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1 কিৰন্থীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পুস্তকৰ িহচােপ েপৗেল স্বীকাৰ কিৰেছ (1 কিৰন্থীয়া 1:1-

2; 16:21) ইয়াৰ উপিৰও ইয়াক েপৗলৰ পত্র বুিল পিৰিচত
েপৗেল ইিফচত প্রচাৰ কিৰ থােকােত বা তাৰ িকছু িদন আগত এই
পত্র কিৰন্থীয়াসকলৈল বুিল িলিখিছল 1 কিৰন্থীয়া (5:10-11) আৰু
কিৰন্থীয়াসকেল এই পত্র বুিজ েপাৱা নািছল আৰু এই পত্রেটা দীঘর্ িদন
নাথািকল এই প্রসংগত “পূবর্ৰ পত্র” সমূ্পণর্ভােব ইয়াক জনা নাযায়,
কিৰন্থীয়া মণ্ডলীৰ পৰা েপৗেল েপাৱা প্রথম পত্রৰ উত্তৰ িহচােপ এই
পত্রক িবেবচনা কৰা হয়, েসেয় হয়েতা পূবর্ৰ পত্র উত্তৰ িহচােপ ইয়াক
িলিখেল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ িলখাৰ সময় প্রায় 55-56 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগ
এই পত্রখন ইিফচৰ পৰা িলখা ৈহিছল (1 কিৰন্থীয়া 16:8)
প্রাপক
1 কিৰন্থীয়াৰ পঢ়ুৈৱসকল সাধাৰণেত “কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ

মণ্ডলী”ৰ সদসয্সকল (1 কিৰন্থীয়া 1:2), যিদও েপৗলৰ উেদ্দশয্গত
পাঠক িহচােপ অন্তভুর্ ক্ত, তথািপ েতওঁৰ িলখিনত ৈকেছ “িযসকল
আমাৰ প্রভু যীচুৰ খ্রীষ্টৰ নামত একিত্রত েহাৱা সকলৰ ৈসেত সকেলা
ঠাইেত একিত্রত েহাৱা সকলৈল” (1:2)

উেদ্দশয্
েপৗেল কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত িবদয্মান েহাৱা অৱস্থাৰ সম্পকর্ ত

িকছুমান উৎসৰ পৰা তথয্ সংগ্রহ কিৰিছল েতওঁৰ এই িচিঠ িলখাৰ
উেদ্দশয্ আিছল েতওঁেলাকক িনেদর্ শনা িদয়া আৰু দুবর্ল অঞ্চলত
মণ্ডলীক পুনঃস্থাপন কৰা, ভ্রান্ত চচর্ াৰ পৰা েহাৱা িবভাজন (1
কিৰন্থীয়া 1:10-4:21), পুনৰুত্থান িবষয়ত ভুল িশক্ষা (1 কিৰন্থীয়া
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15), অৈনিতকতা (1 কিৰন্থীয়া 5, 6:12-20), আৰু প্রভুেভাজৰ
অপবয্ৱহাৰ (1 কিৰন্থীয়া 11:17-34) কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত থকা দান
সমূহ (1:4-7) িকন্তু অপূণর্াঙ্গ আৰু আধয্ািত্মক (3:1-4), েসেয়
েপৗেল িকদেৰ মণ্ডলীৰ মাজত থকা পাপ সমসয্া িনয়ন্ত্রণ কৰা উিচত
েসই সম্পেকর্ এটা গুৰুত্বপূণর্ উদাহৰণ প্রদান কিৰেছ বৰং েতওঁ এক
অন্ধ দৃষ্টি আৰু সকেলা ধৰণৰ অৈনিতকতাৰ িদশত চকু ৰািখ, েতওঁ
সমসয্াৰ সমূহৰ সমাধানৰ কথা লক্ষয্ ৰািখ বক্তবয্ প্রদান কিৰেছ

মূল িবষয়
িবশ্বাসীসকলৰ আচৰণ

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1-9
2. কিৰন্থৰ মণ্ডলীত থকা িবভাগ সমূহ — 1:10-4:21
3. ৈনিতক আৰু নীিতগত িবেভদ — 5:1-6:20
4. িববাহৰ মূলনীিত — 7:1-40
5. পঁাচিনেকিন্দ্রক স্বাধীনতা — 8:1-11:1
6. আৰাধনাৰ ওপৰত িনেদর্ শ — 11:2-34
7. আিত্মক বৰসমূহ — 12:1-14:40
8. পুনৰুত্থানৰ িবষয়ত মতবাদ — 15:1-16:24

মঙ্গলাচৰণ
1ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা খ্রীষ্ট যীচুৰ আমিন্ত্রত পঁাচিন েপৗল আৰুআমাৰ

ভাই েচািন্থিনৰ পৰা এই পত্র
2 এই পত্র কিৰন্থত থকা ঈশ্বৰৰ িয মণ্ডলী; খ্রীষ্ট যীচুেৱ পিবত্র
কিৰ িয সকলক পিবত্র েলাক হবৈল আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ
আৰু সকেলা ঠাইেত িয সকল েলােক আমাৰ অথর্াৎ েতওঁেলাকৰ
আৰু আমােৰা প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ নামত প্রাথর্না কেৰ, েসই সকেলােৰ
সমীপৈল 3 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা
আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

4 খ্রীষ্ট যীচুত ঈশ্বেৰ িয অনুগ্রহ আেপানােলাকক দান কিৰেল, তাৰ
কাৰেণ মই সদায় েমাৰ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদওঁ 5 আেপানােলাক খ্রীষ্ট
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যীচুত সকেলা িবষয়ত সকেলা ধৰণৰ বকৃ্ততা িদয়াৰ ক্ষমতােৰ আৰু
জ্ঞানত উপিচ পিৰেছ 6 েতওঁ আেপানােলাকক উপচাই িদেছ আৰু
এইদেৰই আেপানােলাকৰ মাজত খ্রীষ্ট সম্পকীর্য় সাক্ষয্ সতয্ৰূেপ
প্রমািণত ৈহ আেছ 7 েসই কাৰেণ আেপানােলাকৰ আিত্মক বৰৰ
েকােনা অভাৱ নাই আৰু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্ট প্রকািশত েহাৱা
িদনৈল আেপানােলােক আগ্রেহেৰ অেপক্ষা কিৰ আেছ 8 েতওঁ
আেপানােলাকক েশষৈলেক বলৱন্ত কিৰব, যােত আমাৰ প্রভু যীচু
খ্রীষ্টৰ েসইিদন পযর্ন্ত আেপানােলাক িনেদর্ াষী, পিবত্র ৈহ থািকব
9 ঈশ্বৰ িবশ্বাসী; েতেৱঁই আেপানােলাকক েতওঁৰ পুত্র, আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ সহভািগতা লাভৰ কাৰেণ আমন্ত্রণ কিৰেছ

কিৰন্থীয়া মণ্ডলীত অিমলতা
10 িকন্তু েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ প্রভু যীচু

খ্রীষ্টৰ নামত মই আেপানােলাকক িবনয় কেৰঁা েয, আেপানােলাকৰ
পৰস্পৰৰ মাজত েযন মতৰ িমল থােক; আেপানােলাকৰ মাজত
েকােনা িবেভদ নাথাকক আেপানােলাক সকেলােৰ েযন এেক মন
আৰু এক উেদ্দশয্ হয় 11 েমাৰ ভাই-ভনী সকল, মই েক্লায়ীৰ
ঘৰৰ েলাক সকলৰ পৰা শুিনবৈল পাইেছা েয, আেপানােলাকৰ
মাজত নানা বাক-িবতণ্ডা ৈহ আেছ 12 এিতয়া মই এই কথা কবৈল
িবচািৰেছঁা েয, আেপানােলাক প্রিতজেন কয় “মই েপৗলৰ দলৰ”
অথবা “মই আপেল্লাৰ দলৰ” নাইবা “মই ৈকফাৰ”* বা “মই খ্রীষ্টৰ
দলৰ ” 13 েতেনহেল খ্রীষ্টক ভাগ কৰা ৈহেছ েনিক? েপৗলক
জােনা আেপানােলাকৰ কাৰেণ কু্রচত িদয়া ৈহিছল? আেপানােলােক
জােনা েপৗলৰ নােমেৰ বািপ্তস্ম ৈলিছল? 14 মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
কেৰঁা েয ক্রীষ্প আৰু গায়ৰ বািহেৰ আেপানােলাকৰ আন েকােনা
এজনেকা মই বািপ্তস্ম িদয়া নাই 15 গিতেক েকােনও কব েনাৱািৰব
েয আেপানােলােক েমাৰ নােমেৰ বািপ্তস্ম ৈলেছ 16 অৱেশয্ হয়,
িস্তফানাৰ পিৰবাৰৰ েলাক সকলেকা মই বািপ্তস্ম িদেছঁা এওঁেলাকৰ
বািহেৰ আন েকােনা এজনক বািপ্তস্ম িদেছঁা বুিল েমাৰ মনত নপেৰ
* 1 অধয্ায়:12 ৈকফা: িপতৰৰ নাম
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17 িকয়েনা খ্রীষ্টই েমাক বািপ্তস্ম িদবৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু শুভবাতর্ া
প্রচাৰ কিৰবৰ কাৰেণেহ পঠাইেছ খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ পৰাক্রম েযন িবফল
নহয়, েসেয় েতওঁ েমাক এই শুভবাতর্ া মানুহৰ জ্ঞােনেৰও প্রচাৰ
কিৰবৈল পেঠাৱা নাই

খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ শুভবাতর্ াৰ উৎকৃষ্টতা
18 িবনাশৰ পথত চলা েলাক সকলৈল কু্রচৰ িশক্ষা মূখর্তা িকন্তু

ঈশ্বেৰ পিৰত্রাণ কৰা িয আিম, আমাৈল ই ঈশ্বৰৰ শিক্তস্বৰূপ
19 কাৰণ এইদেৰ িলখা আেছ:
“মই জ্ঞানী সকলৰ জ্ঞান নষ্ট কিৰম;
মই বুিদ্ধমান সকলৰ বুিদ্ধ বয্থর্ কিৰম”†

20 িকন্তু জ্ঞানী েলাক ক’ত? পিণ্ডত েলােকই বা ক’ত? এই
জগতৰ তাির্কক েলাক বা ক’ত? ঈশ্বেৰ জােনা জগতৰ জ্ঞানক
মূখর্তাৈল পিৰণত কৰা নাই? 21 েসেয় ঈশ্বৰৰ িনজ জ্ঞানত েযিতয়া
জিনেল েয জগেত িনজৰ জ্ঞােনেৰ ঈশ্বৰক নাজািনেল, েতিতয়া
প্রচাৰৰ মূখর্তাৰ দ্বাৰাই িয সকেল িবশ্বাস কেৰ, েসই সকলক উদ্ধাৰ
কৰাত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ’ল 22 ইহুদী সকেল পৰাক্রম কাযর্ৰ িচন িবচােৰ
আৰু গ্রীক সকেল প্রজ্ঞাৰ অেন্বষণ কেৰ 23 িকন্তু আিম হ’েল কু্রচত
হত েহাৱা খ্রীষ্টৰ সম্বেন্ধেহ প্রচাৰ কেৰঁা ইহুদী েলাক সকলৈল এই
কথা এক িবিঘিন স্বৰূপ আৰু গ্রীক সকলৰ ওচৰত মূখর্তাস্বৰূপ
24 িকন্তু ইহুদী েলােকই হওক বা গ্রীক েলােকই হওক, ঈশ্বেৰ িয
সকলক আমন্ত্রণ কিৰেছ, আিম েতওঁেলাকৰ ওচৰত খ্রীষ্টক ঈশ্বৰৰ
শিক্ত আৰু জ্ঞানস্বৰূেপ প্রচাৰ কেৰঁা 25 কাৰণ ঈশ্বৰৰ িয মূখর্তা,
েসয়া মানুহৰ জ্ঞানতৈক অিধক জ্ঞানসম্পন্ন আৰু ঈশ্বৰৰ িয দুবর্লতা,
েসয়া মানুহৰ শিক্ততৈক অিধক শিক্তশালী

26 ভাই-ভনী সকল, ঈশ্বেৰ েয আেপানােলাকক আহ্বান কিৰেছ,
েসই িবষেয় অলপ ভািৱ চাওক মানুহৰ িবচাৰত আেপানােলাক
বহুেতই জ্ঞানী আিছল, এেন নহয়; ক্ষমতাসম্পন্ন বয্িক্তও েয আিছল,
এেন নহয় নাইবা অেনেক েয অিভজাত বংশত জিন্মিছল, েতেনও
† 1 অধয্ায়:19 িযচয়া 29:14



1 কিৰন্থীয়া 1 অধয্ায়:27 v 1 কিৰন্থীয়া 2 অধয্ায়:7

নহয় 27 িকন্তু ঈশ্বেৰ জ্ঞানৱন্তক লাজ িদবৈল জগতৰ মূখর্েবাৰক‡

মেনানীত কিৰেল আৰু বলৱন্তক লাজ িদবৈল ঈশ্বেৰ জগতৰ
দুবর্লেবাৰক মেনানীত কিৰেল 28 জগতত িয তুচ্ছ আৰু ঘৃিণত,
যাৰ েকােনা মূলয্ই নাই, েসই সকলক ঈশ্বেৰ মেনানীত কিৰেল যােত
জগতৰ মূলয্ৱান সকলক েতওঁ মূলয্হীন কিৰব পােৰ

29 ঈশ্বেৰ এই কাম কিৰেল যােত েকােনা মানুেহ েতওঁৰ
ওচৰত অহংকাৰ কিৰব েনাৱােৰ 30 কাৰণ ঈশ্বৰৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই
আেপানােলাক এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুৰ লগত যুক্ত হ’ল খ্রীষ্টই ৈহেছ আমাৰ
বােব ঈশ্বেৰ িদয়া জ্ঞান, েতেৱঁই আমাৰ জীৱনৰ ধাির্মকতা, পিবত্রতা
আৰু মুিক্ত 31 েসেয়েহ শাস্ত্রত িলখা আেছ, “িয জেন গবর্ কেৰ,
েতওঁ প্রভুেতই গবর্ কৰক ”§

2 অধয্ায়
1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, েযিতয়া মই আেপানােলাকৰ

ওচৰৈল ৈগ ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব প্রচাৰ কিৰিছেলঁা, েতিতয়া মই শুৱলা
বকৃ্ততােৰ বা জ্ঞানৰ উত্তমতােৰ প্রচাৰ কৰা নািছেলঁা 2 িকয়েনা মই
িসদ্ধান্ত ৈলিছেলঁা েয, আেপানােলাকৰ মাজত থকাৰ সময়ত েকৱল
যীচু খ্রীষ্ট আৰু েতওঁৰ কু্রচীয় মৃতুয্ৰ বািহেৰ আন এেকােৱই নজনাম

3 মই আেপানােলাকৰ ওচৰত দূবর্লতােৰ ৈসেত ভয়ত অিতশয়
কঁিপ আিছেলঁা 4 তােত েমাৰ কথা আৰু েমাৰ প্রচাৰত েকােনা
জ্ঞানযুক্ত মেনােমাহা ভাষা নািছল, িকন্তু েসইেবাৰত আত্মাৰ* শিক্তৰ
প্রমাণ আিছল, 5 েসেয়েহ আেপানােলাকৰ িবশ্বাস েযন মানুহৰ জ্ঞানত
িনভর্ ৰশীল নৈহ ঈশ্বৰৰ শিক্তত িনভর্ ৰশীল হয়

ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ উৎকৃষ্টতা
6 তথািপ িয সকল েলাক পিৰপক্ক, েসই েলাক সকলৰ মাজত

অৱেশয্ আিম জ্ঞানৰ কথা কওঁ; েসই জ্ঞান এই পাির্থৱ জগতৰ নহয়
নাইবা এই যুগৰ িবনাশৰ পাত্র শাসনকতর্ া সকলৰ জ্ঞান নহয়; 7 িকন্তু
‡ 1 অধয্ায়:27 পদ 1:18 § 1 অধয্ায়:31 িযিৰিময়া 9:24 * 2 অধয্ায়:4
পিবত্র আত্মাৰ
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আিম িনগূঢ়-তত্ত্বত ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ কথা কওঁ এই জ্ঞান গুপ্ত আিছল
আৰু ঈশ্বেৰ এই িবষেয় আমাৰ েগৗৰৱৰ অেথর্ যুগেবাৰৰ পূেবর্ই িস্থৰ
কিৰিছল 8এই যুগৰ শাসনকতর্ া সকলৰ েকােনও েসই জ্ঞানৰ িবষেয়
জনা নািছল িকয়েনা, জনা হ’েল, েতওঁেলােক মিহমাপূণর্ প্রভুক
কু্রচত িনিদেলেহঁেতন; 9 িকন্তু েসই গুপ্ত জ্ঞানৰ িবষেয় এইদেৰ িলখা
আেছ,
‘চকুেৱ িয িয েনেদিখেল,
কােণ িয িয নুশুিনেল,
মেনও িয নাভািবেল,
েসই সকেলা ঈশ্বৰক িয সকেল েপ্রম কেৰ,
েসই সকলৰ বােব েতওঁ যুগুত কিৰেল’, †

10 িকন্তু ঈশ্বেৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই েসইেবাৰ আমাৰ আগত প্রকাশ
কিৰেল; কাৰণ আত্মাই সকেলা িবষয়ৰ অনুসন্ধান কেৰ; এেন িক,
ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়তত্ত্বেৰা অনুসন্ধান কেৰ 11 েকােনা এজনৰ মনৰ কথা
েতওঁত থকা আত্মাৰ বািহেৰ আন েকােন জািনব পােৰ? েসইদেৰ
ঈশ্বৰৰ গভীৰ িবষয়েবােৰা ঈশ্বৰৰ আত্মাত বািহেৰ, আন েকােনও
নাজােন 12 আিম জগতৰ আত্মা েপাৱা নাই, িকন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা
েতওঁৰ আত্মােহ পােলঁা যােত ঈশ্বেৰ অনুগ্রেহেৰ আমাক িয সকেলা
দান কিৰেল েসইেবাৰ বুিজ পাওঁ 13 আিম েসই দানেবাৰৰ িবষেয়
কওঁেত, মনুষয্ৰ জ্ঞানৰ পৰা িশক্ষা পাই নকওঁ, িকন্তু আত্মাৰ পৰা
িশক্ষা পাইেহ কওঁ আিত্মক িবষয় বুজাবৈল আিত্মক জ্ঞােনেৰ কওঁ
14 িকন্তু িয সকলৰ িভতৰত ঈশ্বৰৰ আত্মা নাই, েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ
আত্মাৰ কথা গ্রাহয্ নকেৰ; িকয়েনা েতওঁৰ মানত েসইেবাৰ মূখর্তা
েতওঁ েসই কথাৰ তত্বও পাব েনাৱােৰ িকয়েনা েসই িবষয়েবাৰ মাত্র
আিত্মকৰূেপেহ িবচাৰ কৰা হয় 15 িকন্তুআিত্মক বয্িক্ত জেন সকেলা
িবষয়েক িবচাৰ কেৰ; েতওঁ আন কােৰা িবচাৰৰ অধীন নহয়

16 “িকয়েনা, প্রভুৰ মন েকােন বুিজ পাব পােৰ েয েতওঁ প্রভুক
িনেদর্ শ িদব পােৰ?” ‡

† 2 অধয্ায়:9 িযচয়া 64:4 ‡ 2 অধয্ায়:16 িযচয়া 40:13
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িকন্তু খ্রীষ্টৰ মন আমাৰ অন্তৰত আেছ

3 অধয্ায়
প্রচাৰক সকল; ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক

1 িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আিত্মক েলাকক েকাৱাৰ
দেৰ আেপানােলাকক ক’ব পৰা নাই, বৰং খ্রীষ্টত আেপানােলাক
িশশু েহাৱাত, আেপানােলাকৰ ওচৰত মাংিসক েলাকক েকাৱাৰ
দেৰ ক’েলা 2 মই আেপানােলাকক টান আহাৰ নুখুৱাই, গাখীৰ
খুৱাইিছেলঁা; িকয়েনা েতিতয়া আেপানােলােক খাব েনাৱািৰিছল; এেন
িক, এিতয়াও েনাৱােৰ; 3 কাৰণ আেপানােলাক এিতয়াও মাংিসক
ৈহ আেছ িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজত ঈষর্া আৰু িববাদ থকাত
আেপানােলাক জােনা মাংিসক নহয়? মানুহৰ দেৰই আচাৰ-বয্ৱহাৰ
নকেৰ েন? 4 িকয়েনা েকােনােৱ “মই েপৗলৰ েলাক” আৰু আন
েকােনােৱ “মই আপেল্লাৰ েলাক” বুিল েকাৱাত আেপানােলােক
জােনা জাগিতক মানুহৰ দেৰই বয্ৱহাৰ কৰা নাই?

5 েতেনহেল আপেল্লা েকান? েপৗেলই বা েকান? এওঁেলাক ঈশ্বৰৰ
পিৰচাৰক মােথান; এওঁেলাকৰ েযােগিদ আেপানােলাক িবশ্বাসী
হ’ল প্রভুেৱ প্রিতজনেক িনজ িনজ কাযর্েবাৰ িদেল; 6 মই ৰুেলা,
আপেল্লােৱ পানী িদেল, িকন্তু ঈশ্বেৰেহ বঢ়ােল 7 এেতেক েৰাওঁতা
জন এেকা নহয় আৰু পানী িদওঁতা জেনা এেকা নহয়; িকন্তু ঈশ্বৰ,
িয জেন বৃিদ্ধ কেৰ, েতেৱঁই সকেলা 8 িয জেন ৰুেৱ আৰু িয জেন
পানী িদেয়, দুেয়া এক েতওঁেলাক প্রিতজেন িনজৰ কমর্ অনুসােৰ
িনজৰ পুৰস্কাৰ পাব 9 িকয়েনা আিম পৰস্পেৰ ঈশ্বৰৰ সহকমীর্
আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ শসয্েক্ষত্র, ঈশ্বেৰ সজা গৃহস্বৰূপ

10 ঈশ্বৰৰ িয অনুগ্রহ েমাক িদয়া হ’ল, তাৰ দ্বাৰাই দক্ষ ঘৰ-
সােজঁাতাৰ দেৰ মই িভিত্তমূল স্থাপন কিৰেলঁা আৰু তাৰ ওপৰত আেন
সােজ িকন্তু েকেনৈক েতওঁ তাৰ ওপৰত সািজেছ, েসই িবষয়ত
প্রেতয্েকই েযন সাৱধান হয় 11 িকয়েনা িয িভিত্ত আেগেয় স্থাপন
কৰা হ’ল, তাৰ বািহেৰ আন িভিত্তমূল েকােনও স্থাপন কিৰব েনাৱােৰ;
যীচু খ্রীষ্টই ৈহেছ েসই িভিত্তমূল 12এই িভিত্তমূলৰ ওপৰত যিদ েসাণ,
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ৰূপ, মূলয্বান ৰত্ন, কাঠ, েখৰ বা নৰােৰ যিদ েকােনােৱ সােজ,
13 েতেনহেল েতওঁৰ কমর্ প্রকািশত হ’ব; িকয়েনা েসই িদনৰ* েপাহেৰ
তাক প্রকাশ কিৰব কাৰণ েসইিদন অিগ্নত প্রকািশত হ’ব; তােত
প্রিতজনৰ কমর্ েকেনকুৱা, অিগ্নেয় িনেজই তাক পৰীক্ষা কিৰব

14 তাৰ ওপৰত সজা েকােনা জনৰ কমর্ যিদ ৰয়, েতেনহেল
েতওঁ পুৰস্কাৰ পাব 15 আৰু েকােনা জনৰ সজা কমর্ যিদ েপােৰ,
েতেনহেল েতওঁৰ হািন হ’ব; অৱেশয্ েতওঁ িনেজ উদ্ধাৰ পাব, যিদও
েতওঁৰ অৱস্থা এেন েলাকৰ দেৰ হব, িয জেন অিগ্নৰ মােজিদ পাৰ
ৈহ ৰক্ষা পাব

16 আেপানােলাক েয ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা েয
আেপানােলাকত িনবাস কেৰ, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন?
17 েকােনােৱ যিদ ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ নষ্ট কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ েতওঁেকা
নষ্ট কিৰব; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ পিবত্র আৰু আেপানােলােকা েতেন
পিবত্র

18 েকােনও িনজেক িনেজ নুভুলাওক আেপানােলাকৰ মাজৰ
েকােনােৱ যিদ এই যুগৰ কথাত িনজেক জ্ঞানী বুিল ভােব, েতেনহেল
েতওঁ জ্ঞানী হ’বৈল মূখর্ হওক 19 কাৰণ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত এই জগতৰ
জ্ঞান মূখর্তাস্বৰূপ িকয়েনা িলখা আেছ,
‘েতওঁ †জ্ঞানী সকলক েতওঁেলাকৰ ধুত্তর্ তাত ধেৰ’ ‡
20 পুনৰায়, “জ্ঞানী সকলৰ তকর্ -িবতকর্ অসাৰ বুিল প্রভুেৱ জােন ”

§
21এেতেক েকােনও েযন মানুহক ৈল গবর্ নকেৰ! িকয়েনা সকেলা

আেপানােলাকেৰই; 22 েপৗল, আপেল্লা বা ৈকফাই* হওক নাইবা এই
জগত, জীৱন বা মৃতুয্েয়ই হওক, বতর্ মান বা ভিবষয্তৰ সকেলা িবষয়,
এই সকেলা আেপানােলাকৰ; 23 আেপানােলাক খ্রীষ্টৰ আৰু খ্রীষ্ট
ঈশ্বৰৰ
* 3 অধয্ায়:13 েসইিদন: েসইিদনা খ্রীষ্ট সকেলা েলাকৰ িবচাৰৰ বােব আিহব † 3
অধয্ায়:19 েতওঁ ঈশ্বেৰ ‡ 3 অধয্ায়:19 ইেয়াব 5:13 § 3 অধয্ায়:20 গীত
94:11 * 3 অধয্ায়:22 ৈকফা - িপতৰৰ আন নাম
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4 অধয্ায়
যীচু খ্রীষ্টৰ পঁাচিন সকল

1 েলাক সকলৰ মাজত আমাৰ পিৰচয় এেয় হওক েয, আিম খ্রীষ্টৰ
েসৱক আৰু ঈশ্বৰৰ িনগূঢ় তত্ত্বৰূপ ধনৰ অধয্ক্ষ 2 িকন্তু অধয্ক্ষ
জন েযন িবশ্বাসী হয়, মানুেহ এেন গুণ িবচােৰ 3 েমাৰ িবষেয়
আেপানােলাকৰ দ্বাৰা বা আন েকােনা মানুহৰ িবচাৰ সভাৰ দ্বাৰা েয,
েমাৰ িবচাৰ হয়, ই েমাৰ বােব অিত সামানয্ কথা িকয়েনা মই েমাৰ
িনজেৰই িবচাৰ নকেৰঁা 4 িকয়েনা মই েমাৰ িনজৰ িবৰুেদ্ধ থকা
এেকা অিভেযাগৰ িবষেয় নাজােনা িকন্তু তাৰ অথর্ এেয় নহয় েয,
মই িনেদ্দর্ াষী* বুিল প্রমািণত; কাৰণ িয জেন েমাৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ,
েতওঁ প্রভু

5 এেতেক আেপানােলােক প্রভু অহাৰ পূেবর্ই অথর্াৎ েসই িঠক
কৰা সময়ৰ আেগেয় এেকা িবষয়েৰ িবচাৰ নকিৰব েতেৱঁই আন্ধাৰৰ
গুপুত িবষয়েবাৰ েপাহৰৈলআিনবআৰু হৃদয়ৰ উেদ্দশয্েবােৰা প্রকাশ
কিৰব েসই কালত প্রিতজেন ঈশ্বৰৰ পৰা িনজৰ িনজৰ প্রশংসা
পাব

6 িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ মই েমাৰ
িনজৰ আৰু আপেল্লাৰ উদাহৰণ িদ এই সকেলা কথা ক’েলা যােত
আেপানােলােক আমাৰ পৰা এই িশক্ষা পাই েয,
“শাস্ত্রত িয িয িলখা আেছ তাক অিতক্রম কিৰ যাব নালােগ ”
আেপানােলাকৰ েকােনও েযন এজনৰ পক্ষ ৈহ আন জনৰ িবপেক্ষ
গবর্ নকেৰ 7 িকয়েনা আপুিন েয আন েলাক সকলতৈক িবিশষ্ট েসয়া
েকােন েদখা পায়? ঈশ্বৰৰ পৰা িয দান িহচােপ েপাৱা নাই, েতেন
িক বস্তুেৱই বা আেপানাৰ আেছ? আপুিন েযিতয়া দান িহচােপ পাই,
েতিতয়া দান েযন েপাৱা নাই, এেন িদ্বধােবাধ কিৰ অহংকাৰ িকয়
কেৰ?

8 আেপানােলাকৰ িয প্রেয়াজন েসই সকেলা পাই আেপানােলাক
এিতয়া পূণর্ ৈহ আেছ! এিতয়া আেপানােলাক ধনৱন্ত ৈহেছ! আমাক
বাদ িদেয়ই আেপানােলােক ৰাজত্ব পাইেছ! অৱেশয্, আেপানােলােক
* 4 অধয্ায়:4 ইেয়া. 9:2, 15; গীত. 130:3
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ৰাজত্ব পােল ভােলই হয়, েতেনহেল আেপানােলাকৰ ৈসেত আিমও
ৰাজত্ব পাব পােৰঁা 9 কাৰণ, েমাৰ ধাৰণা হয়, পঁাচিন সকল িয
আিম, ঈশ্বেৰ আমাক বধ কিৰবৈল িনয়া েলাক সকলৰ দেৰ সমদলত
েশষৰ শাৰীত প্রদশর্ন কিৰ ৰািখেছ েসেয়েহ আিম জগতৰ, স্বগর্ৰ
দূতৰ আৰু মনুষয্ৰ আগত এক েকৗতুকৰ পাত্র ৈহেছঁা 10 আিম
খ্রীষ্টৰ অেথর্ মূখর্ ৈহেছঁা, িকন্তু আেপানােলাক খ্রীষ্টত বুিদ্ধমন্ত ৈহেছ
আিম দূবর্ল, িকন্তু আেপানােলাক বলৱন্ত আেপানােলাক মানয্ৱন্ত,
িকন্তু আিম অনাদৃত 11 এই সময়ৈলেক আিম েভাক আৰু িপয়াহত
কষ্ট পাইেছা িপন্ধনত আমাৰ জীণর্ বস্ত্র, আমাক িনষু্ঠৰভােৱ আঘাত
কৰা ৈহেছ, আিম গৃহহীন 12 আিম িনজ হােতেৰ কাম কিৰ কেঠাৰ
পিৰশ্রম কিৰেছঁা েলােক েযিতয়া আমাক িনন্দা কেৰ, আিম আশীবর্াদ
কিৰেছঁা; েযিতয়া তাড়না কেৰ, আিম সহন কিৰেছঁা; 13 েকােনােৱ
অপবাদ িদেল, িবনম্রতােৰ কথা পঁােতা এিতয়াৈলেক আিম েযন
জগতৰ আৱজর্ না আৰু আটাইতৈক মিলয়ন বস্তুস্বৰূপ ৈহ আেছঁা

14 মই আেপানােলাকৈল েয এইেবাৰ কথা িলিখ লাজ িদেছঁা, এেন
নহয়; িকন্তু েমাৰ িপ্রয় সন্তান বুিল েচতনােহ িদেছঁা 15 িকয়েনা খ্রীষ্টত
যিদও আেপানােলাকৰ দহ হাজাৰ গুৰু থািকব পােৰ, িকন্তু িপতৃ
অেনক নাই; কাৰণ খ্রীষ্ট যীচুত শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰা মেয়ই আেপানােলাকৰ
িপতৃ স্বৰূপ হ’েলা 16 এেতেক িবনয় কেৰঁা, আেপানােলাক েমাৰ
অনুকাৰী হওক

17 এই অিভপ্রােয়েৰ মই তীমিথয়ক আেপানােলাকৰ ওচৰৈল
পিঠয়াইেছঁা েতওঁ প্রভুত েমাৰ িপ্রয় আৰু িবশ্বাসী পুত্র; েতওঁ
আেপানােলাকক খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় েমাৰ পন্থােবাৰ েসঁাৱৰাই িদব, িযেবাৰ
িশক্ষা মই সকেলা ঠাইেত সকেলা মণ্ডলীেত িদ থােকঁা 18 মই
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল নাই েযাৱা বােব েকােনা েকােনা অহংকাৰী
ৈহ উিঠেছ 19 িকন্তু প্রভুৰ ইচ্ছা হ’েল, মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল
েসানকােল যাম; েতিতয়া িয সকল অহংকাৰী ৈহ উিঠেছ, েতওঁেলাকৰ
কথা নহয়, িকন্তু পৰাক্রম জািনম 20 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ কথাত
নহয়, পৰাক্রমতেহ হয় 21 আেপানােলাকৰ িক ইচ্ছা? মই লািঠ ৈল
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যামেন? েন েপ্রেমেৰ আৰু মৃদুতাৰ আত্মােৰ
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যাম?

5 অধয্ায়
মণ্ডলীত ৈনিতক সমসয্া

1 আিম শুিনেছঁা েয, আেপানােলাকৰ মাজত বয্িভচাৰ আেছ; িয
বয্িভচাৰী কাযর্ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজেতা নাই এেন িক শুিনবৈল
পাইেছঁা আেপানােলাকৰ মাজৰ এজেন িনজৰ িপতৃৰ ভাযর্য্ােক
ৰািখেছ 2 আেপানােলােক তথািপ িনজৰ িবষেয় অহংকাৰেহ কিৰ
আেছ! ইয়াৰ পিৰৱেতর্ আেপানােলােক জােনা েশাক কৰা উিচত
নািছল? এেন কমর্ িয জন বয্িক্তেয় কিৰেছ, েতওঁক েযন
আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা বািহৰ কিৰ িদয়া হয়

3 শৰীেৰেৰ অনুপিস্থত থািকেলও, আত্মাত মই আেপানােলাকৰ
লগত আেছঁা; িয বয্িক্তেয় এেন প্রকাৰৰ কাযর্ কিৰেছ, উপিস্থত থকাৰ
দেৰ মই েতওঁৰ িবষেয় িবচাৰ কিৰেলঁা 4 আেপানােলােক েযিতয়া
আমাৰ প্রভু যীচুৰ নােমেৰ একিত্রত হয়, েমাৰ আত্মাও আমাৰ প্রভু
যীচুৰ শিক্তত েসই ঠাইত থকাত মই এই মানুহৰ িবচাৰ কিৰেলঁা
5 েতেনকুৱা মানুহক মাংসৰ িবনাশৰ অেথর্ চয়তানৰ হাতত েশাধাই
িদয়া উিচত, যােত প্রভু যীচুৰ িদনা েতওঁৰ আত্মাই পিৰত্রাণ পায়

6 আেপানােলােক অহংকাৰ কৰা ভাল নহয়; অলপ খিমেৰ েয
সনা িপঠাগুিড়ৰ েগােটই লদা ফুলাই, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন
েন? 7 িনজেক শুিচ কিৰ পুৰিণ খিমৰ দূৰ কিৰ েপেলাওক
যােত, আেপানােলাক সনা িপঠাগুিড়ৰ নতুন লদা হ’ব পােৰ; কাৰণ
আেপানােলাকেতা এিতয়া খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ দেৰ পুৰিণ খিমৰ
দূৰ কৰক কাৰণ আমাৰ িনস্তাৰপবর্ৰ েমৰ েপাৱািলৰূেপ িয জনক
বিলদান কৰা হ’ল, েতওঁ খ্রীষ্ট 8এেতেকআহক, আিম পুৰিণ খিমৰৰ
িপঠােৰ অথর্াৎ পাপ স্বভাৱ আৰু দুষ্টতােৰ নহয়, িকন্তু সৰলতা আৰু
সতয্তাৰ খিমৰিবহীন িপঠােৰ পবর্ পালন কেৰঁাহক
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9 মই েমাৰ পত্রত িলিখিছেলা েয, আেপানােলােক েযন বয্িভচাৰী
মানুহেৰ* ৈসেত আলাপ-বয্ৱহাৰ নকেৰ 10 িকন্তু েসই বুিলেয়ই
েয এই জগতৰ বয্িভচাৰী, েলাভী, প্রৱঞ্চক বা মূির্তপূজক েলাক
সকলৰ ৈসেত এেকবােৰ আলাপ-বয্ৱহাৰ কিৰব নালােগ, এেন নহয়;
কাৰণ েসেয় হ’েল, আেপানােলাক জগতেৰ বািহৰ হব লগা হব
11 মই এিতয়া আেপানােলাকৈল িলিখেছঁা েয, খ্রীষ্টত ভাই বা ভনী বুিল
পিৰিচত েকােনা মানুহ যিদ বয্িভচাৰী, লুভীয়া, মূির্তপূজক, িনন্দক,
মতলীয়া, প্রৱঞ্চক হয়, েতেনহেল েতওঁেৰ ৈসেত আলাপ-বয্ৱহাৰ,
এেন িক, েখাৱা েবাৱাও নকিৰব

12 কাৰণ মণ্ডলীৰ বািহৰৰ মানুহৰ িবচাৰ কিৰবৈল েমাৰ িক
দৰকাৰ? মণ্ডলীৰ িভতৰৰ মানুহৰ িবচাৰ জােনা আেপানােলােক
নকেৰ? 13 িকন্তু বািহৰৰ মানুহৰ িবচাৰ ঈশ্বেৰেহ কেৰ
“আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা েসই দুষ্ট েলাকক বািহৰ কিৰ িদয়ক ”

†

6 অধয্ায়
িববাদ আৰু বয্িভচাৰিবষয়ক কথা

1 আেপানােলাকৰ মাজত কােৰাবাৰ যিদ আন এজনৰ িবৰুেদ্ধ
েকােনা অিভেযাগ কৰাৰ কাৰণ থােক, েতেনহেল েতওঁ েকান
সাহসত ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাকৰ ওচৰৈল নাযায়, এজন অিবশ্বাসী
িবচাৰকৰ অথর্াৎ অধির্ম েলাকৰ কাষৈল ৈগ িবচাৰৰ সমাধান িবচােৰ?
2 আেপানােলােক জােনা নাজােন, েয ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকেলই
জগতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব? েযিতয়া আেপানােলােকই জগতৰ
িবচাৰ কিৰব, েতেনহেল এিতয়া আেপানােলােক জােনা অিত সামানয্
িবষয়েবাৰ িবচাৰ কিৰব েনাৱােৰ? 3 আেপানােলােক নাজােন েনিক
েয, আিম স্বগর্ৰ দূত সমূহেৰা িবচাৰ কিৰম? যিদ েসেয় হয়,
েতেনহেলেতা এই জীৱন সম্পকীর্য় িবষয়েবাৰ অিত সাধাৰণ কথা
4 এেতেক আেপানােলাকৰ দ্বাৰােয়ই যিদ ৈদিনক জীৱন সম্পকীর্য়
িবষয়েবাৰৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা হয়, েতেনহেল িয সকল মণ্ডলীৰ
* 5 অধয্ায়:9 খ্রীষ্টত িবশ্বাসী কিৰও িয সকেল বয্িভচাৰ কেৰ † 5 অধয্ায়:13
িদ্ব:িব: 22:21-24
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েলাক নহয়, এেন েলাকক আেপানােলােক িকয় িবচাৰকৰ আসনত
বহুৱাই? 5আেপানােলাকক লাজ িদবৰ কাৰেণ মই এই কথা ৈকেছঁা
আেপানােলাকৰ মাজত সঁচাই এেন েকােনা জ্ঞানৱান েলাক এজেনা
নাই েনিক, িয জেন ভাই, ভনী সকলৰ মাজত িববাদ হ’েল, েসইেবাৰ
েসাধ-িবচাৰ কিৰ িনস্পিত্তৰ বােব ঠাৱৰ কিৰব পােৰ? 6 িকন্তু তাৰ
সলিন এেনকুৱা হয় েয, এজন িবশ্বাসী ভােয় আন িবশ্বাসী ভাইৰ
িবৰুেদ্ধ আদালতৈল যায় েগাচৰ িদেয়, তােকা অিবশ্বাসী সকলৰ
আগত

7 আেপানােলাক খ্রীষ্টিয়ান সকেল ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ েগাচৰ
িদ আেছ, তােত এটাই প্রমাণ হয় েয আেপানােলাক পৰািজত ৈহ
আেছ তাতৈক বৰঞ্চ অনয্ায় সহন নকেৰ িকয়? িনজেৰা হািন হবৈল
িকয় িনিদেয়? 8 িকন্তু তাৰ সলিন আেপানােলােক িনেজই অনয্ায় কিৰ
আেছ আৰু আন েলাকক ঠগাই আেছ; েতওঁেলাক আেপানােলাকৰ
িনজেৰই ভাই-ভনী

9 িয সকেল অধমর্ আচৰণ কেৰ েতওঁেলাক েয ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ
অিধকাৰী নহ’ব, েসই েসই িবষেয় নাজােন েনিক? আেপানােলাক
ভ্রান্ত নহ’ব; িয সকল অৈনিতক েযৗনাচাৰত বয্িভচাৰী, অধির্ম,
মূির্তপূজক, পৰস্ত্রীগামী, পুৰুষ েবশয্া, পুংৈমথুনী আিদ অভয্াসত
িলপ্ত হয়, 10 িয সকল েচাৰ, লুভীয়া, মতলীয়া, পৰিনন্দাকাৰক
আৰু প্রতাৰক, েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী নহ’ব
11 আেপানােলােকা েকােনা েকােনা েতেনকুৱা েলাক আিছল; িকন্তু
এিতয়া আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ
আেপানােলাক েধৗত হ’ল, পিবত্রীকৃত হ’ল, আৰু ধাির্মক বুিল গিণত
হ’ল

12 “েমাৈল সকেলা িবধান সন্মত”, িকন্তু সকেলােৱই িহতজনক
নহয় সকেলা কিৰবৈল েমাৰ অিধকাৰ* আেছ, িকন্তু এেকােৰ
মই দাস নহ’ম 13 “েপটৰ কাৰেণই আহাৰ; আহাৰৰ কাৰেণও
েপট”; িকন্তু ঈশ্বেৰ এই দুেয়ােকা েলাপ কিৰব তথািপ শৰীৰ
বয্িভচাৰৰ কাৰেণ নহয়, প্রভুৰ কাৰেণেহ আৰু প্রভুও শৰীৰৰ
* 6 অধয্ায়:12 সকেলা কিৰবৈল েমাৰ অিধকাৰ অথর্াৎ েমাৈল সকেলা অবাধ
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কাৰেণেহ; 14 ঈশ্বেৰ িনজৰ শিক্তেৰ প্রভুক তুিলেল আৰু আমােকা
তুিলব 15 আেপানােলাকৰ শৰীৰ েয, খ্রীষ্টৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ, ইয়াক
আেপানােলােক নাজােন েন? েতেনহেল, খ্রীষ্টৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰ
ৈল, েবশয্াৰ েদহৰ ৈসেত যুক্ত কিৰব েন? এেন নহওক 16 িয
জন েবশয্াত আসক্ত েলাক, েতওঁ তাইেৰ ৈসেত এক েদহ হয়, ইয়াক
আেপানােলােক নাজােন েনিক? িকয়েনা শাস্ত্রত আেছ, “েতওঁেলাক
দুেয়া এক েদহ হ’ব” 17 িকন্তু িয জন প্রভুত আসক্ত েলাক, েতওঁ
েতেৱঁ ৈসেত এক আত্মা হয় 18 বয্িভচাৰৰ পৰা পলাওক মানুেহ
িয পাপ কাযর্ কেৰ, েসইেবাৰ েতওঁৰ শৰীৰৰ বািহৰত কেৰ; িকন্তু িয
েকােনােৱ েযৗনপাপ কেৰ, েতওঁ িনজৰ শৰীৰৰ িবৰুেদ্ধই পাপ কেৰ

19 আেপানােলাকৰ শৰীৰ েয ঈশ্বৰৰ মিন্দৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা
েপাৱা পিবত্র আত্মা েয আেপানােলাকৰ অন্তৰত থােক, ইয়াক
আেপানােলােক নাজােন েন িক? আেপানােলাক এিতয়া িনজৰ
নহয় 20 িকয়েনা আেপানােলাকক মূলয্ িদ িকনা ৈহেছ; এই েহতুেক
আেপানােলাকৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰক মিহমািম্বত কৰক

7 অধয্ায়
িববাহ িবষয়ক িবধান

1 এিতয়া আেপানােলােক েমাৈল িয িবষেয় িলিখিছল, েসই িবষেয়
উত্তৰ িদওঁ; এজন পুৰুেষ িবয়া নকৰাই ভাল*; 2 িকন্তু নানান
বয্িভচাৰ কাযর্ত পৰীিক্ষত নহ’বৈল প্রিতজন পুৰুষৰ িনজা ভাযর্া হওক
আৰু প্রিত গৰাকী মিহলাৰ িনজা স্বামী হওক 3 শৰীৰৰ অিধকাৰ
িহচােপ স্বামীেয় ভাযর্াক আৰু েসইদেৰ ভাযর্য্ােয়া স্বামীক েতওঁৰ
পাবলগীয়া িদয়ক 4 ভাযর্য্াৰ িনজৰ শৰীৰৰ ওপৰত েকােনা ক্ষমতা
নাই, স্বামীৰেহ আেছ; েসইদেৰ স্বামীেৰা িনজ শৰীৰৰ ওপৰত েকােনা
ক্ষমতা নাই, ভাযর্াৰেহ আেছ 5 আেপানােলােক ইজেন িসজনক
শৰীৰৰ িমলনত বিঞ্চত নকিৰব; েকৱল প্রাথর্না কৰাৰ বােব দুেয়ােৱ
এক পৰামশর্ ৈহ অলপ সময়ৰ কাৰেণ পৃথেক থািকব পােৰ; পাছত
পুনৰ এেকলেগ িমিলত হ’ব, যােত ইিন্দ্রয়ৰ আত্মসংযমৰ অভাৱত
* 7 অধয্ায়:1 অথর্াৎ েকােনা মিহলাৰ ৈসেত েযৗন সম্পকর্ নৰখাই ভাল
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চয়তােন আেপানােলাকক পৰীক্ষাত েনেপলায় 6 মই এই সকেলা
কথা আেপানােলাকক আজ্ঞাৰ িদয়াৰ দেৰ েয ৈকেছঁা, এেন নহয়;
িকন্তু অনুমিতেহ মােথান িদেছঁা 7 েমাৰ ইচ্ছা, সকেলােৱই েযন েমাৰ
িনিচনা হয় িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বৰৰ পৰা িভন্ন িভন্ন বৰ দান পাইেছ,
এজেন এক প্রকােৰ, আন জেন আন প্রকােৰ

8 অিববািহত আৰু িবধৱা সকলক মই কওঁ, েতওঁেলােক েমাৰ
িনিচনাৈক যিদ থািকব পােৰ, েতেনহেল ভাল 9 িকন্তু ইিন্দ্রয়-দমন
কিৰব েনাৱািৰেল, িবয়া েহাৱা উিচত; িকয়েনা কামািগ্নত জ্বলাতৈক
িবয়া কেৰঁাৱাই ভাল

10 এিতয়া িববািহত েলাক সকলক মই এই আজ্ঞা িদওঁ - অৱেশয্
মই নহয়, এই আজ্ঞা প্রভুেৰই, “েকােনা ভাযর্াই েযন স্বামীক পিৰতয্াগ
নকেৰ ” 11 িকন্তু যিদ েতওঁ স্বামীক এিৰ গুিছ যায়, েতেনহেল েতওঁ
িবয়া নকৰাৈক থকা উিচত অথবা েতওঁ েযন স্বামীৰ ৈসেত িমলন
হওক; — আৰু “স্বামীেয়ও িনজ ভাযর্াক পিৰতয্াগ নকৰক”

12 এিতয়া আন সকেলাৈলেক অৱেশয্ প্রভুেৱ নহয়, িকন্তু মইেহ
কওঁ, যিদ েকােনা ভাইৰ খ্রীষ্টত িবশ্বাস নকৰা ভাযর্া থােক আৰু েতওঁ
যিদ স্বামীৰ ৈসেত থািকবৈল সন্মত হয়, েতেনহেল স্বামীেয় েতওঁক
পিৰতয্াগ নকৰক 13 আেকৗ েকােনা মিহলাৰ যিদ অিবশ্বাসী স্বামী
থােক আৰু েসই স্বামী যিদ েতওঁৰ ৈসেত থািকবৈল সন্মত হয়,
েতেনহেল েতওঁ েযন েসই স্বামীক পিৰতয্াগ নকেৰ 14 িকয়েনা
িবশ্বাসী ভাযর্াৰ েযােগিদেয় েসই অিবশ্বাসী স্বামীেয় আৰু িবশ্বাসী স্বামীৰ
েযােগিদেয় েসই িবশ্বাস নকৰা ভাযর্াই পিবত্রতা লাভ কেৰ; এেন
নহ’েল, আেপানােলাকৰ সন্তানেবাৰ অশুিচ হ’লেহঁেতন; িকন্তু এিতয়া
িসহঁত পিবত্র সন্তান 15 তথািপ অিবশ্বাসী সঙ্গীজেন িবশ্বাসীজনক
যিদ এিৰ গুিছ যায়, েতেনহেল েতওঁ যাওঁক এেন কথাত ভাই বা
ভনী গৰাকী েতওঁেলাকৰ প্রিতজ্ঞাৰ বাধয্-বাধকতাৰ কাৰেণ দাসত্বত
নাথািকব ঈশ্বেৰ আমাক শািন্তেৰ থািকবৰ কাৰেণ আমন্ত্রণ কিৰেছ
16 েহ িবশ্বাসী ভাযর্া, েতামাৰ স্বামীক তুিম পিৰত্রাণ কৰাব পািৰবা েন,
েসই কথা তুিম েকেনৈক জানা? েহ িবশ্বাসী স্বামী, েতামাৰ ভাযর্াক
তুিমও পিৰত্রাণ কৰাব পািৰবা েন, েসই কথা তুিম েকেনৈক জানা?
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ঈশ্বৰৰ আহ্বান অনুসােৰ জীৱন-যাপন কৰা
17 প্রভুেৱ যাক েযেন দািয়ত্ব িদেছ আৰু ঈশ্বেৰ যাক িযহৈল

আমন্ত্রণ কিৰেছ, প্রিতজেন েসই অনুসােৰই জীৱন-যাপন কৰক
সকেলা মণ্ডলীেত মই এই িনয়ম কিৰেছঁা 18 েকােনাবা চুন্নৎ েহাৱা
অৱস্থাত আমিন্ত্রত ৈহেছ েনিক? েতওঁ চুন্নৎ েহাৱােত থাকক;
েকােনাবা চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত আমিন্ত্রত ৈহেছ েনিক? েতওঁৰ
চুন্নৎ েহাৱাৰ প্রেয়াজন নাই 19 চুন্নৎ হওক বা নহওক, েসইেটা
গুৰুত্বপূণর্ িবষয় নহয়, িকন্তু ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাই হ’ল সাৰ
কথা 20 ঈশ্বেৰ যাক িয অৱস্থােত আমন্ত্রণ কিৰেছ, েতওঁ েসই
অৱস্থােত থাকক 21 েযিতয়া ঈশ্বেৰ েতামাক আমন্ত্রণ কিৰিছল,
েতিতয়া তুিম দাস আিছলা েনিক? ইয়ােক ৈল এেকা িচন্তা নকিৰবা;
অৱেশয্ যিদ মুক্ত েহাৱাৰ সুেযাগ েপাৱা, তাক গ্রহণ কৰা 22 দাস
অৱস্থাত িয জনক প্রভুেৱ আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁ প্রভুৰ মুক্ত েলাক
েসইদেৰ, িয জনক মুক্ত অৱস্থাত িবশ্বাসৈল আমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁ
খ্রীষ্টৰ দাস 23 মূলয্ িদ আেপানােলাক সকেলােক িকনা ৈহেছ,
েসেয় মানুহৰ দাস নহ’ব 24 ভাই-ভনী সকল, আিম প্রিতজন িয
অৱস্থাত িবশ্বাসৈল আমিন্ত্রত হেলঁা, আিম েসই অৱস্থােত ঈশ্বেৰ ৈসেত
থােকঁাহক

িববাহ িবষয়ক প্রশ্ন
25 িয সকলৰ িবয়া েহাৱা নাই, েতওঁেলাকৰ িবষেয় মই প্রভুৰ পৰা

েকােনা আজ্ঞা েপাৱা নাই; তথািপ এই িবষয়ত এজন িবশ্বাসেযাগয্
েলাক িহচােপ প্রভুৰ দয়াত মই িনজস্ব মত প্রকাশ কিৰেছঁা 26 েসেয়
েমাৰ ভাব হয়, বতর্ মান এই সঙ্কটময় সময়ৰ কাৰেণ এজন বয্িক্তৰ
পেক্ষ েতওঁ েযেন আেছ, েতেন থকাই ভাল 27 তুিম েকােনা মিহলােৰ
ৈসেত প্রিতজ্ঞাৰ দ্বাৰা িববাহ বন্ধনত আছা েনিক? েতেনহেল মুক্ত
হ’বৈল েচষ্টা নকিৰবা তুিম ভাযর্য্াৰ পৰা মুক্ত ৈহ আছা েনিক অথর্াৎ
অিববািহত েনিক? েতেনহেল ভাযর্া পাবৈল েচষ্টা নকিৰবা 28 িকন্তু
তুিম যিদ িবয়াও কেৰঁাৱা, তাত েতামাৰ েকােনা পাপ নহয় েকােনা
কুমাৰীেয় যিদ িবয়া কৰাই, েতেনহেল েতেৱঁা পাপ নকেৰ িকন্তু
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িয সকেল িবয়া কৰাই, েতওঁেলােক জীৱনত নানা ধৰণৰ সমসয্াত
পিৰব লািগব মই এই সকেলােৰ পৰা আেপানােলাকক েৰহাই িদব
িবচােৰঁা

29 িকন্তু, েহ ভাই-ভনী সকল, মই ইয়ােক কওঁ, সময় কম
এিতয়াৰ পৰা িয সকলৰ ভাযর্া আেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ
চলক েযন েতওঁেলাকৰ ভাযর্া নাই; 30 িয সকেল ক্রন্দন কিৰেছ,
েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক েযন ক্রন্দন কৰা নাই; িয সকেল
আনন্দ কিৰেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক েযন আনন্দ কৰা নাই;
িয সকেল েকােনা বস্তু ক্রয় কিৰেছ, েতওঁেলােক এেনভােৱ চলক
েযন েতওঁেলাকৰ িনজৰ এেকা নাই 31 িয সকল জাগিতক িবষয়ত
জিড়ত, েতওঁেলােক েযন সমূ্পণর্ভােৱ তাত আসক্ত নহয়; কাৰণ এই
জগতৰ ধাৰা লুপ্ত হ’ব ধিৰেছ

32 মই িবচােৰা, আেপানােলােক েযন িচন্তা-ভাৱনাৰ পৰা মুক্ত ৈহ
থািকব পােৰ অিববািহত জেন প্রভুৰ িবষয়েবাৰ ভােৱ; েতওঁ িচন্তা
কেৰ েকেনৈক েতওঁ প্রভুক সন্তুষ্ট কিৰব 33 িকন্তু িববািহত পুৰুেষ
সংসাৰৰ িবষয়েবাৰ ভােৱ; েতওঁ িচন্তা কেৰ েকেনৈক ভাযর্াক সন্তুষ্ট
কিৰব 34 েতওঁ ঈশ্বৰ আৰু ভাযর্া দুেয়া িদশত ভাগ হয় েসইদেৰ
এগৰাকী অিববািহতা বা কুমাৰী মিহলাই প্রভুৰ িবষেয় িচন্তা কেৰ
েযন েতওঁ েদহ আৰু আত্মাত পিবত্র হয় িকন্তু িববািহতা মিহলাই
সংসাৰৰ িবষয়েবাৰ ভােৱ; েতওঁ িচন্তা কেৰ েকেনৈক স্বামীক সন্তুষ্ট
কিৰব 35 মই আেপানােলাকৰ িহতৰ অেথর্ই এই কথা ৈকেছঁা
আেপানােলাকৰ ওপৰত েকােনা িবিধৰ েবাজা জািপ িদবৈল নহয়,
িকন্তু আেপানােলােক েযন িশষ্ট আচৰণ কেৰ আৰু মেনােযােগেৰ
প্রভুত আসক্ত ৈহ থােক

36তথািপ যিদ েকােনা মানুহৰ েবাধ হয় েয েতওঁৰ কুমাৰী বাগদত্তাৰ
প্রিত েতওঁ নয্ায় আচৰণ কৰা নাই, যিদ তাইৰ িবয়াৰ বয়স পাৰ
ৈহ ৈগেছ আৰু যিদ েতওঁৰ িবয়া েহাৱাৰ অিত প্রেয়াজন েবাধ হয়,
েতেনহেল েতওঁ িনজৰ ইচ্ছামেত তাইক িবয়া কৰক; তাত পাপ নহয়
37 িকন্তু যিদ েতওঁ িবয়া নকৰাবৈল মনেত িসদ্ধান্ত লয়, েতেনহেল
েতওঁৰ ওপৰত েকােনা চাপ নাই৷ েতওঁ িনজৰ ইচ্ছাক িনয়ন্ত্রণ কিৰব
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পােৰ, আৰু েতওঁ যিদ তাইক কুমাৰীভােৱ ৰািখব িবচােৰ, েতেনহেল
েতওঁ িঠক কাযর্ই কেৰ 38এেতেক িয জেন েতওঁৰ বাগদত্তা কুমাৰীক
িবয়া কৰায়, েতওঁ িঠক কাযর্ই কেৰ আৰু িবয়া নকৰা জেন তাতৈকেয়া
ভাল কমর্ কেৰ

39 স্বামী িযমান িদন জীয়াই থােক, িসমান িদনৈলেক ভাযর্া েতওঁৰ
বন্ধনত আবদ্ধ থােক িকন্তু তাইৰ স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল েতওঁ মুক্ত;
েতিতয়া েতওঁ যােক ইচ্ছা কেৰ, েসই জনৈলেক িবয়া হ’ব পােৰ;
অৱেশয্ েসই েলাক েযন প্রভুত িবশ্বাসকাৰী হয় 40 িকন্তু েমাৰ
িবেবচনাত তাই েযেনৈক আেছ যিদ েতেনৈকেয় থােক, েতেনহেল
আৰু অিধক সুখী হ’ব মই ভােৱা েয েমােতা ঈশ্বৰৰ আত্মা আেছ

8 অধয্ায়
েদৱতাৰ প্রসাদ সম্বেন্ধ

1এইবাৰ মই েদৱতাৰ মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ িবষেয় ৈকেছঁা
আিম জােনা েয “আমাৰ সকেলােৰ জ্ঞান আেছ” জ্ঞােন অহংকাৰ
জন্মায়, িকন্তু েপ্রেম গঢ় িদেয় 2 যিদ েকােনােৱ িকবা িবষয়ত
সকেলা জােনা বুিল ভােৱ, েতেনহেল েতওঁ িযৰূেপ জনা উিচত,
েসইভােৱ এিতয়াও নাজােন 3 িকন্তু েকােনােৱ যিদ ঈশ্বৰক েপ্রম
কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বেৰ েতওঁক জােন

4 মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ েখাৱাৰ িবষেয় কওঁ; আিম জােনা
েয “জগত খনত েদৱতা বুিল আচলেত এেকােৱ নাই” আৰু “এজন
ঈশ্বৰৰ বািহেৰ আন ঈশ্বৰ নাই” 5 িকয়েনা স্বগর্েত হওক বা পৃিথৱীেত
হওক, েদৱ-েদৱী বুিল েকাৱা “বহুেতা েদৱতা আৰু বহুেতা প্রভু”
থািকেলও, 6 িকন্তু আমাৰ কাৰেণ একমাত্র এজন িপতৃ ঈশ্বৰ আেছ
েতওঁৰ পৰাই সকেলােবাৰ সৃষ্টি কৰা ৈহেছ আৰুআিম েতওঁৰ কাৰেণই
জীয়াই আেছঁা আমাৰ প্রভুও মাত্র এজন েতওঁ যীচু খ্রীষ্ট েতওঁৰ
দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্ট আৰু আিমও জীয়াই আেছঁা

7 িকন্তু সকেলােৰ এেন জ্ঞান নাই; িকয়েনা েকােনা েলাকৰ
পূবর্ৰ মূির্তপূজাৰ অভয্াস এিতয়াৈলেক থকাত, েতওঁেলােক েদৱতাৈল
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উৎসগর্ কৰা েখাৱা বস্তু এিতয়াও প্রসাদ বুিল খায়; তােত েতওঁেলাকৰ
িবেবক দূবর্ল েহাৱাত, েসেয় অশুিচ হয় 8 েখাৱা বস্তুৰ দ্বাৰা আিম
ঈশ্বৰৰ আগত গ্রহণেযাগয্ নহওঁ আিম নাখােলও আমাৰ ক্ষিত নহয়
বা খােলও আমাৰ লাভ নহয়

9 িকন্তু সাৱধান! িয সকল িবশ্বাসত দুবর্ল, আেপানােলাকৰ
এই স্বাধীনতা েতওঁেলাকৈল েযন উজুিট খুউৱা মূঢ়াস্বৰূপ নহয়
10 েতামাৰ জ্ঞান আেছ; িকন্তু িয জনৰ িবেবক দুবর্ল, েতওঁ
যিদ েতামাক েদৱতাৰ মিন্দৰত বিহ প্রসাদ েখাৱা েদখা পায়,
েতেনহেল েতওঁ জােনা মূির্তৈল উৎসগর্ কৰা েখাৱা বস্তু খাবৈল
উৎসািহত নহ’ব? 11 এইভােৱ েতামাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা েসই দুবর্ল
িবেবকৰ ভাই বা ভনী, যাৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট মিৰল, েতওঁ িবনষ্ট
হয় 12 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ ভাই-ভনী সকলৰ িবৰুেদ্ধ
এইদেৰ পাপ কিৰ েতওঁেলাকৰ দূবর্ল িবেবকত আঘাত কিৰেল,
আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ িবৰুেদ্ধ পাপ কৰা হয় 13 এেতেক েখাৱা
বস্তুেৱ যিদ েমাৰ ভাই-ভনীৰ বােব িবিঘিন স্বৰূপ হয়, েতেনহেল ভাই-
ভনীৰ পাপৰ কাৰণ নহবৈল মই পুনৰ েকিতয়াও মঙহ নাখাওঁ

9 অধয্ায়
1 মই স্বাধীন নহয় েন? মই পঁাচিন নহয় েন? আমাৰ প্রভু যীচুক

মই জােনা েদখা নাই? প্রভুত কৰা েমাৰ কমর্ৰ ফল আেপানােলােকই
জােনা নহয়? 2 মই অ◌ানেলাকৈল পঁাচিন নহ’েলও, একমাত্র
আেপানােলােকই েমাক পঁাচিন পদ েপাৱা েলাক বুিল মােন; িকয়েনা
প্রভুত মই েয এজন পঁাচিন তাৰ প্রমাণ আেপানােলােকই৷

3 আমাৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা সকলৰ বােব, েতওঁেলাকৰ ওচৰত
আমাৰ উত্তৰ এেয় 4আমাৰ জােনা েভাজন আৰু পান কৰাৰ ক্ষমতা
নাই? 5অনয্ানয্ পঁাচিন আৰু প্রভুৰ িনজৰ ভােয়ক, ভনীেয়ক সকলৰ
লগেত ৈকফােয়া েযেনৈক কেৰ, েতেনৈক আমাৰ জােনা েকােনা
িবশ্বাসীক ভাযর্া িহচােপ লগত ৈল যাবৈল ক্ষমতা নাই? 6 বাণর্ব্বা
আৰু মেয়ই েকৱল জীিৱকা িনব্বর্াহ কিৰবৰ কাৰেণ কাযর্ কিৰব লােগ
েনিক?
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7 েকান ৈসিনেক িনজৰ খৰছত ৈসনয্ দলত থােক? িয জেন
দ্রাক্ষাবাৰী পােত েতওঁ িক তাৰ ফল নাখায়? এেন েকান আেছ িয
জেন পশুৰ জাকক প্রিতপালন কেৰ, িকন্তু েতওঁ তাৰ গাখীৰ পান
নকেৰ?? 8 মই মানুহৰ িবচাৰ বুিদ্ধৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কিৰ জােনা এই
কথা ৈকেছঁা? িকন্তু ঈশ্বৰৰ িবধােন জােনা এই সকেলা কথা নকয়?

9 *কাৰণ েমািচৰ িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ, “আেপানােলােক
মৰণা মােৰঁােত গৰুৰ মুখত েমােখাৰা নাবািন্ধব”, ঈশ্বেৰ মাত্র গৰুৰ
কথা ভািব এই কথা ৈকেছ েন? 10 িকন্তু এেন নহয় আমাৰ কথা
ভািৱেয়ই এই সকেলা কথা ৈকেছ, নহয় েন? শাস্ত্রত আমাৰ কাৰেণই
এই সকেলা িলখা ৈহেছ, কাৰণ িয জেন হাল বায় েতওঁ শসয্ েপাৱা
আশা কিৰেয়ই হাল বায়; আৰু িয জেন মৰণা মােৰ, েতওঁ শসয্ৰ পৰা
খাদয্ পাবৈল মৰণা মােৰ৷ 11 আিম আেপানােলাকৰ কাৰেণ আিত্মক
কিঠয়া িসিঁচ যিদ আেপানােলাকৰ পৰা মাংিসক শসয্ দাওঁ, েতেনহেল
েসয়া জােনা অিধক েবিচ েপাৱা হয়?

12 যিদ আেপানােলাকৰ ওপৰত এই ক্ষমতা আেন দাবী কেৰ,
েতেনহেল আমাৰ তাতৈকেয়া অিধক দাবী নাথািকব েন? আিম
আেপানােলাকৰ ওপৰত এই অিধকাৰ কিৰব িবচৰা নাই, িকন্তু খ্রীষ্টৰ
শুভবাতর্ াত েকােনা বাধা নজিন্মবৰ বােব আিম সকেলা সহন কিৰেছঁা৷
13আেপানােলােক জােন েন, িয সকেল† পিবত্র মিন্দৰত েসৱা কেৰ,
েতওঁেলােক েখাৱা বস্তু মিন্দৰৰ পৰা পায় আৰু িয সকেল িনেতৗ
যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত ৈনেবদয্ উৎসগর্ কেৰ, েতওঁেলােক তাৰ ভাগ পায়৷
14 এইদেৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰক সকলৰ কাৰেণও ঈশ্বেৰ িনয়ম কিৰেল
েয, েতওঁেলাকৰ জীিৱকা েসই শুভবাতর্ াৰ পৰাই হ’ব

15 িকন্তু মই আেপানােলাকৈল এই অিধকাৰ প্রেয়াগ কৰা নাই,
আেপানােলাকৰ পৰা েতেনধৰণৰ সহায় পাবৈলও িলখা নাই৷ এই
িবষয়ত মই গবর্ কেৰঁা৷ িকয়েনা েকােনা েলাকৰ দ্বাৰাই অৱেহিলত
েহাৱাতৈক মই মৰাই ভাল 16 কাৰণ মই শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেলও
তাৰ বােব গবর্ কৰা নাই, কাৰণ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা েমাৰ কতর্ বয্,
আৰু যিদ মই শুভবাতর্ া প্রচাৰ নকেৰঁা; েতিতয়াহেল এইেটা েমাৰ
কাৰেণ অিত সন্তাপৰ িবষয় ৷
* 9 অধয্ায়:9 িদ্ব: িব; 25:4 † 9 অধয্ায়:13 েলবী6:16, 26;7:6; গণ5:9,
10;18:8-20; িদ্ব িব18:1
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17 িকয়েনা মই যিদ িনজৰ ইচ্ছােৰ প্রচাৰ কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ
পুৰস্কাৰ আেছ৷ তথািপ েমাৰ ওপৰত েসই দািয়ত্ব আেছ বােবই মই
কেৰঁা৷ 18 তােত মই িক পুৰস্কাৰ পাম? েযিতয়া আিম শুভবাতর্ া প্রচাৰ
কেৰঁা েতিতয়া এই শুভবাতর্ া মই িবনামূলীয়াৈক প্রচাৰ কেৰঁা৷ এেনদেৰ
প্রচাৰ কৰাৰ কাৰেণ আমাৰ িয েবতন েপাৱাৰ ক্ষমতা আেছ, তাক
আিম বয্ৱহাৰ কৰা নাই৷

19 যিদও মই স্বাধীন, তথািপ মই িনজেক সকেলােৰ দাস কিৰেলঁা,
েযন তােত মই অেনকক খ্রীষ্টৰ কাৰেণ জয় কিৰব পােৰঁা৷ 20 ইহুদী
সকলক জয় কিৰবৰ কাৰেণ, ইহুদী সকলৰ ওচৰত ইহুদীৰ িনিচনা
হ’েলা৷ যিদও মই িবধান নামােনা; িকন্তু িনেজ িবধানৰ অধীন েহাৱা
সকলক জয় কিৰবৈল িবধানৰ অধীন েহাৱা জনৰ িনিচনা হ’েলা৷

21 িবধানৰ বািহৰত িয সকল আেছ, েতওঁেলাকক জয় কিৰবৈল
মই িবধানহীন ৈহ থকা েলাকৰ দেৰ হ’েলঁা৷ যিদও মই িনেজ ঈশ্বৰৰ
িবধানৰ বািহৰত নহওঁ, িকন্তু খ্রীষ্টৰ িবধানৰ অধীনত থােকঁা৷ 22 দূবর্ল
সকলক পাবৈল, েতওঁেলাকৰ ওচৰত দূবর্ল সকলৰ দেৰ দূবর্ল হ’েলঁা;
যােত েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰব পােৰঁা৷ 23 মই িয িয কেৰঁা, েসই
সকেলােকই শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ, অথর্াৎ আশীবর্াদৰ সহভাগী হ’বৈলেহ
কেৰঁা

24আেপানােলােক নাজানা েন, েদৗৰ প্রিতেযািগতাত অেনেক েদৗৰ
মােৰ: িকন্তু এজেনেহ বঁটা পায়? েসেয় এেনৈক েদৗৰক, যােত
পুৰস্কাৰ পাব পােৰ৷ 25 আৰু িয মানুেহ মালযুদ্ধ আিদ কিৰ েখলত
িজিকবৈল েচষ্টা কেৰ, েতওঁেলােক সকেলাভােৱ ইিন্দ্রয়-দমন কেৰ
েতওঁেলােক িবনাশী িকৰীিট পাবৈল এইদেৰ কেৰ, িকন্তু আিম হ’েল,
অিবনাশী িকৰীিট পাবৈলেহ তাক কেৰঁা 26 এেতেক মই এক লক্ষয্
কিৰ েদৗৰ মােৰঁা, িকন্তু লক্ষয্ নকৰাৈক নহয়; মুষ্টিযুদ্ধ কেৰঁা, িকন্তু
বায়ুত েঘাচা মৰাৰ দেৰ নামােৰঁা; 27 িকন্তু েলাকৰ আগত েঘাষণা
কিৰ, েশষত িনেজ েযন ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অগ্রাহয্ নহওঁ, এই কাৰেণ মই
িনজ শৰীৰেকা ঘুিচয়াই বশ কিৰ ৰািখেছঁা

10 অধয্ায়
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সাৱধানতা আৰু ভাতৃ-েপ্রম আিদ
1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলােক নজনাৈক থকা

েমাৰ ইচ্ছা নাই েয, আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকল েমঘৰ* তলত আিছল,
আৰু সকেলােৱই সাগৰৰ† মােজিদ পাৰ ৈহিছল৷ 2 েমািচৰ অনুকাৰী
আৰু সমিপর্ত েহাৱাত সকেলােৱ েমঘ আৰু সাগৰত বাপ্তাইিজত হ’ল৷
3 েতওঁেলাক সকেলােৱই এেক আিত্মক আহাৰ‡ েভাজন কিৰিছল,
4 সকেলােৱই এেক আিত্মক জল§ পান কিৰিছল৷ িকয়েনা িয িশল
েতওঁেলাকৰ লগত ৈগিছল, তাৰ পৰাই েতওঁেলােক পানীয় পান
কিৰিছল; েসই িশেলই খ্রীষ্ট

5 তথািপ েতওঁেলাকৰ অিধক ভাগ েলাকৰ ওপৰত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট
নহ’ল; িকয়েনা তাৰ প্রমাণ এই েয, েতওঁেলাকক অৰণয্েত িনপাত
কৰা হ’ল

6 এই সকেলা ঘটনা আমাৈল আির্হ স্বৰূপ হ’ল; েতওঁেলােক
েযেনৈক কামনা কিৰিছল, আিমও েযন েতেনৈক মন্দ িবষয়ৰ কামনা
নকেৰঁা৷

7 েতওঁেলাকৰ মাজৰ িকছুমােন েযেনৈক মূির্তপূজক ৈহিছল,
আেপানােলাক েতেন নহ’ব; েসই িবষেয় এেনদেৰ িলখা আেছ;
“মানুহেবােৰ েভাজন-পান কিৰবৈল বিহলআৰু পাছত েযৗন কামনােৰ
নািচবৈল উিঠল” 8 েতওঁেলাকৰ িকছুমােন েযেনৈক েযৗনপাপ
কৰাত; এেকিদনাই একুিৰ িতিন হাজাৰ মানুহ মৰা পিৰল, েতেনৈক
আিম বয্িভচাৰ নকেৰঁাহক 9 েতওঁেলাকৰ িকছুমােন েযেনৈক ঈশ্বৰক
পৰীক্ষা কৰাত, সাপৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট হ’ল, েতেনৈক আিম েযন
খ্রীষ্টক পৰীক্ষা নকেৰঁা 10 েতওঁেলাকৰ িকছুমান েলাক অসন্তুষ্ট
ৈহ ধ্বংসকাৰী স্বগর্ৰ দূতৰ কবলত পিৰ মৃতুয্ হ’ল, আেপানােলাক
েতেনৈক অসন্তুষ্ট নহ’ব৷

11 েতওঁেলাকৈল আির্হ স্বৰূেপ এইেবাৰ ঘিটিছল; আৰু েশষৰ
যুগৰ মানুহ িয আিম, আমাক েচতনা িদবৈল এইেবাৰ িলখা আেছ
12 এই কাৰেণ িয েকােনােৱ িস্থৰ আেছঁা বুিল ভােব, েতওঁ নপিৰবৰ
* 10 অধয্ায়:1 যা. 13:21 † 10 অধয্ায়:1 যা. 14:22 ‡ 10 অধয্ায়:3
যা. 16:15, 35 § 10 অধয্ায়:4 যা. 17:6
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বােব সাৱধান হওক 13 িয িয প্রেলাভন মানুহেবাৰৰ মাজৈল আেহ,
েসইেবাৰৰ বািহেৰ আন পৰীক্ষা আেপানােলাকৈল ঘটা নাই; িকন্তু
ঈশ্বৰ িবশ্বাসী; েতওঁ আেপানােলাকৈল শিক্তৰ অিতিৰক্ত পৰীক্ষা
ঘিটবৈল িনিদব; িকন্তু আেপানােলােক েযন সিহব পািৰব, তাৰ কাৰেণ
পৰীক্ষাৰ ৈসেত সািৰবৈল েতওঁ উপােয়া কিৰ িদব

14 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল সকেলা
প্রকাৰৰ মূির্তপূজাৰ পৰা দূৈৰত থাকক৷ 15 মই আেপানােলাকক
বুিদ্ধমান েযন ভািব কওঁ, আেপানােলােক িনেজ েমাৰ কথা িবেবচনা
কিৰ চাব৷ 16 আিম িয আশীবর্াদৰ পানপাত্রক আশীবর্াদ কেৰঁা, েসেয়
খ্রীষ্টৰ েতজৰ সহভািগতা নহয় েন? আৰু িয িপঠা ভােঙা, েসেয় খ্রীষ্টৰ
সহভািগতা নহয় েন? 17 িকয়েনা অেনক িয আিম, সকেলােৱই এক
িপঠাত অংশ গ্রহণ কৰাৰ েযােগিদ আিম অেনক েলাক হেলও এক
শৰীৰৰ ভাগী হেলঁা৷

18 ইস্রােয়ল জািতৰ কথা িচন্তা কৰক৷ েচাৱা; িয েলােক উৎসগর্
কৰা বিলৰ মাংস খায়, েতওঁেলাক েবিদৰ সহভাগী নহয় েন?
19 েতেনহেল মই িক কথা ৈকেছঁা? েদৱতাৈল উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ
েকােনা তাৎপযর্ আেছ েন? বা মূির্তেবাৰৰ েকােনা বাস্তবতা আেছ?

20 েতেন নহয়; িকন্তু অনা-ইহুদী েলােক িয িয বিলদান কেৰ, তাক
ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ নহয়, ভূত, িপশাচৰ উেদ্দেশয্েহ কেৰ, ইয়ােকেহ
ৈকেছঁা; আৰু আেপানােলাক ভূত, িপশাচৰ সহভাগী েহাৱা েমাৰ
ইচ্ছা নাই 21 আেপানােলােক প্রভুৰ পান-পাত্র আৰু ভূত, িপশাচৰ
পান-পাত্র, এই উভয়ত পান কিৰব েনাৱােৰ; প্রভুৰ েমজ আৰু ভূত,
িপশাচৰ েমজ এই উভয়েৰ ভাগীও হ’ব েনাৱােৰ 22 নতুবা, আিম
প্রভুৰ ঈষর্া*জন্মাব খুিজেছঁা েন িক? আিম জােনা েতওঁতৈক বলৱন্ত?

23 সকেলা িবধান সন্মত, িকন্তু সকেলােৱই িহতজনক নহয়;
সকেলা অবাধ িকন্তু সকেলােৱই ধমর্ত বৃিদ্ধ নকেৰ 24 প্রিতজেন
িনজৰ িহত িনিবচািৰ, পৰৰ িহত িবচাৰক 25 িয েকােনা বস্তু বজাৰত
েবেচ, েদাষােদাষ জ্ঞানৰ কাৰেণ এেকা নুসুিধ-নুপুিচ† েসইেবাৰ
* 10 অধয্ায়:22 িদ্ব. িব. 6:15; 32:21 † 10 অধয্ায়:25 নুসুিধ-নুপুিচ িবচাৰ
নকৰাৈক
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েভাজন কিৰব; 26 িকয়েনা পৃিথৱী আৰু তাৰ পিৰপূণর্তা প্রভুেৰই
27 খ্রীষ্টত িবশ্বাস নকৰা সকলৰ েকােনােৱ আেপানােলাকক িনমন্ত্রণ
কিৰেল, আেপানােলাক যিদ যাবৈল সন্মত হয়, েতেনহেল েদাষােদাষ
জ্ঞানৰ কাৰেণ এেকা নুসুিধ-নুপুিচ‡, িয েকােনা বস্তু আেপানােলাকৰ
আগত েথাৱা হয়, েসই বস্তুেক েভাজন কিৰব

28 িকন্তু েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকক, “এেয় বিল িদয়া আহাৰ
হয় বুিল কয়”, েতেনহেল েসই কথা জেনাৱা জনৰ কাৰেণ আৰু
েদাষােদাষ জ্ঞানৰ কাৰেণ, েসই দ্রবয্ েভাজন নকিৰব 29 েদাষােদাষ
জ্ঞান বুিল েয ৈকেছঁা, েসেয় আেপানাৰ নহয়, আনৰেহ; িকয়েনা েমাৰ
স্বাধীনতা অনয্ৰ েদাষােদাষ জ্ঞানৰ দ্বাৰাই িকয় েসাধ-িবচাৰ কৰা হয়?
30 মই যিদ কৃতজ্ঞতােৰ েভাজন কেৰঁা, েতেনহেল িয বস্তুৰ কাৰেণ
ধনয্বাদ কেৰঁা, তাৰ কাৰেণ মই িনিন্দত হওঁ িকয়?

31 এেতেক আেপানােলােক েভাজন-পান আিদ িয িয কমর্ কেৰ,
সকেলােক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্ কিৰব 32 েতেনৈকআেপানােলােকা
ইহুদী, িক গ্রীক বা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী কােৰা িবিঘিন জনক নহয় 33 িকন্তু
অেনেক পিৰত্রাণ পাবৈল, মই িনজৰ িহত িনিবচািৰ আনৰ িহত িবচািৰ,
সকেলা িবষয়েত সকেলােক সন্তুষ্ট কেৰঁা৷ তােত সকেলােৱ পিৰত্রাণ
পায়৷

11 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা িবষয়ক কথা

1 মই েযেনৈক খ্রীষ্টৰ অনুকাৰী, আেপানােলােকা েতেনৈক েমাৰ
অনুকাৰী হওক

2 আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত েয, েমাক েসঁাৱৰণ কিৰ মই
িদয়া িবিধেবাৰ পালন কিৰ আেছ, তাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ
প্রশংসা কিৰেছঁা 3 িকন্তু খ্রীষ্ট েয প্রেতয্ক পুৰুষৰ মূৰ স্বৰূপ,
পুৰুষ মিহলাৰ মূৰ স্বৰূপ আৰু ঈশ্বৰ খ্রীষ্টৰ মূৰ স্বৰূপ, ইয়াক েযন
আেপানােলােক জােন, এই েমাৰ ইচ্ছা 4 িয েকােনা পুৰুেষ মূৰ ঢািক
প্রাথর্না কেৰ, বা ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ িনজৰ মূৰ
‡ 10 অধয্ায়:27 নুসুিধ-নুপুিচ িবচাৰ নকৰাৈক
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অমযর্য্াদা কেৰ 5 িকন্তু িয েকােনা মিহলাই উদং মূেৰ প্রাথর্না কেৰ,
বা ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ িনজৰ মূৰ অমযর্য্াদা কেৰ; িকয়েনা
েতওঁৰ মূৰ খুৰুউৱাৰ িনিচনা হয় 6 কাৰণ মিহলাই যিদ ওৰিণ নলয়,
েতেনহেল চুিলও কটা যাওঁক; িকন্তু চুিল কটা বা মূৰ খুৰুৱা যিদ
লাজৰ কথা হয়, েতেনহেল েতওঁ ওৰিণ লওঁক 7 িকয়েনা পুৰুষ
ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত আৰু েগৗৰৱ স্বৰূপ েহাৱাত, ওৰিণ েলাৱা েতওঁৰ
উিচত নহয়; িকন্তু মিহলা হ’েল পুৰুষৰেহ েগৗৰৱ 8 িকয়েনা পুৰুষ
মিহলাৰ পৰা নহয়, িকন্তু মিহলােহ পুৰুষৰ পৰা হ’ল

9 কাৰণ মিহলাৰ কাৰেণ পুৰুষ নহয়, পুৰুষৰ কাৰেণেহ মিহলাক
স্রজা ৈহিছল 10 েসেয়েহ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ* কাৰেণ মিহলা সকেল
িনজৰ মূৰত ক্ষমতাৰ িচন ৰখা কতর্ বয্

11 তথািপ িয িক নহওক, প্রভুত, মিহলাৰ অিবহেন পুৰুষ স্বাধীন
নহয়, পুৰুষৰ অিবহেন মিহলাও স্বাধীন নহয়৷ 12 িকয়েনা েযেনৈক
পুৰুষৰ পৰা মিহলা আিহল৷ েতেনৈক পুৰুেষা মিহলাৰ দ্বাৰাই আিহল;
িকন্তু সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ পৰােহ আিহল 13 আেপানােলােক মনেত
িবচাৰ কিৰ চাওক, মিহলা মানুেহ উদং মূেৰেৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না
কৰা উিচত েন? 14 প্রকৃিতেয় িনেজও আেপানােলাকক িনিশকায়
েন েয, পুৰুষৰ দীঘল চুিল েহাৱা েতওঁৈল অনাদৰজনক? 15 িকন্তু
মিহলাৰ দীঘল চুিল েহাৱাই েতওঁৈল েগৗৰৱজনক; িকয়েনা েসই দীঘল
চুিল ওৰিণৰ অেথর্ িদয়া হ’ল 16 িকন্তু েকােনােৱ যিদ বাদিববাদৈল
মন কেৰ, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীেবাৰৰ আৰুআমােৰা এেন েকােনা
দস্তুৰ নাই

প্রভু-েভাজৰ িবষেয় উপেদশ
17 এই আেদশৰ লগত আৰু এটা কথা কওঁ, এই কথাত মই

প্রশংসা নকেৰঁা; েসই কথা এই, আেপানােলােক ভালৈল নহয়,
েবয়াৈলেহ েগাট খায় 18 কাৰণ প্রথেম েযিতয়া আেপানােলাক
মণ্ডলীত েগাট খায়, েতিতয়া আেপানােলাকৰ মাজত িভন িভন
* 11 অধয্ায়:10 আ. 24:64, 65
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দল হয়, ইয়ােক মই শুিনেছঁা আৰু িকছু িকছু িবশ্বােসা কিৰেছঁা
19 িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰীক্ষািসদ্ধ মানুহেবাৰ প্রকািশত
হ’বৈল, আেপানােলাকৰ মাজত নানা মেতা হ’ব লােগ 20 তােত
আেপানােলাক েযিতয়া এেক ঠাইেত েগাট খায়, েতিতয়া প্রভুৰ েভাজ
েভাজন কৰা নহয়; 21 িকয়েনা েভাজন কেৰঁােত, প্রিতজেন আনৰ
আেগেয় িনজৰ িনজৰ েভাজেহ গ্রহণ কেৰ; তােত েকােনা জনৰ
েভাক থােক, েকােনা জন মতলীয়া হয় 22 েতেনহেল েভাজন-
পান কিৰবৈল, আেপানােলাকৰ িনজ িনজ ঘৰ নাই েন? নাইবা
ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীক েহয়জ্ঞান কিৰ, দীনহীন সকলক লাজ িদয়া েন?
মই আেপানােলাকক িক ক’ম? এই কথাত আেপানােলাকক প্রশংসা
কিৰম েন? আেপানােলাকৰ প্রশংসা নকেৰঁা

23 িকয়েনা িয িশক্ষা মই প্রভুৰ পৰা পাই আেপানােলাকক িদেলঁা,
েসেয় এই, “প্রভু যীচুক িয ৰািত শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদয়া ৈহিছল,
24 েসই ৰািতেয়ই েতওঁ িপঠা ৈল, ধনয্বাদ কিৰ ভািঙ ক’েল,
‘েতামােলাকৰ কাৰেণ এই েমাৰ শৰীৰ িয েতামােলাকৰ বােব ভঙা
হব; েমাক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, েতামােলােক ইয়ােক কিৰবা’

25 এইদেৰ েভাজনৰ পাছত, েতওঁ পান-পাত্রেকা ৈল ক’েল, ‘এই
পান-পাত্র েমাৰ েতজৰ দ্বাৰাই েহাৱা নতুন িনয়ম; েতামােলােক িযমান
বাৰ ইয়াক পান কৰা, িসমান বাৰ েমাক সঁুৱিৰবৰ অেথর্, ইয়ােক
কিৰবা’ 26 িকয়েনা আেপানােলােক িযমান বাৰ এই িপঠা খায় আৰু
এই পাত্রত পান কেৰ, প্রভু নহাৈলেক িসমান বাৰ আেপানােলােক
েতওঁৰ মৃতুয্ প্রচাৰ কিৰ আেছ ”

27 এেতেক িয েকােনােৱ অেযাগয্ৰূেপ প্রভুৰ েসই িপঠা খায় বা
েসই পাত্রত পান কেৰ, েতওঁ প্রভুৰ শৰীৰ আৰু েতজৰ েদাষী হ’ব
28 িকন্তু মানুেহ িনেজ িনজৰ পৰীক্ষা কিৰ, পােছ েসই িপঠা েভাজন
কৰক আৰু েসই পাত্রত পান কৰক 29 িকয়েনা িয েকােনােৱ েসই
শৰীৰ িবেবচনা নকিৰ েভাজন-পান কেৰ, েতওঁ িনজ দণ্ড েভাজন-
পান কেৰ 30 এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ মাজত বহুত মানুহ দূবর্লী
আৰু ৰুগীয়া; আৰু বহুত মানুহ িনিদ্রত হ’ল
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31 িকন্তু আিম িনজৰ িবচাৰ িনেজ ঠাৱৰ কৰা হ’েল, আমাৰ বােব
দণ্ডাজ্ঞা নহলেহঁেতন 32 িকন্তু যােত আিম জগতেৰ ৈসেত দণ্ড
নাপাম, এই কাৰেণ আমাৰ েসাধ-িবচাৰ েহাৱাত প্রভুৰ পৰা শািস্ত
পাইেছঁা

33 এেতেক, েহ েমাৰ ভাই সকল, আেপানােলােক েযিতয়া
েভাজন-পান কিৰবৈল েগাট খায়, েতিতয়া ইজেন িসজনৈল বাট চাই
থািকব 34 আৰু আেপানােলাকৰ েগাট েখাৱােটা েযন দণ্ডৰ কাৰণ
নহয়, এই কাৰেণ েকােনা জনৰ েভাক লােগ যিদ, েতওঁ ঘৰেত
খাওক অৱিশষ্ট কথােবাৰৰ িবষেয়, মই গ’েলেহ িদহা িদম

12 অধয্ায়
পিবত্র আত্মাৰ নানা িবধ বৰ প্রদান

1 েহ ভাই সকল, আিত্মক বৰৰ িবষেয় আেপানােলােক
নজনাৈক থকা েমাৰ ইচ্ছা নাই 2 আেপানােলােক জােন, েযিতয়া
আেপানােলাক মূির্তপূজক আিছল, েতিতয়া িনব্বর্াক মূির্তেবাৰৰ
ওচৰৈল ৈগিছল 3 এই কাৰেণ মই আেপানােলাকক জনাইেছঁা েয,
ঈশ্বৰৰ আত্মােৰ কথা কওঁতা েকােনও “যীচুক শাপগ্রস্থ বুিল নকয়;
আৰু পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই নহ’েল, েকােনও যীচুক ‘প্রভু’ বুিলব
েনাৱােৰ”

4 নানা প্রকাৰ আিত্মক বৰ আেছ, িকন্তু আত্মা এেক; 5 আৰু
পিৰচযর্া অেনক িবধ িকন্তু প্রভু এেক; 6 কমর্সাধক গুেণা অেনক
িবধ, িকন্তু ঈশ্বৰ এক, েতওঁ সকেলােত সকেলা কমর্ৰ সাধনকতর্ া

7 িকন্তু িহতৰ কাৰেণ প্রিতজনেক আত্মা-প্রকাশক গুণ িদয়া ৈহেছ
8 তােত আত্মাৰ দ্বাৰাই এজনক বুিদ্ধৰ কথা, এেক আত্মাৰ ইচ্ছা
অনুসােৰ আন জনক জ্ঞানৰ কথা, 9 এেক আত্মােৰ আন জনক
িবশ্বাস িদয়া ৈহেছ; েসই এেক আত্মাৰ দ্বাৰাই েকােনাক সুস্থ কিৰব
পৰা বৰ, 10আন েকােনা জনক পৰাক্রম কাযর্ সাধন কিৰবৈল, আন
েকােনাক ভাববাণী ক’বৰ, আন েকােনাক আত্মােবাৰ িবচাৰ কিৰবৰ,
আন েকােনাক নানা িবধ ভাষা ক’বৰ, আৰু আন েকােনাক নানা
ভাষাৰ অথর্ প্রকাশ কিৰবৰ শিক্তৰূপ বৰ িদয়া ৈহেছ; 11 িকন্তু েসই
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একমাত্র আত্মাই যােক িয বৰ িদবৈল মন কেৰ, েসয়াই েতওঁক ভাগ-
বঁািট িদ, েসই সকেলােক সাধন কিৰেছ

12 িকয়েনা েযেনৈক শৰীৰ এক আৰু তাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অেনক,
িকন্তু েসই শৰীৰৰ সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অেনক হ’েলও এক শৰীৰ হয়,
েতেনৈক খ্রীষ্টও 13কাৰণ আিম ইহুদী হওঁ বা গ্রীক হওঁ, দাস হওঁ বা
স্বাধীন হওঁ, সকেলােৱই এক শৰীৰ হবৈল এক আত্মাত বাপ্তাইিজত
হ’েলঁা; আৰু সকেলােৱ এক আত্মা পান কিৰবৈল পােলঁা

14 িকয়েনা শৰীৰ এক অঙ্গ নহয়, িকন্তু অেনক 15 ভিৰেয় যিদ
কয়, মই হাত েনােহাৱা কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহওঁ, েতেনহেল িস
েসই কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহয়, এেন নহয় 16 আৰু কােণও যিদ
কয়, মই চকু েনােহাৱা কাৰেণ শৰীৰৰ অংশ নহওঁ, েতেনহেল িস
েসই কাৰেণ েয শৰীৰৰ অংশ নহয়, এেন নহয় 17 েগােটই শৰীেৰই
চকু েহাৱা হ’েল, শ্রৱণ ক’ত হ’লেহঁেতন? আৰু েগােটইেটা শ্রৱণ
েহাৱা হ’েল, ঘ্রাণ ক’ত হ’লেহঁেতন?

18 িকন্তু এিতয়া ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছামেত অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক,
এেন িক, েসইেবাৰৰ প্রেতয্কক শৰীৰত লগাই িদেল 19 নতুবা
আটাইেবাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ এক অঙ্গ েহাৱা হ’েল, েতেনহেল শৰীৰ ক’ত
হ’লেহঁেতন? 20 িকন্তু এিতয়া অেনক অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ হেলও, শৰীৰ
এক

21 আৰু েতামাত েমাৰ প্রেয়াজন নাই বুিল চকুেৱ হাতক ক’ব
েনাৱােৰ; বা েতামােলাকত েমাৰ প্রেয়াজন নাই বুিল মূেৰ ভিৰ দুখনক
ক’ব েনাৱােৰ 22 কওক ছািৰ, শৰীৰৰ িয িয অঙ্গ আন অঙ্গতৈক
দূবর্ল েবাধ হয়, েসই সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গও প্রেয়াজনীয়েহ হয়
23 শৰীৰৰ িয িয অঙ্গ আনতৈক অনাদৰণীয় জ্ঞান কেৰঁা, েসইেবাৰক
অিধক আদেৰেৰ ভূিষত কেৰঁা; 24 আৰু আমাৰ কুৰূপ অঙ্গেবােৰও
অিধক েশাভা পায় িকন্তু আমাৰ সুৰূপ অঙ্গেবাৰৰ এেকা প্রেয়াজন
নাই

25 িকন্তু শৰীৰত েযন িবেভদ নহয়, বৰং অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবােৰ
পৰস্পেৰ িহত িচন্তা কেৰ, এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ অনাদৰণীয়েটাক অিধক
আদৰণীয় কিৰ, শৰীৰ সংগিঠত কিৰেল 26 তােত এক অঙ্গই দুখ
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পােল, তােৰ ৈসেত সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গই দুখ পায়; আৰু এক
অঙ্গই মযর্দা পােল, তােৰ ৈসেত সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গই আনন্দ কেৰ
27 আেপানােলাক খ্রীষ্টৰ শৰীৰ আৰু এেকা এেকাজেনই এক এক
অঙ্গ স্বৰূপ

28আৰু ঈশ্বেৰ মণ্ডলীত প্রথেম পঁাচিন সকলক, িদ্বতীয়েত ভাববাদী
সকলক, তৃতীয়েত উপেদশক সকলক স্থাপন কিৰেল; তাৰ পাছত
পৰাক্রম কাযর্েবাৰ, তাৰ পাছত সুস্থ কিৰব পৰা বৰ, উপকাৰ, শাসন-
পদ আৰু নানা ভাষা িদেল 29 সকেলােৱই পঁাচিন েন? সকেলােৱই
ভাববাদী েন? সকেলােৱই উপেদশক েন? সকেলােৱই পৰাক্রম কাযর্
কেৰঁাতা েন?

30 সকেলােৱই সুস্থ কিৰব পৰা বৰ পাইেছ েন? সকেলােৱই
পৰভাষা কয় েন? সকেলােৱই অথর্ বুজাই িদেয় েন? 31 িকন্তু উত্তম
উত্তম বৰৈল হািবয়াহ কৰা; তথািপ তাতৈকেয়া এক উত্তম পথ মই
আেপানােলাকক েদখুৱাওঁ

13 অধয্ায়
েপ্রমৰ উৎকৃষ্টতা

1 যিদও মই মানুহৰ বা স্বগর্ দূতৰ ভাষােৰ কথা কওঁ, তথািপ
েমাৰ েপ্রম নাথািকেল, মই েকৱল বািজ থকা কঁাহ, বা বাদয্ কিৰ
থকা তালস্বৰূপ ৈহেছঁা 2 মই যিদ ভাববাণী পাওঁ, সকেলা িনগূঢ়-
তত্ব আৰু সকেলা িবদয্া জােনা আৰু পবর্ত আতৰাব পৰা েমাৰ যিদ
এেন িবশ্বােসা থােক, তথািপ েমাৰ েপ্রম নাথািকেল, মই এেকা নহওঁ
3আৰু দিৰদ্রক খুৱাবৈল যিদ েমাৰ সব্বর্স্ব বয্য় কেৰঁা আৰু পুিৰ ভস্ম
হ’বৈল েমাৰ শৰীৰেকা েশাধাই িদওঁ, তথািপ েমাৰ েপ্রম নাথািকেল,
তাত েমাৰ এেকা লাভ নাই

4 েপ্রম সহনশীল আৰু স্নহশীল; েপ্রেম িহংসা নকেৰ বা গবর্ নকেৰ;
ই অহংকাৰী বা অিশষ্টাচাৰী নহয়, 5 ই িনজৰ লাভ িনিবচােৰ, সহেজ
কুিপত নহয় আৰু ই অনয্ায় আচৰণ নকেৰ৷ 6 ই অধাির্মকতাত আনন্দ
নকেৰ, িকন্তু সতয্তাত আনন্দ কেৰ, 7 েপ্রেম সকেলােক আেকাৱািল
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লয়, সকেলােক িবশ্বাস কেৰ, সকেলােক আশা কেৰ আৰু সকেলােক
সহয্ কেৰ

8 েপ্রম েকিতয়াও লুপ্ত নহ’ব; িকন্তু ভাববাণী হ’েল, েলাপ হ’ব;
পৰভাষা হ’েল, েসইেবাৰ গুিচব; জ্ঞান হ’েল, েসই জেনা লুপ্ত
হ’ব 9 িকয়েনা আমাৰ জ্ঞান খণ্ডমাত্র আৰু আমাৰ ভােবািক্তও
খণ্ডমাত্র; 10 িকন্তু সমূ্পণর্তা উপিস্থত হ’েল, েসই খণ্ডেবাৰ লুপ্ত
হ’ব 11 েযিতয়া মই িশশু আিছেলঁা, েতিতয়া িশশুৰ িনিচনাৈক কথা
ৈকিছেলঁা, িশশুৰ দেৰ ভািবিছেলঁা, িশশুৰ দেৰ িবেবচনাও কিৰিছেলঁা৷
েযিতয়া বয়স পােলঁা, েতিতয়াৰ পৰা িশশুৰ সকেলা কথা এিৰেলঁা
12 িকয়েনা এিতয়া আিম দপর্ণত েদখাৰ দেৰ, অস্পষ্টৈক েদিখেছঁা;
িকন্তু েতিতয়া মূখা-মূিখৈক েদিখম এিতয়া েমাৰ জ্ঞান খণ্ডমাত্র; িকন্তু
েতিতয়া, মই েযেনৈক সমূ্পণর্ৈক জনা হ’েলঁা, েতেনৈক সমূ্পণর্ ৰূপত
জািনম 13 িকন্তু এিতয়া িতিনটা িবষয় আেছ: িবশ্বাস, আশা, েপ্রম,
িকন্তু এই েকইটাৰ মাজত েপ্রেমই েশ্রষ্ঠ

14 অধয্ায়
আিত্মক দানৰ িবষয়

1 আেপানােলােক েপ্রমৰ পােছ পােছ যাওঁক; আৰু আিত্মক
বৰেবাৰৈল একান্ত মেনেৰ হািবয়াহ কৰক, িবেশষৈক ঐশ্বিৰক
ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰবৰ হািবয়াহ কৰক 2 িকয়েনা িয জেন িবেশষ
কথা েকাৱাৰ ক্ষমতা পাইেছ, েতওঁ েকােনা মানুহৰ সেত নহয় ঈশ্বৰৰ
সেতেহ কথা কয়; কাৰণ েতওঁ িক কথা কয় েকােনও নুবুেজ, িকন্তু
েতওঁ আত্মাৰ দ্বাৰাই িনগূঢ়-তত্বেবাৰৰ িবষেয় কয় 3 িকন্তু িয জেন
ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ মানুহেবাৰক ধাির্মকতাত বৃিদ্ধ
কিৰবৈল আৰু আশ্বাস আৰু সান্ত্বনা িদবৈল কথা কয় 4 িয জনৰ
পৰভাষা কবৈল ক্ষমতা আেছ, েতওঁ িনজেক ধমর্ত বৃিদ্ধ কেৰ; িকন্তু
িয জেন ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ, েতওঁ মণ্ডলীক গিঢ় েতােল

5 আেপানােলােক েযন পৰভাষা কয়, এই েমাৰ ইচ্ছা; িকন্তু
তাতৈক ভােবািক্ত েযন প্রচাৰ কেৰ, ইয়াৈল েমাৰ বৰ ইচ্ছা; আৰু
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পৰভাষা েকাৱা জেন, মণ্ডলীেয় ধমর্ত বৃিদ্ধ পাবৈল যিদ অথর্ নুবুজায়,
েতেনহেল এেন জনতৈক ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা জন েশ্রষ্ঠ

6 এিতয়া, েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, মই আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল ৈগ যিদ পৰভাষা কওঁ, িকন্তু আেপানােলাকৰ ওচৰত ৈগ
প্রকািশত সতয্ ঞ্জান বা ভাববাণী বা েকােনা িশক্ষা িবষেয় যিদ নকওঁ,
েতেনহেল আেপানােলাকৰ িকবা লাভ হবেন?

7 শব্দ কৰা িনষ্পর্ াণ বস্তুৰ মাজেতা বঁাহী হওক, বা বীণা হওক,
শুৱলা স্বৰ সৃষ্টি কিৰ স্পষ্টৈক শুৱলা ধ্বিনত যিদ নাবােজ, েতেনহেল
বঁাহীেৰ বা বীণােৰ িক সুৰ বেজাৱা হয়, েসই িবষেয় েকেনৈক জনা
যাব? 8 কাৰণ ৰণ-িশঙাৰ মাত যিদ অস্পষ্ট হয়, েতেনহেল যুদ্ধৈল
েকােন িনজেক সজাব? 9 িঠক েসইদেৰ আেপানােলােকও যিদ
সহেজ বুিজব পৰা কথা িজভােৰ নকয়, েতেনহেল িয েকাৱা হয়,
েসই িবষেয় েকেনৈক জািনব? িকয়েনা এইেবাৰ কথা আেপানােলােক
বতাহত েকাৱাৰ িনিচনা হ’ব

10 জগতত বহু প্রকাৰৰ ভাষা আেছ, তথািপ তাৰ অথর্ েনােহাৱা
ভাষা এটাও নাই 11 িকন্তু মই যিদ েসই ভাষাৰ অথর্ নুবুেজঁা,
েতেনহেল িয জেন কয়, েতওঁৰ বােব মই িবেদশীৰ িনিচনা হ’ম;
আৰু েসই েকাৱা জেনা েমাৰ বােব িবেদশীৰ িনিচনা হ’ব

12 এেতেক েলাকৰ েক্ষত্রেতা িঠক েতেন ধৰণেৰই,
আেপানােলােক আত্মাৰ িবিবধ বৰৈল হািবয়াহ কিৰেছ েযিতয়া,
মণ্ডলীক ধমর্ত বৃিদ্ধ কিৰবৰ বােব উপিচ পিৰবৈল যত্ন কৰক

13 এই কাৰেণ িয জেন পৰভাষা কয়, েতওঁ েযন অথর্ও বুজাই
িদব পােৰ, তাৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক 14 িকয়েনা পৰভাষােৰ যিদ
প্রাথর্না কেৰঁা, েতেনহেল েমাৰ আত্মাই প্রাথর্না কেৰ, িকন্তু েমাৰ হৃদয়
ফলহীন হয় 15 েতেনহেল আিম িক কৰা উিচত? অ◌ািম আত্মােৰ
প্রাথর্না কিৰম েন, মনেৰ প্রাথর্না কিৰম? আিম আত্মােৰ গীত গাম
েন, মেনেৰ গীত গাম? 16 নতুবা তুিম যিদ আত্মােৰ ঈশ্বৰৰ প্রশংসা
কিৰছা, িকন্তু িয সকেল শুিনবৈল দশর্ক িহচােপ তাৈল আেহ, েতওঁ
যিদ বুিজ নাপাই, েকেনৈক েতামাৰ েসই ধনয্বাদত ‘আেমন’ ক’ব?
কাৰণ তুিম িক ৈকছা, েতওঁেলােক বুিজ নাপােল
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17 িকয়েনা তুিম হ’েল, বহুত ভালৈক ধনয্বাদ কিৰছা, িকন্তু
অনয্ েলাক সকলক আিত্মক ভােব গিঢ় েতালা নহল 18 মই েয
আেপানােলাকতৈক েবিছ পৰভাষা কওঁ, তাৰ কাৰেণ মই ঈশ্বৰৰ
ধনয্বাদ কিৰেছঁা; 19 তথািপ মণ্ডলীত পৰভাষােৰ দহ হাজাৰ কথা
েকাৱাতৈক, মানুহক িশক্ষা িদবৈল, বুিজ েপাৱাৈক বুিদ্ধেৰ পঁাচটা কথা
েকাৱা ভাল বুিল ভােবা

20 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আেপানােলাক িবেবচনাত িশশুৰ
দেৰ নহ’ব; িকন্তু মন্দ িবষয়ত িশশু সকলৰ দেৰ ৈহ, িচন্তা আৰু
িবেবচনাত বয়সস্থ েলাকৰ দেৰ হওক 21 িবধান-শাস্ত্রত িলখা আেছ,
“প্রভুেৱ ৈকেছ, পৰভাষা েকাৱা েলাকৰ দ্বাৰাই, আৰু িবেদশী সকলৰ

ওঁঠৰ দ্বাৰাই, মই এই েলাকক কথা ক’ম;
িকন্তু তাক কিৰেলও, েতওঁেলােক েমাৰ কথা নুশুিনব ”

22 এই কাৰেণ েবেলগ েবেলগ ভাষােৰ কথা েকাৱা, িবশ্বাস কৰা
সকলৰ কাৰেণ নহয়, অিবশ্বাসী সকলৰ কাৰেণ িচন হয়; িকন্তু
ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা, িবশ্বাস নকৰা সকলৰ কাৰেণ নহয়,
িকন্তু িবশ্বাস কৰা সকলৰ কাৰেণ িচন হয় 23 এেতেক েগােটই
মণ্ডলীেয় েযিতয়া একেগাট হয়, আৰু আটাইেলােক যিদ পৰভাষা
ৈক থােক, েতিতয়া সাধাৰণ বা েকােনা অিবশ্বাসী মানুহ েসই স্থানত
প্রেৱশ কিৰেল, েতওঁেলােক আেপানােলাকক বলীয়া বুিল নক’ব েন?

24 সকেলােৱ যিদ ভােবািক্ত প্রচাৰ কেৰ আৰু িবশ্বাস নকৰা
সাধাৰণ েকােনা এজন মানুহ যিদ েসই স্থানৈল আেহ, েতেনহেল েসই
ভাববাণী শুিন েতওঁ িনজৰ পাপৰ িবষেয় সেচতন আৰু ভাববাণীৰ
দ্বাৰাই েতওঁ িবচাৰ প্রাপ্ত হয়৷ 25 এইদেৰ েলাক জনৰ হৃদয়ৰ েকােনা
গুপ্তকথা প্রকাশ পায়৷ তােত েতওঁ মািটত উবুিৰ ৈহ পিৰ, িনশ্চেয়
‘আেপানােলাকৰ মাজত ঈশ্বৰ আেছ’, এই বুিল ঈশ্বৰৰ েসৱা কিৰব

26 এেতেক েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলােক িক
কিৰব? েযিতয়া আেপানােলাক এঠাইত েগাট খায়, েতিতয়া েকােনা
জেন গীত, েকােনা জেন উপেদশ, েকােনা জেন প্রকািশত বাকয্,
েকােনা জেন পৰভাষা*, েকােনা জেন তাৰ অথর্ ভাঙিণ কিৰ কথা
* 14 অধয্ায়:26 িযচয়া 28:11, 12
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ক’ব িকন্তু এই সকেলা েযন মণ্ডলী বৃিদ্ধ কিৰবৈল কৰা হয়
27 েকােনােৱ যিদ পৰভাষা কয়, েতেনহেল দুজন, বা তাতৈক অিধক
হ’েলও, িতিন জেন পাল অনুক্রেম কওক; আৰু এজেন অথর্ বুজাই
িদয়ক 28 িকন্তু অথর্ বুজাই িদওঁতা যিদ েকােনা নাই, েতেনহেল েতওঁ
মণ্ডলীত িনজম িদ থািক েকৱল িনজৰ আৰু ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ কথা
কওক

29 আৰু ভাববাদী দুই বা িতিন জেন কথা কওক, আন সকেল
িবেবচনা কিৰ চাওক 30 িকন্তু উপাসনাত বিহ থকা সকলৰ েকােনা
জনৰ আগত িকবা কথা প্রকািশত হ’েল প্রথম জন িনজম িদ থাকক

31 িকয়েনা অ◌ােপানােলাক সকেলােৱই এজন এজনৈক ঐশ্বিৰক
ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰ, আন এজনক িশকাব পােৰ আৰু সকেলােক
উদগাওক৷ 32 িকয়েনা ভাববাদী সকলৰ আত্মা ভাববাদী সকলৰ
বশত থােক 33 িকয়েনা ঈশ্বেৰ েকিতয়াও িবশৃংখল সৃষ্টি নকেৰ,
িকন্তু েতওঁ, শািন্ত িদওঁতা ঈশ্বৰ হয় েযেনৈক পিবত্র েলাক সকলৰ
মণ্ডলীত, 34 েতেনৈক আেপানােলাকৰ মণ্ডলী সমূহেতা মিহলা সকল
িনজম িদ থাকক; িকয়েনা কথা ক’বৈল েতওঁেলাকক অনুমিত িদয়া
নাযায়; িকন্তু েতওঁেলােক িনেবদন কিৰ থাকক, িবধান-শাস্ত্রেয়ও
েসইদেৰই কয় 35 িকন্তু েতওঁেলােক যিদ িকবা সুিধ িশক্ষা পাব
েখােজ, েতেনহেল ঘৰেত িনজ িনজ স্বামীক েসাধক; িকয়েনা
মণ্ডলীত মিহলা মানুেহ কথা েকাৱা লাজৰ িবষয় 36 নতুবা, ঈশ্বৰৰ
বাকয্ আেপানােলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাইিছল েন? বা অকল
আেপানােলাকৰ ওচৰৈলেহ আিহিছল েন?

37 েকােনােৱ যিদ িনজেক িনেজ ভাববাদী বা আিত্মক বুিল মােন,
েতেনহেল মই আেপানােলাকৈল িযেবাৰ কথা িলিখেছঁা, েসইেবাৰ
ঈশ্বৰৰ আেদশ বুিল েতওঁ জানক 38 িকন্তু েকােনােৱ যিদ নাজােন,
েতেনহেল েতওঁ নাজানক 39 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু
ভনী সকল, ঐশ্বিৰক ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰবৈল হািবয়াহ কৰক আৰু
পৰভাষা ক’বৈল িনেষধ নকিৰব 40 িকন্তু সকেলা কমর্ সুন্দৰৈক
শািলনতা বজাই কৰা হওক
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15 অধয্ায়
পুনৰুত্থানৰ িবষয়

1 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল িয শুভবাতর্ া মই আেপানােলাকৰ
আগত প্রচাৰ কিৰেলঁা, েসয়া আেপানােলাকক জনাইেছঁা; েসইেবাৰ
আেপানােলােক গ্রহণ কিৰেল, আৰু তােত িথেৰও আেছ; 2আৰু িয
বাকয্ৰ দ্বাৰাই মই আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেলঁা,
েসয়া যিদ আেপানােলােক ধিৰ আেছ, েতেনহেল তাৰ দ্বাৰাই
পিৰত্রােণা পাইেছ; নতুবা আেপানােলােক বৃথাই িবশ্বাস কিৰেল

3 িকয়েনা মই িয িশক্ষা পােলঁা, তােৰ এই প্রধান িশক্ষা
আেপানােলাকক িদেলঁা েয, ধমর্শাস্ত্র অনুসােৰ খ্রীষ্ট আমাৰ পাপৰ
কাৰেণ মিৰল; 4 আৰু েতওঁক ৈমদাম িদয়া হ’ল; আৰু ধমর্শাস্ত্র
অনুসােৰ তৃতীয় িদনা পুনৰুিত্থত হ’ল;

5আৰু েতওঁ ৈকফাক েদখা িদেল; পাছত েসই বাৰ জনক, 6আৰু
তাৰ পাছত পঁাচশতৈক অিধক ভাই আৰু ভিন সকলক এেক সময়েত
েদখা িদেল; েতওঁেলাকৰ অিধক ভাগ এিতয়াৈলেক আেছ, িকন্তু
েকােনা েকােনা িনিদ্রত হ’ল 7 পাছত যােকাবক আৰু তাৰ পাছত
পঁাচিন সকলৰ আগত েতওঁ েদখা িদেল

8 সকেলােৰ েশষত অকালত জন্মাৰ িনিচনা িয মই, েমােকা েদখা
িদেল* 9 িকয়েনা পঁাচিন সকলৰ মাজত মই সকেলাতৈক সৰু, এেন
িক, পঁাচিন নাম পাবেৰা েযাগয্ নহওঁ; কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীক
তাড়না কিৰিছেলঁা

10তথািপ মই িয ৈহেছঁা; ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহেৰেহ ৈহেছঁা; আৰু েমাৈল
েতওঁৰ িয অনুগ্রহ, েসেয় বয্থর্ নহ’ল; িকন্তু মই েতওঁেলাকতৈক
অিধক পিৰশ্রম কিৰেলঁা; িকন্তু মেয়ই েয কিৰেলঁা, এেন নহয়, ঈশ্বৰৰ
অনুগ্রেহ েমাৰ লগত কিৰেল 11 এেতেক মই বা েতওঁেলাক েযেয়
হওক, আিম েসইদেৰ েঘাষণা কিৰেলঁা আৰুআেপানােলােক েসইদেৰ
িবশ্বাস কিৰেল

12 িকন্তু খ্রীষ্টক েয মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা েতালা হ’ল, ইয়াক
যিদ েঘাষণা কৰা হয়, েতেনহেল মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থান নাই বুিল
* 15 অধয্ায়:8 পঁা. 9:3, 17
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আেপানােলাকৰ েকােনা েকােনা েলােক েকেনৈক কয়? 13 যিদ
মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থান নাই, েতেনহেল খ্রীষ্টেকা েতালা নহ’ল;
14 আৰু খ্রীষ্টক যিদ েতালা নহ’ল, েতেনহেল আমাৰ েঘাষণা বৃথা,
আেপানােলাকৰ িবশ্বােসা বৃথা

15 আৰু আিম ঈশ্বৰৰ িমছা সাক্ষী িদেছঁা বুিল ওলাই পিৰম;
কাৰণ আিম ঈশ্বৰৰ িবষেয় এই সাক্ষয্ িদেলঁা েয, েতওঁ খ্রীষ্টক
তুিলেল; 16 িকয়েনা, যিদ মৃতেবাৰক েতালা নহয়, েতেনহেল
খ্রীষ্টেকা েতালা নহ’ল; 17 আৰু যিদ খ্রীষ্টক েতালা নহ’ল, েতেনহেল
অ◌ােপানােলাকৰ িবশ্বাস অসাথর্ক; আেপানােলাক এিতয়াও িনজ
িনজ পাপেতই আেছ

18 েতেনহ’েল খ্রীষ্টৰ আশ্রয়ত িনিদ্রত েহাৱা সকেলা িবনষ্ট ৈহেছ
19 খ্রীষ্টত আমাৰ িয আশা, েসেয় যিদ অকল এই জীৱনৰ আয়ুস
কালৈল হয়, েতেনহেল আিম সকেলা মানুহতৈক অিধক দয়া
নেপাৱাৈক আেছঁা

20 িকন্তু এিতয়া খ্রীষ্ট িনিদ্রত েলাকৰ মাজৰ পৰা উিত্থত হ’ল,
েতেৱঁই মৃত েলাক সকলৰ মাজত প্রথম ফল৷ 21 িকয়েনা মৃতুয্ মনুষয্ৰ
দ্বাৰাই েহাৱাত, মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থােনা মনুষয্ৰ দ্বাৰাই হ’ল

22 কাৰণ আদমত েযেনৈক সকেলা মেৰ, েতেনৈক খ্রীষ্টত
সকেলােৱ জীৱন পাব 23 িকন্তু প্রিতজেন িনজ িনজ েশ্রণীত জীৱন
পাব; প্রথম ফল খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টত িয সকল েমােনানীত, েতওঁৰ আগমণত
েসই মৃত েলাক সকেলই উিঠব

24 ইয়াৰ পাছত েশষ হ’ব; িকয়েনা েতওঁ সকেলা শাসনকতর্ াৰ
ক্ষমতা, আৰু পৰাক্রম েলাপ কিৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ হাতত ৰাজয্ েশাধাই
িদব 25 িকয়েনা েযিতয়াৈলেক েতওঁ সকেলা শত্রুক েতওঁৰ ভিৰৰ
তল নকেৰ, েতিতয়াৈলেক েতওঁ ৰাজত্ব কিৰব লািগব 26 েশষ শত্রু
িয মৃতুয্, তােকা ধ্বংস কৰা হ’ব

27 িকয়েনা ‘েতওঁ সকেলােক বশীভূত কিৰ েতওঁৰ ভিৰৰ তলত
থেল’ িকন্তু ‘সকেলােৱ বশীভূত হ’ব’ বুিল েযিতয়া েতওঁ কয়,
েতিতয়া িয জেন সকেলােক েতওঁৰ বশীভূত কিৰেল, েতওঁ েয
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েসইেবাৰৰ পৰা বািহৰ, এেয় প্রকািশত হয় 28 আৰু সকেলােৱই
খ্রীষ্টৰ বশীভূত হ’েল, পুত্র িনেজ িপতৃ ঈশ্বৰৰ অধীন হব৷ েযন ঈশ্বৰ,
িয জেন েতওঁক সকেলােৰ ওপৰত অিধকাৰ কিৰবৈল িদেছ, েতেৱঁই
সেবর্সবর্া হয়৷

29 আৰু মৃতেবাৰৰ কাৰেণ বাপ্তাইিজত েহাৱা েলােক িক কিৰব?
যিদ মৃতেবাৰক সমুিল েতালা নহয়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ কাৰেণ
েসই েলাক িকয় বাপ্তাইিজত হয়? 30 আৰু আিমও বা িকয় প্রিত
মূহুতর্ ত সঙ্কটত পেৰা?

31 েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল, আমাৰ প্রভু খ্রীষ্ট যীচুত
আেপানােলাকৰ িবষেয় েমাৰ িয গবর্ আেছ, তাৰ েদাহাই িদ ৈকেছঁা,
প্রিত িদেনই মই মৃতুয্-মুখত আেছঁা 32 মই যিদ মানুহৰ দেৰেহ ইিফচত
বনৰীয়া জন্তুেৰ ৈসেত যুদ্ধ কিৰেলঁা, েতেনহেল েমাৰ িক লাভ হ’ল?
মৃতেবাৰক যিদ েতালা নহয়, েতেনহেল “আহক, আিম েভাজন-পান
কেৰঁাহক; িকয়েনা কািলৈল আিম মিৰম”

33 আেপানােলাক ভ্রান্ত নহ’ব; কু-সঙ্গই সদাচাৰ নষ্ট কেৰ
34 ধাির্মকভােৱ সেচতন হওক৷ পাপ নকিৰব; িকয়েনা ঈশ্বৰৰ কথাত
েকােনা েকােনা জনৰ েযাগয্ জ্ঞান নাই আেপানােলােক লাজ পাবৈল
মই এই কথা ৈকেছঁা

35 িকন্তু িকছুমােন কয়, “মৃতেবাৰ েকেনৈক পুনৰুিত্থত হব? আৰু
েকেনকুৱা েদহৰ ৈসেত েতওঁেলাক আিহব?” 36 েহ িনেব্বর্াধ, তুিম িয
বীজ েৰাপণ কিৰছা, িস নমৰা পযর্য্ন্ত নগেজ; 37আৰু পাছত িয ডাল
ওলাব, েসয়া তুিম েৰাৱা নাই৷ েগাম হওক, বা আন েকােনা ধােনই
হওক, তুিম গুিট মােথান েৰাপণ কিৰছা; 38 িকন্তু ঈশ্বেৰ িনজ ইচ্ছােৰ
তাক গা িদেয়, আৰু প্রেতয্ক গুিটক িনজ িনজ গা িদেয় 39 সকেলা
মঙহ এেক ৰূপ মঙহ নহয়; িকন্তু মানুহ বা পশুৰ হওক, চৰাই বা
মাছেৰই হওক, েবেলগ েবেলগ আকৃিতৰ মঙহ আেছ 40 স্বগীর্য়
শৰীৰ আেছ, পাির্থৱ শৰীেৰা আেছ; িকন্তু স্বগীর্য়েবাৰৰ কািন্ত †এক
প্রকাৰ আৰু পাির্থৱেবাৰৰ কািন্ত এক প্রকাৰ 41 সূযর্ৰ েগৗৰৱ এক
† 15 অধয্ায়:40 কািন্ত প্রভাৱ
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প্রকাৰৰ উজ্বল, চন্দ্রৰ েগৗৰৱ আন এক ধৰণৰ, নক্ষত্রেবাৰেৰা েগৗৰৱ
অনয্ ধৰণৰ; আেকৗ তৰােবাৰৰ েক্ষত্রেতা এটা তৰাতৈক আনেটা
তৰাৰ উজ্বল িভন্ন হয়

42 েসইদেৰ মৃতেবাৰৰ পুনৰুত্থােনা এেক িযহক েৰাৱা যায়, েসেয়
ক্ষয়ৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয় অক্ষয়তাৰ পাত্র; 43 িযহক েৰাৱা
যায়, েসেয় অনাদৰৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয় েগৗৰৱৰ পাত্র;
িযহক েৰাৱা যায়, েসেয় দূবর্লতাৰ পাত্র; িযহক েতালা হয়, েসেয়
প্রভাৱৰ শিক্ত; 44 িযহক েৰাৱা যায়, েসেয় স্বাভািৱক েদহ, িযহক
েতালা হয়, েসেয় আিত্মক েদহ যিদ ৈদিহক েদহ আেছ, েতেনহেল
আিত্মক েদেহা আেছ

45 এইদেৰ িলখাও আেছ, “প্রথম মানুহ আদম জীৱনময় প্রাণী
হ’ল; িকন্তু েশষৰ আদম জীৱনদায়কআত্মা হল” 46তথািপ আিত্মক
িয, েসেয় প্রথম নহয়; িকন্তু স্বাভািৱক িয েসেয়েহ প্রথম, িয আিত্মক
েসেয় পাছত হ’ল

47 প্রথম মানুহ পৃিথৱীৰ ধূিলৰ পৰা েহাৱা, মৃন্ময়; িকন্তু িদ্বতীয়
মানুহ স্বগর্ৰ পৰা অহা 48 েসই মৃন্ময় জন েযেন আিছল, মৃন্ময়েবােৰা
েতেন; আৰু েসই স্বগীর্য়েলাক সকল, েসই স্বগীর্য় েলাক খ্রীষ্টৰ দেৰ৷
49 আৰু আিম েযেনৈক েসই মৃন্ময় জনৰ প্রিতমূির্ত ধাৰণ কিৰেলঁা,
েতেনৈক েসই স্বগীর্য় জনৰ প্রিতমূির্তও ধাৰণ কিৰম

50 িকন্তু েহ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকলআেপানােলাকক কওঁ, মাংস
আৰু েতজ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ অিধকাৰী হ’ব েনাৱােৰ; আৰু ক্ষয়শীল
অক্ষয়তাৰ অিধকাৰী হব েনাৱােৰ 51 চাওক, মই আেপানােলাকক
এিট িনগূঢ়-তত্ব কওঁ, আিম সকেলােৱই িনিদ্রত নহ’ম; িকন্তু চকুৰ
পচাৰেত ৰূপান্তিৰত হ’ম

52এক মুহুতর্ েত েযিতয়া েশষ তূৰী বািজব, েতিতয়া চকুৰ পলকেত
েসয়া ঘিটব৷ তুিৰ েযিতয়া বািজব, েতিতয়া মৃত েলাক সকল অক্ষয়ণীয়
ৈহ উিত্থত হ’ব আৰু আিম সকেলােৱই ৰূপান্তিৰত হ’ম 53 িকয়েনা
এই ক্ষয়শীল েদহাই অক্ষয়তাৰ বস্ত্র িপিন্ধব আৰু এই মৃতুয্ৰ পাত্রই
অমৰতাক িপিন্ধব লািগব
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54 পাছত েযিতয়া এই ক্ষয়ৰ েদহাই অক্ষয়তাক আৰু এই মৃতুয্ৰ
েদহাই অমৰতাক িপিন্ধব, েতিতয়া এই িয কথা িলখা আেছ, েবােল-
“জয়ৰ অেথর্ মৃতুয্ক িগিল েখাৱা হ’ল, েসেয় িসদ্ধ হ’ব”
55 “েহ মৃতুয্, েতামাৰ জয় ক’ত?
েহ মৃতুয্, েতামাৰ হুল ক’ত?”

56 মৃতুয্ৰ হুল পাপ আৰু পাপৰ শিক্ত িবধান৷ 57 িকন্তু ঈশ্বৰক
ধনয্বাদ িদওঁ, েতওঁ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই আমাক জয় দান
কিৰেল

58 এেতেক, েহ েমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু ভনী সকল আেপানােলােক
সুিস্থৰ আৰু দৃঢ় সংকল্প কৰক, ঈশ্বৰৰ কাযর্ত সকেলা সময়েত
িনজেক সমূ্পণর্ৰূেপ সিপ িদয়ক৷ আেপানােলােক জােন েয, ঈশ্বৰৰ
বােব কৰা পিৰশ্রম বয্থর্ নহয়

16 অধয্ায়
দান েতালাৰ িবধান; পত্রৰ উপসংহাৰ

1 পিবত্র েলাক সকলৰ কাৰেণ দান েতালাৰ িবষেয় হ’েল,
মই গালাতীয়াৰ মণ্ডলী সমূহক েযেনৈক আেদশ িদেলঁা, েতেনৈক
আেপানােলােকও কিৰব 2 সপ্তাহৰ প্রথম িদনা আেপানােলাকৰ
উপাজর্ নৰ পৰা প্রিতজেন িনজ িনজ আয় অনুসােৰ িনজৰ ঘৰৰ
েকােনাবা িবেশষ স্থানত সঁািচ ৰািখব৷ মই েযিতয়া আেপানােলাকৰ
ওচৰত উপিস্থত হ’ম, েতিতয়া েযন দান েতালা নহয়৷

3 এই কাৰেণ মই েযিতয়া উপিস্থত হ’ম, েতিতয়া আেপানােলােক
িয সকলক েযাগয্ বুিল িবেবচনা কেৰ েতওঁেলাকৰ হাতত েসই দান
িযৰূচােলমৈল িদ পঠাব৷ আিম িলিখ িদয়া এখন পত্র েতওঁেলােক
প্রমাণ স্বৰূেপ ৈল যাব৷ 4 যিদ আিম েযাৱােতা উিচত হয়, েতেনহেল
েতওঁেলাক অ◌ামাৰ লগেত যাব

5 িকন্তু েযিতয়া আিম মািকদিনয়া ৈহ* - যাত্রা কিৰম, েতিতয়া মই
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহম 6 আেপানােলাকৰ লগত িকজািন
িকছুিদন থািকম, হয়েতা জাৰ-কােলা আেপানােলাকৰ লগত কটাম;
* 16 অধয্ায়:5 মািকদিনয়া ৈহ মািকদিনয়াৰ মােজিদ
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পাছত মই যাবলগীয়া ঠাইৈল যাবৰ বােব আেপানােলােকই েমাক
েযাৱাৰ বয্বস্থা কিৰ িদব পািৰব৷

7 এিতয়া মই যাত্রা পথত আেপানােলাকৰ ৈসেত সাক্ষাৎ কিৰবৈল
িবচৰা নাই; কাৰণ প্রভুৰ ইচ্ছা হ’েল, আেপানােলাকৰ লগত িকছুিদন
থািকবৈল মই আশা কিৰ আেছঁা 8 তথািপ পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৈলেক
মই ইিফচত থািকম; 9 িকয়েনা কাযর্সাধক এখন বহল দুৱাৰ েমাৰ বােব
মুকিল ৈহেছ; আৰু তাত িবেৰাধী বহুত আেছ

10 এিতয়া যিদ আেপানােলাকৰ ওচৰত তীমিথয় উপিস্থত হয়,
েতেনহেল েতওঁ যােত আেপানােলাকৰ তাত িনভর্ েয় থােক, িকয়েনা
েতওঁ েমাৰ দেৰই প্রভুৰ কাযর্ কেৰ, েকােনও েযন েতওঁক েহয়ঞ্জান
নকেৰ৷ 11 িকন্তু েতওঁ েযন েমাৰ ওচৰৈল আেহ, এই কাৰেণ
আেপানােলােক েতওঁক কুশেল আগবঢ়ায় থ’ব; িকয়েনা েতওঁ ভাই
সকলৰ ৈসেত অহাৈল, মই বাট চাই আেছঁা 12এিতয়া আপেল্লা ভাইৰ
প্রসংগত কওঁ, আিম েতওঁক দৃঢ়তােৰ সকেলা প্রকাৰেৰ ভাই সকলৰ
ৈসেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব, মই েতওঁক বহুত িমনিত
কিৰেলঁা; িকন্তু এিতয়া যাবৈল েতওঁ িঠৰাং কৰা নাই; তথািপ েযিতয়া
সুেযাগ পাব, েতিতয়া েতওঁ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাব

13 আেপানােলাক সজাগ ৈহ থাকক; িবশ্বাসত সুিস্থৰ েহাৱা,
েডকা সকলৰ দেৰ শিক্তমন্ত হওক 14আেপানােলাকৰ সকেলা কমর্
েপ্রেমেৰ কৰা হওক

15 েহ ভাই সকল মই আেপানােলাকক এই িমনিত কিৰেছঁা,
িস্তফানাৰ পিৰয়াল, িয আখায়া েদশৰ প্রথম ফলস্বৰূপ আৰু
েতওঁেলােক েয পিবত্র েলাকৰ পিৰচযর্া কিৰবৈল স্ব-ইচ্ছােৰ ভাৰ
ল’েল, েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন; 16 আেপানােলােক
এেনকুৱা েলাকৰ কাযর্ত, সাহাযয্ আৰু পিৰশ্রম কৰা সকলৰ বশীভূত
হওক

17 আিম সকেলা আনিন্দত ৈহেছঁা, কাৰণ িস্তফান, ফতূ্তর্ নাত
আৰু আখািয়ক ইয়াৈল অহাত আেপানােলাক নথকাত েমাৰ িয
অভাৱ আিছল, েসই অভাৱ েতওঁেলােক সমূ্পণর্ কিৰেল 18 কাৰণ
েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ িনিচনাৈক েমাৰ আত্মা জুৰােল; এেতেক
আেপানােলােক এেন েলাকক িচিন পাবৈল ভুল নকিৰব
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19এিচয়া েদশৰ মণ্ডলী সমূেহ আেপানােলাকক শুেভচ্ছা জনাইেছ৷
আিক্কলা, িপ্রষ্কা আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীেয়
আেপানােলাকক প্রভুত শুেভচ্ছা জনাইেছ৷ 20 সকেলা ভাই,
ভনী সকেল আেপানােলাকক শুেভচ্ছা জনাইেছ৷ আেপানােলােকও
পৰস্পেৰ ইজেন িসজনক পিবত্র চুমােৰ শুেভচ্ছা জনাব৷

21 মই, েপৗেল, িনজ হােতেৰ এই শুেভচ্ছা বাণী িলিখ পঠােলঁা৷
22 েকােনােৱ যিদ প্রভুক েপ্রম নকেৰ, েতওঁ শাপগ্রস্ত হওক আমাৰ
প্রভু আহক৷ 23 প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ লগত
থাকক 24 খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ েপ্রম আেপানােলাক সকেলােৰ লগত
থাকক আেমন
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