যায়িবচার দখেত পােব। ৬ ঈ বর রে যক
মানুষেক তার কায অনুসাের ফল দেবন। ৭ যারা অিবরাম তােদর সৎ ি রয়া বারা মিহমা, স ান এবং অমরে বর অে বষণ
কের, ঈ বর তােদর অন জীবেনর অিধকারী করেবন। ৮ িক যারা বাথপর, সে যর অব াকারী এবং ম পেথই চেল,
ঈ বর তােদর উপর তাঁর রাধ ও শাি র রবাহ বইেয় দেবন। ৯ যারা ম কাজ কের তােদর রে যেকর জীবেন ঈ বেরর
কাছ থেক শ ও পীডা় আসেব। রথেম ই দীেদর ও পের অই দীেদর উপের। ১০ িক যারা সৎকাজ কের তােদর িতিন
মিহমা, স ান ও শাি দেবন, রথেম ই দীেদর ও পের অই দীেদর। ১১ ঈ বর সকল মানুষেক একইভােব িবচার কেরন।
১২ যারা িবিধ- যব া জােন আর যারা তা কখনই শােন িন, পাপ করেল তারা সকেল একই পযােয় পেড।
় িবিধ- যব া
না জেন যত লাক পাপ কেরেছ, তারা সকেলই িবিধ- যব া ছাডা় ই িবন হেব। একইভােব যােদর কােছ িবিধ- যব া আেছ
তবু পাপ কের, তােদর িবিধ- যব া বারাই িবচার হেব। ১৩ িবিধ- যব ার কথা ধু নেল ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ
হওয়া যায় না বরং িবিধ- যব া যা বেল তা সবদা পালন করেলই ঈ বেরর কােছ ধািমক হওয়া যায়।
১৪ অই দীরা কান িবিধ- যব া পায় িন, অথচ তারা যখন বভাবতঃ িবিধ- যব া অনুযায়ী কাজ কের তখন তারা িনেজরাই
িনেজেদর িবিধ- যব া। যিদও তােদর অিধকাের কান িবিধ- যব া নই তবুও এটাই স য। ১৫ তারা দখায় য, িবিধ- যব ার
িনেদশ কানটা ভাল, কানটা ম , তা তারা তােদর দয় িদেয়ই জােন। তােদর িবেবকও এ যাপাের সা ্য দয়। অেনক সময়
তােদর িচ াধারাই য কের য তারা অ যায় কাজ করেছ আর তােত তারা দাষী হয়। কান কান সময় তােদর িচ াধারা
য কের য তারা িঠকই করেছ, আর তাই তারা দাষী হয় না।
১৬ এসব তখনই ঘটেব যখন ঈ বর, যী
রীে র মা যেম মানুেষর সকল িবষেয়র িবচার করেবন। য সুসমাচার আিম
লাকেদর কােছ রচার কির তা এই কথাই বলেছ।

২ িক
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ই দীরা এবং িবিধ- যব া
১৭ তামার অব া কমন? তুিম িনেজেক ই দী বেল পিরচয় দাও এবং িবিধ- যব ার উপর িনভর কর ও গব কর য তুিম
ঈ বেরর কাছাকািছ রেয়ছ। ১৮ তুিম জান য ঈ বর তামার কাছ থেক কা কাজ আশা কেরন; আর কা া
বপূণ তাও
তুিম জান, কারণ তুিম িবিধ- যব া িশ া কেরছ। ১৯ যারা িঠক পথ চেন না তুিম মেন কর এমন লাকেদর তুিম একজন পথ
রদশক। তুিম মেন কর যারা অ কাের আেছ তুিম তােদর কােছ যািত ব প। ২০ তুিম মেন কর য, যােদর মৗিলক িশ ার
রেয়াজন তুিম তােদর িশ ক হেত পার। তামার কােছ িবিধ- যব া আেছ তাই তুিম মেন কর য তুিম সবই জান ও সব
স য তামার কােছই রেয়েছ। ২১ তুিম অপরেক িশ া িদেয় থাক; িক তুিম িক িনেজেকও িশ া দাও? চিু র কেরা না বেল তুিম
অপরেক িশ া দাও। িক তুিম িনেজ চিু র কর। ২২ তুিম বল লােক যন যৗন পােপ িল না হয়; িক তুিম িনেজ সই পােপ
পাপী। তুিম রিতমা ঘ ৃণা কর িক মি র থেক চিু র কর। ২৩ তুিম ঈ বেরর িবিধ- যব া িনেয় গব কর আবার সই একই
িবিধ- যব া ল ন কের ঈ বেররই অবমাননা কর। ২৪ শাে র যমন লখা আেছ: “ই দীরা, তামােদর জ যই অই দীরা
ঈ বেরর িন া কের।” †
২৫ সু েতর মূ য আেছ যিদ তুিম িবিধ- যব া মান; িক যিদ িবিধ- যব া ল ন কর তাহেল তা সু ত না হওয়ার সমান।
২৬ অই দীরা সু ত করায় না; িক সু ত ছাডা় ই যিদ তারা িবিধ- যব ার িনেদশ মেন চেল তাহেল িক তারা সু েতর মতই
হেব না? ২৭ ই দীরা, তামােদর িলিখত িবিধ- যব া ও সু ত রথা আেছ; িক তামরা িবিধ- যব া ল ন কর। তাই যােদর
দিহকভােব সু ত হয়িন অথচ িবিধ- যব া মেন চেল, তারা দিখেয় দেব য তামরা ই দীরা দাষী।
২৮ বাি যকভােব ই দী হেলই রকৃত ই দী হওয়া যায় না, এবং পূণ অেথ বাি যক সু ত রকৃত সু ত নয়। ২৯ য অ ের
ই দী সই রকৃত ই দী। রকৃত সু ত স
হয় অ ের; িবিধ- যব ায় িলিখত অ েরর মা যেম তা হয় না িক অ ের
আ া বারা সািধত হয়। আ ার বারা য যি র দেয়র সু ত হয় স মানুেষর রশংসা নয়, ঈ বেরর রশংসা পায়।
১ তাহেল ই দীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অ য লাকেদর নই? সু েতরই বা মূ য িক? ২ যাঁ, সব িদক িদেয়ই
ই দীেদর অেনক সুিবধা আেছ। তােদর মে য সব থেক
বপূণ িবষয় এই: ঈ বর তাঁর িশ া রথেম ই দীেদরই
িদেয়িছেলন। ৩ একথা িঠক য িকছ ু িকছ ু ই দী ঈ বেরর রিত িব ব িছল না, িক তােত িক? তারা অিব ব হেয়েছ বেল
িক ঈ বরও অিব ব হেবন? ৪ না, িন য়ই নয়! সব মানুষ িম যাবাদী হেলও, ঈ বর সবসময়ই স য। শাে র যমন বেল:
“তুিম তামার বাে যই যায়পরায়ণ রিতপ হেব
আর িবচােরর সময় তামার জয় হেবই।” ‡
৫ আমরা যখন অ যায় কির তখন আেরা
ভােব জানা যায় য ঈ বর যায়পরায়ণ। তেব িক আমরা বলব য ঈ বর
যখন আমােদর শাি দন তখন অ যায় কেরন? কােরা কােরা মেন যমন িচ া থােক আিম সই রকম বলিছ। ৬ ঈ বর যিদ
যায়পরায়ণ না হেতন, তেব জগেতর িবচার করা তাঁর বারা স ব হত না।
৭ কউ আবার বলেত পােরন, “যিদ আমার িম যার ম য িদেয় ঈ বেরর মিহমা রকাশ পায় তেব পাপী িহেসেব আমার
িবচার কন হয়?” ৮ তাহেল একথা দাঁডা় য় য, “এস আমরা ম িকছ ু কির যােত তার থেক ভাল িকছ ু পাওয়া যায়।” অেনেক
আমােদর সমােলাচনা কের বেল য আমরা নািক এমিন িশ া িদই। যাঁরা এমন কথা বেল তারা ভুল করেছ এবং তারা িবচাের
দাষী সা য হেবই।

৩

সম
৯ তাহেল

লাকই দাষী

িক আমরা ই দীরা অ যেদর থেক ভাল? না কখনই না, কারণ আমরা এর আেগই বেলিছ য ই দী বা অই দী
সকেলই সমান। তারা সকেলই পােপর শি র অধীন। ১০ শাে র যমন বেল:
“এমন কউ নই য ধািমক; এমনিক একজনও নই।
১১ এমন কউ নই য বােঝ।
এমন কউ নই য ঈ বরেক পাবার চ া কের।
১২ সকেলই ঈ বর হেত দূ ের সের গেছ,
সকেলই অপদাথ,
কউই ভাল কাজ কের না, একজনও না!” ¶
†২:২৪

উ ৃিত িযশ. ৫২:৫; ও র য িযিহ. ৩৬: ২০-২৩.
উ ৃিত গীতসংিহতা ৫১:৪.
¶৩:১২ উ ৃিত গীতসংিহতা ১৪:১-৩.
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১৩ “তােদর মুখ এক উ
ু কবর;
িজভ িদেয় তারা ছলনার কথা বেল।” §
“তােদর বাে য সােপর িবষ ঢালা।” **
১৪ “সবসময়ই তােদর মুেখ ধু অিভশাপ ও কটু কথা।” ††
১৫ “র ঝরােনার কােজ তারা য র;
১৬ তােদর চরণ য পেথই যায়, স পেথই রেখ যায় িবনাশ ও িবষাদ।
১৭ শাি র পথ তারা কখনও চেন িন।” ‡‡
১৮ “ঈ বেরর জে য তােদর র া নই।” ¶¶
১৯ তাহেল আমরা দখেত পাি
য িবিধ- যব া যা িকছ ু বেল তা িবিধ- যব ার অধীন লাকেদরই বেল। তাই মানুেষর আর
অজহু াত দখাবার িকছ ু নই, তােদর মুখ ব । সম জগত, ই দী িক অই দী, ঈ বেরর সামেন দাষী। ২০ কারণ িবিধ- যব া
পালন করেলই য ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ হওয়া যায় তা নয়, িবিধ- যব া কবল পাপেক িচি ত কের।

ঈ বর িক কের মানুষেক ধািমক রিতপ কেরন
২১ িক

এখন িবিধ- যব া ছাডা় ই ঈ বর লাকেদর তাঁর স ুেখ ধািমক রিতপ করার য কাজ কেরেছন তা রকািশত
হেয়েছ। িবিধ- যব া ও ভাববাদীরা এই নতুন পেথর কথাই বেল গেছন। ২২ যী রীে র ওপর িব বাস বারাই মানুষ
ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ হয়। যারাই রীে িব বাস াপন কের তােদর সবার জ যই এই কাজ ঈ বর কেরন, কারণ
তােদর মে য কান রেভদ নই। ২৩ সকেলই পাপ কেরেছ এবং ঈ বেরর মিহমা থেক বি ত হেয়েছ। ২৪ িক তারা ঈ বেরর
অনু রেহ িবনামূে য যী রীে র মা যেম পাপ থেক মুি লাভ কের ঈ বেরর কােছ ধািমক রিতপ হেযেছ। ২৫ ঈ বর
যী েক উৎসগীকৃত বিল েপ আমােদর কােছ িদেলন যন যারা তাঁেক িব বাস কের, িব বােসর মা যেমই তােদর পাপ সকল
মা হয়। ঈ বর এই কােজর মা যেম দখান য িতিন সবদাই যা যায় তাই কেরন। অতীেতও িতিন সিহ ুতা দিখেয়িছেলন
এবং লাকেদর পাপ অনুযায়ী শাি দন িন; ২৬ তাঁর পু র যী েক দান কের আজও িতিন দখান য িতিন যায়বান। ঈ বর
এই কাজ কেরেছন যােত িতিন িবচাের যায়পরায়ণ থােকন ও য কউ যী েত িব বাস কের সও ধািমক রিতপ হয়।
২৭ সজ য গব করার মত আমােদর িকছই রইল না, কারণ িবিধ- যব া পালেনর বারা নয়, িব বােসর যব া বারা
ু
গব করার পথ
হল। ২৮ সুতরাং আমরা িব বাস কির মানুষ িবিধ- যব া পালেনর জ য যা কের তার বারা নয়, িক
িব বােসই স ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হয়। ২৯ ঈ বর কবল ই দীেদর ঈ বর নন, িতিন অই দীেদরও ঈ বর।
৩০ ঈ বর এক এবং একই উপােয় সকলেক উ ার কেরন। িতিন ই দীেদর িব বােসর মা যেম ধািমক রিতপ কেরন। আবার
িতিন অই দীেদর তােদর িব বােসর মা যেম ধািমক রিতপ কেরন। ৩১ তেব িব বােসর পেথ চেল িক আমরা িবিধ- যব ােক
বািতল কের িদি ? কখনই না। বরং িব বােসর পেথ চেল আমরা িবিধ- যব ার যথাথ উে য তুেল ধির।
অ রাহােমর দ ৃ া
১ তাহেল

আমােদর পািথব িপত ৃপু ষ অ রাহাম স বে আমরা িক বলব? িব বাস স েক িতিন িক িশেখিছেলন? ২ যিদ
রিতপ হেতন, তেব গব করার মেতা তার িকছ ু থাকত; িক ঈ বেরর সা ােত িতিন
গব করেত পােরন িন। ৩ শা র এ যাপাের বেল, “অ রাহাম ঈ বের িব বাস করেলন, আর সই িব বােসর বারাই িতিন
ধািমক রিতপ হেলন।” §§
৪ য লাক কাজ কের তার মজিু র তা িনছক দান বেল নয় িক তার যা য পাওনা বেল গ য হয়। ৫ িক য মানুষ কাজ
করার বদেল ঈ বেরর ওপর িব বাস কের সে ে র তার িব বাসই তােক ধািমক রিতপ কের। ৬ দায়ূদও সই একইভােব
বেলেছন ধ য সই যি যােক ঈ বর তার কােজর বারা নয় বরং তার িব বােসর দ ন ধািমক রিতপ কেরন।
৭ “ধ য তারা,
যােদর অ যায় মা করা হেয়েছ,

৪ িনেজর কােজর জ য িতিন ধািমক

§৩:১৩
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যােদর পাপ ঢেক রাখা হেয়েছ।
৮ ধ য সই যি ,
রভু যার পাপ গ য কেরন না।” *
৯ এখন এই সৗভা য িক ধু যারা সু ত হেয়েছ তােদর জ য? অসু তেদর জ য িক নয়? কারণ আমরা বিল, “িব বাস
বারাই অ রাহাম ধািমক রিতপ হেয়িছেলন।” ১০ িক অ রাহােমর কা অব ায়, তাঁর সু ত হবার আেগ, না পের? আসেল
অসু ত অব ােতই িতিন ধািমক রিতপ হন। ১১ অসু ত অব ায় িতিন িব বােসর বারা ধািমক রিতপ হন এবং তার িচ
িহসােব িতিন সু ত হেয়িছেলন। তাই অসু ত হেলও যাঁরা িব বাস কের, অ রাহাম তােদরও িপতা; তারাও ঈ বেরর সা ােত
ধািমক রিতপ হয়। ১২ যারা সু ত হেয়েছ অ রাহাম তােদরও িপতা। তােদর সু ত হওয়ার সুবােদ য তারা অ রাহােমর
স ান হেয়েছ তা নয়। িক সু ত হবার পূেব অ রাহােমর য িব বাস িছল, ঐ লাকরা যিদ অ রাহােমর সই িব বােসর পথ
অনুসরণ কের থােক তেবই তারা অ রাহােমর স ান।
িব বােসর বারা রা ঈ বেরর রিত

িত

১৩ জগেতর

উ রািধকারী হবার য রিত া ঈ বর অ রাহাম ও তার বংশধরেদর কােছ কেরিছেলন, তা িবিধ- যব ার
মা যেম আেসিন িক িব বােসর বারা য ধািমকতা লাভ হয় তার ম য িদেয়ই সই রিত া করা হেযিছল। ১৪ কারণ যিদ
িবিধ- যব ায় িনভর কউ জগেতর উ রািধকারী হয় তেব িব বােসর কান অথ হয় না এবং সে ে র রিত াও মূ যহীন।
১৫ কারণ িবিধ- যব া মেন চলা না হেল তা ধুই ঈ বেরর
রাধ বেয় আেন। িবিধ- যব া যখােন নই, সখােন তার
ল নও নই।
১৬ তাই ঈ বেরর রিত িতর পূণতা িব বােসর ফেলই লাভ হয়, যন তা অনু রেহর দান িহসােব রহণ করা হয়।
এইভােব অ রাহােমর সব বংশধরেদর জ য সই রিত া দ ৃঢ়ভােব রেয়েছ। যােদর িবিধ- যব া দওয়া হেয়েছ কবল তােদর
জ যই সই রিত া রেয়েছ তা নয়, িক তােদর জ যও সই রিত া রেয়েছ যােদর অ রাহােমর মেতা িব বাস রেয়েছ।
এই রিত িত তােদরই জ য যারা অ রাহােমর মত িব বােস চেল। অ রাহাম আমােদর সকেলরই িপতা। ১৭ শাে র লখা
আেছ, “আিম তামােক ব জািতর িপতা করলাম।” †ঈ বেরর দ ৃি েত অ রাহাম আমােদর িপতা। িতিন সই ঈ বের িব বাস
করেতন, িযিন ম ৃতেক জীবন দন ও যার অি ব নই তােক অি ে ব আেনন।
১৮ অ রাহােমর স ান হবার কান আশা িছল না। িক অ রাহাম ঈ বর িব বােস ি র িছেলন। আশা না থাকেলও আশা
কের যাি েলন, আর এই জ যই িতিন ব জািতর িপতা হেত পেরিছেলন। িঠক ঈ বর যমন বেলিছেলন, “ তামার বংশধররা
আকােশর তারার মত অসং য হেব।” ‡১৯ অ রাহােমর বয়স তখন একশ বছর, কােজই স ান লােভর জ য তাঁর দিহক
মতা শষ হেয় িগেয়িছল। তাঁর রী সারার স ান ধারণ করার মতা িছল না। অ রাহাম এসব কথা িচ া কেরিছেলন, িক
ঈ বেরর রিত িব বােস িতিন বল হেয় পেডন় িন। ২০ ঈ বর য রিত িত িদেয়িছেলন তার পূণতার িবষেয় অ রাহােমর
কান সে হ িছল না। অ রাহাম অিব বাস করেলন না বরং িতিন িব বােস বলবান হেয় উঠেলন এবং ঈ বেরর রশংসা
করেলন। ২১ ঈ বর য রিত িত িদেয়িছেলন তা য িতিন সফল করেত পারেবন সই স বে অ রাহাম সুিনি ত িছেলন।
২২ আর তাই, “এই িব বাস তােক ঈ বেরর স ুেখ ধািমক রিতপ কেরিছল।” ¶২৩ শাে র এই কথা ধু য তাঁর জ যই
লখা হেয়িছল তা নয়, ২৪ ঐ কথা িল আমােদর জ যও লখা হেয়েছ। আমােদর িব বাসেকও ঈ বর আমােদর পে ধািমকতা
িহসােব রিতপ করেলন। কারণ িযিন রভু যী েক ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত কেরেছন, সই ঈ বের আমরা িব বাস
কির। ২৫ আমােদর পােপর জ য সই যী েক ম ৃতু্যর হােত সমপণ করা হল এবং আমােদর ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ
করার জ য যী ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত হেয় উঠেলন।
ঈ বেরর সামেন ধািমকতা
১ িব

বােসর জ য আমরা ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ হেয়িছ বেল, রভু যী রীে র ম য িদেয় ঈ বেরর সে
চিু হেয়েছ। ২ রীে র জ যই আমরা আমােদর িব বােসর বারা ঈ বেরর অনু রহ রা হেয়িছ এবং
দাঁিডেয় আিছ। আমরা আন কির য এই র যাশা িনেয় আমরা একিদন ঈ বেরর মিহমার অংশীদার হব। ৩ এমন িক সম
ঃখ কে র মে যও আমরা আন কির, কারণ আমরা জািন য এইসব ঃখ ক আমােদর ধেয্যর পেথ এিগেয় িনেয় যায়।

৫ ়আমােদর শাি
*৪:৮
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৪

ধয্য আমােদর বভাবেক খাঁিট কের তােল এবং এই খাঁিট বভােবর ফেল জীবেন আশার উৎপি হয়। ৫ এই র যাশা
কখনই আমােদর িনরাশ কের না, কারণ পিব র আ ার মা যেম ঈ বেরর ভালবাসা আমােদর অ ের ঢেল দওয়া হেয়েছ।
সই পিব র আ ােক আমরা ঈ বেরর দান েপ পেয়িছ।
৬ আমরা যখন শি হীন িছলাম তখন রী আমােদর জ য রাণ িদেলন। উপযু সমেয় রী আমােদর মত
লাকেদর
জ য রাণ িদেলন। ৭ কান সৎ লােকর জ য কউ িনেজর রাণ দয় না বলেলই চেল। িযিন অে যর উপকার কেরেছন
এমন লােকর জ য হয়েতা বা কউ সাহস কের রাণ িদেলও িদেত পাের। ৮ িক আমরা যখন পাপী িছলাম রী তখনও
আমােদর জ য রাণ িদেলন। আর এইভােব ঈ বর দখােলন য িতিন আমােদর ভালবােসন।
৯ ঈ বর রীে র রে র মা যেম আমােদর ধািমক রিতপ কেরেছন; তেব এই স যিট আরও কত সুিনি ত য রীে র
মা যেম আমরা ঈ বেরর রাধ থেক র া পাব। ১০ আমরা যখন তাঁর শ িছলাম তখন যিদ ঈ বর তাঁর পুে রর ম ৃতু্যর
মা যেম তাঁর সে আমােদর িমলন কিরেয় িনেলন, তাহেল িমলেনর পের এটা আরও কত িনি ত য আমরা এখন তাঁর পুে রর
জীবেনর মা যেম উ ার পাব। ১১ ধু য উ ার পাব তা নয়, এখন আমরা ঈ বের আন কির। আমরা আমােদর রভু যী
রীে র মা যেম সই আন পেয়িছ, যাঁর মা যেম আমরা এখন ঈ বেরর িমে র পিরণত হেয়িছ।
রী ও আদম
১২ একজেনর

ম য িদেয় যমন প ৃিথবীেত পাপ এেসিছল, তমিন পােপর সােথ এেসেছ ম ৃতু্য। সকল মানুষ পাপ কেরেছ
আর পাপ করার জ যই সকেলর কােছ ম ৃতু্য এল। ১৩ মািশর িবিধ- যব া আসার আেগ জগেত পাপ িছল, অব য তখন
িবিধ- যব া িছল না বেল ঈ বর লাকেদর পাপ গ য করেতন না; ১৪ িক আদেমর সময় থেক মািশর সময় পয ম ৃতু্য
সমােন রাজ ব করিছল। ঈ বেরর আেদশ অমা য করার দ ন আদম পাপ কেরিছেলন। িক যারা আদমেক দওয়া ঐসব
আেদশ ল ন কের পাপ কের িন, ম ৃতু্য তােদর ওপেরও রাজ ব করিছল।
আসেল িযিন আসিছেলন, আদম িছেলন তাঁর রিত প। ১৫ িক আদেমর অপরাধ যরকম ঈ বেরর অনু রহ দান সই
রকেমর নয়, কারণ ঐ একিট লােকর পােপর দ ন অেনেকর ম ৃতু্য হল, সইরকমভােবই একজন যি যী রীে র ম য
িদেয় ব েলাক ঈ বেরর অনু রহদােন জীবন লাভ করল। ১৬ আর ঈ বেরর অনু রহদােনর ম য িদেয় যা এল তা আদেমর
একিট পােপর ফল থেক িভ , কারণ একিট পােপর জ য নেম এেসিছল িবচার ও পের দ া া; িক ব েলােকর পােপর পর
এল ঈ বেরর িবনামূে যর দান। ১৭ একজন পাপ করল, আর সই এক যি র অপরােধর জ য সকেলর ওপর ম ৃতু্য রাজ ব
করল; িক এখন যারা ঈ বেরর কাছ থেক অনু রহ লাভ কের ও ধািমক গ য হবার অিধকার দান িহেসেব পায়, তারা িন য়ই
সই এক যি অথাৎ যী রীে র মা যেম জীবেনর পিরপূণতা িনেয় রাজ ব করেব।
১৮ তাই আদেমর একিট পাপ যমন সকেলর উপের ম ৃতু্যদ িনেয় এল, সই একইভােব রীে র একিট যায় কােজর ম য
িদেয় তাঁর বারা সকেলই ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হেয়েছ আর তার ফেল তারা রকৃত জীবেনর অিধকারী হেয়েছ।
১৯ সুতরাং যমন একজেনর অবা যতার ফেল সব লাক পাপী বেল গ য হল, সইরকমভােব সই একজেনর বা যতার ফেল
অেনেক ধািমক রিতপ হেব। ২০ িবিধ- যব া দওয়া হেয়িছল যােত পাপ ব ৃি পায়। িক যখােন পােপর বা য হল সখােন
় । ২১ এক সময় যমন পাপ ম ৃতু্যর মা যেম আমােদর ওপর রাজ ব কেরিছল, সইরকম
ঈ বেরর অনু রহ আেরা উপেচ পডল
ঈ বর লাকেদর ওপর তাঁর মহা অনু রহ দান করেলন যােত সই অনু রহ তােদর ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ কের
তােল, আর এরই ফেল আমােদর রভু যী রীে র বারা মানুষ অন জীবন লাভ কের।
পােপ ম ৃত িক

রীে জীিবত

তামরা িক মেন কর য আমরা পাপ করেতই থাকব যােত ঈ বেরর অনু রহ ব ৃি পায়? ২ মােটই না। আমােদর
পুরােনা পাপ জীবেনর যখন ম ৃতু্য হেয়েছ তখন আমরা িকভােব আবার পােপই জীবন যাপন করেত পাির? ৩ তামরা িক ভুেল
গেল য আমরা বা াইজ হওয়ার সময় রী যী র দেহর অংশেত পিরণত হেয়িছলাম? ৪ বা াইজ হওয়ােত আমরা রীে র
সে তাঁর ম ৃতু্যেত সমািহত হেয়িছলাম, যােত রী যমন ঈ বেরর মহাশি েত ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেয়িছেলন,
তমিন আমরাও তাঁর সে পুন ি ত হেয় এক নতুন জীবেনর পেথ চলেত পাির।
৫ রী ম ৃতু্যেভাগ করেলন আর আমরা তাঁর ম ৃতু্যর ম য িদেয় তাঁর সে যু হলাম; সুতরাং রী ম ৃতেদর ম য থেক
পুন ি ত হেয়েছন বেল, আমরাও তাঁর পুন ােনর অংশীদার হব। ৬ আমরা জািন য আমােদর পুরােনা জীবন রীে র সে
শিব হেয় মারা গেছ, যােত আমােদর পুরােনা পােপর জীবন বংস হয়। তাহেল আমরা আর পােপর দাস হেয় থাকব না,
৭ কারণ যার ম ৃতু্য হেয়েছ স পােপর শি
থেকও মুি পেয়েছ।
৮ যিদ আমরা রীে র সে মের থািক, আমরা জািন য আমরা তাঁর সে ই জীিবত হব। ৯ আমরা জািন য রী ম ৃতেদর
ম য থেক জীিবত হেয় উেঠেছন, িতিন আর মরেত পােরন না। এখন তাঁর ওপর ম ৃতু্যর কান ক ৃ ব নই। ১০ রী ম ৃতু্যেভাগ

৬

১ তাই
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কেরিছেলন পােপর শি েক িচরতের পরাভূত করার জ য। এখন তাঁর য জীবন, সই জীবন িতিন ঈ বেরর জ য যাপন কেরন।
১১ িঠক সইভােব তামরাও িনেজেদর পাপ স ব ীয় িবষেয় ম ৃত মেন কর এবং িনেজেদর দখ য তামরা রী যী েত সংযু
থেক ঈ বেরর উে ে য জীিবত আছ।
১২ তাই তামােদর ইহজীবেন পাপেক ক ৃ ব করেত িদও না। যিদ দাও তেব তামােদর দেহর ম অিভলােষর অধীেনই
তামরা চলেত থাকেব। ১৩ তাই তামােদর দেহর অ - র য অধেমর হািতয়ার কের পােপর কােছ তুেল িদও না। ম কােজ
তামােদর দহেক যবহার কেরা না। ঈ বেরর হােত িনেজেদর তুেল দাও। সই লাকেদর মেতা হও যাঁরা পাপ স ব ীয়
কারেণ মেরিছেলন এবং ম ৃতেদর ম য হেত পুন ি ত হেয় এখন ঈ বেরর উে ে য জীিবত আেছন। িনেজেদর অ র য
ধািমকতার হািতয়ার কের ঈ বেরর সবায় িনেবদন কর। ১৪ পাপ আর তামােদর ওপর রভু ব করেব না, কারণ তামােদর
জীবন আর িবিধ- যব ার অধীন নয় িক ঈ বেরর অনু রেহর অধীন।
ধািমকতার দাস
১৫ তাহেল

আমরা িক করব? আমরা িবিধ- যব ার অধীন নই; ঈ বেরর অনু রেহর অধীন, তাই আমরা িক পাপ করেতই
থাকব? না। ১৬ তামরা িন য় জান য তামরা যখন কােরা অনুগত হেব বেল তারই হােত িনেজেদর দাস েপ তুেল দাও, তখন
যার অনুগত হেল, তামরা তারই দাস। তামরা পােপর দাস হেত পার বা ঈ বেরর অনুগত হেত পার। পাপ আি ক ম ৃতু্য
আেন; িক ঈ বেরর অনুগত থাকেল তামরা ধািমক রিতপ হেব। ১৭ অতীেত তামরা পােপর দাস িছেল, পাপ তামােদর
উপর ক ৃ ব করত। িক ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই কারণ তামােদর কােছ য িশ া সমিপত হেয়িছল তা পূণ েপ পালন
করছ। ১৮ তামরা পােপর দাস ব থেক মুি পেত এখন ধািমকতারই দাস হেয়ছ। ১৯ তামােদর বুঝেত ক হয় বেল এই
িবষয়িট দনি ন জীবেনর এই দ ৃ া বারা বাঝােত চাইিছ। তামরা তামােদর শরীেরর অ - র য পােপর দাসে ব ও
মে র মে য সঁেপ িদেয়িছেল, ফেল তামরা কবল ম উে ে যই জীবন যাপন করেত। সইভােব এখন তামরা তামােদর
শরীেরর অ র য ধািমকতার দাস েপ সঁেপ দাও; তাহেল তামরা ঈ বের সমিপত পিব র জীবন যাপন করেব।
২০ অতীেত তামরা যখন পােপর দাস িছেল, তখন ধািমকতার যাপাের বাধীন িছেল। ২১ সই ম কাজ থেক িক ফসল
তুেলছ? তার জ য এখন তামরা ল া বাধ করছ, কারণ এইসব কােজর ফল ম ৃতু্য। ২২ িক এখন তামরা সই পাপ থেক
মু হেয় ঈ বেরর দাস হেয়ছ; তাই এখন য ফসল তামরা পা তা পিব রতার জ য এবং তার পিরণাম অন জীবন।
২৩ কারণ পাপ য মজিু র দয়, সই মজিু র হল ম ৃতু্য। িক ঈ বর অনু রহ কের যা দান কেরন সই দান হল আমােদর রভু
রী যী েত অন জীবন।
িববােহর দ ৃ া
১ ভাই

ও বােনরা, তামরা যখন মািশর িবিধ যব া জান, তখন তামরা িন য়ই জান য মানুষ যতিদন বঁেচ থােক
ততিদনই স িবিধ- যব ার অধীেন থােক। ২ তামােদর কােছ একটা দ ৃ া িদই। একজন রীেলাক িনয়ম মত, যতিদন
তার বামী বঁেচ থােক ততিদন তার রিত দায়ব থােক। বামী মারা গেল স িবেয়র িবিধ- যব া থেক মুি পায়। ৩ িক
সই রীেলাক, তার বামী বঁেচ থাকেত যিদ অপর পু ষেক িববাহ কের, স যিভচার কের। তার বামী যিদ মারা যায়,
তাহেল স িবেয়র িবিধ- যব া থেক মু হেয় যায়; আর তখন স যিদ অ য পু ষেক িবেয় কের তাহেল স যিভচােরর
দােষ দাষী হয় না।
৪ অতএব আমার ভাই ও বােনরা, রীে র দেহর মা যেম সইভােবই তামােদর পুরােনা সৎ বার ম ৃতু্য হেয়েছ ও তামরা
িবিধ- যব ার ব ন থেক মু হেয়ছ। ম ৃতু্য থেক িযিন বঁেচ উেঠেছন এখন তামরা তাঁরই হেয়ছ। আমরা রীে র হেয়িছ,
যন ঈ বেরর উে ে য ফল উৎপ করেত পাির। ৫ অতীেত আমরা মানিবক পাপ রকৃিত অনুসাের জীবনযাপন করিছলাম।
িবিধ- যব া পােপর যসব রব ৃি জািগেয় তােল স িল আমােদর দেহ রবল িছল। যার ফেল আমরা যা করতাম তা
আমােদর কােছ আি ক ম ৃতু্য িনেয় আসত। ৬ অতীেত িবিধ- যব া আমােদর ব ী কের রেখিছল, িক এখন আমােদর
পুরােনা সৎ বার ম ৃতু্য হেয়েছ এবং আমরা িবিধ- যব ার ব ন থেক মু হেয়িছ। এখন আমরা নুতন ধারায় ঈ বেরর সবা
কির, পুরােনা িলিখত িবিধ- যব ার িনেদশ অনুসাের নয় িক পিব র আ ার িনেদেশ।

৭

পােপর িব ে আমােদর সং রাম
৭

তামরা হয়েতা ভাবছ য আিম বলিছ িবিধ- যব া এবং পাপ একই ব । না িন য়ই নয়। একমা র িবিধ- যব ার
বারাই পাপ িক তা আিম বুঝেত পারলাম। আিম কখনই বুঝেত পারতাম না য লাভ করা অ যায়। যিদ িবিধ- যব ায় লখা
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না থাকত, “অপেরর িজিনেস লাভ করা পাপ।” §৮ কারণ পাপ ঐ িনেষধা ার সুেযাগ িনেয় আমার অ ের তখন লােভর
আকষণ জািগেয় তুলেত
করল। তাই ঐ আেদেশর সুেযাগ িনেয় আমার জীবেন পাপ রেবশ করল। যব া না থাকেল
পােপর কান শি থােক না। ৯ এক সময় আিম িবিধ- যব া ছাডা় ই বঁেচ িছলাম; িক যখন িবিধ- যব া এল তখন আমার
মে য পাপ বাস করেত
করল। ১০ তখন আিম আি কভােব ম ৃতু্য বরণ করলাম। য আেদেশর ফেল জীবন পাবার কথা
সই আেদশ আমােক ম ৃতু্যর মুেখ ঠেল িদল। ১১ ঈ বেরর সই আ া িদেয়ই পাপ আমােক ঠকাবার সুেযাগ পল এবং তাই
িদেয়ই আমােক আি কভােব মের ফলল।
১২ তাহেল দখা যাে
য িবিধ- যব া পিব র আর তাঁর আ াও পিব র, যা য ও উ ম। ১৩ তাহেল যা উ ম, তাই িক
আমার কােছ ম ৃতু্য িনেয় এল? িন য়ই নয়। উ ম িবষেয়র ম য িদেয় পাপ আমার কােছ ম ৃতু্য িনেয় এল যােত পাপেক পাপ
বেল চনা যায়। আ ােক যবহার কের পাপেক অতীব পাপপূণ বেল চনা গল।
মানুেষর অ েরর ব ব
১৪ আমরা

জািন য িবিধ- যব া আি ক; িক আিম আি ক নই। রীতদােসর মেতা পাপ আমার ওপর ক ৃ ব কের।
করিছ তাই আিম জািন না কারণ আিম যা করেত চাই তা কির না বরং য ম িজিনস আিম ঘ ৃণা কির তাই কির। ১৬ আর
আিম য সব ম কাজ করেত চাই না যিদ তাই কির তাহেল বুঝেত হেব িবিধ- যব া য উ ম তা আিম মেন িনেয়িছ। ১৭ আিম
যসব ম কাজ করিছ তা আিম িনেজ য করিছ তা নয়, করেছ সই পাপ যা আমার মে য বাসা বঁেধ আেছ। ১৮ যাঁ, আিম
জািন যা ভাল তা আমার মে য বাস কের না, অথাৎ আমার অনাি ক মানিবক রকৃিতর মে য তা নই। কারণ যা ভাল তা
করবার ই া আমার মে য আেছ িক তা আিম করেত পাির না। ১৯ কারণ যা ভাল আিম করেত চাই তা কির না; িক য
অ যায় আিম করেত চাই না কােজ তাই তা কির। ২০ যা আিম করেত চাই না যিদ আিম তাই কির তাহেল য পাপ আমার
মে য আেছ তা এই ম কাজ করায়।
২১ কােজই আমার মে য এই িনয়মিট আিম ল ্য করিছ য, যখন আিম সৎকায করেত ই া কির তখনও ম আমার মে য
থােক। ২২ আমার অ র ঈ বেরর িবিধ- যব া ভালবােস। ২৩ িক আিম দখিছ য আমার দেহর মে য আর একটা িবিধযব া কাজ করেছ, যা সই িবিধ- যব ার সে লডা় ই কের চেল, যা আমার মন রহণ কেরেছ। আমার দেহ য িবিধ- যব া
কাজ করেছ তা হল পােপর িবিধ- যব া এবং এর হােত আিম ব ী। ২৪ িক হতভা য মানুষ আিম! ক আমােক এই মরেদহ
থেক উ ার করেব। ২৫ ঈ বর আমােক উ ার করেবন! আমােদর রভু যী রীে র মা যেম পির রােণর বারা ঈ বর
আমােক উ ার করেবন।
এইজ য আিম তাঁেক ধ যবাদ জানাই। তাহেল দখিছ য আিম মেন ঈ বেরর িবিধ- যব ার দাস; িক আমার পাপ
রকৃিতর িদক থেক আিম পাপ যব ারই দাস।
১৫ িক

আ ােত জীবন
রী যী েত আেছ তারা িবচাের দাষী সা য হেব না। ২ কারণ রী যী েত আ ার য িবিধ- যব া জীবন
আেন, তা আমােক মু কেরেছ সই পােপর যব া থেক যা ম ৃতু্যর কারণ হয়। ৩ মািশর িবিধ- যব া যা পাের িন তা
ঈ বর সাধন করেলন; কারণ আমােদর বভাবজাত বলতার জ য মািশর িবিধ- যব া শি হীন িছল। তাই িতিন তাঁর িনেজর
পু রেক আমােদর মত মনু যেদেহ পাঠােলন, যন িতিন মানুেষর পােপর জ য বিল হন। ঈ বর এইভােব সই মানবীয় দেহ
পাপেক দি ত করেলন। ৪ যন দেহর বেশ নয় িক আ ার বেশ চলার দ ন আমােদর মে য িবিধ- যব ার দাবী-দাওয়া িল
পূণ হয়।
৫ যারা পাপ রব ৃি র বেশ চেল তােদর মন পাপ িচ াই কের। িক যারা পিব র আ ার বেশ চেল, তারা পিব র আ া যা
চান সই অনুসাের িচ া কের। ৬ আমােদর িচ া যিদ দহ বারা িনয়ি রত হয় তেব তার ফল হয় ম ৃতু্য। িক যিদ পিব র
আ া বারা পিরচািলত হয় তেব তার ফল হয় জীবন ও শাি । ৭ তাই য মন মানুেষর পাপ বভাব বারা পিরচািলত স
ঈ বর িবেরাধী, কারণ স িনেজেক ঈ বেরর িবিধ- যব ার অধীেন রােখ না। বা েব সই যি ঈ বেরর িবিধ- যব া পালেন
অসমথ। ৮ যারা তােদর দিহক রব ৃি র বারা চািলত হয় তারা ঈ বরেক স করেত পাের না।
৯ িক
তামরা তামােদর দিহক রব ৃি র বারা চািলত নও বরং আ া বারা চািলত; অব য যিদ ঈ বেরর আ া
তামােদর অ ের িবরাজ কেরন তাহেল তুিম আ ার বারা চািলত হেব; িক যার মে য রীে র আ া নই স রীে র নয়।
১০ পােপর ফেল তামােদর দহ ম ৃতু্যর অধীন, িক
রী যিদ তামােদর অ ের থােকন, তেব পিব র আ া তামােদর জীবন
দান কেরন, কারণ রী তামােদর ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ কেরেছন। ১১ ঈ বর যী েক ম ৃতেদর ম য থেক

৮

১ তাই যারা

§৭:৭
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জীিবত কেরেছন, আর ঈ বেরর আ া যিদ তামােদর মে য বাস কেরন তেব িতিন তামােদর মরণশীল দহেক জীবনময়
করেবন। ঈ বরই যী েক ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত কেরেছন, তাঁর য আ া তামােদর মে য আেছ িতিন সই আ ার
বারা তামােদর দহেক স ীিবত করেবন।
১২ তাই ভাই ও বােনরা, আমরা ঋণী িক সই ঋণ আমােদর দিহক রব ৃি র কােছ নয়। আমরা অব যই আর দিহক
রব ৃি র বারা জীবন পিরচািলত করব না। ১৩ কারণ যিদ তামরা দিহক রব ৃি র বারা চল তেব মরেব। িক পিব র
আ ার সাহাে য যিদ দেহর ম কাজ িল থেক িবরত থাক তেব জীবন পােব।
১৪ ঈ বেরর রকৃত স ানরা ঈ বেরর আ ার বারা পিরচািলত হয়। ১৫ তামরা য আ ােক পেয়ছ তা তা দাসে বর
আ া নয় য পুনরায় ভেয় থাকেব। বরং তামরা য আ ােক পেয়ছ তার বারা পু র ব পেয়ছ; আর সই আ ােত আমরা
ডািক, “ আ বা ,” “িপতা।” ১৬ পিব র আ া িনেজও আমােদর আ ার সে সা ্য িদেয় বলেছন য আমরা ঈ বেরর স ান।
১৭ আর যিদ স ান হই, তেব আমরা তাঁর উ রািধকারী এবং রীে র সােথ উ রািধকারী, যিদ অব য রী যমন ঃখেভাগ
কেরিছেলন, তমিন আমরা তাঁর সে ঃখেভাগ কির, আর তা করেল আমরা রীে র সে মিহমাি বত হব।
ভিব যেত আমরা মিহমাি বত হব
১৮ এখন

আমরা ঃখ ভাগ করিছ; িক আমােদর জ য য মিহমা রকািশত হেব তার সে বতমান কােলর এই ঃখেভাগ
তুলনার যা যই নয়। ১৯ িব বস ৃি যাকু ল রতী ায় রেয়েছ ঈ বর কেব তাঁর পু রেদর রকাশ করেবন। সম র িব ব এর
জ য আকু ল রতী ায় রেয়েছ। ২০ িব ব স ৃি েক তা যথতার ব েন বঁেধ রাখা হেয়েছ যিদও তা তার িনেজর ই ায় নয়
িক ঈ বেরর ই ায়, িযিন স ৃি েক িনয়ি রত অব ায় রেখেছন। ২১ তবুও িব বস ৃি র এই আশা রেয়েছ য সও একিদন এই
অব েয়র দাস ব থেক মু হেব আর ঈ বেরর স ানেদর মিহমাময় বাধীনতার অংশীদার হেব।
২২ আমরা জািন য এখন পয ঈ বেরর সম স ৃি
যথায় আতনাদ করেছ যমন কের নারী স ান রসেবর যথা
ভাগ কের। ২৩ কবল গাটা িব ব নয়, আমরাও যাঁরা পিব র আ ােক উ ােরর জ য রথম ফল েপ পেয়িছ, আমােদর
দেহর মুি লােভর রতী ায় অ ের আতনাদ করিছ। ২৪ আমরা উ ার পেয়িছ তাই আমােদর অ ের এই র যাশা রেয়েছ।
র যাশার িবষয় র য হেল তা র যাশা নয়। যা পাওয়া হেয় গেছ তার জ য ক র যাশা কের? ২৫ আমরা যা এখনও
পাই িন তারই জ য র যাশা করিছ, ধেয্ যর সে ই তার জ য রতী া করিছ।
২৬ একইভােব আমােদর বলতায় পিব র আ াও আমােদর সাহা য করেত এিগেয় আেসন, কারণ আমরা িকেসর জ য
রাথনা করব জািন না, তাই বয়ং পিব র আ া আমােদর হেয় অ য আত বের আেবদন জািনেয় থােকন। ২৭ মানুেষর
অ ের িক আেছ ঈ বর তা দখেত পান; আর ঈ বর পিব র আ ার বাসনা িক তা জােনন; কারণ পিব র আ া ভ েদর হেয়
ঈ বেরর ই ানুসাের সই আেবদন কেরন।
২৮ আমরা জািন য সব িকছেত িতিন তােদর ম েলর জ য কাজ কেরন যারা ঈ বরেক ভালবােস, যারা তাঁর সংক অনুসাের
ু
আ ত। ২৯ জগৎ স ৃি র পূেব ঈ বর যােদর জানেতন, তােদর িতিন তাঁর পুে রর মত করেবন বেল মন করেলন। এইভােব
যী হেবন অেনক ভাইেদর মে য রথমজাত। ৩০ আেগ থেক িতিন যােদর বেছ রেখিছেলন তােদর আ বান করেলন; যােদর
িতিন আ বান করেলন তােদর ধািমক গ য করেলন এবং যােদর িতিন ধািমক গ য করেলন তােদর মিহমাি বত করেলন।
রী যী র মে যই ঈ বেরর ভালবাসা
৩১ এইসব

দেখ আমরা িক বলব? ঈ বর যখন আমােদরই পে তখন আমােদর িবপে ক যােব? ৩২ িযিন তাঁর িনজ
পু রেকই িন ৃিত দন িন, এমন িক আমােদর সকেলর জে য তাঁেক ম ৃতু্যর হােত সঁেপ িদেলন, তখন িতিন তাঁর পু রদােনর
সে সবিকছইু িক আমােদর দান করেবন না? ৩৩ ঈ বর িনেজর বেল যােদর মেনানীত কেরেছন, তােদর িব ে অিভেযাগ
ক আনেব? ঈ বরই তােদর ধািমক কেরেছন। ৩৪ রী যী িযিন মারা গেলন ও ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত হেয় উঠেলন,
িতিন ঈ বেরর ডানিদেক বেস আেছন আর আমােদর জ য ঈ বেরর কােছ িমনিত করেছন। ৩৫ রীে র ভালবাসা থেক কান
িকছইু িক আমােদর িবি করেত পাের? ঃখ, দশা, শ, স ট, তাডন় া, িভ , ন তা বা রাণসংশয় িক তরবািরর ম ৃতু্য?
৩৬ যমন শাে র লখা আেছ:
“ তামার জ য আমরা সম িদন ম ৃতু্যবরণ করিছ।
লাকচে আমরা বিলর মেষর মেতা।” **
৩৭ িক ঈ বর, িযিন আমােদর ভালবােসন তাঁর বারা আমরা ঐ সবিকছেত পূণ িবজয়লাভ কির। ৩৮–৩৯ কারণ আিম
ু
িনি তভােব জািন য কান িকছইু রভু যী রীে র িনিহত ঐ বিরক ভালবাসা থেক আমােদর িবি করেত পারেব না,
**৮:৩৬

উ ৃিত গীতসংিহতা ৪৪:২২.

রামীয় ৯:১

10

রামীয় ৯:২৫

ম ৃতু্য বা জীবন, কান বগদূত বা রভু বকারী আ া, বতমান বা ভিব যেতর কান িকছ,ু উে র বা িনে র কান রভাব
িকংবা স ৃ কান িকছইু আমােদর সই ভালবাসা থেক িবি করেত পারেব না।
ঈ বর ও ই দী সমাজ
১ আিম

রীে েত আিছ এবং সি য বলিছ। পিব র আ া বারা পিরচািলত আমার িবেবকও বলেছ য আিম িম যা বলিছ
ই দী সমােজর জ য অ ের সবসময় গভীর ঃখ ও বদনা অনুভব করিছ। ৩ তারা আমার ভাই ও বান,
আমার বজািত। তােদর যিদ সাহা য করেত পারতাম! এমন িক আমার এমন ই াও জােগ য তােদর বদেল আিম যন
অিভশ এবং রী থেক িবি হই। ৪ তারা ই রােয়ল বংেশরই মানুষ। ঈ বর তােদর পু র হবার অিধকার িদেয়েছন,
িনেজর মিহমা দিখেয়েছন, ধম িনয়ম িদেয়েছন। ঈ বর তােদরই মািশর দওয়া িবিধ- যব া, সিঠক উপাসনা প িত এবং
তাঁর রিত িত িদেয়িছেলন। ৫ ঐ লােকরাই আমােদর মহান িপত ৃপু ষেদর বংশধর এবং রী এই জািতর ম য িদেয়ই
পািথব জগেত এেসিছেলন। ঈ বর, িযিন সবার ওপর ক ৃ ব কেরন, যুেগ যুেগ িতিন রশংিসত হা ! আেমন!
৬ আিম একথা বলিছ না য ঈ বেরর য রিত িত তােদর জ য িছল তা িতিন পূণ কেরন িন। িক ই রােয়েলর সম
মানুষই সি যকার ই রােয়েলর লাক নয়। ৭ এমনও নয় য অ রাহােমর বংেশর বেলই তারা সি যকােরর স ান; িক ঈ বর
বেলিছেলন, “ কবল ইস্হা ই তামার বধ পু র হেব।” ††৮ এর অথ হল এই য দিহকভােব জ রা অ রাহােমর স ানরা
সকেলই ঈ বেরর স ান নয়। অ রাহােমর রকৃত বংশধর তারাই যারা অ রাহােমর কােছ ঈ বেরর রিত িত অনুসাের
জ লাভ কেরেছ। ৯ িতিন অ রাহামেক এই রিত িত িদেয়িছেলন: “িন িপত সমেয় আিম পুনবার আসব। তখন সারার এক
পু র হেব।” ‡‡
১০ ধু তাই নয়, িরিবকাও একজন মানুেষর কাছ থেকই স ান পেয়িছেলন, িতিন আমােদর পূবপু ষ ইস্হাক। ১১–১২ সই
স ান িটর জ হবার পূেব ঈ বর িরিবকােক বেলিছেলন: “ তামার স ানেদর মে য য কিনে র দাস হেব।” ¶¶তােদর
জে র পূেবই ঈ বর এই কথা জািনেয়িছেলন কারণ ঈ বেরর সংক অনুসাের তারা মেনানীত হেয়িছল। সই স ান মেনানীত
হল তার কৃত কান কেমর জ য নয় বরং এই জে য য ঈ বর তােকই আ বান কেরিছেলন। ১৩ আর শাে র যমন বেল:
“আিম যােকাবেক ভােলােবেসিছ, িক এেষৗেক ঘ ৃণা কেরিছ।” §§
১৪ তাহেল আমরা িক বলব? ঈ বের িক অ যায় আেছ? আমরা তা বলেত পাির না। ১৫ ঈ বর, মািশেক বেলিছেলন, “আিম
যােক দয়া করেত চাই, তােকই দয়া করব। যােক ক ণা করেত চাই, তােকই ক ণা করব।” *১৬ তাই ঈ বর তােকই মেনানীত
কেরন যােক ক ণা করেবন বেল িঠক কেরেছন। তাই মানুেষর চ া বা তার ই ার ওপর তাঁর মেনানয়ন িনভর কের না।
১৭ শাে র আেছ ঈ বর ফেরৗণেক উে য কের বলেলন, “তুিম আমার জ য এই কাজ করেব, এই জ যই আিম তামােক
রাজা কেরিছ, যন তামার ম য িদেয় আিম আমার মতা রকাশ করেত পাির ও সারা জগেত আমার নাম ঘািষত হয়।” †
১৮ সজ য ঈ বর যােক দয়া করেত চান, তােকই দয়া কেরন আর যার অ র ঈ বর কেঠার করেত চান, তার অ র কেঠার
কের তােলন।
১৯ তাহেল তামরা হয়েতা আমােক বলেত পার: “তেব ঈ বর কন পােপর জ য মানুষেক দাষী কেরন?” কারণ ঈ বেরর
ই া ক রিতেরাধ করেত পাের? ২০ তা স য, িক তুিম ক? ঈ বরেক র করার কান অিধকার তামার নই। মািটর
পা র িক িনমাণকতােক র করেত পাের? মািটর পা র কখনও িনমাতােক বেল না, “তুিম কন আমােক এমন কের গডে় ল?”
২১ কাদামািটর ওপের কু েমােরর িক কান অিধকার নই, স িক একই মািটর তাল থেক তার ই ামত রকম পা র তরী
করেত পাের না? একিট িবেশষ যবহােরর জ য আর অ যিট সাধারণ যবহােরর জ য?
২২ ঈ বর যিদও চেয়িছেলন, য লােকেদর িবনােশর জ য র ত করা হেয়েছ তােদর ওপর িতিন তাঁর
রাধ রকাশ
করেবন ও তাঁর মতার
রমাণ দেবন, তবু ঈ বর তাঁর রােধর পা রেদর রিত অসীম ধয্য দিখেয়েছন। ২৩ যােত
সই দয়ার পা রেদর, যােদর িতিন মিহমা রাি র যা য কের তরী কেরিছেলন, তােদর কােছ তাঁর মিহমার ঐ বয্য স বে
পিরচয় করােত পােরন। ২৪ আমরাই সই লাক, ঈ বর যােদর আ বান কেরেছন। ই দী বা অই দীর ম য থেক ঈ বর
আমােদর আ বান কেরেছন। ২৫ এিবষেয় হােশেয়র পু েক লখা আেছ:

৯ না।
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“যারা আমার লাক নয়,
তােদর আিম িনেজর লাক বলব,
য ি রয়তমা িছল না
তােক আমার ি রয়তমা বলব।” ‡
২৬ “আর যখােন ঈ বর বেলিছেলন
‘ তামরা আমার লাক নও’,
সখােনই তােদর বলা যােব জীব ঈ বেরর স ান।” ¶
২৭ িযশাইয় ই রােয়ল স বে উ কে বেলিছেলন:
“যিদও ই রােয়লীেদর সং যা সমু র তীেরর বালুকণার মত অগিনত হয়,
তবুও তােদর ম য থেক অবিশ িকছ ু মানুষ শষ পয উ ার পােব।
২৮ িবচােরর যাপাের রভু এই প ৃিথবীেত যা করেবন বেলেছন, িতিন তা পূণ করেবন, িশি রই তা শষ করেবন।” §
২৯ এই রকম কথা িযশাইয় আেগই বেলিছেলন:
“সবশি মান রভু যিদ আমােদর জ য
িকছ ু বংশধর রেখ না িদেতন
তেব এতিদেন আমরা সেদােমর তু য হতাম,
আমরা এতিদেন ঘেমারার তু য হতাম।” **
৩০ তাহেল এসেবর অথ িক? অথ এই, যারা অই দী তারা ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হবার কান চ া কের িন;
তােদরই ঈ বর ধািমক রিতপ করেলন। তােদর িব বােসর জ য তারা ধািমক রিতপ হল। ৩১ আর ই রােয়লীয়রা িবিধযব া পালন করার ম য িদেয় ধািমক রিতপ হবার চ া কেরও কৃতকায হয় িন। ৩২ কারণ তারা তােদর কৃতকােযর বারা
ধািমক রিতপ হবার চ া কেরেছ। ধািমক রিতপ হবার জ য তারা ঈ বেরর ওপর িব বাস কের িন, তারা যাঘাতজনক
পাথের ধা া পেয় হাঁচট খেয়েছ। ৩৩ শাে র যমন লখা আেছ:
“ দখ, আিম িসেয়ােন একিট পাথর রাখিছ
যােত মানুষ হাঁচট খেয় পেড় যােব;
িক যারা তাঁর ওপর িব বাস করেব তারা কখনও ল ায় পডে় ব না।” ††
১ ভাই ও বােনরা, আমার দেয়র একা কামনা এই, যন সম ই দী উ ার পায়। ঈ বেরর কােছ এই আমার
কাতর িমনিত। ২ আিম ই দীেদর িবষেয় একথা বলেত পাির য ঈ বেরর িবষেয় তােদর উৎসাহ আেছ; িক এটা
তােদর ােনর ওপর িভি কের নই। ৩ য পেথ ঈ বর মানুষেক ধািমক রিতপ কেরন তারা সই পথ জােন না। তারা
িনেজেদর রেচ ায় ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হেত চায়। তাই য পেথ ঈ বর মানুষেক ধািমক রিতপ কেরন, তা
তারা রহণ কের িন। ৪ রীে র আগমেন িবিধ- যব ার যুগ শষ হেয়েছ। এখন যাঁরা তাঁেক িব বাস কের তারাই ঈ বেরর
সা ােত ধািমক রিতপ হয়।
৫ িবিধ- যব া পালন কের ধািমক রিতপ হওয়া স েক মািশ বেল গেছন, “ য যি এইসব িবিধ- যব া পালন
করেব স তার ম য িদেয়ই জীবন পােব।” ‡‡৬ য ধািমকতা ঈ বের িব বাস থেক জ ায় স স বে শাে র বেলেছ: “মেন
মেন কখনও বেলা না, ‘ওপের বেগ ক যােব?’” (এর অথ, “ রী েক ক প ৃিথবীেত নািমেয় আনেব?”) ৭ “বা ‘নীেচ পাতােল
ক যােব?’” (এর অথ, “ম ৃতেদর ম য থেক ক রী েক উে আনেব?”)
৮ এ যাপাের শা র বলেছ: “ সই িশ া তামার কােছই তামার মুেখ ও দেয় আেছ।” ¶¶ স িশ া হল িব বােসর িশ া
যা আমরা লাকেদর কােছ বিল। ৯ তুিম যিদ িনজ মুেখ যী েক রভু বেল বীকার কর, এবং অ ের িব বাস কর য ঈ বরই
তাঁেক ম ৃতেদর ম য থেক জীিবত কেরেছন তাহেল উ ার পােব। ১০ কারণ মানুষ অ ের িব বাস কের ধািমকতা লাভ করার
জ য আর মুেখ িব বােসর কথা বীকার কের উ ার পাবার জ য।
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১১ শা র এই কথাই বেল য: “ য রীে িব বাস কের স কখনও ল ায় পডে় ব না।” §§১২ এে ে র ই দী ও অই দীেদর
মে য কান পাথ য নই, একই রভু সকেলর রভু। যত লাক তাঁেক ডােক সই সকেলর ওপর িতিন রচরু আশীবাদ ঢেল
দন। ১৩ যাঁ, শা র বেল, “ য কউ তাঁেক িব বাস কের ডাকেব স উ ার পােব।” *
১৪ িক যাঁেক তারা িব বাস কের না তাঁেক ডাকেব িক কেব? আর যারা তাঁর কথা শােনিন তাঁেক িব বাসই বা িক কের
করেব? কউ রচার না করেল তারা নেবই বা িক কের? ১৫ যারা রচার করেত যােব তারা রিরত না হেল িক কের রচার
করেব? যাঁ, শাে র িক লখা আেছ: “সুসমাচার িনেয় যাঁরা আেসন তাঁেদর চরণযুগল িক সু র।” †
১৬ িক ই দীেদর মে য সকেলই সই সুসমাচার রহণ কেরিন। িযশাইয় িঠকই বেলেছন, “ রভু আমরা যা বেলিছ তা
ক’জেনই িব বাস কেরেছ।” ‡১৭ সুতরাং সুসমাচার শানার ভতর িদেয়ই িব বাস উৎপ হয় আর কউ রীে র সুসমাচার
শানােল তখনই লাকরা সুসমাচার নেত পায়।
১৮ তাহেল আিমই িজ াসা কির, “ লােক িক তাঁর সুসমাচার নেত পায় িন?” যাঁ, তারা িন য়ই েনেছ। এিবষেয় শা র
বলেছ:
“তােদর রব প ৃিথবীর কােণ কােণ পৗঁেছেছ,
তােদর বা য প ৃিথবীর সব র পৗঁেছ গেছ।” ¶
১৯ আবার আিম বিল, “ই রােয়লীয়রা িক বুঝেত পাের িন?” যাঁ, তারা বুঝেত পেরিছল। ঈ বেরর হেয় রথেম মািশ এই
কথা বেলেছন:
“যারা জািত বেলই গ য নয়, এমন লাকেদর মা যেম আিম তামােদর ঈষাি বত করব।
অ জািতর বারা তামােদর
করব।” §
২০ এরপর ঈ বেরর মুখপা র হেয় িযশাইয় যেথ সাহেসর সে বলেলন:
“যারা আমায় খাঁেজ িন
তারাই িক আমােক পেয়েছ;
আর যারা আমােক চায় িন তােদর কােছই আিম িনেজেক রকাশ কেরিছ।” **
২১ িক ই দীেদর স বে ঈ বর বেলন,
“সম িদন ধের হাত বািডে় য় আিম তােদর জ য অেপ া করিছ।
িক তারা আমার অবা য এবং তারা আমার িবেরািধতা কেরই চেলেছ।” ††

ঈ বর তাঁর লাকেদর ভুেল যান িন
১ তাহেল আিম িজ

াসা কির, “ঈ বর িক তাঁর লাকেদর দূের সিরেয় িদেয়েছন?” িন য়ই না, কারণ আিমও অ রাহােমর

১১ বংশধর, িব যামীন গা ীর একজন ই রােয়লী।

২ পূেবই ঈ বর যােদর তাঁর িনেজর লাক বেল মেনানীত কেরিছেলন তােদর িতিন দূ ের সিরেয় দন িন। শাে র এিলয়
স বে িক বেল তামরা িক জান না? এিলয় যখন ই রােয়লীেদর িব ে ঈ বেরর কােছ রাথনা কেরিছেলন, ৩ তখন িতিন
বলেলন, “ রভু তারা তামার ভাববাদীেদর হ যা কেরেছ, তামার সম য েবদী বংস কেরেছ। আিমই একমা র ভাববাদী
এখনও জীিবত আিছ আর লাকরা আমার রাণনােশর চ া করেছ।” ‡‡৪ িক ঈ বর তখন এিলয়েক িক উ র িদেয়িছেলন?
ঈ বর বলেলন, “এখনও আমার সাত হাজার লাকেক বাঁিচেয় রেখিছ, যারা আমার উপাসনা কের। এই সাত হাজার লাক
বােলর সামেন জানুপাত কের িন।” ¶¶

§§১০:১১

উ ৃিত িযশ. ২৮:১৬.
উ ৃিত যােয়ল ২:৩২.
†১০:১৫ উ ৃিত িযশ. ৫২:৭.
‡১০:১৬ উ ৃিত িযশ. ৫৩:১.
¶১০:১৮ উ ৃিত গীতসংিহতা ১৯:৪.
§১০:১৯ উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ৩২:২১.
**১০:২০ উ ৃিত িযশাইয় ৬৫:১.
††১০:২১ উ ৃিত িযশাইয় ৬৫:২.
‡‡১১:৩ উ ৃিত ১ রাজাবিল ১৯:১০, ১৪.
¶¶১১:৪ উ ৃিত ১ রাজাবিল ১৯:১৮.
*১০:১৩
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৫ িঠক সই ভােবই এখনও িকছ লাক আেছ, ঈ বর যােদর িনজ অনু রেহ মেনানীত কেরেছন। ৬ ঈ বর যিদ তাঁর লাকেদর
ু
অনু রেহ মেনানীত কেরেছন, তেব তােদর কৃতকেমর ফেল তারা ঈ বেরর লাক বেল গ য হয় িন, কারণ তাই যিদ হত তেব
ঈ বেরর অনু রহ আর অনু রহ হত না।
৭ তেব যাপারিট দাঁডা় ল এই: ই রােয়লীয়রা ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হেত চাইেলও সফলকাম হয় িন। িক
ঈ বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হল। বািক ই রােয়লীয়রা তােদর অ ঃকরণ
কেঠার কের তুলল ও ঈ বেরর কথা অমা য করল।
৮ শাে র তাই লখা আেছ:
় ার আ া িদেয়েছন।” §§
“ঈ বর তােদর এক জডত
“ঈ বর তােদর চ ু
কেরেছন, তাই তারা চােখ স য দখেত পায় না।
ঈ বর তােদর কান ব কের িদেয়েছন, তাই তারা কােন স য নেত পায় না,
এ কথা আজও সি য।” *
৯ দায়ূদ এ স বে বেলেছন:
“তােদর ভাজ হা ফাঁেদর মেতা, জােলর মেতা যা তােদর ধের।
তােদর পতন হা ও তারা দ ভাগ ক ।
১০ তােদর চাখ
হেয় যা যােত তারা দখেত না
পায় আর তারা কে র ভাের সবদা নুেয় থাকু ক।” †
১১ আিম বিল ই দীরা হাঁচট খেয়িছল। সই হাঁচট খেয় তারা িক বংস হেয় িগেয়িছল? না। বরং তােদর ভুেলর জ যই
অই দীরা পির রাণ পেয়েছ। এটা ই দীেদর ঈষাতুর কের তালার জ য ঘেটিছল। ১২ ই দীেদর সই ভুল, জগেতর জ য
মহা আশীবাদ িনেয় এেসেছ। ই দীরা যা হারাল তােদর সই িত অই দীেদর সম ৃ করল। তেব একথা িনি ত য পযা
সং যক ই দীরা যিদ ঈ বেরর িদেক মন দয় তেব জগত কত না আশীবাদ পূণ হেব।
১৩ এখন আিম অই দীেদর বলিছ, আিম অই দীেদর জ য একজন রিরত, আর আিম এই কাজ সা যমত করব। ১৪ আিম
আশা রািখ য আমার বজাতীয় ই দীেদর এেত অ বালা হেব আর হয়েতা সইভােব িকছ ু লাকেক আিম সাহা য করেত
পারব, যন তারা উ ার পায়। ১৫ ঈ বর ই দীেদর থেক মুখ ঘুিরেয় িনেয় জগেতর অ য লাকেদর িম র কের িনেলন। তাই
ঈ বর ই দীেদর আবার যখন রহণ করেবন তার ফল িক হেত পাের? স িক ম ৃেতর জীবন পাওয়ার মত অব া হেব না?
১৬ ময়দার তােলর থেক তরী রথম িট যিদ ঈ বরেক িনেবদন করা হয় তাহেল পুেরা তালটাই পিব র; আর একিট গােছর
িশকড় পিব র হেল তার সব শাখাই পিব র হেব।
১৭ সই জলপাই গােছর কেয়কিট শাখা ভেঙ গেল সই জায়গায় তামার মত বুেনা জলপাইেয়র এক শাখা, ঐ গােছ কলম
কের জেু ড় দওয়া হেয়েছ। এখন তুিম আসল জলপাই গােছর বাকী শাখা রশাখার সে শকেডর় রস ও জীবনী শি টেন
িন । ১৮ সুতরাং, তুিম সই ভাঙা শাখা িলর চেয় িনেজেক উ ত ভেব গব কেরা না; িক যিদ কর তাহেল মেন রেখা য
শকডে় ক তুিম ধারণ করছ না বরং শকডই় তামােক ধারণ কের আেছ। ১৯ তাহেল তুিম বলেতই পার য তামােক কলম
লাগাবার জে যই শাখা েলা ভাঙা হেয়িছল। ২০ যাঁ, িঠক। ঈ বের িব বাস িছল না বেলই তােদর ভা া হেয়িছল, আর তামার
িব বাস িছল বেলই তুিম সই গােছর অংশ েপ আছ, এর জ য গব না কের বরং ভয় কর। ২১ ঈ বর যখন সই রকৃত
শাখা িলই কেট ফেলিছেলন তখন িব বাস না থাকেল িতিন তামােকও রহাই দেবন না।
২২ তাহেল ঈ বেরর দয়ার ভাব ও কেঠারভাব দখ। যারা আর ঈ বেরর অনুগামী হয় না তােদর িতিন দ দন। িক ঈ বর
তামার রিত দয়াবান হন যিদ তুিম তাঁর দয়ায় অব ান করেত থাক। যিদ না থাক তাহেল তামােক সই রকৃত গাছ থেক
কেট ফলা হেব; ২৩ আর ই দীরা যিদ ঈ বেরর কােছ িফের আেস, তাঁেক িব বাস কের তেব ঈ বর ই দীেদর আবার রহণ
করেবন। তারা যখােন িছল ঈ বর তােদর সখােন আবার জেু ড় দেবন। ২৪ বুেনা জলপাই গােছর শাখা বাভািবকভােব উ ম
জলপাই গােছ লাগােনা হয় না; িক তামরা অই দীরা বুেনা জলপাই গােছর শাখার মত হেলও তামােদর সকলেক উ ম
জলপাই গােছর সে যু করা হল। সুতরাং ই দীরা উ ম জলপাই গােছর শাখা- রশাখা বেল তােদর ভেঙ ফলা হেলও
তােদর িনজ ব উ ম গােছর সে আবার কত সহেজই না যু করা যােব।

§§১১:৮

উ ৃিত িযশাইয় ২৯:১০.
উ ৃিত ি বতীয় িববরণ ২৯:৪.
†১১:১০ উ ৃিত গীতসংিহতা ৬৯:২২-২৩.
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২৫ ভাই ও বােনরা, আিম চাই য তামরা িনগূঢ় স য বাঝ যােত িনেজর চােখ িনেজেক ানী না মেন কর। এই হল স য
য ই রােয়লীয়েদর িকছ ু অংশ শ রীব হেয়েছ। অই দীেদর সং যা পূণ না হওয়া পয ই দীেদর সই মেনাভাব বদলােব
না। ২৬ এইভােব সম র ই রােয়েলর উ ার হেব। শাে র লখা আেছ:
“িসেয়ান থেক রাণকতা আসেবন।
িতিন যােকােবর বংশ থেক সব অধম দূর করেবন।
২৭ আর তখন এই লাকেদর সব পাপ হরণ কের
আিম তােদর সে আমার চিু
াপন করব।” ‡
২৮ সুসমাচার রহণ করেত অ বীকার কের ই দীরা ঈ বেরর শ
হেয়েছ। তামরা যাঁরা অই দী তামােদর সাহা য
করেতই এমন হেয়েছ; িক বেছ নবার িদক থেক ই দীরা এখনও ঈ বেরর মেনানীত লাক। তােদর িপত ৃপু ষেদর কােছ
ঈ বর য রিত িত িদেয়িছেলন সই সুবােদ িতিন তােদর ভালবােসন। ২৯ ঈ বর কাউেক আ বান জািনেয় ও দান কের
অনুেশাচনা কেরন না। ৩০ একসময় তামরা ঈ বেরর অবা য িছেল, িক এখন ই দীেদর অবা যতার জ য তামরা তাঁর
ক ণা পেয়ছ। ৩১ িঠক তমনই তামরা ক ণা পেয়ছ বেল ই দীরা ঈ বেরর অবা য হেয়েছ যােত ই দীরা ঈ বেরর ক ণা
পেত পাের। ৩২ ঈ বর তােদর সকলেকই অবা যতায় ব ী কের রেখেছন যােত িতিন সকেলর রিত দয়া করেত পােরন।

ঈ বেরর রশংসা
৩৩

যাঁ, ঈ বর তাঁর ক ণায় কেতা ধনবান, তাঁর ান ও র া কেতা গভীর তার িবচােরর যা যা কউ করেত পাের না।
তাঁর পথ কউ বুঝেত পাের না। ৩৪ শাে র যমন বেল,
“ রভুর মন ক জেনেছ?
কই বা তাঁর ম রণাদাতা হেয়েছ?” ¶
৩৫ “আর ক-ই বা রথেম ঈ বরেক িকছ দান কেরেছ?
ু
এমন ক আেছ যার কােছ ঈ বর ঋণী?” §
৩৬ কারণ ঈ বরই সবিকছ িনমাণ কেরেছন; সবিকছ তাঁর ম য িদেয়ই অি ব পেয়েছ এবং তাঁর জ যই রেয়েছ। িচরকাল
ু
ু
ঈ বেরর মিহমা অটুট থাকু ক! আেমন।
ঈ বেরর উে ে য জীবন উৎসগ কর
১ ভাই ও

বােনরা, আমার িমনিত এই, ঈ বর আমােদর রিত দয়া কেরেছন বেল তামােদর জীবন ঈ বেরর উে ে য

১২ জীিবত বিল েপ উৎসগ কর, তা তাঁর কােছ পিব র রীিতজনক হা । ঈ বেরর উপাসনা করার জ য তামােদর কােছ

এ এক আি ক উপায়। ২ এই জগেতর লাকেদর মেতা িনেজেদর চলেত িদও না, বরং নতুন িচ াধারায় িনেজেদর পিরবতন
কর; যন বুঝেত পার ঈ বর িক চান, কানটা ভাল, কানটা তাঁেক খুশী কের ও কানটা িস ।
৩ ঈ বর আমােক একিট িবেশষ বর দান কেরেছন, তাই তামােদর মে য রে যকেক আমার িকছ বলার আেছ। িনেজর
ু
স বে যমন ধারণা থাকা উিচত তার থেক উঁচু ধারণা পাষণ কেরা না; িক ঈ বর যােক য পিরমাণ িব বাস িদেয়েছন
তামরা সইমেতা িনেজেদর স বে ধারণা পাষণ কর। ৪ আমােদর সকেলর দহ আেছ আর সই দেহ অেনক অ র য
আেছ। এই অ র য িল একই কাজ কের না। ৫ িঠক তমনই আমরা অেনেক িমেল রীে েত দহ গঠন কির। আমরা
সই দেহর অ র য , এেক অপেরর সে সংযু ।
৬ আর ঈ বেরর অনু রহ অনুসােরই আমরা িভ িভ বরদান পেয়িছ। কউ যিদ ভাববাণী বলার বরদান পেয় থােক তেব
স তার িব বােসর পিরমাণ অনুসাের ভাববাণী বলুক। ৭ যার সবা করবার বরদান আেছ স তা সবা কেমই রেয়াগ ক ক। য
িশ ক, স িশ ার বারা লাকেদর উৎসাহ িদক। ৮ য উপেদ া, স উপেদশ দােনর কাজ ক ক। যার অপরেক সাহা যদােনর
মতা আেছ, স উদারভােবই সাহা য ক ক। ক ৃ ব যার হােত স সযে ই ক ৃ ব ক ক। য দয়া কের, স আনে র
সে ই তা ক ক।
৯ তামার ভালবাসা অকৃি রম হাক। যা ম তা ঘ ৃণা কর আর যা ভাল তােত আস থাক। ১০ ভাই বােনর মে য য
পিব র ভােলাবাসা থােক সই ভােলাবাসায় তামরা পর রেক ভালবাস। অপর ভাই বােনেদর িনেজর থেকও বশী স ােনর
যা য বেল মেন কর। ১১ রভুর কােজ িশিথল হেয়া না। আ ায় উ ী হেয়ই তামরা রভুর সবা কর। ১২ আন কর, কারণ
‡১১:২৭
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তামােদর র যাশা আেছ। তামরা ঃখকে সিহ ু হও; িনর র রাথনা কর। ১৩ তামােদর যা আেছ তা অভাবী ঈ বেরর
লাকেদর সে ভাগ কের নাও। তামােদর গ ৃেহ অিতিথেদর বাগত জানাও।
১৪ তামােদর যারা িনযাতন কের তােদর জ য রাথনা কেরা, যন ঈ বর তােদর আশীবাদ কেরন। তােদর ম ল কামনা কর,
অিভশাপ িদও না। ১৫ তামরা অপেরর সুেখ সুখী হও, যারা ঃেখ কাঁদেছ তােদর সে কাঁেদা। ১৬ তামরা পর র এক রাণ
হেয় শাি েত থাক, অহ ারী হেয়া না। যারা দীনহীন মানুষ তােদর সে স ক রেখ চল। িনেজেক ানী মেন কের গব কেরা
না।
১৭ কউ অপকার করেল অপকার কের তার রিতেশাধ িনও না। সকেলর চােখ যা ভাল তামরা তা করেতই চ া কর।
১৮ যতদূ র পার সকেলর সে শাি েত থাকার চ া কের যাও। ১৯ আমার ব ুরা, কউ তামােদর িব ে অ যায় করেল তােক
শাি িদেত যও না, বরং ঈ বরেকই শাি িদেত দাও। শাে র রভু বলেছন, “ রিতেশাধ নওয়া আমার কাজ, রিতদান
যা দবার আিমই দব।” **২০ িক তামরা এই কাজ কর,
“ তামােদর শ রা ুধাত হেল
তােদর খেত দাও,
তামােদর শ ত ৃ াত হেল
তােদর জল পান করাও।
এই রকম করেল তামরা তােক ল ায় ফেল দেব।” ††
২১ মে র কােছ পরা হেয়া না, বরং উ েমর বারা ম েক পরা কেরা।
১ রে যক মানুেষর উিচত দেশর শাসকেদর অনুগত থাকা, কারণ দশ শাসেনর জ য ঈ বরই তােদর মতা
িদেয়েছন। যারা এমন শাসন কােয্য িনযু , ঈ বরই তােদর সই কােজর মতা িদেয়েছন। ২ তাই তা ক ৃপে র
িবেরািধতা য কের, স ঈ বর যা ি র কেরেছন তারই িবেরািধতা কের। তমন িবেরািধতা যারা কের তারা িনেজরাই িনেজেদর
শাি ডেক আনেব। ৩ তামরা ভাল কাজ কেরা, শাসকব ৃ তামােদর রশংসা করেব। ভয় পাবার কারণ থােক তােদরই যারা
ম কাজ কের। যিদ তামরা ক ৃপে র কাছ থেক ভয় পেত না চাও, তেব যা ভাল তাই কর।
৪ শাসনকতারা আসেল তামােদর ভােলার জ য ঈ বর িনেয়ািজত দাস; িক তামরা যিদ অ যায় কর তাহেল ভীত হবার
কারণ িন য় থােক। শাি দবার মেতা মতা শাসেকর ওপর য আেছ, িতিন তা ঈ বেরর দাস; তাই যারা অ যায় কের,
তােদর িতিন ঈ বেরর হেয় শাি দন। ৫ তাই তামরা শাসনকতােদর অনুগত থেকা। ঈ বেরর রােধর ভেয়ই য কবল
তােদর অধীনতা বীকার করেব তা নয়, িক তামােদর িবেবক পির ার রাখার জ যও করেব।
৬ এই জ য পর রেক তামরা রা য কর দাও, কারণ শাসনকায পিরচালনা করার জ যই তারা ঈ বর বারা িনযু
আেছন, আর সই কােয্য তাঁরা য ভােব সময় যয় কেরন। ৭ তামােদর কােছ যার যা রা য তােক তা িদেয় দাও। য কর
আদায় কের তােক কর দাও; যােদর র া করা উিচত তােদর র া কর; যােদর স ান পাওয়া উিচত তােদর স ান কর।

১৩

অপরেক ভালবাসাই একমা র িবিধ- যব া
৮ ধু পর েরর রিত ভালবাসার ঋণ ছাডা় কােরা কােছ ঋণী থেকা না, কারণ যারা রিতেবশীেক ভালবােস, তারাই
িঠকভােব িবিধ- যব া মেন চলেছ। ৯ আিম একথা বলিছ কারণ ঈ বেরর এই আ া িল অথাৎ, “ যিভচার করেব না, নরহ যা
করেব না, চিু র করেব না, অপেরর িজিনস আ সাৎ করেব না” ‡‡আর অ য যা িকছ ু আেদশ িতিন িদেয়েছন স সব িল সংে েপ
এই একিট আেদেশর মে যই চেল আেস, “িনেজর মেতা তামার রিতেবশীেক ভালবােসা।” ¶¶১০ ভালবাসা কখনও কােরার
িত কের না, তাই দখা যাে ভালবাসােতই িবিধ- যব া পালন করা হয়।
১১ এখন কা সময় তা তা তামােদর জানাই আেছ। যাঁ, এখন তা ঘুম থেক জেগ ওঠার সময়, কারণ যখন আমরা
রীে রথম িব বাস কেরিছলাম তখন অেপ া এখন পির রাণ আমােদর আেরা সি কট। ১২ “িদন”
হেত আর দরী
নই। “রাত” রায় শষ হল তাই জীবন থেক অ কােরর ি রয়াসকল পির যাগ কের এস এখন পিরধান কির আেলােকর
রণস া। ১৩ লাকরা িদেনর আেলায় যমন চেল আেস আমরাও তােদর মত সৎ পেথ চিল। আমরা যন হ-হ া পূণ ভােজ
যাগ না িদই, মাতলািম না কির, যৗন রাচার, উ ৃ লতা থেক দূের থািক; িববাদ, ঈষা ও তেকর মে য না যাই। ১৪ িক
যন নব বেশ রভু যী রী েক পিরধান কির ও দিহক কামনা বাসনা চিরতাথ করার িচ ায় আর মন না িদই।
**১২:১৯
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অপেরর সমােলাচনা কেরা না
১ িব

বােস য বল, এমন কান ভাইেক তামােদর মে য রহণ করেত অ বীকার কেরা না। তার িভ ধারণা িনেয়
তক কেরা না। ২ এক একজন িব বাস কের য তার যা ই া হয় এমন সব িকছইু স খেত পাের; িক য
িব বােস বল স মেন কের য স কবল শাকসজী খেত পাের। ৩ য যি সব খাবারই খায় স যন য কবল সজীই খায়,
তােক হয় ান না কের। আর য মানুষ কবল সজী খায়, তারও উিচত সব খাবার খায় এমন লাকেক ঘ ৃণা না করা, কারণ
ঈ বর তােকও রহণ কেরেছন। ৪ তুিম অে যর ভ ৃে যর দাষ ধরেব না। স িঠক করেছ না ভুল করেছ তা তার মিনবই িঠক
করেবন; বরং রভুর দাস িনেদাষই হেব কারণ রভু তােক ধািমক রিতপ করেত পােরন।
৫ কউ হয়েতা মেন কের এই িদনিট ঐ িদনিটর থেক ভাল, আবার কউ মেন কের সব িদনই সমান ভাল। রে যক যি
িনজ িনজ মেন তার িব বাস স বে ি র িন য় হাক। ৬ য কান িদনেক িবেশষ মযাদা িদেয় থােক স রভুর উে ে যই
তা কের। তমিন য মানুষ সবরকম খাবারই খায়, সও রভুর উে ে যই তা কের কারণ স ওই খাবােরর জ য ঈ বরেক
ধ যবাদ জানায়। এিদেক য যি িকছ ু খা য রহেণ িবরত থােক সও তা রভুর উে ে যই তা কের।
৭ যাঁ, আমরা সকেলই রভুর জ য বঁেচ থািক। আমরা কউ িনেজর জ য বঁেচ থািক না, কউ িনেজর জ য মেরও যাই
না। ৮ আমােদর বঁেচ থাকা তা রভুরই উে ে য বঁেচ থাকা, আমরা যিদ মির তেব তা রভুর জ যই মির। তাই আমরা
বাঁিচ বা মির, য ভােবই থািক না কন, আমরা রভুরই। ৯ এইজ যই রী ম ৃতু্য বরণ করেলন ও পুনরায় বঁেচ উঠেলন, যােত
িতিন ম ৃত ও জীিবত সকেলরই রভু হেত পােরন।
১০ তাহেল তামরা কন রীে েত তামার এক ভাইেয়র দাষ ধর? তামার ভাইেয়র থেক তুিম ভাল, এমন কথাই বা ভাব
িক কের? আমােদর সকলেকই ঈ বেরর িবচারাসেনর সামেন দাঁডা় েত হেব। আর ঈ বর আমােদর িবচার করেবন। ১১ যাঁ,
শাে র লখা আেছ:
“‘ রে যক যি আমার সামেন নতজানু হেব।
রে যক ও াধর বীকার করেব য আিম ঈ বর,
রভু বেলন, আমার জীবেনর িদ য, এসব হেবই।’” §§
১২ আমােদর সকলেকই ঈ বেরর কােছ আমােদর জীবেনর িহসাব িদেত হেব।

১৪ তার সে

অপরেক পােপ রেরািচত কেরা না
১৩ তাই

এস, আমরা অে যর িবচার করা থেক িবরত হই, বরং আমরা িস া নব য আমরা এমন িকছ ু করব না যােত
আমােদর কান ভাই বা বান হাঁচট খায় ও রেলাভেন পেড় পাপ কের। ১৪ আিম রভু যী েত িনি তভােব বুেঝিছ য কান
খাবার আসেল অ িচ নয়, তা খাওয়া অ যায় নয়। তেব কউ যিদ সই খাবার অ িচ ভােব, তাহেল তার কােছ তা অ িচ।
১৫ তামার খাে য যিদ তামার ভাই আি কভােব আহত হয় তাহেল বুঝেত হেব য তুিম আর ভােলাবাসার পেথ চলছ
না। তুিম এমন িকছ ু খও না যা অে যর কােছ রহণেযা য নয়। এেত তার িব বাস আঘাত পেত পাের, কারণ রী সই
যি র জ য রাণ িদেয়িছেলন। ১৬ তাহেল তামার কােছ যা ভাল, তা যন অপেরর কােছ িনি ত না হয়। ১৭ ঈ বেরর রা য
খা য পানীয় নয়, িক তা ধািমকতা, শাি ও পিব র আ ােত আন । ১৮ য এ িবষেয় রীে র দাস ব কের, স ঈ বেরর
রীিতপা র এবং মানুেষর কােছও পরী ািস ।
১৯ তাই সই সব কাজ যা শাি র পথ রশ কের এবং পর রেক শি শালী কের, এস, আমরা তাই কির। ২০ িনছক
খা যব িনেয় ঈ বেরর কাজ প কেরা না, কারণ সব খা যই িচ ও খাওয়া যায়, িক কােরা িকছ ু খাওয়া িনেয় যিদ অে যর
পতন ঘেট তাহেল তমন িকছ ু খাওয়া অব যই অ যায়। ২১ তামার ভাই যিদ হাঁচট খায় ও পােপ পিতত হয়, তাহেল মাংস
আহার বা রা ারস পান না করাই রয়। তমন কান কাজও না করা ভাল যার ফেল তামার কান ভাই বা বােনর পতন
ঘটেত পাের ও স পাপ কের।
২২ তামরা যা ভাল বেল িব বাস কর তা তুিম ও তামার ঈ বেরর মে যই রাখ; কারণ কউ যখন ভাল মেন কের কান
কাজ কের এবং স যা করেছ সই যাপাের যিদ তার িবেবক তােক দাষী না কের, তেব সই যি ধ য। ২৩ িক কান িকছ ু
খাবার যাপাের যার অ ের ি বধা থােক স যিদ তবুও তা খায় তাহেল স অব যই দাষী, কারণ স তা িনেজর িবেবেকর
িব ে কাজ করল। কউ যিদ িব বাস করেত না পাের য এটা িঠক তেব সই কাজ করা পাপ।
১ আমােদর মে য যারা িব বােস বিল হেয়িছ তােদর কত য যন যারা িব বােস সবল তােদর বলতায় সাহা য
কির, যন িনেজেদর খুশী করার চ া না কির। ২ আমরা রে যেক বরং অপরেক খুশী করার চ া করব, তা করেল

১৫
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তােদর সাহা য করা হেব। তারা যন িব বােস বলবান হেয় উঠেত পাের, স চ া আমােদর অব যই করা উিচত। ৩ রী ও
িনেজেক স করার কথা ভােবন িন। বরং শা র যমন বেল: “যারা তামােদর অপমান কেরেছ, সই সব অপমান আমার
ওপরই এেসেছ।” *৪ শাে র ব আেগই য সব কথা লখা হেয়েছ তা আমােদর িশ া দবার জ যই লখা হেয়েছ। তা লখা
হেয়েছ যন তার থেক ধয্য ও শি আেস এবং অ ের র যাশা জ ায়। ৫ আিম রাথনা কির ঈ বর, িযিন সকল ধয্য
ও উৎসােহর উৎস, িতিন যন তামােদর রীে র দ ৃ া অনুসরণ কের একমনা হেত সাহা য কেরন। ৬ এইভােব তামরা যন
সকেল িমিলত কে িযিন আমােদর রভু, যী র িপতা, সই ঈ বেরর মিহমা কীতন করেত পার। ৭ রী তামােদর রহণ
কেরেছন, তাই তামরাও পর রেক রহণ কের কােছ টেন নাও, এেত ঈ বর মিহমাি বত হেবন। ৮ মেন রেখা ঈ বর
ই দীেদর িপত ৃপু ষেদর কােছ য রিত িত িদেয়িছেলন, তা পূণ করার জ যই রী ই দীেদর দাস হেয়িছেলন, যন
ঈ বর য িব ব তা রমাণ হয়। ৯ রী এই কায্য সাধন করেলন যন অই দীরা তাঁর দয়া পেয়েছ বেল তাঁর গৗরব কের।
শাে র যমন লখা আেছ:
“এই জ যই অই দীেদর মে য আিম তামার গৗরব করব;
তামার নােমর রশংসা গান করব।” †
১০ আবার শা র বেল,
“অই দীরা, তামরা ঈ বেরর মেনানীত লাকেদর সে আন কর।” ‡
১১ শা র আেরা বেল,
“সম অই দীরা রভুর রশংসা কর;
সম লাক তাঁর রশংসা ক ক।” ¶
১২ আবার িযশাইয় বলেছন,
“িযশেয়র একজন বংশধর আসেবন
িযিন সম অই দীেদর উপর ক ৃ ব করেবন;
আর অই দী জািতব ৃ তাঁর উপেরই আশা রাখেব।” §
১৩ ঈ বর, িযিন তামােদর মে য আশার স ার কেরন, তাঁর ওপর র যাশা তামােদর সকলেক আন ও শাি েত ভরপুর
ক ক। তাহেল পিব র আ ার শি েত তামােদর আশা আেরা উপেচ পডে় ব।
পৗল তাঁর কাজ স বে বলেলন
১৪ আমার

ভাই ও বােনরা, আিম সুিনি ত য তামরা সবাই উ মতায় পূণ। আিম জািন য তামরা সব রকম ান স য়
কেরছ, যােত পর রেক িনেদশ িদেত পার। ১৫ িক আিম কতক িল যাপার মেন কিরেয় দবার জ য সাহস ভের তামােদর
সবাইেক িলখিছ, কারণ ঈ বর আমােক এই িবেশষ বরদান কেরেছন। ১৬ আিম অই দীেদর মে য কাজ করার জ য রী যী র
সবক হেয়িছ। আিম যাজেকর মত তােদর মােঝ ঈ বেরর সুসমাচার রচার কির, যােত পিব র আ া বারা পিবি রকৃত
অই দীরা ঈ বেরর রহণেযা য উপহার েপ রা য হয়।
১৭ তাই যী
রীে আেছ এমন একজন িহসােব ঈ বেরর কাজ করেত আিম গবেবাধ কির। ১৮ আিম য িনেজ িকছ ু কেরিছ,
এমন কথা বিল না। আমার বা য ও কায বারা অই দীেদর ঈ বেরর বা য করার জ য রী আমার মা যেম যা কেরেছন
ধু তা বলার সাহস আমার আেছ। ১৯ িতিন নানা অেলৗিকক িচ ও আ য কােজর বারা এবং পিব র আ ার পরা রেম
আমার বারা তা পূণ কেরেছন। তার ফেল আিম জ শােলম থেক
কের ই ুিরকা পয সম জায়গায় রী িবষয়ক
সুসমাচার রচােরর কাজ শষ কেরিছ। ২০ যখােন রীে র নাম কখনও বলা হয় িন, সখােন রীে র সুসমাচার রচার করাই
আমার জীবেনর ল ্য। অে যর গাঁথা িভেতর ওপর আিম গেড় তুলেত চাই না। ২১ এ যাপাের শা র বেল:
“যােদর কােছ তাঁর স বে িকছইু বলা হয় িন তারা দখেত পােব;
আর যারা শােনিন তারা বুঝেত পারেব।” **
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রাম পিরদশেন পৗেলর পিরক না
২২ এই

জ যই ব বার তামােদর কােছ যেত চেয়ও বাধা পেয়িছ।
এখন এসব এলাকায় আমার কাজ শষ হেয়েছ। ব বছর ধের তামােদর সকেলর কােছ যাবার ই া আমার িছল।
২৪ তাই
ন দেশ যাবার পেথ তামােদর সে দখা করব; ঐ পথ িদেয় যাবার সময় তামােদর সে দখা কের িকছ ু সময়
আনে কাটােত পারব; আশা কির সই সফের তামরা আমায় সাহা য করেত পারেব।
২৫ এখন আিম জ শােলেম যাি
যন ঈ বেরর লাকেদর সাহা য করেত পাির। ২৬ জ শােলেম ঈ বেরর লাকেদর
মে য য গরীব মানুষরা আেছন তাঁেদর হােত দবার জ য মািকদিনয়া ও আখায়ার রী িব বাসীরা িকছ ু চাঁদা তুেলেছন।
২৭ ওঁেদর সাহা য করা উিচত মেন কেরই মািকদিনয়া ও আখায়া ম লীরা এই িস া িনেয়েছ। তােদর সাহা য করা উিচত,
কারণ তারা অই দী হেলও ই দীেদর কাছ থেক আি ক আশীবােদর সহভাগীতা পেয়েছ। এ িবষেয় তারা ই দীেদর কােছ
ঋণী। ২৮ আমার এই কাজ শষ হেল আিম যখন জানব য সই চাঁদা িঠকমেতা পৗঁেছেছ তখন তামােদর কােছ িকছ ু ণ থেক
আিম েন যাব। ২৯ আিম জািন যখন তামােদর সবার কােছ যাব, তখন রীে র পূণ আশীবাদ িনেয়ই যাব।
৩০ ভাই ও বােনরা, তামােদর কােছ আমার একা িমনিত তামরা ঈ বেরর কােছ আমার জ য রাথনা কর। আমােদর
রভু যী রীে র দাহাই িদেয় বলিছ, পিব র আ ার ভােলাবাসায় রেণািদত হেয় তামরা আমার জ য ঈ বেরর কােছ
িমনিত কর। ৩১ রাথনা কর, যন িযহিদয়ায়
অিব বাসীেদর হাত থেক আিম র া পাই। রাথনা কর যন জ শােলেমর
ূ
জ য আমার সবা সখানকার পিব র যি রা রহণ কেরন। ৩২ তখন ঈ বেরর ই া হেল আিম খুিশ মেনই তামােদর কােছ
যাব এবং তামােদর সে িকছকাল
থেক িব রাম পাব। ৩৩ শাি দাতা ঈ বর তামােদর সকেলর সে সে থাকু ন। আেমন।
ু
২৩ িক

পৗেলর যি গত েভ াবাতা
রীে েত আমােদর বান ফবীর জ য বলিছ। িকংি রয়া ম লীেত িতিন একজন িবেশষ সিবকা। ২ আিম
অনুেরাধ কির তামরা রভুেত তাঁেক রহণ কেরা। ঈ বেরর লাকরা যভােব অপরেক রহণ কের সইভােবই তাঁেক
রহণ কেরা। কান যাপাের যিদ িতিন তামােদর সাহা য চান তেব তাঁেক সাহা য কেরা। িতিন অেনক লাকেক, এমনিক
আমােকও খুব সাহা য কেরেছন।
৩ যী
রীে র সবায় আমার সহকমী ি র া ও আি লােক েভ া জািনও। ৪ তারা তােদর জীবন িবপ কের আমার জীবন
বাঁিচেয়িছল। কবল আিমই য তােদর কােছ কৃত তা নয়, সম র অই দী ম লীও তােদর কৃত তা জািনেয়েছ।
৫ তােদর গ ৃেহ য ম লী সমেবত হন, তােদরও েভ া জািনও।
আমার ি রয় ব ু ইেপিনতেকও েভ া জানাও, এিশয়ার মে য সই রথম ধমা িরত হেয় রী ধম রহণ কের।
৬ মিরয়মেক েভ া জািনও কারণ স তামােদর সকেলর জ য কেঠার পির রম কেরেছ।
৭ আ রনীক ও যূিনয়েক েভ া জািনও, তাঁরা আমার বজািত, আমার সে তাঁরা কারাগাের ব ী িছেলন। তাঁরা রিরতেদর
মে য িবিশ যি । আমার আেগই তাঁরা রীে িছেলন।
৮ রভুেত আমার ি রয় ব ু আমি য়াতেক েভ া জািনও। ৯ উ বানেক েভ া জািনও, িতিন রী েত আমােদর সহকমী।
আমার ি রয় ব ু াখুেক েভ া জািনও। ১০ আিপি েক েভ া জািনও, িতিন একজন পরী া িস রী ীয়ান।
আির বুেলর পিরবােরর সকলেক আমার েভ া জািনও। ১১ হেরািদয়ান, িযিন আমার মেতাই একজন ই দী, তাঁেক েভ া
জািনও;
নািকেসর পিরবােরর মে য যারা রভুর, তােদর সকলেক আমার েভ া জািনও। ১২ েফণা এবং েফাষােক েভ া
জািনও, এই মিহলারা রভুর জ য খুবই পির রম কেরন।
আমার সই ি রয় বা বী পষীেক েভ া জািনও, িযিন রভুর জ য কেঠার পির রম কেরেছন।
১৩ ফেক েভ া জািনও। স রভুেত এক িবেশষ যি , তার মােক েভ া জািনও। িতিনও আমার মােয়র মেতা;
১৪ আর অসুংি রত, ি রেগান, হি পাে রাবা, হ া ও তােদর সে সমিব বাসী ভাইেদরও আমার েভ া জািনও।
১৫ িফললগ, যুিলয়া, নীিরয় ও তার বান ওলু
ও তাঁেদর সে য সব ঈ বেরর ভ রা আেছন তাঁেদরও আমার েভ া
জািনও।
১৬ পিব র চ ু বন িদেয় পর রেক েভ া জািনও।
এখানকার সব রী ম লী তামােদর সবাইেক েভ া জানাে ।
১৭ ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর িবেশষভােব অনুেরাধ করিছ, যারা দলাদিল স ৃি কের ও পাপেক রেরািচত কের তােদর
রিত ল ্য রাখেত। তামরা য স য িশ া পেয়ছ তারা তার িবেরাধী। এমন লাকেদর থেক দূের থেকা। ১৮ এমন লাকরা
আমােদর রভু যী রীে র সবা কের না। তারা িনেজেদর খুশী করেতই কাজ কের চেলেছ। তারা মালােয়ম ও িমি -িমি
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কথা বেল সই লাকেদর ভুিলেয় থােক, যারা ম জােন না। ১৯ তামােদর বা যতার কথা সবাই েনেছ আর সইজ য আিম
তামােদর ওপের খুশী হেয়িছ। আিম চাই তামরা সবাই যা ভাল তা িচেন রহণ কর এবং ম থেক দূের থাক।
২০ শাি র ঈ বর শী রই তামােদর পােয়র নীেচ শয়তানেক িপেষ ফলেবন।
আমােদর রভু যী র অনু রহ তামােদর সবার সে থাকু ক।
২১ আমার সহকমী তীমিথ তামােদর েভ া জানাে ন; আর আমার মত জািতেত ই দী লুিকয়, যােসান ও সািষপা র
তামােদর েভ া জানাে ।
২২ আিম তি য়, পৗেলর হেয় এই িচিঠিট িলখিছ, আিমও রভুর নােম তামােদর েভ া জানাই।
২৩ আিম যাঁর আিত য রহণ কেরিছ, যাঁর বািডে় ত গাটা ম লী সমেবত হয় সই গাইয়াসও তামােদর েভ া জানাে ন।
ইরা , িযিন এই শহেরর কাষা য ও আমােদর ভাই কা তাঁরাও তামােদর েভ া জানাে ন। ২৪ ††
২৫ যী
রীে র িবষেয় য সুসমাচার আিম রচার কির, সই সুসমাচােরর ম য িদেয় তামােদর ি র রাখবার মতা
ঈ বেরর আেছ। অেনক যুগ ধের ঈ বর তাঁর গাপন উে ে যর িবষয় কােরার কােছ াত কেরন িন; িক এখন সুসমাচােরর
মা যেম তা রকাশ পেয়েছ; আর আিম সইমত তা রচার কেরিছ। ২৬ অন ঈ বেরর আেদশ মেতা ভাববাদীেদর বাণীর
ম য িদেয় সব জািতর লাকেদর কােছ তা জানােনা হেয়েছ যন তারা রীে র ওপর িব বাস কের ঈ বেরর বা য হেত পাের।
২৭ যী
রীে র মা যেম িচরকাল একমা র র াবান ঈ বেরর মিহমা হা । আেমন।
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কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ২৪ যু
সকেলর সে থাকু ক।” আেমন।

করা হেয়েছ: “আমােদর রভু যী

রীে র অনু রহ তামােদর

