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কির ীয়েদর
রিত ি বতীয় প র

১ ১ আিম পৗল, ঈ বেরর ই ায় রী যী র একজন রিরত হেয়িছ।
আিম এবং আমােদর িব বাসী ভাই তীমিথয়, কির শহেরর ঈ বেরর রী ম লী ও সম র আখায়া রেদেশ ঈ বেরর

সব লাকেদর উে ে য এই িচিঠ িলখিছ:
২ আমােদর িপতা ঈ বর ও রভু যী রী তামােদর সকলেক অনু রহ ও শাি দান ক ন।

পৗেলর ঈ বরেক ধ যবাদ াপন
৩ ধ য আমােদর ঈ বর ও রভু যী রীে র িপতা। িতিন ক ণাময় িপতা ও সকল সা বনার ঈ বর। ৪ িতিন আমােদর

সম ঃখ কে র মে য সা বনা দন, যন অপের যখন ঃখ কে র মে য পেড় তখন ঈ বেরর কাছ থেক আমরা য সা বনা
লাভ কেরিছ তােদর সই সা বনা িদেত পাির। ৫ কারণ আমরা যতই রীে র ঃখ কে র সহভাগী হব, ততই তাঁর ম য িদেয়
সা বনাও পাব। ৬ আমরা যিদ ক পাই তেব তা তামােদর সা বনার ও পির রােণর জ য; আর যিদ সা বনা পাই তেব
তা তামােদর সা বনার উে ে যই পাই। এই সা বনা আমােদর মত তামােদরও একই ঃখ স য করার শি ও ধয্য
যাগায়। ৭ তামােদর িবষেয় আমরা সিুনি ত, কারণ আমরা জািন তামরা যমন আমােদর ঃখ কে র সহভাগী, সই রকম

আমােদর সা বনার সহভাগী।
৮ ভাই ও বােনরা, এিশয়ােত থাকার সময় আমােদর য ক হেয়িছল তা তামােদর জানােত চাইিছ। সই ঃখ কে র চাপ

আমােদর সে যর অিতির হেয় উেঠিছল। আমরা বাঁচার সব আশা ছেড় িদেয়িছলাম। ৯ আমরা িনেজেদর অ ের অনভুব
কেরিছলাম য আমােদর মতৃু্য অিনবায; িক এটা এইজ য ঘেটিছল যােত আমরা িনেজেদর ওপর িনভর না কের, ঈ বর, িযিন
মতৃেক জীিবত কের তােলন তাঁর ওপর স ূণ েপ িনভর কির। ১০ িতিনই আমােদর এত ভয় র মতৃু্য থেক উ ার করেলন।
আমরা তাঁর ওপর র যাশা রািখ য িতিন ভিব যেতও আমােদর উ ার করেবন; ১১ তামরা রাথনা কের আমােদর সাহা য
করেত পার। তাহেল অেনেকর রাথনার উ ের ঈ বর আমােদর য আশীবাদ করেবন, তার দ ন আমােদর জ য অেনেকই
ধ যবাদ দেব।

পৗেলর মত বদল
১২ একিট িবষেয় আমরা গিবত এবং আমােদর িবেবকও এই সা ী িদে য আমরা ঈ বেরর দওয়া আ িরকতা ও সরলতায়

জগেতর মানেুষর রিত, িবেশষ কের তামােদর রিত আচরণ কের এেসিছ। সংসােরর ান বিু যবহার কের নয়, ঈ বেরর
অনু রেহ আমরা তা কেরিছ। ১৩ যাঁ, তামরা যা পডে়ত বা বঝুেত পারেব না এমন কান িকছ ু আিম তামােদর িলখিছ না।
আশা কির তামরা স ূণভােব বঝুেত পারেব। ১৪ যমন তামরা আমােদর স বে িকছটুা বেুঝছ। আমােদর রভু যী র
পনুরািবভােবর িদেন তামরা যমন আমােদর গেবর িবষয় হেব, তমিন আমরাও তামােদর গেবর িবষয় হব।

১৫ আমার মেন এই িবষেয় এতটা আ িব বাস িছল য আিম রথেমই তামােদর কােছ যাব বেল িঠক কেরিছলাম,
যােত তামরা ি বতীয়বার উপকৃত হও। ১৬ আিম িঠক কেরিছলাম মািকদিনয়ায় যাওয়ার পেথ তামােদর ওখােন যাব; আবার
মািকদিনয়া থেক ফরার পেথও তামােদর কােছই যাব। তাহেল তামরা সকেল রেয়াজনীয় সব িজিনস সেমত আমার
িযহিূদয়ায় যাওয়ার সব যব া কের দেব। ১৭ এই পিরক না করার সময় িক আিম মনি র কির িন? আিম িক জগেতর সই
লাকেদর মত যাঁরা একই সে “ যাঁ- যাঁ,” আবার “না-না” বেল, তমিন কের িক আিম িকছ ু িঠক কির?

১৮ ঈ বর িব ব , একথা যমন সি য তমিন এটাও সি য য তামােদর কােছ আমােদর কথা একই সে “ যাঁ” এবং
“না” ই হয় না। ১৯ ঈ বেরর পু র, যী রীে র কথা আিম, তীমিথয় এবং শীল তামােদর কােছ রচার কেরিছলাম, সই
যী একই সমেয় “ যাঁ” এবং “না” নন। িতিন সব সমেয়ই “ যাঁ”। ২০ ঈ বেরর সম রিত িত তাঁর ম য িদেয় “ যাঁ”
হেয় ওেঠ। সইজ য ঈ বেরর গৗরব করেত আমরা রীে র ম য িদেয় “আেমন” বিল। ২১ ঈ বরই একজন, িযিন তামােদর
ও আমােদর রীে র সে যু কের সদুঢৃ় কের তােলন। ২২ আমরা য তাঁর িনজ ব এই কথা িনি তভােব বঝুেত িতিন
আমােদর ওপর তাঁর ছাপ িদেয়েছন; এবং তাঁর সব রিত িতর জািমন িহসােব পিব র আ ােক আমােদর অ ের িদেয়েছন।

২৩ িক আিম ঈ বরেক সা ী রেখ বলিছ, তামােদর শাি থেক রহাই দবার জ যই আিম এখন পয কিরে িফের
যাই িন। ২৪ তামােদর িব বােসর িবষেয় আমরা যা বেল দব তাই-ই তামােদর মেন চলেত হেব, এমনটা আমরা চাই না,
বরং তামরা যন আন পাও তাই তামােদর সহকমী হেয় কাজ করেত চাই, কারণ তামরা িব বােস দঢৃ়ভােব দাঁিডে়য় আছ।
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২ ১ তাই আিম ি র কেরিছলাম য আবার তামােদর ঃখ দওয়ার জ য তামােদর কােছ যাব না। ২ কারণ তামােদর যিদ
আিম ঃখ িদই তেব আমােক সখুী করেব ক? একমা র তামরাই যারা আমার কােছ ঃখ পেয়ছ। ৩ এইজ য সই সব

কথা িলেখিছলাম, যােত যখন আিম আসব তখন যােদর কাছ থেক আমার আন পাওয়া উিচত, তােদর কাছ থেক আমায়
যন ঃখ পেত না হয়। কারণ তামােদর সকেলর িবষেয় আমার দঢৃ় িব বাস এই য আমার আনে তামােদর সকেলরই

আন । ৪ অেনক ক , মেনা বদনা ও চােখর জেলর মে য িদেয় সই িচিঠ তামােদর িলেখিছলাম। আিম তামােদর যথা
িদেত চাই িন, িক বাঝােত চেয়িছলাম য আিম তামােদর কেতা ভালবািস।

য অ যায় কের তােক মা কর
৫ িক কউ যিদ যথা িদেয় থােক তেব স য ধু আমােক যথা িদেয়েছ তা নয়, বশী বািডে়য় না বেল এটকুু বলিছ য,

তামােদর সকলেকই স িকছ ু পিরমাণ যাথা িদেয়েছ। ৬ তামােদর মে য বশীর ভাগ লাক িমেল এই ধরেণর লাকেক য
শাি িদেয়ছ সটাই তার পে যেথ । ৭ িক এখন তামােদর বরং তােক মা করা ও সা বনা দওয়া উিচত। তা না হেল স
হয়েতা অ যিধক মেনােবদনায় হতাশ হেয় পডে়ব। ৮ আিম তামােদর অনেুরাধ করিছ, তামরা য তােক এখনও ভালবাস এটা
তােক বঝুেত দাও। ৯ তামরা সম িবষেয় আমার বা য হও িকনা তা পরী া কের দখেত আিম তামােদর কােছ সই িচিঠটা
িলেখিছলাম। ১০ যিদ তামরা কাউেক মা কর, আিমও তােক মা কির। যিদ মা করার মত িকছ ু থেকই থােক তেব আিম
যা মা কেরিছ তা রীে র সামেন তামােদর ভােলার জে যই কেরিছ। ১১ যন আমরা শয়তােনর চতরুতার বারা রতািরত
না হই, কারণ আমরা তার ষডয় র স বে অ নই।

রী র ম য িদেয় জয়লাভ
১২ আিম যখন রায়ােত রী স বে সসুমাচার রচার করেত এেসিছলাম, তখন দখলাম রভু কােজর জ য নতনু

দরজা খেুল িদেয়েছন। ১৩ িক আিম খবু উে বেগ িছলাম, কারণ সখােন আিম আমার ভাই তীতেক পাই িন; তাই আিম তােদর
িবদায় জািনেয়িছলাম এবং মািকদিনয়ার উে ে য রওনা হেয়িছলাম।

১৪ িক ঈ বর ধ য, কারণ িতিন রীে র ম য িদেয় সবদাই আমােদর জয়লােভর পথ দখান এবং আমােদর ম য িদেয়
সব র তাঁর স বে ান সৗরেভর মত ছিডে়য় দন। ১৫ যারা উ ার পাে এবং যারা িবনাশ হে তােদর সামেন আমরা
ঈ বেরর উে ে য রীে র সগু যু ধপূ। ১৬ যারা হািরেয় যাে তােদর কােছ আমরা মতৃু্যমলূক মতৃু্যজনক গ ; িক যারা
পির রাণ পাে তােদর কােছ আমরা জীবনমলূক জীবনদায়ক গ ; সতুরাং ক এইরকম কাজ করার উপযু ? ১৭ অেনেক
যমন কের সরকম আমরা ঈ বেরর বা য িনেয় লাভ করার জ য ফিরওয়ালার মত ফির কের বডা়ই না বরং রীে েত

আমরা আ িরকতার সে ঈ বর হেত আগত লাক িহসােব ঈ বেরর সামেন কথা বিল।

ঈ বেরর সবকেদর নতনু চিু

৩ ১ আমরা এসব বেল িক আবার িনেজেদর িবষেয় রশংসা করেত কেরিছ? অথবা কান কান লাক যমন কের থােক
তমিন তামােদর কােছ আমােদরও িক কান পিরচয় প র িনেয় যেত হেব, বা তামােদর সপুািরেশর িক আমােদর কান

রেয়াজন আেছ? ২ তামরাই আমােদর পিরচয় প র, যা আমােদর দেয় লখা আেছ, যা সম মানষু জানেত ও পডে়ত
পাের। ৩ তামরা য রীে র লখা প র এবং আমরাই তা পৗঁেছ িদেয়িছ তা তা দখেতই পাওয়া যাে । তা কািল িদেয় লখা
নয়, িক জীব ঈ বেরর আ া িদেয় লখা; পাথেরর ফলেক লখা নয়, মানেুষর দেয়র ফলেকর ওপেরই লখা।

৪ রীে র মা যেম ঈ বেরর ওপর আমােদর এই রকম দঢ়ৃ িব বাস হেয়েছ। ৫ িক তার অথ এই নয় য আমরা িনেজরা
িনেজেদর যা যতায় একাজ করেত পাির, তা করার শি ঈ বরই িদেয় থােকন। ৬ িতিনই আমােদর নতনু চিু র সবক
কেরেছন। এই নতনু চিু কান িলিখত িবিধ- যব া নয় িক আি ক যব া, কারণ িলিখত য িবিধ- যব া তা মতৃু্য িনেয়
আেস িক আ া জীবন দান কের।

নতনু চিু মহামিহমা আেন
৭ যিদ পাথেরর ফলেকর *ওপর লখা যব া, যার পিরণিত মতৃু্য, তা দবার সময় এমন ঔ বে যর সােথ এেসিছল য

ই রােয়েলর লােকরা ঔ বে যর জ য মািশর মেুখর িদেক সাজা তাকােত পারিছল না, যিদও সই উ বলতা ান হেয়
যাি ল, ৮ তেব আ ার কাজ িক অেনক বশী মিহমামি ত হেব না? ৯ য িবিধ- যব ায় মানষু দাষী রিতপ হি ল তা যিদ

*৩:৭ পাথেরর ফলক ঈ বর মািশেক য িবিধ- যব া িদেয়িছেলন, তা পাথেরর ফলেকর উপর লখা হেয়িছল। যা রা ২৪:১২,
২৫:১৬.
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মিহমামি ত হেয় থােক, তেব য িবিধ- যব া মানষুেক ঈ বেরর কােছ ধািমক রিতপ কের তার মিহমা আরও কত না বশী
হেব। ১০ বা িবক, তলুনায় নতনু িবিধ- যব ার মিহমার উ বলতার কােছ পরুােনা িবিধ- যব ার মিহমা ান হেয় যায়। ১১ য
িবিধ- যব া অ িদেনর মে য লাপ পেয় গল তার মিহমা যিদ এত উ বল হেয় থােক, তেব য িবিধ- যব া িচর ায়ী
তার মিহমা আরও কত না বশী উ বল হেব!

১২ অতএব আমােদর এই ধরেণর র যাশা থাকােত আমরা খবু িনভীক হেত পাির। ১৩ আমরা মািশর মত নই। মািশ তা
িনেজর মখু ঢেক রাখেতন যােত ই রােয়লীয়রা সই উ বলতা দখেত না পায়, কারণ সই মিহমা কমেত কমেত িমিলেয়
যাি ল। ১৪ তােদর মন কেঠার হেয় িগেয়িছল, কারণ যখন শা র পডা় হয় তখন মেন হয় আজও তােদর সই আবরণ রেয়ই
গেছ। সই আবরণ এখনও সের িন, একমা র রীে র মা যেমই সই আবরণ সিরেয় দওয়া স ব। ১৫ যাঁ, আজও মািশর

িবিধ- যব ার পু ক পডা়র সময় তােদর দেয়র ওপের আবরণ থােক। ১৬ িক যখনই কউ রভরু িদেক ফের তখন সই
আবরণ সের যায়। ১৭ এই রভু হেলন আ া, আর রভরু আ া যখােন সখােনই বাধীনতা। ১৮ তাই, যখন আমরা অনাদতৃ
মেুখ আয়নায় দখা ছিবর মত কের রভরু মিহমা দখেত থািক, তখন তা দখেত দখেত আমরা সকেলই তাঁর সই (মিহমাময়)

েপ পা িরত হেত থািক। সই পা র আমােদর মিহমা থেক উ বলতর মিহমার মে য িনেয় যায়। এই মিহমা আমরা
রভ,ু িযিন আ া কেরন তাঁর কাছ থেক লাভ কির।

মািটর পাে র আি ক স দ

৪ ১ ঈ বেরর দয়ায় আমরা এই কােজর ভার পেয়িছ, তাই আমরা কখনও িনরাশ হই না; ২ বরং আমরা ল াজনক গাপন
কাজ এেকবােরই কির না। আমরা কান চাতরুী কির না, ঈ বেরর িশ ােক িবকৃত কির না; বরং যা স য তা ভােব বেল

ঈ বেরর সামেন ও রিতিট মানেুষর িবেবেকর কােছ আমােদর সততা রকাশ কির। ৩ িক আমরা য সসুমাচার রচার কির
তা যিদ ঢাকা থােক, তেব যারা বংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা থেক যায়। ৪ এই যেুগর দবতা অিব বাসীেদর মন
অ কেরেছ, যােত ঈ বেরর রিতমিূ য রী , তাঁর মিহমার সসুমাচােরর আেলা তারা দখেত না পায়। ৫ আমরা িনেজেদর
কথা রচার কির না, বরং যী রী েক রভু বেল রচার করিছ এবং আমরা যী র অনসুারী বেলই িনেজেদর যী র সবক
বেল দিখেয় থািক। ৬ কারণ য ঈ বর বেলিছেলন, “অ কােরর মে য থেক আেলার উদয় হেব!” সই িতিনই আমােদর
অ ের ঈ বেরর ােনর আেলার মিহমা র বিলত কেরিছেলন, য আেলা রীে র মখুম েলই রকািশত রেয়েছ।

৭ িক এই স দ আমরা মািটর পাে র অথাৎ এই মরণশীল দেহ ধারণ করিছ, যােত বঝুেত পারা যায় য এই মহাপরা রম
ঈ বেরর কাছ থেকই এেসেছ, আমােদর িনেজেদর কাছ থেক আেস িন। ৮ আমরা সবিদক িদেয়ই নানা ক দায়ক চােপর মে য
রেয়িছ, িক ভেঙ পিড় িন। আমরা জািন না িক করব, অথচ হাল ছেড় িদই না। ৯ আমরা অ যাচািরত হেলও ঈ বর কখনও
আমােদর ছেড় দন না। আমােদর মের ধরাশায়ী কের িদেলও আমরা বংস হি না। ১০ আমরা সবসময় যী র মেতাই এই
দেহ মতৃু্যর মেুখামিুখ হি , যােত যী র জীবনও আমােদর মত্য দেহ রকাশ পায়। ১১ আমরা যারা বঁেচ আিছ আমােদর

সবসময় যী র জ য মতৃু্যর হােত তেুল দওয়া হে , যন আমােদর মত্য দেহ যী র জীবনও রকাশ পায়। ১২ এইভােব
আমােদর মে য মতৃু্য এবং তামােদর মে য জীবন কাজ কের চেলেছ।

১৩ িক সই িব বােসর একই আ া আমােদর মে য আেছ। শাে র যমন লখা আেছ, “আিম িব বাস কেরিছ বেলই কথা
বেলিছ।” † তমিন আমরা িব বাস কেরিছ বেলই কথা বলিছ। ১৪ কারণ আমরা জািন, ঈ বর রভ,ু িযিন যী েক পনু ি ত
কেরেছন, িতিন যী র সে আমােদরও জীিবত কের তলুেবন এবং তামােদর সে আমােদর ( রীে র কােছ) উপি ত করেবন।
১৫ সব িকছইু তামােদর জ য ঘেটেছ। এর ফেল অেনেক ঈ বেরর অনু রহ পােব যােত অেনেক ঈ বরেক ধ যবাদ দয় যােত
িতিন গৗরবাি বত হন।

িব বােস জীবন কাটােনা
১৬ এইজ য আমরা হতাশ হই না, কারণ যিদও আমােদর এই দহ িবনাশ রা হেত থাকেছ তবু আমােদর অ রা া িদেন

িদেন নতনু হেয় উঠেছ। ১৭ ব ত আমােদর এই ঃখ ক সামিয়ক মা র। সামিয়ক এই ক েভাগ আমােদর জীবেন িনেয় আসেব
র শা বত মিহমা যা আমােদর ঃখ কে র সে তলুনার যা য নয়। ১৮ তাই যা দখা যায় তার িদেক ল ্য না কের বরং

যা যা দেৃ যর অতীত তার ওপরই আমরা দিৃ িনব কির। যা যা দ ৃ যমান তা তা অ কাল ায়ী: িক যা যা দ ৃ যাতীত তা
িচর ায়ী।

৫ ১ আমরা জািন পিৃথবীেত আমরা তাঁবরু মত য বািডে়ত বাস কির তা যিদ ন হেয় যায় তেব আমােদর একিট ঈ বরদ
বািড় আেছ, য বািড় মানেুষর তরী নয়, বেগ স বািড় িচরকাল ধেরই আেছ। ২ বা িবক আমরা এই তাঁবেুত থাকেত

†৪:১৩ উ ৃিত গীত ১১৬:১০.
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থাকেত কাতরভােব আতনাদ করিছ। আমরা মেন রােণ কামনা করিছ য আমােদর বগীয় আবাস িদেয় আমােদর ঢেক দওয়া
হা । ৩ কারণ আমরা িব বাস কির য এই পাশাক পরবার পর দখা যােব য আমরা উল নই। ৪ বা েব আমরা এই দেহর

মে য থেক ভারা রা হওয়ােত আতনাদ করিছ। আমােদর বতমান ( দহ প) পাশাকিট যাগ করার ই া আমােদর নই;
বরং আমরা চাই য নতনু ( বগীয় দহ প) পাশাকিট পরুাতেনর ওপর পির যােত ন বর জীবন আবতৃ হেয় যায়। ৫ আর এর
জ য ঈ বর আমােদর র ত কেরেছন। এইজ য িতিন পিব র আ ােক আমােদর কােছ জািমন ব প পািঠেয়েছন।

৬ আমােদর মেন সবদা ভরসা আেছ; আমরা জািন যতিদন এই দেহর ঘের বাস করব ততিদন আমরা রভরু কাছ থেক
দূের থাকব। ৭ আমরা িব বােসর বারা চিল, বাইেরর দেৃ যর বারা নয়। ৮ তাই আিম বিল য আমােদর িনি ত ভরসা আেছ
এবং বা িবক আমরা এই দহ যাগ কের, আমােদর রকৃত আবাস রভরু কােছ থাকাই ভাল মেন কির। ৯ আমােদর ল ্য
এই য আমরা এই দেহর ঘের বাস কির বা না কির, আমরা যন ঈ বরেক স কের চিল। ১০ কারণ আমােদর সকলেক
রীে র িবচারাসেনর সামেন দাঁডা়েত হেব; আর এই ন বর দেহ বাস করার সময় আমরা ভাল বা ম যা িকছ ু কেরিছ তার

উপযু রিতদান আমােদর রে যকেক দওয়া হেব।

ঈ বেরর সে স ক াপন
১১ তাই রভরু ভয় িক, তা জানােত পের আমরা রে যক মানষুেক বাঝাি যন তারা আমােদর কথায় িব বাস কের।

ঈ বর আমােদর অ েরর কথা সু ভােব জােনন; আর আিম আশাকির তামরাও আমােদর অ েরর কথা জান। ১২ আমরা
আবার তামােদর কােছ িনেজেদর যা য পা র বেল রমাণ িদেত চাইিছ না, িক আমােদর জ য গব করার সেুযাগ তামােদর
িদি ; উে য এই যারা কান যি র দেয়র কথা িবেবচনা না কের দ ৃ যমান িবষয় িল িনেয় গব কের, এইসব লাকেদর
যন তামরা উিচত জবাব িদেত পার। ১৩ যিদ আমরা হতবিু হেয় থািক তেব তা ঈ বেরর জ য এবং যিদ আমােদর িবচার

বিু িঠক থােক তেব তা তামােদর জ য। ১৪ রীে র ভালবাসা আমােদর িনয়ি রত কের, কারণ আমরা িনি তভােব বেুঝিছ
িতিন ( রী ) সকেলর জ য মতৃু্যবরণ করেলন, তােত সকেলরই মতৃু্য হল। ১৫ রী সকেলর জ য মতৃু্যবরণ করেলন। তাই
যারা জীবন পল, তারা আর িনেজেদর উে ে য নয়, বরং িযিন তােদর জ য মতৃু্যবরণ কেরিছেলন ও পনু ি ত হেয়েছন,
তাঁরই উে ে য যন জীবনযাপন কের।

১৬ তাই এখন থেক আমরা আর কাউেকই জাগিতক দিৃ ভ ী িদেয় িবচার কির না। যিদও আেগ রী েক আমরা জাগিতক
দিৃ ভ ী িদেয়ই িবচার কেরিছ তবু এখন আর তা কির না। ১৭ সতুরাং কউ যিদ রীে র সে িমিলত হয়, তেব স এক নতনু
সিৃ হেয় ওেঠ, তার জীবেনর পরুােনা িবষয় িল অতীত হেয় যায়; দখ, তার সবই এখন নতনু হেয় উেঠেছ। ১৮ সম িকছইু
ঈ বর থেক এেসেছ, িযিন রীে র মা যেম িনেজর সােথ আমােদর পনুিমিলত কেরেছন এবং অ যেদর তাঁর সে আবার িমলন
কিরেয় দওয়ার কাজ আমােদর িদেয়েছন। ১৯ যমন বলা হেয় থােক: ঈ বর রীে র মা যেম জগতেক পনুরায় তাঁর িনেজর
সে িমিলত করার কাজ করিছেলন। িতিন রীে মানেুষর সকল পাপেক পাপ বেল গ য না কের িমলেনর বাতা জানাবার ভার
আমােদর িদেয়েছন। ২০ রীে র হেয়ই আমরা কথা বেলিছ। রীে র হেয় কথা বলেত আমােদর পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব
আমােদর মা যেম ঈ বর লাকেদর ডাকেছন। আমরা রীে র হেয় তামােদর অনেুরাধ করিছ, তামরা ঈ বেরর সােথ িমিলত
হও। ২১ রী কান পাপ কেরন িন; িক ঈ বর রীে র ওপর আমােদর পােপর সব দাষ চািপেয় িদেয়েছন, যন রীে র
মে য ঈ বেরর সে আমােদর সসু ক ািপত হয়।

৬ ১ ঈ বেরর সহকমী িহসােব আমরা তামােদর অনেুরাধ করিছ, তামরা ঈ বেরর য অনু রহ লাভ কেরছ তা িন ল হেত
িদও না। ২ কারণ ঈ বর বেলন,

“আিম উপযু সমেয় তামােদর রাথনা নলাম
এবং পির রােণর িদেন আিম তামােদর সাহা য করলাম।” ‡

আিম যা বলিছ শান, এখনই সই “উপযু সময়।” আজই “পির রােণর িদন।”
৩ আমরা চ া কির যন আমােদর কান কােজর বারা কউ িবি ত না হয়। যন আমােদর কােজর কান রকম িন া

কউ করেত না পাের। ৪ আমরা সব িবষেয় িনেজেদর ঈ বেরর সবক বেল রমাণ কির। আমরা ধেয্যর সে ঃখেভাগ
কের সবসময় ক ও িনযাতন স য কেরিছ। ৫ আমােদর মারেধার করা হেয়েছ, কারাগাের দওয়া হেয়েছ, মারমখুী জনতার
সামেন আমােদর দাঁডা়েত হেয়েছ। কাজ করেত করেত অবস হেয়িছ, কত রাত না ঘিুমেয় কািটেয়িছ, এমনিক অনাহােরও
কতিদন কেটেছ। ৬–৭ এসব সেৎ বও আমরা আমােদর জীবেনর পিব রতা, ান, ধয্য, হ, মমতা, পিব র আ া, রকৃত
ভালবাসা ও সে যর রচার বারা এবং ঈ বেরর পরা রেমর বারা, িক আ রমেণ িক আ র ায় উভয় ে রই সদাচােরর
অ র যবহার কের রমাণ িদেয়িছ য আমরা ঈ বেরর সবক।

‡৬:২ উ ৃিত িযশাইয় ৪৯:৮.
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৮ আমরা স ািনত হেয়িছ, আবার অস ািনতও হেয়িছ। আমরা অপমািনত হেয়িছ, আবার রশংিসতও হেয়িছ। আমােদর
িম যাবাদী িহেসেব ধরা হেয়েছ যিদও আমরা স য বিল। ৯ িকছ ু লাক আমােদর রিরত বেল বীকার কের না, িক তবওু
আমরা বীকৃত। মেন হি ল আমরা মতৃু্যর মেুখামিুখ হেয়িছ, িক দখ আমরা মিরিন। আমােদর শাি দওয়া হে , িক
মের ফলা হে না। ১০ একিদেক মেন হয় আমরা ঃখ পাি িক আমরা সদাই আন করিছ। মেন হয় আমরা িনঃ ব, তবু

সবিকছইু আমােদর আেছ। ধের নওয়া হয় আমরা দির র িক আমরা অপরেক ধনবান কির।
১১ হ কির ীয়গণ, খালাখিুলভােবই আমরা তামােদর সে কথা বেলিছ। আমােদর দয় তামােদর জ য স ূণ খালা

রেয়েছ। ১২ তামােদর রিত আমােদর ভালবাসা অটটু আেছ; িক তামরা তামােদর ভালবাসা থেক আমােদর দূের রেখছ।
১৩ আিম তামােদর স ান মেন কের বলিছ, আমরা যমন তামােদর ভালেবেসিছ তামরাও যন তমিন মন রাণ খেুল আমােদর
ভালবাস।

অিব বাসীেদর সে স ক াপেন সতকবাণী
১৪ তামরা অিব বাসীেদর থেক আলাদা, তাই তােদর সে িনেজেদর যু কেরা না, কারণ যায় ও অ যােয়র মে য কান

যাগ থাকেত পাের না। অ কােরর সােথ আেলার িক কান যাগােযাগ থাকেত পাের? ১৫ রী এবং িদয়াবেলর মে য িক কান
স ক থাকেত পাের? অিব বাসীর সােথ িব বাসীরই বা িক স ক? ১৬ ঈ বেরর মি েরর সােথ রিতমারই বা িক স ক?
কারণ আমরাই তা জীব ঈ বেরর মি র; যমন ঈ বর বেলেছন:
“আিম তােদর মে য বাস করব এবং তােদর মে য যাতায়াত করব;
আিম তােদর ঈ বর হেবা ও তারা আমার লাক হেব।” ¶
১৭ রভু বেলন, “ তামরা তােদর ম য থেক বিরেয় এস,
তােদর থেক পথৃক হও
এবং অ িচ িজিনস শ কেরা না,
তাহেল আিম তামােদর রহণ করব।” §
১৮ “আিম তামােদর িপতা হব
ও তামরা আমার পু র ক যা হেব।” একথা সবশি মান রভু বেলন। **

৭ ১ ি রয় ব ুগণ, এই সম রিত িত যখন আমােদর রেয়েছ তখন এস, যা িকছ ুআমােদর দহ বা আ ােক অ িচ কের
তার থেক মু হেয় িনেজেদর িচ কির। ঈ বেরর স ান কের িনেজেদর পণূ েপ পিব র কির।

পৗেলর আন
২ তামােদর দেয় আমােদর ান িদও। আমরা কারও িত কির িন, কাউেক সবনােশর পেথ িনেয় যাই িন, কাউেক ঠকাই

িন। ৩ আিম তামােদর দাষী করেত একথা বলিছ তা নয়; আমরা তামােদর এত ভালবািস য আমরা মির তা একসে মরব,
বাঁিচ তা একসে ই বাঁচব। ৪ তামােদর ওপর আমার বড় আ া আেছ আর তামােদর িনেয় আমার খবুই গব। আমােদর সম
কে র মে য তামােদর কাছ থেক আিম যেথ উৎসাহ পেয়িছ, তাই আমার মেন বড় আন ।

৫ যখন আমরা মািকদিনয়ােত এেসিছলাম, তখনও আমােদর দিহকভােব িব ুমা র িব রাম হয় িন। কারণ আমরা সব িদক
থেক ক পেয়িছলাম, বাইের িছল ঝগডা়ঝািট ও মেন িছল ভয়। ৬ তবওু ঈ বর িযিন িনরাশ রােণ সা বনা দন, িতিন

তীতেক িনেয় এেস আমােদর সা বনা িদেলন। ৭ কবল তীেতর আসার জ য নয়, তামরা তােক য সা বনা িদেয়ছ তার
জ যও। িতিন আমােদর জািনেয়েছন আমােদর দখার জ য তামােদর কত গভীর আ রহ রেয়েছ। তামরা যা কেরছ তার
জ য তামরা িক পিরমাণ ঃিখত এবং আমার জ য তামােদর আ রেহর কথাও তীত আমােদর জািনেয়েছন। এর ফেল আিম
আরও আনি ত হেয়িছ।

৮ যিদও আমার িচিঠ তামােদর িকছ ুসমেয়র জ য ঃখ িদেয়েছ তবু অনেুশাচনা কির না, কারণ রথেম অনেুশাচনা করেলও
আিম দখিছ য সই িচিঠ তামােদর মেন মা র িকছকুােলর জ য যথা িদেয়েছ। ৯ এখন আিম আন করিছ, তামরা
মেন যথা পেয়িছেল বেল নয়, িক তামােদর সই ঃখ ও যথা তামােদর জীবনেক পিরবিতত কেরেছ বেল। ঈ বেরর
ই ানসুােরই তামরা ঃখ পেয়িছেল, তাই আমােদর বারা তামােদর কানরকম িত হয় িন; ১০ কারণ ঈ বেরর ই ানসুাের
ঃখ মানেুষর দেয় ও জীবেন অনতুাপ আেন আর তা মিু র িদেক িনেয় যায় এবং তােত আমােদর ঃখ করার িকছ ু নই। িক

¶৬:১৬ উ ৃিত লবীয় ২৬:১১-১২.
§৬:১৭ উ ৃিত িযশাইয় ৫২:১১.
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২ কির ীয় ৭:১১ 6 ২ কির ীয় ৮:১৯

এই জগেতর দওয়া ঃখ মানষুেক অন মতৃু্যর িদেক ঠেল দয়। ১১ দখ, ঈ বেরর ই ানসুাের য ঃখ তামােদর হেয়েছ,
তা তামােদর কত ম ল কেরেছ, তামােদর কত আ িরক কের তেুলেছ। িনেজেদর িনেদাষ বেল রমাণ করার জ য তামােদর
কত ই া হেয়িছল, তামােদর মেন কত রাধ ও ভয় জেগিছল, আমােদর দখার জ য তামােদর কত আ রহ হেয়িছল,
তামােদর মেন কত দরদ এেসিছল, অ যােয়র শাি দবার জ য তামােদর কত ই া হেয়িছল। সবিকছেুতই তামরা রমাণ

কেরছ য স িবষেয় তামরা িনেদাষ। ১২ আিম তামােদর কােছ িচিঠ িলেখিছলাম বেট, িক য অ যায় কেরেছ বা যার ওপর
অ যায় করা হেয়েছ তােদর জ য নয়, বরং তামােদর িলেখিছলাম যােত ঈ বেরর সামেন আমােদর রিত তামােদর য এই
আনগু য আেছ তা উপলি করেত পার। ১৩ এইসেবর জ য আমরা উৎসািহত হেয়িছ।

আমােদর সই উৎসােহর ওপের তীেতর আন আমােদর আরও আনি ত কেরেছ। তামােদর সকেলর কাছ থেক িতিন
অ ের নতনু শি লাভ কেরেছন। ১৪ তাঁর কােছ আিম কান িবষেয় যিদ তামােদর জ য গব কের থািক, তােত লি ত হই িন;
িক আমরা যমন তামােদর কােছ সবিকছইু স যভােব য কেরিছ, তমিন তীেতর কােছ আমােদর সই গবও স য বেল

রমাণ হল। ১৫ তামরা সকেল তাঁেক কমন মা য কেরিছেল, কমন ভয় ও স ােনর সে তাঁেক রহণ কেরিছেল, স সব
রণ কের তামােদর রিত তাঁর ভালবাসা আরও বেড় গেছ। ১৬ এই জ য আিম খশুী কারণ আিম তামােদর ওপর স ূণ

িনভর করেত পাির।

দােনর িবষয়

৮ ১ ভাই ও বােনরা, মািকদিনয়ার রী ম লী িলর মে য ঈ বেরর অনু রহ য কাজ কেরেছ তা আমরা তামােদর জানাি ।
২ যিদও ঃখ ক ভাগ করার ম য িদেয় তােদর পরী া করা হেয়েছ এবং যিদও তারা অিত দির র, তবু তােদর মেন

এতই আন য তারা অ যেক খালা হােত দান কেরেছ। ৩ আিম সা ী িদি য তারা িনেজর ই ায় যতদূর সা য এমনিক
সাে যর অিতির দান কেরিছল। ৪ তারা আমােদর ঐকাি ক অনেুরাধ জািনেয় বেলিছল, ঈ বেরর লাকেদর এই সবার কােজ
অংশ রহণ করার সেুযাগ যন তােদর দওয়া হয়। ৫ তারা এমনভােব দান কেরিছল যা আমরা আশাই কির িন। তারা ঈ বেরর
ই ামেতা রথেম িনেজেদর রভরু কােছ এবং পের আমােদর িদেয় িদল।

৬ সইজ য আমরা তীতেক অনেুরাধ করলাম যােত িতিন এর আেগ য কাজ করেত কেরিছেলন, সই অনু রেহর কাজ
শষ কেরন। ৭ সবিকছ ু যমন তামােদর রচরু পিরমােণ আেছ—িব বাস, বলার মতা, ান, সব িবষেয়র রিত তামােদর

আ রহ এবং আমােদর রিত ভালবাসা, িঠক এইভােব দান করার ণিটও যন তামােদর রচরু পিরমােণ থােক।
৮ আিম আেদশ কের বলিছ না, িক অে যর আ রেহর উদাহরণ িদেয় তামােদর ভালবাসা যথাথ িকনা পরী া করিছ।

৯ কারণ তামরা আমােদর রভু যী রীে র অনু রেহর কথা জান। িতিন ধনী হেয়ও তামােদর জ য দির র হেলন, যােত
তামরা তাঁর দািরে য ধনবান হেয় উঠেত পার।

১০ এিবষেয় আিম আমার পরামশ তামােদর িদি কারণ তামােদর পে এটা ম লজনক। যেহতু গত বছর তামরাই
রথম কাজ করেত আর কেরিছেল, ধু তাই নয় সই কাজ করার ই াও তামরাই রথেম রকাশ কেরিছেল। ১১ তামরা

আ রেহর সােথ য দওয়ার কাজ কেরিছেল, এখন তা সই একই আ রেহর সে তামােদর সা যমত শষ কর। ১২ কারণ
দবার মেতা ই া থাকেল তেবই তামােদর দান রা য হেব। তামােদর যা আেছ সই িভি েত িদেলই তামােদর দান রা য

হেব, তামােদর যা নই সই অনযুায়ী নয়। ১৩ কারণ আমােদর উে য এই নয় য, অ য সকেল আরাম করেব আর তামরা
কে পডে়ব, বরং সব িকছেুত যন সমতা থােক। ১৪ বতমােন তামােদর যেথ রেয়েছ, তার থেক িদেয় তােদর রেয়াজন
মটােত পারেব, আবার রেয়াজেন তােদর যা বশী হেব তা িদেয় তামােদর অভাব িমটেব। এইভােব যন সব র সমতা বজায়

থােক। ১৫ শাে র যমন লখা আেছ,
“ য বশী কুেডা়েলা, তার বাডি়ত থাকল না;
য অ কুেডা়েলা, তার অভাব হল না।” ††

তীত ও তার স ীরা
১৬ তামােদর জ য আমার য আ রহ আেছ, িঠক সই রকম আ রহ ঈ বর তীেতর অ ের িদেয়েছন বেল আিম ঈ বরেক

ধ যবাদ িদই। ১৭ তীত য আমােদর অনেুরাধ রেখেছন তাই নয়, িতিন এতই আ রহী িছেলন য িনেজর ই ায় তামােদর কােছ
যাে ন। ১৮ আমরা তীেতর সে সই ভাইেক পাঠাি , িযিন সসুমাচার রচােরর জ য সম ম লীেত রশংিসত। ১৯ কবল
তাই নয়, আমােদর সহযা রী িহেসেব রভরু মিহমার জ য এই দান িনেয় যাবার দ ন ও আমােদর সাহা য করার ই ােক

রমাণ করেত বা িবক ম লী িল তােক মেনানীত কেরিছল।

††৮:১৫ উ ৃিত যা রাপু ক ১৬:১৮.
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২০ আমরা এই দািয় ব স েক সতক যােত এই িবপলু অথ িবতরণ স েক কউ যন আমােদর সমােলাচনা না কের।
২১ কারণ কবল রভরু সামেন নয়, িক মানেুষর দিৃ েত যা ভাল, তাও আমরা ল ্য রািখ।

২২ আর ওেদর সােথ আমােদর ভাইেক পাঠালাম, যাঁেক আমরা অেনকবার অেনক িবষেয় পরী া কের এইসব কােজ উে যাগী
দেখিছ এবং তামােদর রিত তাঁর এই দঢৃ় িব বােসর জ য এবার আরও বশী আ রহী দখিছ।

২৩ তীেতর কথা যিদ বলেত হয়, তেব িতিন আমার সহকমী ও তামােদর সাহাে যর কােজ আমার সহকারী। আমােদর
ভাইেদর িবষয় যিদ বলেত হয়, তেব বিল তাঁরা ম লী িলর রিতিনিধ ব কেরন এবং রীে র পে গৗরব আেনন। ২৪ অতএব
তামােদর ভালবাসার রমাণ এবং তামােদর ওপর আমােদর গেবর কারণ, এই ই িবষেয়র রমাণ তাঁেদর দখাও, যােত

সম ম লী তা দখেত পায়।

সাথী রী ীয়ানেদর সাহা য

৯ ১ এখন বঝুেত পারিছ য ঈ বেরর লাকেদর সাহাে যর যাপাের তামােদর িকছ ু লখার রেয়াজন নই। ২ কারণ আিম
তামােদর আ রহ জািন এবং তামােদর িবষেয় মািকদিনয়ানেদর কােছ এই গব কের থািক য গত বছর থেক আখায়ার

লাকরা অথাৎ তামরা তরী হেয় রেয়ছ। আর এই ঘটনা তােদর বশীর ভাগ লাকেক দােনর িবষেয় উৎসািহত কের তেুলেছ,
তারাও িদেত চাইেছ। ৩ িক আিম সই ভাইেদর পাঠাি যােত তামােদর স বে আমােদর য গব তা িবফল না হয়, যন
আিম যমন তােদর বেলিছ সইমেতা তামরা র ত হেয় থােকা। ৪ তা না হেল মািকদিনয়ার িকছ ু লাক যিদ আমার সােথ
আেস এবং তামােদর র ত না দেখ, তাহেল এই িন য়তা বাধ আমােদর ও তামােদর উভেয়র পে ই ল ার িবষয় হেব।
৫ সইজ য আিম ভাইেদর এই অনেুরাধ করা রেয়াজন মেন করলাম, যােত তাঁরা আেগ তামােদর কােছ যান এবং দান িহসােব
য অথ তামরা দেব বেলিছেল, সই দান সং রহ কের র ত থাকেত পােরন। সই দান যন ব াদান হয়, জার কের

আদায় করা চাঁদার টাকা না হয়।
৬ মেন রেখা, য অ পিরমােণ বীজ বােন, স অ পিরমাণ ফসল কাটেব এবং য যেথ পিরমাণ বীজ বােন স রচরু

ফসল কাটেব। ৭ রে যেক িনেজর িনেজর অ ের যমন ি র কেরেছ, সই মেতাই দান ক ক, মেন ঃখ পেয় অথবা জার
করা হেয়েছ বেল নয়, কারণ খশুী মেন যারা দয়, ঈ বর তােদর ভালবােসন। ৮ ঈ বর তামােদর সব রকার আশীবাদ রচরু
পিরমােণ িদেয় থােকন, যন সব সময় তামােদর সব িকছইু বশী পিরমােণ থােক এবং যন সব রকম ভাল কাজ করার জ য
সব সমেয় তামােদর ই া ও রেয়াজেনর অিতির সবই থােক। ৯ যমন শাে র লখা আেছ:
“ধািমক দির রেক মু হে দান কের;
তার সই স  কাজ িচর ায়ী।” ‡‡
১০ িযিন কৃষকেক বানার জ য বীজ ও আহােরর জ য খা য জিুগেয় থােকন, িতিন তামােদর বানার জ য আি ক বীজ
জাগােবন এবং তার বিৃ সাধন করেবন। তামােদর দানশীলতা রচরু ফসল উৎপ করেব। ১১ ঈ বর তামােদর সব িবষেয়

সম ৃ করেবন যন তামরা সব সমেয় মহ হও। আমােদর মা যেম তামােদর দান যখন অভাবীেদর হােত দব, তখন তারা
আনে ঈ বরেক ধ যবাদ জানােব।

১২ তামােদর এই দােনর ফেল ঈ বেরর লাকেদর ধু য অভাব িমটেব তা নয় বরং এই দান ঈ বেরর রিত অেনক
ধ যবােদর বারা উপেচ পডে়ব। ১৩ তামােদর এই কাজ য আনগুে যর রমাণ দয় তার জে য তারা ঈ বেরর রশংসা
করেব, এই আনগু য তামােদর রীে র সসুমাচােরর ওপর িব বাস থেক আেস। খালা হােত তামরা য দান তােদর ও
অপেরর সে ভাগ কের িনেয়ছ তার জ য তারা ঈ বেরর রশংসা করেব। ১৪ তারা যখন তামােদর জ য রাথনা কের তখন
তামােদর সাথী হবার ই া করেব। তামােদর ওপের য মহা-অনু রহ ঈ বর িদেয়ছন, তার কথা মেন কেরই তারা এমন ই া

করেব। ১৫ ঈ বেরর অপবূ অবণনীয় দােনর জ য তাঁেক ধ যবাদ।

িনেজর কােজর পে পৗল

১০ ১ আিম পৗল িনেজ রীে র িবনয় ও সৗজে যর দাহাই িদেয় তামােদর অননুয় করিছ। আিম নািক তামােদর সামেন
িবন র িক পছেন িচিঠেত তামােদর কডা় কডা় কথা বিল। ২ িকছ ু িকছ ু লাক মেন কের য আমরা জাগিতক ভােব

চিল। আিম িমনিত কির যখন আিম আসব তখন যন আমােক সই দঢৃ় সাহস দখােত না হয়, য সাহস আিম সইসব লাকেদর
কােছ দখােনা আব যক মেন কির। ৩ আমরা জগেতই বাস কির িক জগৎ যভােব যু কের আমরা সইভােব কির না। ৪ জগৎ 
য যেু র অ র যবহার কের, আমরা তার থেক বত র যু া র যবহার কির। আমােদর যেু র অ র ঈ বেরর

পরা রম; এই যু া র শ র সদুঢৃ় ঘাঁিট বংস করেত পাের। লাকেদর বােজ িবতক আমরা িবফল করেত পাির। ৫ য

‡‡৯:৯ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১২:৯.
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সম গবজনক িবষয় ঈ বর িবষয়ক ােনর িব ে যায়, আমরা তােদর রে যকেক বংস কির এবং সম িচ ােক বশীভতূ
কের রীে র অনগুত কির। ৬ যখন তামরা স ূণভােব আমােদর অনগুত হেব, তখনই আমরা অবা যতার রিতিট কাজেক
শাি িদেত র ত হব।

৭ তামােদর সামেনর িবষয় িলর িদেক দখ, কউ যিদ িনেজেদর ওপের িব বাস রেখ বেল, আিম রীে র লাক, তেব
তার আবার একথাও বাঝা উিচত য তার মত আমরাও রীে র লাক। ৮ একথা িঠক য রভু য ক ৃ ব আমােদর িদেয়েছন
তাই িনেয় আমরা বশ গব কির। তামােদর যথা িদেত নয়, িক তামােদর শি শালী কের তলুেতই িতিন আমােদর এই
অিধকার িদেয়েছন, আর তা িনেয় আমরা ল া পাি না। ৯ আিম িচিঠ িল িদেয় য তামােদর ভয় দখাি এরকম মেন কেরা
না। ১০ কউ কউ বেল, “তার িচিঠ েলা মেন রখাপাত কের এবং শি শালী, িক লাক িহসােব িতিন বল এবং তাঁর কথা
বলার ধরণ এেকবােরই দয় রাহী নয়।” ১১ এই ধরেণর লাক বঝুকু য অনপুি ত থাকাকালীন আমােদর িচিঠর মে য য
শি রকাশ পেয়েছ, আমরা যখন তামােদর সামেন উপি ত হব তখন আমােদর কােজও সই একই শি দখেত পােব।

১২ কারণ এমন কান লােকর সােথ আমরা িনেজেদর গণনা বা তলুনা করেত সাহস কির না, যাঁরা িনেজরাই িনেজেদর উ
রশংসা কের থােক। তারা পর েরর মে য িনেজেদর পিরমাপ কের এবং িনেজেদর সােথ িনেজেদর তলুনা কের।

১৩ িনেজেদর িবষেয় যতটকুু গব করার অিধকার আমােদর আেছ, আমরা তার বশী করব না, বরং ঈ বর আমােদর কমে ে র
য সীমা িন পণ কেরেছন সই সীমার মে য থাকব। সই সীমার মে য তামরাও আেছা। ১৪ তামােদর কােছ িগেয়িছলাম বেল
তামােদর িনেয় আমরা যখন গব কির, তখন সীমার বাইের িকছ ু বিল না, কারণ রীে র সসুমাচার িনেয় আমরাই তামােদর

কােছ রথম পৗঁেছিছলাম। ১৫ আমােদর কাজ িনেয় গব করার য সীমা তা আমরা ছািডে়য় যাব না। অে যরা িক করেছ তা
আমােদর গেবর িবষয় নয়; পিরবেত আমরা আশা কির য তামােদর িব বাস বাডব়ার সােথ সােথ আমরা তামােদর মে য
আরও কাজ করেত পারব। ১৬ তখন আমরা তামােদর নগর ছািডে়য়ও জায়গায় জায়গায় সসুমাচার রচার করেত পারব।
অপেরর এলাকার করা কােজর জ য আমরা গব করব না। ১৭ তেব, “ য গব করেত চায় স রভেুক িনেয়ই গব ক ক।”
¶¶১৮ কারণ য মানষু িনেজর স েক উ ধারণা পাষন কের স নয়, িক রভু যার স েক উ ধারণা পাষন কেরন স-ই
ভাল বেল রমািণত হয়।

পৗল এবং ভ রিরতরা

১১ ১ যখন তামরা আমার িনবিু তা দখেত পাও তখন একটু ধয্ ধের আমােক স য করেব এই আিম চাই। দয়া কের
আমার রিত সিহ ু হও। ২ আিম অ ের তামােদর জ য বালা অনভুব করিছ। এই অ বালা বয়ং ঈ বেরর

অ র থেক আেস। আিম তামােদর এক বেরর সে িবেয় িদেত রিত া কেরিছ, যন সতী ক যা েপ তামােদর রীে র
কােছ উপহার িদেত পাির। ৩ িক আমার ভয় হে সাপ যমন িনেজর চাতরুীেত হবােক ভিুলেয়িছল, সইরকম কউ যন
তামােদর মন কলিুষত না কের এবং রীে র রিত তামােদর য পণূ ও িব অনরুাগ আেছ তা থেক তামােদর যন দূের

সিরেয় িনেয় না যায়। ৪ কান আগ ক যিদ এমন আর এক যী েক রচার কের, যােক আমরা রচার কির িন, অথবা আেগই
রহণ কেরছ এমন আ া ছাডা় যিদ তামরা অ য কান আ া পাও, বা আেগ রহণ কর িন এমন কান অ য রকেমর সসুমাচার

পাও তেব তা ভালভােব স য কেরা।
৫ কারণ আমার মেন হয় না য আিম তথাকিথত সই “মহান রিরতেদর” থেক কান অংেশ িপিছেয় পেড় আিছ। ৬ িক

যিদও আিম খবু ভাল ব া নই, তবওু আমার ান সীিমত নয় এবং তা সবরকেমই পির ারভােবই তামােদর দিখেয় িদেয়িছ।
৭ তামরা যন উ ত হেত পার তাই িনেজেক নত কের আিম িক পাপ কেরিছ? তামােদর মে য িবনা পাির রিমেক ঈ বেরর

সসুমাচার রচার কের িক ভলু কেরিছ? ৮ তামােদর মে য সবার জ য অ য ম লী থেক টাকা িনেয় আিম তােদর লঠু কেরিছ;
৯ এবং যখন তামােদর কােছ িছলাম তখন আমার অভাব হেলও আিম কাউেক ভার র কির িন, কারণ মািকদিনয়া থেক ভাইরা
এেস আমার রেয়াজন মটােলন। যাঁ, আিম যােত কান িবষেয় তামােদর কােছ হাত না পািত, িনেজেক সইভােব র া কেরিছ
এবং করব। ১০ স যই রীে র সততা যখন িনি তভােব আমার মে য আেছ, তখন আখায়ার কান অ েল কউ এই গব করা
থেক আমায় িবরত করেব না। আিম তামােদর বাঝা হেত চাই না। ১১ তার মােন িক এই য আিম তামােদর ভালবািস না?

ঈ বর জােনন আিম তামােদর ভালবািস।
১২ িক এখন আিম যা করিছ, সই কাজ আরও করব যােত যারা গব করার সেুযাগ খাঁেজ, তােদর িবরত করেত পাির।

যারা গব কের তােদর যন তামরা আমােদর সমান ভাব; ১৩ কারণ তারা ভ রিরত, তারা িম যা বেল। তারা রব ক কমী,
তারা রিরেতর ছ েবশ ধেরেছ। তারা এমনভাব দখায় যােত লােক মেন কের য তারা রীে র রিরত। ১৪ এটা আ য

¶¶১০:১৭ উ ৃিত িযর. ৯:২৪.
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নয়, কারণ শয়তান িনেজও িনেজেক দীি ময় বগদূত িহসােব দখাবার জ য বদেল ফেল। ১৫ অতএব তার সবকরাও য
ধািমকতার সবকেদর বশ ধারণ কের, এেত আ য হবার িকছইু নই, পিরণােম তােদর কােজর জ য তারা শাি েভাগ করেব।

পৗল িনেজর ঃখেভােগর কথা বলেলন
১৬ আিম আবার বলিছ, কউ আমােক মখূ মেন না ক ক, িক যিদ তামরা মেন কর, তেব আমােক মখূ বেলই রহণ কর;

তােত আিমও একটু গব করেত পারব। ১৭ আিম িনেজেক জািন তাই আিম গব কির। এখন আিম যা বলিছ তা রভরু আেদশ
মত বলিছ না িক এক িনেবােধর মেতাই এই গব করিছ। ১৮ যেহতু অেনেকই জাগিতক িবষেয় গব কের, তাই আিমও গব
করব। ১৯ কারণ তামরা যারা বিু মান তারা িনেবাধ লাকেদর রিত আনে র সােথ সিহ ুতা দিখেয় থাক। ২০ আিম জািন
তামরা সিহ ু, এমন িক, তােদর রিতও যারা তামােদর আেদশ কের, শাষণ কের, ফাঁেদ ফেল, িনেজেদর তামােদর থেক

ভাল বেল মেন কের অথবা তামােদর গােল চড় মাের। ২১ একথা বলেত আমার ল া বাধ হয় য আমরা তামােদর রিত
িনতা “ বল” বেলই রকম যবহার কির িন!

িক গব করার মেতা যেথ সাহস যিদ কােরা থােক, তেব আিম সাহসী হব ও গব করব। আিম মেূখর মেতা কথা বলিছ।
২২ তারা িক ই রীয়? আিমও তাই। তারা িক ই রােয়লী? আিমও তাই। তারা িক অ রাহােমর বংশধর? আিমও তাই। ২৩ তারা
িক রীে র সবক? এমন গব করা পাগেলর মত শানােলও আিম তােদর থেক অেনক বশী রীে র সবা করিছ। আিম
তােদর থেক অেনক বশী কেঠার পির রম কেরিছ, তােদর থেক ব বার বশী কারাদ ভাগ কেরিছ, অেনকবার চাবেুকর মার
স য কেরিছ, অেনকবার মতৃু্যমেুখ পেডি়ছ।

২৪ ই দীেদর কাছ থেক পাঁচবার উনচি শিট কের চাবেুকর মার খেত হেয়েছ। ২৫ িতনবার আমােক লািঠেপটা কেরেছ,
একবার আমার ওপর পাথর ছাঁডা় হেয়েছ, িতনবার ঝেড় জাহাজ ডিুবেত আিম ক পেয়িছ এবং সারা িদনরাত অগাধ জেলর
মে য কািটেয়িছ। ২৬ লপেথ যা রাকােল ব বার িবপেদ পেডি়ছ, নদী থেক িবপদ এেসেছ, কতবার ডাকােতর হােত, কতবার
আমার আপনজন, ই দী ও অই দীেদর বারা িবপদ র হেয়িছ। শহেরর মে য মহা িবপেদ পডে়ত হেয়েছ, কখনও রামা েল,
কখনও িবপদ স ুল সমেু রর মে য এবং ভ রী ীয়ানেদর কাছ থেক।

২৭ অেনকবার অনাহাের িদন কািটেয়িছ, যেথ পাশােকর অভােব রচ শীেত ক পেয়িছ। ২৮ আর সব সম যা যাক,
একিট সম যা রিতিদন আমার ওপের চেপ রেয়েছ, তা হল সম ম লীর িচ া। ২৯ কউ বল হেল আিম িক সই বলতার
সহভাগী হই না? কউ বাধা পেয় পােপর পেথ নেম গেল আিম িক রােগ বেল উিঠ না?

৩০ যিদ গব করেত হয়, তেব আমার নানা বলতার িবষেয় গব করব। ৩১ রভু যী রীে র ঈ বর ও িপতা, িযিন যেুগ যেুগ
রশংিসত িতিন জােনন য আিম িম যা বলিছ না। ৩২ যখন আিম দে শেক িছলাম, তখন রাজা আিরতার অধীন রা যপাল

আমােক ব ী করার জ য দে শকীয়েদর সই শহেরর চারপােশ পাহারা বিসেয়িছেলন। ৩৩ িক আমার ব ুরা শহেরর পাঁিচেলর
একটা ফাঁক িদেয় একটা ঝিুডে়ত কের আমােক নািমেয় িদেয়িছেলন। এইভােব সই রা যপােলর হাত থেক পািলেয়িছলাম।

পৗেলর জীবেন এক িবেশষ আশীবাদ

১২ ১ গব করা আমার রেয়াজন, যিদও এর বারা কান লাভই হয় না। িক রভরু দওয়া নানা দশন ও রকােশর
স েক আমােক বলেত হেব। ২ আিম রীে আি রত একিট লাকেক জািন, চা বছর আেগ যােক ততৃীয় বেগ

িনেয় যাওয়া হেয়িছল, সশরীের না অশরীের তা জািন না, ঈ বর জােনন। ৩–৪ এই লাকিটর যাপার আিম জািন, সশরীের িক
অশরীের, তা আিম জািন না, ঈ বর জােনন। স বেগা যােন থাকায় এমন সব িব য়কর কথা েনিছল, যা িনেয় মানেুষর
কথা বলা উিচত নয়। ৫ এমন লােকর জ য গব করব; িক িনেজর জ য গব করব না। কবল নানা বলতার জ য গব করব।

৬ যিদ আিম িনেজর িবষেয় গব কির তােতও মখূতার পিরচয় দব না, কারণ আিম সি য কথাই বলব। তবওু িনেজর িবষেয়
বডা়ই করব না কারণ আমােক তারা যমন দখেছ এবং আমার কথা যমন নেছ, আমােক যন তার থেক মহান বেল মেন না
কের।

৭ ঐসব অসাধারণ রকােশর অিভ তার জ য আিম যন গব না কির, সইজ য আমার দেহ একটা কাঁটা (ক দায়ক
সম যা) দওয়া হল। যন শয়তােনর এক দূত আমােক আঘাত কের, যােত আিম অিত মা রায় গব না কির। ৮ এই যাপাের
আিম রভরু কােছ িতনবার রাথনা কেরিছলাম, যােত ওর থেক আিম মিু পাই। ৯ িক িতিন আমােক বলেলন, “আমার
অনু রহ তামার জ য যেথ ; কারণ বলতার মে য আমার শি স ূণতা লাভ কের।” এজ য আিম বরং অ যিধক আনে র
সে নানা বলতার গব করব, যােত রীে র পরা রম আমার ওপের অব ান কের। ১০ যখন কান স েটর ম য িদেয় যাই
তখনও আিম আন পাই। যখন অ যরা আমায় িনযাতন কের তােত আিম আন পাই; যখন আমার সম যা থােক তখনও
আিম আন পাই। এইসব আিম রীে র জ য স য কির, কারণ যখন আিম বল, তখনই আিম বলবান।
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কির ীয় রী ীয়ানেদর জ য পৗেলর ভালবাসা
১১ আিম বাকার মেতা কথা বলিছ; তামরাই আমােক জার কের বাকা বানােল। কারণ আমার রশংসা করা তামােদর

উিচত িছল, যিদও আিম িকছ ু নই, তবু সই “মহান রিরতেদর” থেক কান অংেশ ছাট নই। ১২ আিম য একজন রিরত
তার সম রমাণ আিম তামােদর িদেয়িছ এবং রকৃত রিরতেদর মত ধেয্যর সে নানা অেলৗিকক িচ ও আ য কাজ
স কেরিছ। ১৩ অ য সম ম লী যা পেয়েছ তামরাও সই একই িজিনস পেয়ছ। তেব তামরা কা িবষেয় অ য ম লীর
থেক ছাট হেল? কবল একিট িবষেয় তামরা িভ । আিম তামােদর গল রহ হই িন, এ যিদ অ যায় হেয় থােক তেব আমােক
সই ভেুলর জ য মা কেরা।

১৪ দখ, এই ততৃীয়বার আিম তামােদর কােছ যেত র ত হেয়িছ। আিম তামােদর বাঝা হব না, কারণ আিম তামােদর
কাছ থেক কান িকছ ু চাই না, আিম কবল তামােদরই চাই। কারণ বাবা-মােয়র জ য অথ স য় করা ছেলেমেয়েদর কত য
নয়, বরং ছেলেমেয়েদর জ য বাবা-মােয়রই স য় করা কত য। ১৫ আমার যা িকছ ুআেছ স সবই তামােদর অিত আনে র
সে দব, এমন িক তামােদর জ য আিম িনেজেকও যয় করব। তামােদর জ য আমার ভালবাসা যখন বেডই় চেলেছ,
তখন আমার রিত তামােদর ভালবাসা িক কেম যােব?

১৬ যাই হা , একথা িঠক য আিম তামােদর ওপর খরেচর বাঝা হেয় দাঁডা়ই িন; িক তামরা বেলা আিম চালাক বেল নািক
ছেলবেল তামােদর ধেরিছ। ১৭ আিম যােদর তামােদর কােছ পািঠেয়িছলাম, তােদর ম য িদেয় আিম িক তামােদর ঠিকেয়িছ?
তামরা জান য আিম তা কির িন। ১৮ আিম তীতেক অনেুরাধ কেরিছলাম এবং তাঁর সােথ অপর এক ভাইেক পািঠেয়িছলাম।

তীত িক তামােদর ঠিকেয়েছন? তামরা জান য তীত ও আিম, আমরা একই মেনাভাব িনেয় কাজ কির, এবং একই রকম
আচরণ কির।

১৯ তামরা িক মেন কর য, আমরা িনেজেদর র া করেত তামােদর কােছ এতিদন ধের এইসব কথা বেলিছ? না, রীে র
অনগুামী িহেসেব আমরা এইসব কথা ঈ বেরর সামেন থেকই বেলিছ। ি রয় ব ুরা, তামােদর আি কভােব সবল করার জ য
আমরা এইসব কাজ কেরিছ। ২০ কারণ আমার ভয় হয়, পের আিম তামােদর যরকম দখেত চাই, িগেয় সরকম দখেত না
পাই, এবং তামরা আমােক যরকম দখেত চাও না পােছ সরকম দখ। আমার ভয় হয় য আিম িগেয় হয়েতা তামােদর
মে য ঝগডা়, িহংসা, রাধ, শ তা, গালাগািল, জ না, অহংকার ও িবশ ৃ লা দখেত পাব। ২১ আমার ভয় হে পােছ
আিম আবার তামােদর ওখােন গেল আমার ঈ বর তামােদর সামেন আমার মাথা নীচু কের দন। যারা আেগ পাপ কেরিছল,
এবং িনেজেদর তা, অ িচতা, যৗন পাপ ও অেশাভন কােজর িবষেয় যােদর মেন কান অনতুাপ নই, এেদর সকেলর জ য
আমােক হয়েতা অেনক ঃখ ও যথা বহন করেত হেব।

শষ সতক বাতা ও েভ া

১৩ ১ এই ততৃীয়বার আিম তামােদর কােছ যাি । “ ই বা িতন জন সা ীর রমাণ বারা রে যক মামলার িন ি
হওয়া উিচত।” §§২ ি বতীয় বার আিম যখন তামােদর ওখােন িগেয়িছলাম, তখন যারা পাপ জীবনযাপন করিছল

তােদর আিম তখনই সতক কের িদেয়িছলাম। এখন যখন আিম দূের তখন আবার তামােদর সাবধান করিছ। যখন আিম
পনুরায় তামােদর দখেত আসব, তখন সইসব পাপীেদর অথবা অ য য কউ পাপ কের তােক রহাই দব না। ৩ কারণ
রী , িযিন আমার মা যেম কথা বেলন, তামরা তা তাঁরই রমাণ চাও। িতিন তামােদর িব ে যব া নওয়ার যাপাের
বল নন, বরং িতিন তামােদর মে য শি মান। ৪ কারণ এটা স য য িতিন তাঁর বলতার জ য েশর ওপর পেরক িব

হেয়িছেলন; িক ঈ বেরর পরা রেম িতিন এখন জীিবত। এও স য য আমরাও তাঁেত ( রীে ) বল, িক তামােদর জ য
আমরা ঈ বেরর পরা রম বারা তাঁর সােথ বাস করব।

৫ িনেজেদর পরী া কের দখ, তামােদর িব বাস আেছ িক না; রমােণর জ য িনেজেদর যাচাই কর। তামরা িক জান না
য রী যী তামােদর মে য আেছন? িক এ িবষেয় যিদ তামােদর অ ের সই রমাণ না পাও, তেব রী তামােদর

মে য নই। ৬ আশা কির তামরা একথা বীকার করেব য আমরা সই পরী ায় উ ীণ হেয়িছ। ৭ আমরা ঈ বেরর কােছ এই
রাথনা কির, যন তামরা কান অ যায় না কর। এর অথ এই নয় য আমরা য এই পরী ায় উ ীণ হেয়িছ সটা হা

বরং আমরা যথ হেয়িছ মেন হেলও যন যা যায় তামরা তাই কর। ৮ কারণ আমরা সে যর িবপে িকছইু করেত পাির
না, কবল সে যর সপে করেত পাির। ৯ তামরা শি শালী হেল আমরা বল হেলও আন কির। আমরা রাথনাও কির,
যন তামােদর রী ীয় জীবন উ েরা র শি শালী হেয় ওেঠ। ১০ এই কারেণ যখন আিম তামােদর থেক দূের তখন আিম

এই সম িলখিছ; যােত আিম যখন তামােদর সােথ থাকব, তখন আমােক যন তামােদর শাি িদেত বা িতর ার করেত না

§§১৩:১ উ ৃিত ি ব. িব. ১৯:১৫.
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হয়। সই মতা তামােদর ভেঙ ফলবার জ য নয়, িক তামােদর আি ক জীবন গেড় তালবার জ যই রভু আমােক
িদেয়েছন।

১১ আমার ভাই ও বােনরা, সব শেষ বিল, িবদায়। িসি লােভর জ য আ রাণ চ া কর, আিম যা বেলিছ সই অনসুাের
কাজ কর, একমনা হও, িমেল িমেশ শাি েত থাক, তােত রেমর ও শাি র ঈ বর তামােদর সে থাকেবন।

১২ পিব র চু বন িদেয় পর রেক আ িরক েভ া জািনও। ঈ বেরর পিব র লােকরা তামােদর রীিত ও েভ া
জানাে ন।

১৩ রভু যী রীে র অনু রহ, ঈ বেরর রম এবং পিব র আ ার সহভাগীতা তামােদর সকেলর সহবতী হা ।
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