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যােকাব ১:২৪

যােকােবর
প র
১ আিম

যােকাব, ঈ বর ও রভু যী

১ জানাি ।

রীে র দাস, নানা দেশ ছিডে় য় থাকা ঈ বেরর বােরা গা ীর লাকেদর েভ া
িব বাস ও র া

২ আমার

ভাই ও বােনরা, তামরা যখন নানারকম রেলাভেনর মে য পড,় তখন তা মহা আনে র িবষয় বেল মেন কর।
জেনা, এই সকল িবষয় তামােদর িব বােসর পরী া কের ও তামােদর ধয্ য ণ বািডে় য় দয়। ৪ সই ধয্ য ণেক
তামােদর জীবেন পুেরাপুিরভােব কাজ করেত দাও। এর ফেল তামরা িনখুঁত ও স ূণ হেয় উঠেব এবং কান িবষেয় তামােদর
কান অভাব থাকেব না।
৫ তামােদর কােরা যিদ র ার অভাব হয়, তেব স তার জে য ঈ বেরর কােছ রাথনা ক ক। ঈ বর দয়াবান; িতিন
সকলেক উদারভােব এবং আনে র সে দন। অতএব ঈ বর তামােদর র া রদান করেবন। ৬ িক ঈ বেরর কােছ
চাইেত হেল কানরকম সে হ না রেখ স ূণ িব বােসর সে ই তা চাইেত হেব, কারণ য সে হ কের, স ঝােডা় হাওয়ায়
় উ াল সমু র তরে র মেতা। ৭–৮ এই রকার লাক ই মেনর মানুষ, রে যকিট কােজই চ ল ও অি র। এমন
আেলািডত
লােকর মেন করা উিচত নয় য রভুর কােছ স িকছ ু পােব।
৩ একথা

রকৃত স দ
৯

য িব বাসী ভাই গরীব, স গব অনুভব ক ক, কারণ ঈ বর তােক আি কভােব উ ত কেরেছন। ১০ য িব বাসী ভাই
ধনী, স গব বাধ ক ক, কারণ ঈ বর তােক দিখেয়েছন য স আি কভােব দির র। ধনী যি একিদন বুেনা ফেু লর মেতা
ঝের যােব। ১১ সূয ওঠার পর তার তাপ রমশঃ বেডই় যায়, তােপ ত ৃণ ঝলেস যায় ও ফলু ঝের যায়। ফলু সু র হেলও তার
েপর বাহার িবলীন হেয় যায়। তমিন ঘেট ধনী যি র জীবেন। তার কােজর পিরক নাকােলই স হঠাৎ ম ৃতু্যমুেখ পেড।়
ঈ বেরর কাছ থেক রেলাভন আেস না
১২ পরী

ার সময় য ধয্য ধের ও ি র থােক স ধ য, কারণ িব বােসর পরী ায় উ ীণ হেল ঈ বর তােক পুর ার ব প
অন জীবন দেবন। ঈ বরেক যারা ভালবােস তােদর িতিন এই জীবন দবার রিত িত িদেয়েছন। ১৩ কউ যখন রলু
হয় তখন যন স না বেল, “ঈ বর আমােক রলু কেরেছন।” ম ঈ বরেক কান িজিনস রেলািভত করেত পাের না এবং
ঈ বরও িনেজ কাউেক রেলাভেন ফেলন না। ১৪ রে যক মানুষ তার িনেজর ম অিভলােষর বারা রলু হয়। তার ম
ই া তােক পােপর িদেক টেন িনেয় যায় এবং ফাঁেদ ফেল। ১৫ এই ম ই া গভবতী হেয় পােপর জ দয় এবং পাপ পূণতা
লাভ কের ম ৃতু্যর জ দয়।
১৬ আমার ি রয় ভাই ও বােনরা, এ যাপাের তামরা রতািরত হেয়া না। ১৭ সম ভাল ও িনখুঁত দান বগ থেক আেস,
কারণ িপতা ঈ বর, িযিন বগীয় আেলা স ৃি কেরিছেলন িতিন সবদা একই আেছন, তাঁর কানও পিরবতন হয় না। ১৮ ঈ বর
তাঁর িনেজর ই ায় স য বাে যর ম য িদেয় আমােদর জীবন িদেয়েছন। িতিন চান যন তাঁর সম স ৃি র মে য আমরা
অ রগ য হই।
রবণ কর ও সই মেতা কাজ কর
১৯ আমার

ি রয় ভাই ও বােনরা, তামরা রবেণ স বর িক কথেন ধীর হও। চট কের রেগ যও না। ২০ রাধ কখনই
ঈ বেরর র যাশা অনুযায়ী সৎ জীবন যাপেনর সহায়ক হেত পাের না। ২১ তাই তামােদর জীবন থেক সব রকেমর অপিব রতা
ও যা িকছ ু ম , যা তামােদর চারপােশ রেয়েছ তােক দূের সিরেয় দাও; আর ন রভােব ঈ বেরর িশ া রহণ কর যা িতিন
তামােদর দেয় বপন কেরেছন।
২২ ঈ বেরর বা য অনুসাের কাজ কর। েন িকছ না কের বেস থাকেল চলেব না। ধুমা র ঈ বেরর বাে যর রাতা
ু
হেয় িনেজেক ঠিকও না। ২৩ যিদ কউ ধুমা র ঈ বেরর বাে যর রাতাই হয় আর সই মেতা কাজ না কের, তেব স এমন
একজন লােকর মেতা য আয়নার িদেক তাকায়, ২৪ িনেজেক দেখ এবং চেল যাবার সে সে স িনেজ কমন দখেত তা
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ভুেল যায়। ২৫ িক সই যি
রকৃত সুখী য ঈ বেরর িবিধ- যব া, যা মানুেষর কােছ মুি িনেয় আেস তা ভালভােব
অ যয়ন করেত থােক ও তা পালন কের এবং যা রবন কের তা ভুেল যায় না, এই বা যতা তােক সুখী কের তােল।
উপাসনার রকৃ পথ
২৬ যিদ

কান যি িনেজেক ধািমক মেন কের, অথচ িনেজর মুখ না সামলায়় তেব স িনেজেক ঠকায়, তার “ধািমকতা”
মূ যহীন। ২৭ য ধািমকতা ঈ বর িব ও খাঁিট িহেসেব অনুেমাদন কেরন তা হল অনাথ ও িবধবােদর ঃখ কে দখােশানা
করা এবং িনেজেক প ৃিথবীর ম রভাব থেক দূের রাখা।
সবাইেক ভালবােসা
১ আমার

ভাই ও বােনরা, তামরা আমােদর মিহমাময় রভু যী রীে েত িব বাসী, সুতরাং তামরা প পািত ব কেরা
কর কান যি হােত সানার আংিট ও পরেন দামী পাশাক পের তামােদর সভায় এল। সই সময় একজন
গরীব লাকও ময়লা পাশাক পের সখােন এল। ৩ যিদ তামরা সই দামী পাশাক পরা মানুষিটর িদেক িবেশষ নজর িদেয়
বল, “এই ভাল চয়াের বসুন,” আর সই গবীর লাকিটেক বল, “তুিম ওখােন দাঁডা় ও,” িকংবা “তুিম আমার এই পােয়র কােছ
মািটেত বস,” ৪ তাহেল তামরা িক করছ? এক যি থেক আেরকজনেক িক বশী স ােনর পা র বেল িবচার করছ না?
তামরা িক ম মাপকািঠেত লােকর িবচার করছ না?
৫ আমার ি রয় ভাই ও বােনরা শান, সংসাের যারা গরীব, ঈ বর িক তােদর িব বােস ধনী হবার জ য মেনানীত কেরন িন?
যারা ঈ বরেক ভালবােস তােদর য রা য দেবন বেল িতিন রিত িত িদেয়েছন সই রাে যর অিধকারী হবার জ য এই
গরীব লাকেদর িক িতিন বেছ নন িন? ৬ িক তামরা সই গরীব লাকিটেক কান স ান িদেল না। ধনীরাই িক তামােদর
দািবেয় রােখ না? তারাই িক তামােদর আদালেত টেন িনেয় যায় না? ৭ য উ ম নাম (যী ) তামােদর কােছ কীি ত হেয়েছ,
তামরা যাঁর আপনজন, ধনীরাই িক সই স ািনত নােমর িন া কের না?
৮ সম িবিধ- যব ার উে একিট িবিধ আেছ। এই রাজকীয় যব ািট শাে র রেয়েছ: “ তামরা রিতেবশীেক িনেজর
মেতা ভালবাসেব।” * তামরা যিদ সই িবিধ- যব া পালন কর তেব ভালই করছ। ৯ িক তামরা যিদ কােরার রিত
প পািত ব কর তেব তামরা পাপ করছ, আর এই রাজকীয় যব া তামােদর ঈ বেরর িবিধ- যব া ভ কারী িহেসেব
দাষী সা য করেব।
১০ কউ যিদ সম
যব া পালন কের ও তার মে য কবল যিদ একিট যব া পালন করেত যথ হয়, তেব স সম
যব া ল ন করার দােষ দাষী সা য হয়। ১১ ঈ বর বেলেছন, “ যিভচার কেরা না।” †আবার িতিনই বেলেছন, “নরহ যা
কেরা না।” ‡এবার তুিম যিদ যিভচার না কের নরহ যা কর, তাহেলও তুিম একজন ঈ বেরর িবিধ- যব া ভ কারী।
১২ য যব া তামােদর বাধীন কেরেছ তারই বারা তামােদর িবচার হেব, সুতরাং তামরা য কান কাজ করার আেগ
ও কথা বলার পূেব এইসব রণ কর। ১৩ তামােদর উিচত অপেরর রিত দয়া করা। য কারও রিত দয়া কের িন, ঈ বেরর
কাছ থেক স িবচােরর সময় দয়া পােব না। িক য দয়া কেরেছ স িবচােরর সময় িনভেয় দাঁডা় েত পারেব।

২ না।

২ মেন

িব বাস ও সৎ কম
১৪ আমার

ভাই ও বােনরা, যিদ কউ বেল আমার িব বাস আেছ, অথচ স সই অনুসাের কান কাজ না কের, তা হেল তার
িব বােসর কান মূ য নই। সই িব বাস িক তােক র া করেত পারেব? কখনই না। ১৫ ধর, কান রী িব বাসী ভাই বা
বােনর অ বে রর অভাব আেছ, ১৬ এই অব ায় তােক কান সাহা য না কের তামরা যিদ মুেখ বল, “ঈ বর তামার সহায়
হান, খেয় পের থাক।” িক তার উপকার করেত ঐ রেয়াজনীয় র য না দাও তেব ঐসব কথার িক মূ য আেছ? ১৭ িঠক
সইভােব িব বাস অনুযায়ী যিদ কান কাজ না হয় তেব স িব বাস ম ৃত বেলই গ য হয়। সই িব বাস ধু িব বাসই, তার
বশী িকছ ু নয়।
১৮ িক কউ হয়েতা বলেব, “ তামার িব বাস আেছ, আর আমার কাজ আেছ। কাজ বাদ িদেয় তামার িব বাস আমােক
দখাও আর আিম আমার কােজর মে য আমার িব বাস তামােক দখাব।” ১৯ তুিম িক িব বাস কর য এক ঈ বর রেয়েছন?
এমনিক ভূতরাও তা িব বাস কের ও ভেয় কাঁেপ।

*২:৮

উ ৃিত লবীয় ১৯:১৮.
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২০ ওেহ মুখ মানুষ! কমিবহীন িব বাস য কান কােজর নয়, তুিম িক চাও আিম তা রমাণ কির? ২১ অ রাহাম আমােদর
িপত ৃপু ষ িছেলন। যখন িতিন তাঁর পু র ইস্হাকেক য বদীর ওপর উৎসগ কেরন, তখন তাঁর কােজর জ য িতিন ঈ বেরর
কােছ বীকৃিত পান। ২২ কােজই ল ্য কর অ রাহােমর িব বাস ও কম একসােথ কাজ কেরিছল এবং তাঁর িব বাস কেমর
মে য স ূণ হেয়িছল। ২৩ এইভােব শাে রর সই বা য পূণ হল যখােন বলা হেয়েছ, “অ রাহাম ঈ বের িব বাস করেলন।
ঈ বেরর কােছ সই িব বাস রহণেযা য হল এবং সই িব বােস অ রাহাম ঈ বেরর কােছ িনেদাষ গিণত হেলন,” ¶আর
তাঁেক “ঈ বেরর ব ু” বলা হল। §২৪ তাহেল তামরা দখেল য মানুষ তার কােজর মা যেমই ঈ বেরর কােছ িনেদাষ বেল
গিণত হয়, কবলমা র তার িব বােসর বারা নয়।
২৫ আর একিট দ ৃ া িহসােব রাহেবর কথা বলা যেত পাের। ব যা রাহব িক তার কােজর মা যেমই ঈ বেরর চােখ
িনেদাষ গিণত হয় িন? স চরেদর (ঈ বেরর লাক) লুিকেয় রেখ পের তােদর অ য পথ িদেয় িনরাপেদ চেল যেত সাহা য
কেরিছল।
২৬ দেহর মে য রাণ যখন থােক না, তখন সই দহ যমন ম ৃত, তমিন কমিবহীন িব বাসও ম ৃত।

বাকসংযেমর রেয়াজনীয়তা
১ আমার

ভাই ও বােনরা, তামােদর মে য বশী লােকর িশ ক হওয়ার জ য চ া করার দরকার নই, কারণ তামরা
জান য আমরা িশ ক বেল অ যেদর থেক আমােদর িবচার কেঠার হেব।
২ কারণ আমরা সকেলই নানাভােব অ যায় কের থািক। যিদ কউ তার কথাবাতায় অসংযত না হয়, তেব স একজন খাঁিট
লাক, স সব িবষেয় িনেজর দহেক সংযত রাখেত পাের। ৩ ঘাডা় েদর বেশ রাখার জ য, আমরা তােদর মুেখ বলগা িদই এবং
তার ফেল তােদর সম দহেক আমরা আমােদর পছ মত য কানও িদেক পিরচািলত করেত পাির। ৪ আবার জাহােজর কথা
ভাব, তারা কত রকা , রচ বাতােসর মে য িদেয় চেল, অথচ ছা একটা হােলর সাহাে য নািবক সটােক যিদেক ই া
সিদেক িনেয় যায়। ৫ তমিন িজভও দেহর একটা ছাট অ , তবু তা বড় বড় কথা বেল।
দখ আ েনর একটা ছাট ফলু িক কমন কের এক িবরাট বনেক পুিডে় য় ছারখার কের দয়। ৬ িজভও তমিন আ েনর
ফলু িকর মেতা। আমােদর দেহর অ িলর মে য িজভ হল অধেমর এক জগত, কারণ িজভ থেকই নানা ম আমােদর সম
দেহ ছিডে় য় পেড।় নরেকর আ েন িজভ বেল উেঠ গাটা জীবনেক রভািবত কের।
৭ মানুষ সব রকেমর প -পাখী, সরীস ৃপ ও সমুে রর রাণীেক দমন কের রাখেত পাের আর তােদর বেশ রাখেত পাের;
৮ িক কান মানুষ িজভেক বেশ রাখেত পাের না, এই িজভ সব সময়ই অি র, ম ও মারা ক িবেষ ভরা। ৯ এই িজভ িদেয়ই
আমরা কখনও আমােদর রভু ও িপতার রশংসা কির, আবার কখনও বা ঈ বেরর সাদ ৃে য স ৃ মানুষেক অিভশাপ িদই।
১০ একই মুখ থেক রশংসা ও অিভশাপ িনগত হয়। ভাই ও বােনরা, এমন হওয়া উিচত নয়। ১১ একই উৎস থেক িক কখনও
িমি ও তেতা রকম জল িনঃস ৃত হয়? ১২ আমার ভাই ও বােনরা, রা া লতায় িক ডুমরু ফল ধের? তমিন নানা জেলর
উৎস থেক িক িমি জল পাওয়া যায়?

৩

রকৃত র া
১৩ তামােদর মে য ানী ও বুি মান ক? স সৎ জীবনযাপন কের ও ন রতার সােথ ভাল কাজ কের গবহীনভােব তার
িব তা রকাশ ক ক। ১৪ তামােদর মেন যিদ িত তা, ঈষা ও বাথপরতা থােক তাহেল তামােদর ােনর বডা় ই কেরা না;
করেল তামােদর গব হেব আর এক িম যা, যা স যেক ঢেক রােখ। ১৫ এই ধরেণর “ ান” যা ঈ বর থেক লাভ হয় না
তা পািথব, আি ক নয়, তা িদয়াবেলর কাছ থেক আেস। ১৬ যখােন ঈষা ও বাথপরতা রেয়েছ সখােনই িবশ ৃ লা ও সব
রকেমর নাংরািম থােক। ১৭ িক য ান ঈ বর থেক আেস তা রথমতঃ িচ পের শাি ি রয়, সুিবেবচক, বা যতা, দয়া
ও সৎ কােজ পূণ, প পাতশূ য ও আ িরক। ১৮ যারা শাি র জ য শাি র পেথ কাজ কের চেল, তারা উ ম িজিনস লাভ কের
যা যথাথ জীবনযাপেনর ম য িদেয় আেস।

িনেজেক ঈ বেরর হােত সমপণ কর
১

তামােদর মে য ঝগডা় -িববাদ কাথা থেক আেস তা িক তামরা জান? তামােদর দেহর মে য য সব বাথপর লালসা
যু করেছ, সই সেবর ম য থেকই আেস। ২ তামরা িকছ ু চাও িক তা পাও না, তখন খুন কর ও অপরেক িহংসা কর।
িক তবুও তা পেত পােরা না, তাই তামরা ঝগডা় কর, মারামাির কর। তামরা যা চাও, তা পাও না, কারণ তামরা ঈ বেরর
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কােছ চাও না। ৩ অথবা চাইেলও পাও না কারণ তামরা অসৎ উে য িনেয় চাও। তামরা কবল িনেজেদর ভাগ িবলােস
যবহােরর জ য িজিনস চাও।
৪ সুতরাং তামরা ঈ বেরর রিত িব ব নও। তামােদর জানা উিচত য জাগিতক ব িলেক ভালবাসার অথ হল ঈ বরেক
ঘ ৃণা করা। তাই য কউ জগেতর ব ু হেত চায় স ঈ বেরর শ হেয় ওেঠ। ৫ তামরা িক মেন কর য শাে রর এইসব
কথা অথহীন? শা র বেল, “ঈ বর য আ ােক আমােদর অ ের বাস করেত িদেয়েছন, তা চায় যন আমরা ধু তাঁরই হই।”
**৬ িক ঈ বেরর অনু রহদান তার থেকও বড ় িবষয়। তাই শাে র লখা আেছ: “ঈ বর অহ ারীেদর রিতেরাধ কেরন,
িক যাঁরা ন র িতিন তােদর অনু রহ রদান কেরন।” ††
৭ তাই তামরা িনেজেদর ঈ বেরর কােছ সঁেপ দাও। িদয়াবেলর িব ে
েখ দাঁডা় ও, তাহেল স তামােদর ছেড় পািলেয়
যােব। ৮ তামরা ঈ বেরর িনকটবতী হও, তােত িতিনও তামােদর িনকটবতী হেবন। পাপীরা, তামােদর জীবন থেক পাপ দূর
কেরা। তামরা একই সােথ ঈ বেরর ও জগেতর সবা করেত চ া করছ। তামােদর অ ঃকরণ পিব র কর। ৯ তামরা শাক
কর, ঃেখ ভেঙ পড় ও কাঁদ, তামােদর হািস কা ায় পিরণত হা , আর আন , িবষােদ পিরণত হা । ১০ তামরা রভুর
সামেন নত হও, তাহেল িতিন তামােদর উ ীত করেবন।
িবচার কােরা না
১১ ভাই

ও বােনরা, তামরা পর েরর িব ে িন া করা ব কর। যিদ কউ তার ভাইেয়র িব ে কথা বেল অথবা তার
ভাইেয়র িবচার কের, স িবিধ- যব ার িব ে ই কথা বেল এবং যব ার িবচার কের। যিদ তুিম িবিধ- যব ার িবচার কর,
তাহেল তুিম আর তার পালনকারী হেল না বরং িবিধ- যব ার িবচারক হেল। ১২ একমা র ঈ বরই িবিধ- যব া িদেত পােরন
ও িবচার করেত পােরন। একমা র িতিনই িবচারকতা, কবল িতিনই আমােদর র া করেত বা িবন করেত পােরন। তাই অ য
কা রই িবচার করা তামার অিধকাের নই।
তামার জীবেনর পিরক না ঈ বেরর হােত দাও
১৩

তামােদর মে য কউ কউ বেল, “আজ বা কাল আমরা এমন শহের যাব,
কের লাভ করব।” ১৪ একটু ভেব দখ, কাল িক হেব তা তুিম জান না। তামােদর
তা দ ৃি েগাচর হয়, তারপর উেব যায়। ১৫ তাই তামােদর বলা উিচত, “ রভুর ই
করব।” ১৬ িক এখন তামরা িনেজেদর িবষেয় িনেজরাই অহ ার ও দপ করছ;
১৭ মেন রেখা, য সৎ কম করেত জােন অথচ তা না কের, স পাপ কের।

যখােন িগেয় এক বছর থাকব আর যবসা
রাণ তা কু য়াশার মেতা, ণকােলর জ য
া হেল, আমরা বঁেচ থাকব আর এটা ওটা
আর এই রকােরর সব অহ ার অ যায়।

বাথপর ধনী লাকরা দি ত হেব
যি রা শান, তামােদর জীবেন য ঘার দশা আসেছ, তার জ য তামরা কাঁদ ও হাহাকার কর। ২ তামােদর
ধন পেচ যােব, তার কান মূ যই থাকেব না। তামােদর পাশাক পাকায় কাটেব, তামােদর সানা ও েপায় মরেচ
ধরেব। সই মরেচ রমাণ করেব য তামরা অ যায় কেরছ। ৩ আর সই মরেচ আ েনর মেতা তামােদর দেহর মাংস খেয়
ফলেব। তামরা শেষর িদেনর জ য স দ জমা কেরছ। ৪ দখ! য মজরু রা তামােদর েত কাজ কেরিছল তােদর তামরা
মজিু র দাও িন। তার জ য তারা তামােদর িব ে িচৎকার করেছ। তারা তামােদর েতর ফসল কেটেছ, এখন তােদর সই
আতনাদ বগীয় বািহনীর রভু ঈ বেরর কােন পৗঁেছেছ।
৫ এই প ৃিথবীেত তামরা ভাগ িবলােস িদন কািটেয় রােণর লালসা িমিটেয়ছ। বিল হবার িদেনর জ য তামরা িনেজেদর
প র মেতা মাটা করছ। ৬ ভাল লাকেদর রিত তামরা কান দয়া দখাও িন। তামরা িনেদাষ লাকেদর দাষী সা য
কেরছ এবং বধ কেরছ, যিদও তারা তামােদর িবেরািধতা কের িন।

৫

১ ধনী

ধয্য ধর
৭ ভাই

ও বােনরা, ধয্য ধর। রভু যী রী িফের আসেবন, তাঁর না আসা পয ধয্য ধর। মেন রেখা, একজন চাযী
তার েতর মূ যবান ফসেলর জ য অেপ া কের, আর যতিদন তা রথম ও শষ বষণ না পায়, ততিদন স ধয্য ধের
অেপ া কের। ৮ তামােদর ধয্য ধরা দরকার, আশা ছেড় িদও না। রভু যী শী রই আসেছন। ৯ ভাই ও বােনরা, তামরা

**৪:৫
††৪:৬

ঈ বর … হই র য যা রা ২০:৫.
উ ৃিত িহেতা ৩:৩৪.

যােকাব ৫:১০

5

যােকাব ৫:২০

এেক অপেরর িব ে নািলশ কেরা না। তামরা যিদ নািলশ করা থেক িবরত না হও, তাহেল তামরা দাষী সা য হেব।
দখ, িবচারক দারেগাডা় য়় দাঁিডে় য় আেছন।
১০ ভাই ও বােনরা, ঃখ ও কে িকভােব ধয্য ধরেত হয় তার দ ৃ া ব প সই ভাববাদীেদর অনুসরণ কর যাঁরা রভুর
পে কথা বেলিছেলন। ১১ আমরা বিল যাঁরা জীবেন ঃখ ক সিহ ুতার সে মেন নয় তারা ধ য। তামরা ইেয়ােবর
সিহ ুতার কথা েনছ। তামরা জান য ইেয়ােবর সম ঃখ কে র পর রভু তাঁেক সাহা য কেরিছেলন। এেত জানা যায় য
রভু ক ণা ও দয়ায় পিরপূণ।
কথাবাতায় সতক হও
১২ আমার

ভাই ও বােনরা, িবেশষ কের মেন রেখা, কান রিত িত করার সমেয় বগ, প ৃিথবী বা অ য কান নাম
যবহার কের তামার কথার স যতা রমাণ করেত িদি য কেরা না। তামােদর “হাঁ,” যন হাঁ-ই হয় আর “না” যন “না”
থােক। এটা কর যােত তামােদর িবচােরর দােয় পডে় ত না হয়।
রাথনার শি
১৩

তামােদর মে য কউ িক ক পাে ? তেব স রাথনা ক ক। কউ িক সুখী? তেব স ঈ বেরর ণকীতন ক ক।
১৪ তামােদর মে য কউ িক অসু হেয়েছ? তেব স ম লীর রাচীনেদর ডাকু ক। তারা রভুর নােম তার মাথায় একটু তল
িদেয় তার জ য রাথনা ক ক। ১৫ িব বাসপূণ রাথনা সই অসু যি েক সু করেব, রভুই তােক সু কের তুলেবন;
আর স যিদ পাপ কের থােক তেব রভু তােক মা করেবন।
১৬ তাই তামরা পর েরর কােছ পাপ বীকার কর, পর েরর জ য রাথনা কর, যন সু তা লাভ কর, কারণ যায়পরায়ণ
যি র রাথনা খুবই শি শালী ও কাযকরী। ১৭ এিলয় আমােদর মেতাই সাধারণ মানুষ িছেলন। িতিন রাথনা করেলন যন
ব ৃি না হয়, আর সােড় িতন বছর ধের দেশ ব ৃি হল না। ১৮ পের িতিন আবার রাথনা করেলন আর আকাশ থেক ব ৃি নামল
এবং েত ফসল হল।
আ ার মুি
১৯ আমার ভাই ও

বােনরা, তামােদর মে য কউ যিদ স য থেক দূের সের যায় আর যিদ কউ তােক সে য িফের আসেত
সাহা য কের তেব ২০ একথা মেন রেখা, য পাপীেক ম থেক িফিরেয় আেন স সই যি েক অন ম ৃতু্যর হাত থেক
র া করেব এবং এই কােজর বারা তার অেনক পাপ মা হেয় যােব।

