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ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ইব্রী পত্রৰ িলখক সম্পেকর্ অৱেশষত ৰহসয্ই আচ্ছািদত কিৰ

ৰািখেছ িকছুমান পিণ্ডেত িলখক িহচােপ েপৗলক প্রস্তাৱ কৰা েদখা
যায়, িকন্তু প্রকৃত িলখকৰ নাম প্রকাশত অিনচু্ছক আন েকােনা
পুস্তকত এইদেৰ খ্রীষ্টক খ্রীষ্টিয় উচ্চ পুেৰািহত, হােৰাণীয় পুেৰািহত
বয্ৱস্থাতৈক উচ্চ েপৗৰিহতয্ৰ আৰু ভাববাদী আৰু িবধানৰ িসিদ্ধকতর্ া
বুিল অলংকৃত কিৰ বাখয্া কৰা নাই এই পুস্তক খেন খ্রীষ্টক িলখক
আৰু আমাৰ িবশ্বাসৰ পূণর্তা িহচােপ উপস্থাপন কিৰেছ (ইব্রী 12:2)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 64-70
খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত ইব্রী পত্রখন িযৰুচােলমত িলখা, িকছুমান

হয়েতা খ্রীষ্টৰ স্বগর্ােৰাহণৰ পাছৰ সময়তআৰু িকছু হয়েতা িযৰূচােলম
ধ্বংসৰ আগ ভাগত িলখা

প্রাপক
প্রাথিমকভােব এই পত্রত, িযসকল পুৰিণ িনয়মৰ ৈসেত পিৰিচত,

েসই ইহুিদ ধমর্ৰ পৰা পিৰৱতর্ ন েহাৱা সকলক আৰু িযসকেল
িযহূদীবাদৰ পৰা উভিত যাবৈল বা শুভবাতর্ াৰ পৰা িযহূদীবাদৈল প্রলুব্ধ
ৈহিছল, েসই সকলক উেদ্দশয্ কৰা ৈহেছ ইয়াৰ উপিৰও ইয়াত
প্রস্তাৱ কৰা ৈহেছ েয, এই প্রাপক “বৃহৎ সংখয্ক পুেৰািহত, িযসকেল
িবশ্বাসৰ প্রিত অনুগত ৈহ ৈগিছল” (পঁাচিন 6:7)

উেদ্দশয্
ইব্রী পত্রৰ িলখক স্থানীয় ইহুিদ িশক্ষাৰ প্রতয্াখয্ান আৰু যীচুৰ

ওচৰত িবশ্বস্ত থকাৰ কাৰেণ েসই ঠাইৰ দশর্কসকলৈল উপেদশ
িলিখিছল েয যীচু খ্রীষ্ট উচ্চতৰ, ঈশ্বৰৰ পুত্র, স্বগর্দুত, পুেৰািহত,
পুৰিণ িনয়মৰ েনতাসকল আৰু িযেকােনা ধমর্তৈক উত্তম কু্রচৰ দ্বাৰা
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মৃতুয্বৰণ আৰু মৃতুয্ৰ পৰা পুনৰুিত্থত েহাৱা, যীচুৰ িবশ্বাসীসকলক
িদয়া মুিক্ত আৰু অনন্ত জীৱন সম্পকর্ ত িদয়া িনশ্চয়তা, আমাৰ পাপৰ
বােব খ্রীষ্টৰ আত্মতয্াগ আিছল িনখুত আৰু সমূ্পণর্, িবশ্বাস ঈশ্বৰৰ
পছন্দনীয়, আিম ঈশ্বৰৰ আনুগতয্ েহাৱাৰ েযােগিদ আমাৰ িবশ্বাস
প্রকাশ হয়

মূল িবষয়
খ্রীষ্টৰ েশ্রষ্ঠত্ব

প্রান্তেৰখা
1. স্বগর্দূতসকলতৈক যীচু খ্রীষ্টৰ শ্রষ্ঠত্ব — 1:1-2:18
2. যীচু িবধান আৰু পুৰিণ িনয়মতৈক উচ্চতৰ — 3:1-10:18
3. িবচাৰৰ মাধয্মত িবশ্বস্ত আৰু সহয্ কৰাৰ আহ্বান — 10:19-
12:29

4. চূড়ান্ত উদগিণ বা অিন্তম উৎসাহ — 13:1-25

যীচু স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক মহান
1 পূবর্কালত ঈশ্বেৰ ভাৱবাদী সকলৰ মাধয্েমিদ বহু বাৰ নানাভােৱ

আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ৈসেত কথা পািতিছল 2 িকন্তু এিতয়া এই
েশষৰ িদনেবাৰত ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রৰ দ্বাৰাই আমাৰ লগত কথা
ক’েল; ঈশ্বেৰ েসই পুত্রেকই সকেলােৰ উত্তৰািধকাৰী হবৈল িনযুক্ত
কিৰেল আৰু েতওঁৰ েযােগিদ িবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খেনা সৃষ্টি কিৰেল 3 েসই
পুত্র ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱময় েপাহৰ৷ ঈশ্বৰৰ সকেলা গুণৰ পূণর্ প্রিতিবম্ব;
পুত্রই ঈশ্বৰৰ পৰাক্রম বাকয্ৰ দ্বাৰাই সকেলা ধিৰ ৰািখেছ েসই পুত্রই
সকেলা মানুহক পাপৰ পৰা শুিচ কিৰেল আৰু তাৰ পাছত স্বগর্ত
ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ েসঁা হােত ওখ িসংহাসনত বিহল

4 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রক িয নাম িদেল, েসই নাম েযেনৈক স্বগর্ৰ দূত
সকলৰ নামতৈক অিধক উত্তম, েতেনৈক েতওঁ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ
তুলনাত অেনক মহান ৈহ উিঠল

5 কাৰণ, ঈশ্বেৰ েকিতয়াবা েসই স্বগর্ৰ দূত সকলৰ মাজত েকােনা
এজনক ৈকিছল েনিক েয,
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“তুিম েমাৰ পুত্র; আিজ মই েতামাৰ িপতৃ হ’েলা?”*
আেকৗ, েতওঁ েকিতয়াবা েতওঁেলাকক ৈকিছল েনিক েয,
“মই েতওঁৰ িপতৃ আৰু েতওঁ েমাৰ পুত্র হ’ব?”†

6 পুণৰ, ঈশ্বেৰ েযিতয়া েসই প্রথেম জন্মা জনক জগতৈলআিনেল,
েতিতয়া েতওঁ ক’েল,
“ঈশ্বৰৰ সমস্ত দূত সকেল েতওঁৰ আৰাধনা কৰক ”
7 স্বগর্ৰ দূত সকলৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকেছ,
“েতওঁ িনজৰ দুত সকলক বায়ুৰূেপ আৰু িনজৰ
েসৱক সকলক অিগ্নিশখাৰূেপ ৈতয়াৰ কেৰ ”‡

8 িকন্তু পুত্রৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ ক’েল,
“েহ ঈশ্বৰ, েতামাৰ িসংহাসন িচৰকাল স্থায়ী,
েতামাৰ ৰাজয্ৰ শাসন, নয্ায়ৰ শাসন

9 তুিম ধাির্মকতাক েপ্রম কিৰলা আৰু দুৰাচাৰীক িঘণ কিৰলা;
এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ, েতামাৰ ঈশ্বেৰ েতামাৰ সঙ্গী সকলতৈক েতামাক
অিধক আনন্দৰূপ েতেলেৰ অিভিষক্ত কিৰেল ” §

10 “েহ প্রভু, তুিম আিদেত পৃিথৱীৰ িভিত্তমূল স্থাপন কিৰলা
আকাশ-মণ্ডেলা েতামাৰ হাতৰ কমর্৷

11 েসইেবাৰ ধ্বংস ৈহ যাব; িকন্তু তুিম িনতয্; েসই সকেলা
কােপাৰৰ দেৰ পুৰিণ ৈহ যাব

12 তুিম চাদৰৰ দেৰ েসইেবাৰক নুিৰয়াবা, কােপাৰৰ দেৰ েসইেবাৰ
সেলাৱা হ’ব, িকন্তু তুিম হ’েল সদায় এেক আছা আৰু েতামাৰ
বছৰেবাৰৰ েকিতয়াও েশষ নহ’ব ”*

13 িকন্তু ঈশ্বেৰ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ মাজৰ েকােনা জনক েকিতয়াবা
এই কথা ৈকেছ েন েয,
“মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা
নকেৰঁামােন, তুিম েমাৰ েসঁা হােত বিহ থাকা?” †

* 1 অধয্ায়:5 গীত 2:7 † 1 অধয্ায়:5 2 চমূেৱল 7:14 ‡ 1 অধয্ায়:7 গীত
104:4 § 1 অধয্ায়:9 গীত 45:6-7 * 1 অধয্ায়:12 গীত 102:25-27
† 1 অধয্ায়:13 গীত 110:1
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14 সকেলা স্বগর্ৰ দূেতই জােনা েসৱাকাৰী আত্মা নহয়? েমাৰ
আৰাধনা কিৰবৈল আৰু পিৰত্রাণৰ অিধকাৰী হ’বৈল উদয্ত েহাৱা
সকলৰ পিৰচযর্াৰ কাৰেণই জােনা েতওঁেলাকক পেঠাৱা েহাৱা নাই?

2 অধয্ায়
পাপৰ উদ্ধাৰৰ িবষেয় সতকর্ কৰা

1 এই কাৰেণ আিম িয শুিনেছা, তাত পুনৰ অিধকৈক মেনােযাগ
িদয়া উিচত, যােত আিম ঘাটৈল চািপ আিহ, পুনৰ ঘাটৰ পৰা েকােনা
প্রকােৰ দূৰৈল ভিটয়াই নাযাওঁ 2 িকয়েনা িয বাকয্ স্বগর্ৰ দূত সকলৰ
দ্বাৰাই েকাৱা ৈহিছল, েসই বাকয্ সতয্ বুিল প্রমািণত হ’ল; পাপ-
আচৰণ কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ আেদশ অমানয্ কৰা প্রেতয্েকই নয্ায়ৰ
শািস্ত েযাগয্ৰূেপ পােল 3 েতেনহেল এেন এক মহৎ পিৰত্রাণ
অগ্রাহয্ কিৰেল আিম েকেনৈক ৰক্ষা পাব পােৰঁা? এই উদ্ধাৰৰ কথা
প্রথেম প্রভুৰ দ্বাৰাই েঘাষণা কৰা ৈহিছল আৰু িয সকেল শুিনেল,
েতওঁেলােক আমাৰ ওচৰত েসই উদ্ধাৰৰ সতয্তা প্রমাণ কিৰেল
4 ঈশ্বেৰ নানা িচন, অদু্ভত লক্ষণ, অেনক পৰাক্রম কাযর্ আৰু িনজৰ
ইচ্ছা অনুসােৰ পিবত্র আত্মাৰ নানা বৰদানৰ দ্বাৰা এই িবষেয় সাক্ষয্
প্রদান কিৰেল

যীচুেৱ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কেৰ
5 আিম িয ভাবী জগতৰ িবষেয় কথা ৈকেছঁা, েসই িবষয় ঈশ্বেৰ

স্বগর্ৰ দূত সকলৰ অধীনত ৰখা নাই 6 িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ , েকােনা
এজেন েকােনা এঠাইত এই সাক্ষয্ িদ ৈকেছ,
“মানুহেনা িক, তুিম েয েতওঁক েসঁাৱৰণ কৰা? অথবা
মানুহৰ সন্তােনই বা িক, তুিম েয েতওঁৈল দৃষ্টি কৰা?
7 তুিম স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক মানুহক অলপেহ সৰু কিৰলা;
িকন্তু তুিম েতওঁেকই মিহমা আৰু সন্মানৰ মুকুেটেৰ
িবভূিষত কিৰলা;
8 আৰু সকেলা বস্তু তুিম েতওঁৰ ভিৰৰ তলত ৰািখলা ” *

* 2 অধয্ায়:8 গীত 8:4-6
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িকয়েনা ঈশ্বেৰ সকেলােক মানুহৰ অধীন কিৰেল েতওঁৰ কতৃ্তর্ ত্বৰ
বািহৰত েতওঁ এেকােৱই নাৰািখেল অৱেশয্ আিম এিতয়াৈলেক
সকেলা েতওঁৰ অধীনত েদখা নাই 9তথািপ আিম যীচুক েদিখেছঁা, িয
জনক স্বগর্ৰ দূত সকলতৈক অলপেহ সৰু কৰা হ’ল; েতওঁ দুখেভাগ
কিৰ মৃতুয্বৰণ কৰাৰ কাৰেণ েতওঁক মিহমা আৰু সন্মানৰ ৰাজমুকুট
িপেন্ধাৱা হ’ল েসেয়েহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত প্রেতয্ক মানুহৰ বােব
যীচুেৱ মৃতুয্ৰ আস্বাদ ল’েল

10 সকেলা ঈশ্বৰৰ কাৰেণ আৰু সকেলা েতওঁৰ েযােগিদ হ’ল
েসই বােব অেনক সন্তানক ঈশ্বেৰ েগৗৰৱৰ ভাগী কৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ
আৰু েতওঁেলাকৰ পিৰত্রাণৰ অেথর্ যীচুক কষ্টেভাগৰ মােজিদ িসদ্ধ
কিৰ েতালা কাযর্ ঈশ্বৰৰ সিঠক কাযর্ আিছল 11 িয জেন পিবত্র কেৰ
আৰু িয সকলক পিবত্র কৰা হয়, েসই সকেলােৱ এেক জন ঈশ্বৰৰ
পিৰয়ালৰ েলাক েসই কাৰেণ িয জেন পিবত্র কেৰ েসই যীচুেৱ
েলাক সকলক ভাই বুিল মািতবৈল েতওঁ লাজ নাপায় 12 যীচুেৱ
ৈকেছ,
“েমাৰ ভাই সকলৰ আগত মই েতামাৰ নাম প্রচাৰ
কিৰম, সহভাগীতাৰ মাজত েতামাৰ গুণ কীত্তর্ ন কিৰম ”†

13 েতওঁ আেকৗ ৈকেছ,
“মই েতওঁতেহ ভাৰসা কিৰম ”‡
েতওঁ আেকৗ ইয়ােকা ৈকেছ,
“েচাৱা, এয়া মই আৰু েমাৰ সন্তান সকল, ঈশ্বেৰ
িয সকলক েমাক িদেছ ” §

14 ঈশ্বৰৰ েসই সকেলা সন্তান েতজ আৰু মাংসৰ মানুহ েসেয়েহ
যীচুেৱ িনেজও েসই সন্তান সকলৰ দেৰ এই উভয়ৰ সহভাগী হ’ল,
যােত মৃতুয্ৰ মাধয্েমিদ মৃতুয্ৰ ক্ষমতা যাৰ হাতত আেছ েসই চয়তানক
শিক্তহীন কিৰব পােৰ, আৰু 15 মৃতুয্ৰ ভয়ত িয সকেল েগােটই জীৱন
দাসত্বত কটাইিছল, েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰব পােৰ
† 2 অধয্ায়:12 গীত 22:22 ‡ 2 অধয্ায়:13 িযচয়া 8:17 § 2 অধয্ায়:13
িযচয়া 8:18
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16 বাস্তিৱক এই কথা িনিশ্চত েয, যীচুেৱ স্বগর্ৰ দূত সকলক সহায়
কৰা নাই, িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ অব্রাহামৰ বংশধৰ সকলকেহ সহায়
কিৰেছ 17 েসই বােবই যীচু সকেলা িদশৰ পৰা েতওঁৰ ভাই সকলৰ
দেৰ েহাৱাৰ প্রেয়াজন আিছল যােত ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত েতওঁ এজন
দয়ালু আৰু িবশ্বস্ত মহা-পুেৰািহত হব পােৰ আৰু মানুেহ পাপৰ পৰা
ক্ষমা পাব পােৰ 18 িকয়েনা যীচুেৱ িনেজ পৰীক্ষা আৰু দুখেভাগৰ
মােজিদ ৈগিছল, েসই বােব িয সকল েলাক পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন হয়
েতওঁেলাকক েতওঁ সহায় কিৰব পােৰ

3 অধয্ায়
যীচু েমািচতৈক মহান

1 এই কাৰেণ, েহ স্বগীর্য় আমন্ত্রণৰ সহভাগী পিবত্র ভাই সকল,
আেপানােলােক যীচুৈল মেনােযাগ কৰক েতওঁ আিম স্বীকাৰ কৰা
ঈশ্বৰৰ পঁাচিন আৰু েসই মহা-পুেৰািহত 2 ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালৰ সমস্ত
েলাক সকলৰ প্রিত েমািচ েযেনৈক িবশ্বাসী আিছল, েতেনৈক যীচু
িনেজও েতওঁক িনযুক্ত কৰা ঈশ্বৰৰ প্রিত িবশ্বসী আিছল 3 েকােনা
েলােক েযিতয়া গৃহ িনমর্াণ কেৰ, েতিতয়া গৃহতৈক গৃহ িনমর্াতাৰ
মযর্দা েযেনৈক অিধক হয়, েসইদেৰ, ঈশ্বেৰ যীচুক েমািচতৈক অিধক
েগৗৰৱৰ েযাগয্পাত্রৰূেপ গিণত কিৰেল 4 কাৰণ প্রেতয্ক গৃহ েকােনা
জনৰ দ্বাৰাই িনমর্াণ কৰা হয়, িকন্তু িয জেন সকেলােক িনমর্াণ কিৰেল,
েতওঁ ঈশ্বৰ 5 েমািচ সঁচাৈকেয় ঈশ্বৰৰ সমস্ত গৃহৰ েসৱকৰূেপ িবশ্বাসী
আিছল ভিৱষয্তত িয িয েকাৱা হ’ব, েসই সকেলােৰ সম্বেন্ধ েমািচেয়
সাক্ষয্ িদ আিছল 6 িকন্তু পুত্র িহচােপ খ্রীষ্ট ৈহেছ ঈশ্বৰৰ েসই গৃহৰ
কতর্ া যিদেহ আিম আমাৰ িনিশ্চত আশাৰ সম্পেকর্ সাহস আৰু গবর্
দৃঢ়ৈক ধিৰ ৰােখা, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ গৃহ আিম িবশ্বাসী সকেলই হওঁ

অিবশ্বাসৰ িবষেয় সতকর্ কৰা
7 এই কাৰেণ পিবত্র আত্মাই েযেনৈক ৈকেছ:

“আিজ যিদ েতামােলােক ঈশ্বৰৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
8 েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয়েবাৰ কিঠন নকিৰবা-
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েযেনৈক ইস্রােয়লীয়া সকেল িবেদ্রাহৰ িদনত কিৰিছল,
মৰুপ্রান্তত েসই সময়ত পৰীক্ষা কৰাৰ দেৰ নকিৰবা
9 তাত েতামােলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ সকেল চিল্লশ বছৰ ধিৰ েমাৰ

কাযর্েবাৰ েদিখিছল,
তথািপ েতওঁেলােক েমাক পৰীক্ষা কৰাৰ দ্বাৰাই িবেদ্রাহ কিৰিছল,
10 গিতেক, মই এই জািতত িবৰক্ত হ’েলা,
মই ক’েলা, এওঁেলাক সদায় ভ্রান্ত হৃদয়ৰ েলাক;
েতওঁেলােক েমাৰ পথ নাজািনেল;
11 তােত মই কু্রদ্ধ ৈহ এই শপত খােলঁা, ‘এওঁেলাক েমাৰ িবশ্রামত

েসামাবৈল নাপাব ” ’ *
12 ভাই সকল, আেপানােলােক সতকর্ তােৰ চিলব যােত,

েকেনবাৈক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ পৰা খিহ পিৰবৈল আেপানােলাকৰ
মাজত েকােনা এজনেৰ অিবশ্বাসী দুষ্ট হৃদয় নহয় 13 িয সময়ৈলেক
‘আিজ’ েবালা সময় আেছ, েসই সময়ৈল অ◌ােপানােলােক প্রিতিদেন
এজেন আন জনক উৎসাহ িদয়ক, তােত আেপানােলাকৰ েকােনা
এজনৰ হৃদয় পাপৰ ছলনাত পিৰ কিঠন নহওক 14 আৰম্ভণীেত
খ্রীষ্টত আমাৰ িয িবশ্বাস আিছল, যিদ েশষৈলেক আিম েসই িবশ্বাসত
িনিশ্চত ৈহ থােকা, েতেনহেল আিম খ্রীষ্টৰ সহভাগী; 15 এই িবষেয়
ইয়ােক েকাৱা ৈহেছ,
“আিজ যিদ েতামােলােক েতওঁৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয় কিঠন নকিৰবা,
েযেনৈক ইস্রােয়লী সকেল েসই িবেদ্রাহৰ িদনত কিৰিছল ” †

16 েকােন ঈশ্বৰৰ মাত শুনাৰ পাছেতা েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কিৰিছল? েতওঁেলাক েসই সকল েলােকই নহয় েন, িয সকলক
েমািচেয় িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ ৈল আিহিছল? 17 ঈশ্বেৰ
চিল্লশ বছৰ ধিৰ কাৰ ওপৰেতই বা কু্রদ্ধ আিছল, েসই েলাক সকলৰ
ওপৰেত নহয় েন, িয সকেল পাপ কিৰিছল আৰু িয সকলৰ মৃতেদহ
মৰুপ্রান্তত পিৰ আিছল? 18 ঈশ্বেৰ কাৰ িবৰুেদ্ধ বা শপত খাই
ৈকিছল, “এওঁেলােক েমাৰ িবশ্রামত েসামাবৈল নাপাব?” িয সকল
* 3 অধয্ায়:11 গীত 95:7-11 † 3 অধয্ায়:15 গীত 95:95:7-8
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অবাধয্, েতওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ নহয় েন? 19 ইয়ােত আিম েদেখা েয,
অিবশ্বাসৰ কাৰেণই েতওঁেলাক েসামাব েনাৱািৰেল

4 অধয্ায়
ঈশ্বৰৰ েলাক সকলৰ বােব িবশ্রাম

1 এেতেক, আিম সতকর্ হ’ব লােগ যােত অ◌ােপানােলাকৰ মাজৰ
েকােনা বয্িক্তেক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত েসােমাৱাৰ িয প্রিতজ্ঞা, েসই
প্রিতজ্ঞাত েযন অেযাগয্ েদখা নাযায় 2 ইস্রােয়লৰ েলাক সকলৰ
আগত েযেনৈক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামৰ িবষেয় শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰা ৈহিছল,
েতেনৈক আমাৰ আগেতা কৰা ৈহেছ িকন্তু, েসই শুভবাতর্ াৰ িশক্ষা
শুিনও েতওঁেলাকৰ েকােনা লাভ নহ’ল; কাৰণ েতওঁেলােক েসইেবাৰ
শুিন িবশ্বােসেৰ গ্রহণ নকিৰেল 3 আিম িয সকেল িবশ্বাস কিৰেছঁা,
আিমেয় েসই িবশ্রামত প্রেৱশ কিৰবৈল সক্ষম; িয দেৰ েকাৱা ৈহেছ:
“মই কু্রদ্ধ ৈহ শপত খােলঁা,
এওঁেলােক েমাৰ িবশ্রামত
েসামাবৈল নাপাব ” *
যিদও জগতৰ আৰম্ভণীৰ পৰাই সৃষ্টি কাযর্ েশষ কিৰ ঈশ্বেৰ এই

কথা ৈকিছল 4 িকয়েনা এঠাইত সপ্তম িদনৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকিছল,
“ঈশ্বেৰ সপ্তম িদনা েতওঁৰ সকেলা কমর্ৰ পৰা িবশ্রাম কিৰেল ”

5 পুনৰায় েতওঁ ৈকেছ, “এওঁেলাক েমাৰ
িবশ্রামত েসামাবৈল নাপাব ”

6 এেতেক, িকছুমান েলাকৰ প্রেৱশৰ বােব এিতয়াও ঈশ্বৰৰ িবশ্রাম
আছুতীয়াৈক ৰখা আেছ আৰু ঈশ্বৰৰ িবশ্রামৰ শুভবাতর্ া িয ইস্রােয়লী
েলাক সকেল প্রথেম শুিনিছল, েতওঁেলাকৰ অবাধয্তাৰ কাৰেণ
েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত প্রেৱশ কিৰব েনাৱািৰেল 7 েতিতয়া
ঈশ্বেৰ পুণৰ এটা িদন িস্থৰ কিৰেল আৰু েসই িদনৰ িবষেয় েতওঁ
ক’েল, “আিজ” বহুত িদনৰ পাছত ৰজা দায়ুদৰ েযােগিদ েতওঁ এই
িদনৰ িবষেয় পুনৰায় ৈকিছল,
“আিজ যিদ েতামােলােক েতওঁৰ মাত শুিনবৈল েপাৱা,
* 4 অধয্ায়:3 গীত 95:11
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েতেনহেল েতামােলাকৰ হৃদয় কিঠন নকিৰবা ”†
8 িকয়েনা িযেহাচুৱাই েতওঁেলাকক ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত ৈল যাব

পৰা হ’েল, ঈশ্বেৰ পাছত আন এটা িদনৰ “আিজ” েবালা কথােটা
নক’েলেহঁেতন 9 এেতেক ঈশ্বৰৰ েলাকৰ কাৰেণ েসই সপ্তম িদনৰ
িবশ্রাম সংৰিক্ষত আেছ 10 িকয়েনা েযেনৈক ঈশ্বেৰ েতওঁৰ কমর্ েশষ
কিৰ িবশ্রাম কিৰিছল, েতেনৈক িয েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ িবশ্রামত প্রেৱশ
কেৰ, েতেৱঁা িনজৰ কমর্ৰ পৰা িবশ্রাম পায়

11 েসই কাৰেণ আহক, আিম েসই িবশ্রামত েসামাবৈল যত্ন
কেৰঁাহক আিম েকােনও েযন েসই অবাধয্ ইস্রােয়লী েলাক সকলৰ
দেৰ অিবশ্বাসৰ পুৰিণ আির্হ অনুসৰণ কিৰ পিতত নহম

12 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ বাকয্ জীৱনময়, কাযর্সাধকআৰুআটাই দুধৰীয়া
তেৰাৱালতৈকও েচাকা এই বাকয্ প্রাণ আৰু আত্মা, গািঠ আৰু
মজ্জা এই সকেলােক েভদ কৰাৈলেক িবেন্ধাতা, মনৰ ভাৱনা আৰু
অিভপ্রায়েকা িবচাৰ কেৰঁাতা 13 সৃষ্টিৰ এেকা বস্তুেৱই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰ
অেগাচৰ নহয়; েতওঁৰ চকুৰ আগত সকেলােৱই উদং আৰু মুকিল৷
েতওঁৰ ওচৰত আিম অৱেশয্ই িহচাব িদব লািগব

যীচু মহা-পুেৰািহত
14 স্বগর্েবাৰৰ মােজিদ েযাৱা আমাৰ এজন মহান মহা-পুেৰািহত

আেছ েতওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্ট গিতেক আহক, আিম আমাৰ
িবশ্বাস দৃঢ়ৈক ধিৰ ৰােখাহঁক 15 িকয়েনা আমাৰ মহা-পুেৰািহত
এেনকুৱা নহয় েয, েতওঁ আমাৰ দূবর্লতাত আমাৰ লগত দুখ উপলিব্ধ
কিৰব েনাৱােৰ; কাৰণ েতওঁ পাপ নকৰাৈকেয় সকেলা িবষয়ত
আমাৰ দেৰ পৰীিক্ষত ৈহিছল 16এেতেক িবশ্বােসেৰ ৈসেত অনুগ্রহৰ
িসংহাসনৰ ওচৰৈল আহক, যােত আমাৰ প্রেয়াজনত সহায় হবৈল
আিম দয়া লাভ কিৰ অনুগ্রহ পাব পােৰঁা

5 অধয্ায়
হােৰাণতৈক যীচুৰ মহত্ব

† 4 অধয্ায়:7 গীত 95:7-8



ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 5 অধয্ায়:1 x ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 5 অধয্ায়:10

1 প্রিতজন ইহুদী মহা-পুেৰািহতক েলাক সকলৰ মাজৰ পৰা
মেনানীত কৰা হয় েলাক সকলৰ পক্ষ ৈহ ঈশ্বৰ িবষয়ক েসৱা কাযর্ৰ
বােব েতওঁক িনযুক্ত কৰা হয়, যােত েতওঁ মানুহৰ পাপৰ কাৰেণ
উপহাৰ আৰু বিলদান উৎসগর্ কেৰ 2 মানুহৰ অজ্ঞতা আৰু ভ্রান্ত
অৱস্থাত মহা-পুেৰািহত জেন েতওঁেলাকৰ প্রিত সহানুভুিতশীল হব
পােৰ, িযেহতু েতেৱঁা আন েলাক সকলৰ দেৰ িনজৰ দুবর্লতাৰ দ্বাৰা
েবষ্টিত 3 েযেনৈক আন েলাক সকলৰ পাপৰ কাৰেণ েতওঁ বিল
উ  ৎসগর্ কেৰ, েতেনৈক িনেজ দুবর্ল েহাৱা কাৰেণ িনজৰ কাৰেণও
েতওঁ েসই বিল উৎসগর্ কৰা আৱশয্ক

4 মহা-পুেৰািহত েহাৱা সন্মানৰ িবষয় আৰু েকােনও এই সন্মান
িনেজ লব েনাৱােৰ িকন্তু ঈশ্বেৰ িয জনক আমন্ত্রণ কেৰ েতেৱঁই
েসই সন্মান পায়, িয দেৰ হােৰাণক এই কাযর্ত আমন্ত্রণ কৰা ৈহিছল

5 েসইদেৰ খ্রীেষ্টও মহা-পুেৰািহত ৈহ িনেজ মিহমা লবৈল িনজেক
মেনানীত নকিৰেল িকন্তু ঈশ্বেৰই েতওঁক ক’েল,
“তুিম েমাৰ পুত্র,
আিজ মই েতামাৰ িপতৃ হ’েলা ” *

6 েসইদেৰ আন এঠাইত ৈকেছ:
“তুিম িচৰকালৰ কাৰেণ
মিল্কেচদকৰ† ৰীিত অনুসােৰ েহাৱা এজন পুেৰািহত ”‡

7 যীচু েযিতয়া এই জগতত িনজ শৰীৰত বাস কিৰিছল, িয
জেন েতওঁক মৃতুয্ৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব পােৰ েসই ঈশ্বৰৰ
ওচৰত চকুেলােৰ ৈসেত অিতশয় ক্রন্দন কিৰ অনুেৰাধ আৰু প্রাথর্না
কিৰিছল ঈশ্বৰৰ প্রিত থকা ভিক্তভাৱৰ কাৰেণ, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ প্রাথর্না
শুিনেল 8 যীচু ঈশ্বৰৰ পুত্র েহাৱা সেত্ত্বও দুখেভাগ কিৰিছলআৰু তাৰ
মােজিদেয়ই বাধয্তা হ’বৈল িশক্ষা পােল; 9 এইভােৱ যীচুেৱ মহা-
পুেৰািহতৰূেপ পূণর্ িসদ্ধতা লাভ কিৰেল আৰু েসেয় েতওঁৰ বাধয্
েহাৱা সকেলােৰ কাৰেণ েতওঁ অনন্ত পিৰত্রাণৰ পথ হ’ল; 10 আৰু
* 5 অধয্ায়:5 গীত 2:7 † 5 অধয্ায়:6 মিল্কেচদক: অব্রাহামৰ সময়ত এই নামৰ
এজন পুেৰািহত আৰু ৰজা আিছল ‡ 5 অধয্ায়:6 গীত 110:4
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মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুসােৰ েহাৱা মহা-পুেৰািহত বুিল ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই
অিভিহত হ’ল

যীচুত িথেৰ থািকবৈল আৰু ধির্মকতাত বৃিদ্ধ পাবৰ অেথর্ যত্ন
কিৰবৈল উদগিণ

11 যীচুৰ িবষেয় আমাৰ অেনক কথা ক’বৈল আেছ; িকন্তু
আেপানােলাকৰ কাণ গধুৰ েহাৱা বােব েসই িবষয় বুজাবৈল টান
12 ইমান িদেন আেপানােলাক িশক্ষক ৈহ উিঠব লািগিছল, িকন্তু
তাৰ পিৰৱেতর্ এিতয়াও েকােনােৱ েযন পুনৰাই আেপানােলাকক
ঈশ্বৰৰ বচন সমূহৰ আিদকথাৰূপ বণর্মালা িশকায়, আেপানােলাকৰ
এেন প্রেয়াজন ৈহ পিৰেছ আেপানােলাক এেনকুৱা মানুহ হ’ল েয,
টান আহাৰ নহয়, গাখীৰেহ আেপানােলাকৰ প্রেয়াজন ৈহ আেছ
13 িকয়েনা যাৰ েভাজন মােথান গাখীৰ, েতওঁেতা এিতয়াও িশশু
ধাির্মকতা সম্বন্ধীয় িশক্ষাত েসই বয্িক্তৰ েকােনা অিভজ্ঞতা নাই
14 িকন্তু টান আহাৰ হ’েল সমূ্পণর্ বয়সপ্রাপ্ত সকলৰ বােবেহ অথর্াৎ
েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ কিঠন িশক্ষােবাৰ বুিজ অভয্াস কেৰ;
েতওঁেলােক ভুল আৰু শুদ্ধ িবচাৰ কৰাত িনপুণ ৈহ ভাল-েবয়া িনণর্য়
কিৰবৈল িশিকেছ

6 অধয্ায়
1 এেতেক, খ্রীষ্টৰ িবষেয় আিম িয প্রাথিমক িশক্ষা পােলঁা, তাক

পাছ েপলাই, আহক আিম পিৰপূণর্তাৰ ফােল আগবািঢ় যাওঁ পুনৰায়
েযন আিম মৃত কমর্ৰ পৰা মন-পিৰৱতর্ ন আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত িবশ্বাস,
2 নানা বািপ্তস্ম আৰু হাত িদয়াৰ িবষেয় িশক্ষা, মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থান
আৰু স্থায়ী অনন্ত দণ্ডৰ িবষেয় নতুনৈক িভিত্তমূল স্থাপন নকেৰঁা
3 অৱেশয্, ঈশ্বেৰ অনুমিত িদেল আিম তােকই কিৰম 4 িকয়েনা
িয সকেল এবাৰ েপাহৰ প্রাপ্ত ৈহেছ, েতওঁেলােকই স্বগীর্য় দানৰ
আস্বাদ পােল আৰু পিবত্র আত্মাৰ সহভাগী হ’ল৷ 5 িকন্তু িয সকেল
ঈশ্বৰৰ মঙ্গলবাকয্ৰ আস্বাদ পােল, ভাবী যুগৰ নানা পৰাক্রমৰ িবষেয়



ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 6 অধয্ায়:6 xii ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 6 অধয্ায়:14

জািনেল 6আৰু তাৰ পাছত ধমর্ ভ্রষ্ট হ’ল, েতওঁেলাকক নতুনৈক মন-
পিৰৱতর্ নৰ অেথর্ পুণৰায় গঢ় িদয়া অসাধয্; কাৰণ েতওঁেলােক িনজৰ
অেথর্ ঈশ্বৰৰ পুত্রক পুণৰ কু্রচত িদেল আৰু প্রকাশয্ৰূেপ মানুহৰ
আগত েতওঁক িনন্দাৰ পাত্র কিৰেল

7 িয মািটেয় তাৰ ওপৰত ঘেন ঘেন পৰা বৰষুণ শুিহ লয় আৰু
েসই মািট চহাই কাম কৰা সকলৰ কাৰেণ েসই মািটেয় প্রেয়াজনীয়
শাক-পাচিল আিদ উৎপন্ন কেৰ, েসই মািটেয় ঈশ্বৰৰ আশীবর্াদ পায়
8 িকন্তু েসই মািটেয় যিদ কঁাইট গছ আৰু পুিল কঁাইট উৎপন্ন কেৰ,
েতেনহেল ই অকািমলা ৈহ যায় আৰু েসই মািট অিভশপ্ত েহাৱাৰ ভয়
থােক তাৰ েশষগিত জ্বলন

যীচুত আশ্রয় েলাৱা সকেল পিৰত্রাণ পাব
9 িপ্রয় বনু্ধ সকল, যিদও আিম এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা, তথািপ

অ◌ােপানােলাকৰ িবষেয় হ’েল আমাৰ এেন দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয,
আেপানােলাকৰ অৱস্থা ইয়াতৈকেয়া ভাল আৰু আেপানােলােক িয
কিৰ আেছ, েসয়া পিৰত্রাণ লাভেৰ পদেক্ষপ 10 িকয়েনা ঈশ্বৰ এেন
অনয্ায় িবচাৰক নহয় েয, আেপানােলাকৰ পিৰশ্রম আৰু েতওঁৰ
নামৰ বােব পিবত্র েলাক সকলৰ প্রিত আেপানােলােক িয েসৱা
যত্ন কিৰেল আৰু এিতয়াও এেক েসৱা যত্ন কিৰ েপ্রম েদখুৱাই
আেছ; ঈশ্বেৰ এইেবাৰ েকিতয়াও নাপাহেৰ 11 আিম িবচােৰা,
আেপানােলাক প্রেতয্ক জেন েযন েশষ পযর্ন্ত এেকই ধৰণৰ আগ্রহ
েদখুওৱা েলাক হয় তােত আেপানােলােক সমূ্পণর্ৈক িনিশ্চত হব েয,
আেপানােলাকৰ আশা পূণর্ হব 12আেপানােলাক এেলহুৱা েহাৱােটা
আিম িনিবচােৰঁা আিম িবচােৰা, িয সকেল িবশ্বাস আৰু ৈধযর্ৰ দ্বাৰাই
ঈশ্বৰৰ িবধান সমূহ লাভ কেৰ, আেপানােলাক েতওঁেলাকৰ অনুকাৰী
হওক

ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাৰ িনশ্চয়তা
13 ঈশ্বেৰ েযিতয়া অব্রাহামৈল এিট প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েতিতয়া

ঈশ্বৰতৈক মহান েকােনা নথকাত েতওঁ িনজৰ নােমেৰই শপত
খাইিছল 14 েতওঁ ৈকিছল, “মই অৱেশয্ই েতামাক আশীবর্াদ
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কিৰম আৰু অিতশয়ৰূেপ েতামাৰ বংশও বৃিদ্ধ কিৰম ”* 15 তােত
অব্রাহােম ৈধেযর্েৰ অেপক্ষা কিৰেল আৰু পাছত েতওঁ েসই প্রিতজ্ঞাৰ
ফল পােল

16 মানুেহ িনজতৈক মহান েকােনা বয্িক্তৰ নােমেৰেহ শপত খায়
শপতৰ দ্বাৰা িনজৰ প্রিতজ্ঞা ৰক্ষাৰ িনশ্চয়তা দান কিৰেল েতওঁেলাকৰ
সকেলা িববাদৰ অৱসান হয় 17 েসইদেৰ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ প্রিতজ্ঞাৰ
উত্তৰািধকাৰী সকলক শপতৰ মাধয্েমিদ িনশ্চয়তা িদ অিধকস্পষ্টৰূেপ
েদখুৱাব িবচািৰেল েয েতওঁৰ েসই উেদ্দশয্ অপিৰবতর্ নীয় 18 ঈশ্বেৰ
এই কাযর্ দুটা অপিৰবতর্ নীয় িবষয়ৰ দ্বাৰাই কিৰিছল, িয িবষয়ত ঈশ্বেৰ
িমছা-েকাৱা অসাধয্ আিম িয সকেল ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশ্রয় িবচািৰ
পলাই গেলা, আিম আমাৰ আগত থকা আশাক েযন দৃঢ়তােৰ ধিৰবৈল
প্রচুৰ উৎসাহ পাওঁ, তাৰ কাৰেণ কিৰেল 19আমাৰ িয আশা আেছ,
েসই আশা আমাৰ আত্মাৰ লঙ্গৰ স্বৰূপ; েসেয় িনিশ্চত আৰু দৃঢ়
েসই আশাই আঁৰ-কােপাৰৰ িভতৰ ফােল মিন্দৰৰ মহা পিবত্র স্থানত
আমাক প্রেৱশ কৰায় 20 যীচু, িয জন মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুযায়ী
িচৰকালৰ বােব মহা-পুেৰািহত হ’ল, েতওঁ আমাৰ কাৰেণ অগ্রগামী
ৈহ েসই ঠাইত প্রেৱশ কিৰেল

7 অধয্ায়
যীচুৰ েপৗেৰািহতয্ সব্বর্েশ্রষ্ঠ, িসদ্ধ, িচৰস্থায়ী

1 এই মিল্কেচদক চােলমৰ ৰজা আৰু সেব্বর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ পুেৰািহত
আিছল অব্রাহােম েযিতয়া ৰজা সকলক পৰাস্ত কিৰ উলিটআিহিছল,
েতিতয়া েতওঁৰ লগত অব্রাহামৰ সাক্ষাৎ হ’ল আৰু মিল্কেচদেক
অব্রাহামক আশীবর্াদ কিৰেল 2 অব্রাহােম িয সকেলা অিধকাৰ
কিৰিছল, তাৰ পৰা দহ ভাগৰ এভাগ েতওঁক িদিছল; “মিল্কেচদকৰ”
নামৰ অথর্ ৈহেছ “ধাির্মকতাৰ ৰজা” আৰু েতওঁ “চােলমৰ ৰজা”
অথর্াৎ “শািন্তৰাজ” 3 মিল্কেচদকৰ িপতৃ, মাতৃ বা েতওঁৰ পূবর্পুৰুষৰ
েকােনা বংশতািলকা নািছল েতওঁৰ আৰম্ভণ আৰু েশষ জীৱনৰ
* 6 অধয্ায়:14 আিদ 22: 17
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েকােনা নিথ-পত্র নাই ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ দেৰ েতওঁ ৈহেছ িচৰকালৰ
পুেৰািহত

4 এিতয়া িবেবচনা কিৰ চাওক, এই মিল্কেচদক িকমান মহান পুৰুষ
আিছল, িয জনক আমাৰ আিদিপতৃ অব্রাহােম যুদ্ধত লুট কৰা উত্তম
বস্তুৰ দহ ভাগৰ এভাগ িদিছল 5 েলবীৰ সন্তান সকলৰ মাজৰ িয
সকেল পুেৰািহত বাব পােল, েতওঁেলােক িনজৰ ভাই ইস্রােয়লী সন্তান
সকলৰ পৰা িবধান অনুসােৰ দশমাংশ গ্রহণ কৰাৰ আেদশ পােল,
যিদও েতওঁেলাক উভেয়ই অব্রাহামৰ বংশধৰ 6 িকন্তু মিল্কেচদক,
িয জন েলবীৰ বংশধৰ েনােহাৱােতা েতওঁ অব্রাহামৰ পৰা দশম
ভাগ ৈলিছল আৰু িয জনৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই
অব্রাহামক েতওঁ আশীবর্ােদা কিৰিছল 7 এই িবষয়ত েকােনা সেন্দহ
নাই েয সৰু েলােকই সকেলা সময়ত ডাঙৰৰ পৰা আশীবর্াদ লাভ
কেৰ 8 এফােল েদখা যায়, িয সকেল দশম ভাগ পায়, েতওঁেলাক
মৃতুয্ৰ অধীন মানুহ; িকন্তু আনফােল, িয জেন অব্রাহামৰ পৰা দহ
ভাগৰ এভাগ পােল েতওঁ জীয়াই আেছ বুিল সাক্ষয্ েপাৱা ৈহেছ
9 পুণৰ ইয়াক এেনৈকেয়া ক’ব পািৰ েয, েলবীেয় দহ ভাগৰ এভাগ
পাইিছল আৰু েতওঁ িনেজও অব্রাহামৰ েযােগিদ দহ ভাগৰ এভাগ
িদেল; 10 িকয়েনা মিল্কেচদকৰ ৈসেত েযিতয়া অব্রাহামৰ সাক্ষাৎ
ৈহিছল েতিতয়া েলবী েতওঁৰ পূবর্পুৰুষ আব্রাহামৰ শৰীৰৰ িভতৰত
আিছল

যীচু মিল্কেচদকৰদেৰ পুেৰািহত
11 েলবীয়া েপৗৰিহতয্ৰ অধীনত েলাক সকেল িবধান পােল;

এেতেক েসই েলবীয়া পুেৰািহতৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই যিদ পূণর্তা লাভ কিৰব
পািৰ, েতেনহেল আন এজন পুেৰািহতৰ প্রেয়াজন নহ’লেহঁেতন, িয
জন প্রথম েলবীয়া পুেৰািহত হােৰাণৰ ৰীিতৰ িনিচনা নহয়, িকন্তু
মিল্কেচদকৰ ৰীিতৰ িনিচনা আিছল 12 েযিতয়া পুেৰািহতৰ সলিন
হয়, েতিতয়া িবধােনা সলিন েহাৱা আৱশয্ক 13 িয জনৰ িবষেয় এই
সকেলা কথা েকাৱা ৈহেছ, েতওঁেতা অনয্ এক ৈফদৰ; েসই ৈফদৰ
পৰা েকােনও েকিতয়াও েবিদৰ কমর্ কৰা নাই 14 কাৰণ ই সুস্পষ্ট
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েয আমাৰ প্রভু িযহূদা ৈফদৰ পৰা আিহেছ আৰু এই বংশৰ িবষেয়
পুেৰািহত েহাৱাৰ িবষেয় েমািচেয় েকিতয়াও এেকা েকাৱা নাই

15এইেবাৰ িবষয় অিধক পিৰস্কাৰ ৈহ যায় েযিতয়া মিল্কেচদকৰদেৰ
আন এজন পুেৰািহতৰ উৎপন্ন হ’ল 16 এই নতুন পুেৰািহত জন
মানৱীয় ৰীিত-নীিত আৰু িবধান অনুযায়ী পুেৰািহত েহাৱা নাই, িকন্তু
েতওঁ এক ধ্বংসহীন শিক্তৰ অিধকাৰী ৈহ েতেন হ’ল 17 িকয়েনা
শাস্ত্রই েতওঁৰ িবষেয় এই সাক্ষয্ িদেছ,
তুিম িচৰকালৰ বােব
মিল্কেচদকৰ ৰীিত অনুসােৰ পুেৰািহত ৈহছা

18 পুৰিণ িবধান দূৰ কৰা হ’ল, কাৰণ ই দুবর্ল আৰু িনষ্ফল
ৈহ পিৰিছল 19 িকয়েনা েমািচৰ িবধােন এেকােক িসদ্ধ কিৰব
েনাৱািৰেল এিতয়া আমাৰ ওচৰত এক উত্তমতাৰ আশা আেছ আৰু
েসই আশাৰ মােজিদ আিম ঈশ্বৰৰ ওচৰ চািপ যাওঁ

20 এই উত্তমতাৰ আশা ঈশ্বেৰ এক শপত েনােলাৱাৈক েহাৱা
নািছল; িকন্তু আন সকল পুেৰািহত েহাৱাৰ সময়ত হ’েল ঈশ্বেৰ
েকােনা শপত েলাৱা নািছল 21 ঈশ্বেৰ যীচুক মহা-পুেৰািহত কৰাৰ
সময়ত এক শপত খােল -
“প্রভুেৱ শপত খােল আৰু েতওঁ এই িবষয়ত িনজৰ
মন পিৰৱতর্ ন নকিৰব: ‘তুিম িচৰকালৰ এজন পুেৰািহত’ ” *
22 এই শপতৰ দ্বাৰাই যীচু উত্তমতাৰ এক িবধানৰ জািমনদাৰী হ’ল

23 েলবী সকলৰ অেনেকই এজনৰ পাছত আন জন পুেৰািহত হ’ল
আৰু মৃতুয্ েহাৱাৰ কাৰেণ েকােনা এজেন অনন্তকাল পিৰচযর্া কিৰ
যাব েনাৱািৰেল 24 িকন্তু যীচু িচৰকাল জীিৱত আেছ বােব েতওঁৰ
পুেৰািহত পেদা িচৰস্থায়ী 25 েসেয়েহ িয সকেল যীচুৰ মাধয্েমিদ
ঈশ্বৰৰ কাষ চােপ, েতওঁেলাকক যীচুেৱ সমূ্পণর্ৈক উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ;
কাৰণ েতওঁেলাকৰ বােব ঈশ্বৰৰ ওচৰত িনেবদন কিৰবৈল যীচু সদায়
জীয়াই আেছ
* 7 অধয্ায়:21 গীত 110:4
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26 এেনকুৱা িনষ্পাপ, শুদ্ধ, পিবত্র, পাপী সকলৰ পৰা পৃথক েহাৱা
এজন মহা-পুেৰািহত আমাৰ বােব প্রেয়াজন আিছল আকাশ-মণ্ডলৰ
উদ্ধর্ েতা েতওঁক তুিল িনয়া ৈহিছল 27 আন মহা-পুেৰািহত সকলৰ
িনিচনাৈক প্রিতিদেন প্রথেম িনজৰ আৰু তাৰ পাছত েলাক সকলৰ
পাপৰ কাৰেণ বিল উৎসগর্ কৰাৰ েতওঁৰ েকােনা প্রেয়াজন নাই, কাৰণ
েতওঁ িনজেক বিলৰূেপ উৎসগর্ কৰাৰ দ্বাৰাই এই কাম সকেলােৰ
কাৰেণ এবােৰই সাধন কিৰেল 28 িকয়েনা িবধান অনুসােৰ িয মহা-
পুেৰািহত সকলক িনযুক্ত কৰা হয়, েতওঁেলাক দূবর্ল মানুহ; িকন্তু
িবধানৰ পাছত ঈশ্বৰৰ শপত বাকয্ৰ দ্বাৰা িয জনক মহা-পুেৰািহতৰূেপ
িনযুিক্ত িদয়া হ’ল, েতওঁ িচৰকালৰ অেথর্ িসদ্ধ, ঈশ্বৰৰ পুত্র

8 অধয্ায়
যীচু আমাৰ মহা-পুেৰািহত

1 এিতয়া আিম িয িবষেয় কবৈল ৈলেছঁা, তাৰ সাৰ কথা ৈহেছ,
আমাৰ এজন মহা-পুেৰািহত আেছ িয জন স্বগর্ত মিহমাময় িসংহাসনৰ
েসঁাফােল বিহল ৷ 2 েতওঁ মহা-পিবত্র স্থানত প্রকৃত উপাসনা তমু্বৰ
পিৰচযর্াকাৰী ৈহেছ৷ েসই তমু্ব েকােনা মত্তর্ য্ৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা নহয়,
িকন্তু প্রভুৰ দ্বাৰা স্থািপত ৈহেছ৷

3 প্রেতয্ক মহা-পুেৰািহতক বিল আৰু উপহাৰ উৎসগর্ কিৰবৈল
িনযুক্ত কৰা হয়৷ এেতেক এই মহা-পুেৰািহত সকেলও িকবা বস্তু
উৎসগর্ কিৰব লােগ 4 িকন্তু খ্রীষ্ট যিদ পৃিথৱীত থািকলেহঁেতন
েতওঁ এজন পুেৰািহত হব েনাৱািৰেলেহঁেতন; িকয়েনা আগৰ িবধান
অনুসােৰ উপহাৰ আিদ উৎসগর্ কিৰবৈল মানুহ আেছ; 5 পুেৰািহত
সকলৰ এই কাম স্বগীর্য় কামৰ এক নমুনা আৰু ছঁায়া মােথান৷ িকয়েনা
েমািচেয় েযিতয়া েসই উপাসনা তমু্বেটা িনম্মর্াণ কিৰবৈল ৈলিছল,
েতিতয়া েতওঁক ঈশ্বেৰ এই বুিল সতকর্ কিৰ িদিছল, “চাবা, পাহাৰৰ
ওপৰত েতামাক িয নমুনা েদখুওৱা হ’ল, িঠক েসইদেৰ িনম্মর্াণ
কিৰবা ”
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6 িকন্তু এিতয়া, খ্রীষ্টক িয কাযর্ত িনেয়াগ কৰা ৈহেছ, েসয়া
েসই মহা-পুেৰািহত সকলতৈকেয়া অিধক গুেণ উত্তম৷ কাৰণ েতওঁ
এক উত্তম িবধানৰ মধয্স্থ ৈহেছ, িয িবধান আগতৈক অিধক গুেণ
েশ্রষ্ঠ৷ এই িবধান, েশ্রষ্ঠ িবষয়ৰ প্রিতজ্ঞােবাৰৰ ওপৰত স্থািপত ৈহেছ৷
7 িকয়েনা, েসই প্রথম িবধান িনেদর্ াষী েহাৱা হ’েল, িদ্বতীয়েটাৰ েকােনা
প্রেয়াজন নহ’লেহঁেতন

8 িকন্তু ঈশ্বেৰ েলাক সকলৰ মাজত েদাষ-কু্রিট েদখাত কেল,
“ ‘প্রভুেৱ ৈকেছ, েচাৱা! সময় আিহেছ, মই ইস্রােয়লৰ আৰু িযহূদাৰ

েলাক সকলৰ ৈসেত এটা নতুন িনয়ম সম্পন্ন কিৰম,
9 িয সময়ত মই িমচৰ েদশৰ পৰা েতওঁেলাকৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলক

হাতত ধিৰ উিলয়াই আিনিছেলা, েসই সময়ত েতওঁেলাকৰ
কাৰেণ িয িবধান িদিছেলঁা, এই নতুন িবধান, েসই িবধান
অনুসােৰ নহব৷

েতওঁেলােক েমাৰ েসই িবধানত নচিলল বােব মই আৰু েতওঁেলাকৈল
মেনােযাগ িনিদেলঁা৷’ প্রভুেৱ এই কথা ৈকেছ৷

10 প্রভুেৱ পুনৰ ৈকেছ, ‘েসই সময়ৰ পাছত, ইস্রােয়ল-বংশৰ কাৰেণ
মই এই িনয়ম স্থাপন কিৰম;’

‘েতওঁেলাকৰ িচত্তত েমাৰ িবধান িদম, আৰু
েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত তাক িলিখম;
মই েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ হম
আৰু েতওঁেলাক েমাৰ েলাক হ’ব ’
11 “প্রভুক জানা” এই বুিল িনজৰ প্রিতেবশীক আৰু িনজ িনজ

ভােয়কক েকােনা েলােক পুনৰ িশক্ষা িনিদব৷
কাৰণ সৰুৰ পৰা বৰৈলেক সকেলােৱ েমাক জািনব৷
12 মই েতওঁেলাকৰ প্রিত দয়া েদখুৱাই, অধাির্মকতাৰ কাযর্েবাৰ ক্ষমা

কিৰম;
েতওঁেলাকৰ সকেলা পাপ মই পুনৰ েসঁাৱৰণ নকিৰম৷”*

* 8 অধয্ায়:12 িযিৰিময়া 31:31-34
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13ঈশ্বেৰ এই িনয়মক “নতুন” বুিল ৈক প্রথমেটাক পুৰিণ কিৰেল
িকন্তু িযেটা পুৰিণ, েসয়া জীণর্প্রায় বুিল েঘাষণা কিৰেলআৰু ই শীেঘ্রই
অদৃশয্ ৈহ যাব৷

9 অধয্ায়
পুৰিণ বয্ৱস্থা অনুযায়ী উপাসনা

1 েসই প্রথম বয্ৱস্থাত এই জগতত েসৱা উপাসনা কিৰবৈল নানা
িবধান িদয়া ৈহিছল আৰু উপাসনাৰ বােব এিট িবেশষ মহা-পিবত্র
স্থান আিছল৷ 2 েসই অনুসােৰ এটা তমু্ব িনম্মর্াণ কৰা ৈহিছল আৰু
তাৰ িভতৰত এটা েকাঠািল যুগুত কিৰিছল৷ েসই তমু্বৰ প্রথম অংশক
‘অিত পিবত্র স্থান’ েবালা হয়, তােত দীপাধাৰ, েমজ আৰু ঈশ্বৰৈল
উৎসগর্ কৰা িবেশষ িপঠা থােক

3 আৰু িদ্বতীয় আঁৰ-কােপাৰৰ পাছফােল আন এটা অংশ আিছল,
েসই অংশক ‘মহা-পিবত্র স্থান’ েবালা ৈহিছল৷ 4 এই অংশত ধুপ
জ্বেলাৱাৰ কাৰেণ েসাণৰ েবিদ অ◌াৰু বয্ৱস্থাৰ িনয়ম-চনু্দক আিছল;
ইয়াৰ চািৰওফােল েসাণৰ পতা মৰা আিছল আৰু তাৰ িভতৰত আিছল
মান্না থকা েসাণৰ ঘট, হােৰাণৰ লাখুিট*আৰু িবধান থকা দুখন িশলৰ
ফিল 5 েসই চনু্দকৰ ওপৰত প্রতাপৰ দুটা েসাণৰ †কৰূব আিছল,
িসহঁতৰ পািখেবােৰ েসই চনু্দকৰ ঢাকিনৰ ওপৰত ছঁা িদ ৰািখিছল৷ এই
সকেলাৰ িবষেয় আিম এিতয়া ভািঙ পািত ক’বৈল েনাৱািৰম

6 এইদেৰ েসইেবাৰ িনিম্মর্ত েহাৱাত পুেৰািহত সকেল উপাসনাৰ
কাযর্ িসদ্ধ কিৰবৈল প্রথম েকঁাঠািলত সদায় েসামায়; 7 িকন্তু
িদ্বতীয়েটাত হ’েল, েকৱল মহা-পুেৰািহেত অকেল বেছেৰকত এবাৰ
েসামায়; েতওঁ িনজৰ পাপৰ কাৰেণ আৰু মানুহেবােৰ নাজািন কৰা
পাপৰ কাৰেণ উৎসগর্ কৰা পশুৰ েতজ েনােলাৱাৈক েনােসামায়

8 ইয়ােত পিবত্র আত্মাই জনাইেছ েয িযমান িদন এই প্রথম
উপাসনাৰ তমু্ব থািকব িসমান িদনৈল েসই মহা-পিবত্র স্থানত েসােমাৱা
* 9 অধয্ায়:4 হােৰাণৰ লাখুিট যত কঁুিহ ওলাইিছল † 9 অধয্ায়:5 কৰূব: পািখ
থকা স্বগর্ দূত



ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 9 অধয্ায়:9 xix ইব্রীসকলৰ প্রিত পত্র 9 অধয্ায়:18

প্রেৱশৰ পথ েখালা নহব 9 ই আিজৰ কাৰেণ এটা দৃষ্টান্ত স্বৰূপ;
উৎসির্গত বিল আৰু উপহােৰ উপাসনাকাৰীৰ িবেবকক সমূ্পর্ণ ৰূেপ
িনখঁুত কিৰব পৰা নাই৷ 10 এইেবাৰ েকৱল আহাৰ, পানীয় আৰু নানা
িবধ বািহয্ক শুিচতাৰ স্নান; এই সকেলা নতুন আেদশ নহাৈলেক
মাংিসক ধমর্-িবিধ মাত্র৷

নতুন বয্ৱস্থা অনুযায়ী উপাসনা
11 ভিৱষয্ত মঙ্গলৰ মহা-পুেৰািহত স্বৰূেপ খ্রীষ্ট আিহল, েতওঁ

অিধক মহত্ত্ব আৰু অিধক িসদ্ধতাৰ পিবত্র তমু্বেৱিদ আিহল, এই তমু্ব
মানুহৰ হােতেৰ বেনাৱা নহয়, এই জগতৰ েকােনা বস্তুেৱিদও নহয়৷
12 ছাগলীৰ আৰু দামুিৰৰ েতজৰ গুেণ নহয়, িকন্তু েতওঁ িনজৰ
েতজৰ গুেণ খ্রীষ্ট এেকবাৰেত সকেলােৰ কাৰেণ অিত পিবত্র স্থানত
েসামাই আমাৰ বােব অনন্তকাল স্থায়ী মুিক্ত উপাজ্জর্ ন কিৰেল

13 ছাগ বা ভতৰাৰ েতজ আৰু েচঁউৰীৰ ভস্ম, এই সকেলা অশুিচ
মানুহৰ ওপৰত চিতয়াই েতওঁেলাকৰ শৰীৰৰ শুিচতাৰ কাৰেণ পিবত্র
কেৰ৷ 14 েতেনহেল িয জেন অনন্ত আত্মােৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ িনেদর্ াষী
বিল স্বৰূেপ িনজেক উ  ৎসগর্ কিৰেল, েসই খ্রীষ্টৰ েতেজ আমাৰ
িবেবকক মৃত কমর্ৰ পৰা িকমান অিধক গুেণ শুিচ কিৰব! যােত আিম
জীৱনময় ঈশ্বৰৰ েসৱা কিৰব পােৰঁা৷ 15 ঈশ্বেৰ িয সকলক আমন্ত্রণ
কিৰ অনন্ত কালৰ অিধকাৰ িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েতওঁেলােক েযন
তাক পায়, েসই কাৰেণ খ্রীেষ্ট নতুন িনয়মৰ মধয্স্থ হ’ল৷ েতওঁেলাক
েসইেবাৰৰ অিধকাৰী হ’ব, কাৰণ প্রথম িবধান চিল থকাৰ সময়ত
েতওঁেলােক িয পাপ কিৰেল, েসই পাপৰ পৰা েতওঁেলাকক মুিক্ত
িদবৈল খ্রীষ্টই আেপান প্রাণ িদেল৷

16 েকােনাবাই িনয়ম-পত্র‡ কিৰ গ’েল, িয জেন িনয়ম কিৰেছ
েতওঁৰ মৃতুয্ৰ প্রমাণ েপাৱা আৱশয্ক 17 মৃতুয্ ঘিটেলেহ িনয়ম-পত্র
কাযর্কৰী হয়; কাৰণ িনয়ম কৰা জন জীয়াই থােক মােন েসই িনয়ম-
পত্র কাযর্কৰী নহয়৷ 18 িঠক েসইদেৰ েসই প্রথম িবধান েতজৰ িবেন
‡ 9 অধয্ায়:16 িনয়ম-পত্র এক স্বাক্ষিৰত চুিক্ত িযেয় প্রমাণ কেৰ মৃতুয্ৰ পাছত েতওঁৰ
সম্পিত্তৰ েকান অংশীদাৰ হব৷
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স্থাপন নহ’ল 19 সকেলা েলাকৰ ওচৰত িবধানৰ প্রিতেটা আেদশ
েঘাষণা কৰাৰ পাছত েমািচেয় দামুিৰ আৰু ছাগৰ েতজ ৈল তাৰ লগত
পানী িমহলাই উজ্বল ৰঙা বৰণীয়া েমষৰ েনাম আৰু এেচাব বেনেৰ
ৈসেত িবধান পুস্তক আৰু সকেলা মানুহৰ ওপৰত চিতয়াই িদিছল৷
20 েতিতয়া েতওঁ ৈকিছল “ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ উেদ্দেশয্ িদয়া িয
িবধানৰ আজ্ঞা, এেয় েসই িনয়মৰ েতজ ” 21 উপাসনা তমু্ব আৰু
উপাসনাৰ কামত বয্ৱহৃত সকেলা পাত্রৰ ওপৰত েমািচেয় েসইদেৰ
েতজ ছিটয়াই িদিছল৷ 22 িবধানৰ মেত প্রায় সকেলােকই েতেজেৰ
শুিচ কৰা হয়; েতজ উিলওৱা নহ’েল পাপ-েমাচন নহয়

23 এেতেক িয স্বগীর্য় িবষয়ৰ নকল মাত্র, েসইেবাৰ এই উপােয়েৰ
শুিচ কৰা েহাৱা আৱশয্ক; িকন্তু আচল িয স্বগীর্য় িবষয়, েসেয়
ইয়াতৈক েশ্রষ্ঠ বিলদানৰ দ্বাৰাই শুিচ কৰা েহাৱা আৱশয্ক
24 িকয়েনা প্রকৃিতৰ প্রিতৰূপ মাত্র িয হােত কৰা পিবত্র স্থান, েসয়া
সতয্ৰ নকলেহ মাত্র খ্রীষ্ট েসই ঠাইত েনােসামাল; িকন্তু সম্প্রিত
আমাৰ কাৰেণ েতওঁ ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত উপিস্থত হ’বৈল স্বগর্তেহ
েসামাল 25 িকন্তু মহা-পুেৰািহেত েযেনৈক পৰৰ েতজ ৈল বছেৰ
বেছেৰ পিবত্র স্থানত েসামায়, েতেনৈক েতওঁ বােৰ বােৰ িনজেক
উ  ৎসগর্ কিৰবৈল েয েসামাল, এেন নহয়; 26 েসেয় েহাৱা হেল
জগত স্থাপনেৰ পৰা েতওঁ অেনকবাৰ দুখেভাগ কিৰব লািগলেহঁেতন;
িকন্তু এিতয়া েতওঁ আত্ম-বিলদানৰ দ্বাৰাই পাপ নাশৰ অেথর্ যুগেবাৰৰ
েশষত এবাৰ মােথান প্রকািশত হ’ল 27আৰু েযেনৈক এবাৰ মােথান
মিৰবৈল আৰু তাৰ পাছত েসাধ-িবচাৰ মানুহৰ কাৰেণ িনৰূিপত
আেছ, 28 েতেনৈক খ্রীষ্টও অেনকৰ পাপৰ ভাৰ ববৰ কাৰেণ এবাৰ
উৎস্ৃষ্ট হ’লত; িদ্বতীয় বাৰ িবনাপােপ েতওঁৈল অেপক্ষা কিৰ থকা
সকলক েতওঁ পিৰত্রাণৰ অেথর্ দশর্ন িদব

10 অধয্ায়
নতুন িনয়ম অনুসােৰ যজ্ঞৰ উৎকৃষ্টতা

1 িকয়েনা িবধান ভািব মঙ্গলৰ ছায়া িবিশষ্ট ৈহ, িবধান েসইেবাৰ
িবষয়ৰ প্রকৃত ৰূপ নহয়৷ েসেয়েহ িয সকল পুেৰািহেত ঈশ্বৰৰ
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উপাসনা কিৰবৈল আেহ, েতওঁেলােক বছৰ বছৰ এেক ৰূেপ বােৰ
বােৰ বিলদান কেৰ; িকন্তু িবধােন েসইেবাৰৰ দ্বাৰাই চািপ েযাৱা
সকলক েকিতয়াও িসদ্ধ কিৰব েনাৱােৰ 2 পৰা হ’েল, উ  ৎসগর্
কৰা স্থিগত হ’লেহেতন নহয় েন? িকয়েনা আৰাধনাকাৰী সকল
এবাৰ শুিচকৃত েহাৱা হ’েল, েতওঁেলাকৰ েকােনা পাপ িবেবক পুনৰ
নাথািকেলেহেতন 3 িকন্তু েসই সকেলােবাৰৰ দ্বাৰাই বছেৰ বছেৰ
পাপেহ েসঁাৱৰণ কৰা ৈহেছ 4 িকয়েনা পাপ গুচাবৈল ভতৰা আৰু
ছাগলীৰ েতজৰ সাধয্ নাই৷ 5 এই েহতুেক খ্রীেষ্ট জগতত েসােমাৱা
কালত কয়,
তুিম বিলদান আৰু ৈনেবদয্ৈল ইচ্ছা নকিৰলা, িকন্তু েমাৰ বােব শৰীৰ

যুগুত কিৰলা;
6 েহামত আৰু পাপাথর্ক বিলদানত তুিম সন্তুষ্ট নহ’লা;
7 েতিতয়া মই কেলঁা, েচাৱা মই আিহেলঁা, পুস্তকত েমাৰ িবষেয়

েযেনদেৰ িলখা আেছ, েহ ঈশ্বৰ, মই েতামাৰ ইচ্ছা পালন
কিৰবৈল আিহেলঁা*

8 েতওঁ পূবর্ৰ িবৱৰণ অনুসিৰ কয়, “বিলদান, ৈনেবদয্, েহাম
আৰু পাপাথর্ক বিলদানৈল তুিম ইচ্ছা নকিৰলা, আৰু েসইেবাৰত
সন্তুষ্টও নহ’লা,” যিদও এইেবাৰ বিলদান িবধান অনুসিৰ উ  ৎসগর্ কৰা
হয়৷ 9 তাৰ পাছত ক’েল, “েচাৱা মই েতামাৰ ইচ্ছা পালন কিৰবৈল
আিহেলঁা ” েতওঁ িদ্বতীয়েটা স্থািপত কিৰবৰ কাৰেণ, প্রথমেটা
আতৰাই েপলােল 10 েসইদেৰ িদ্বতীয়েটা স্থািপত েহাৱাৰ েযােগিদ
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছােৰ আিম যীচু খ্রীষ্টৰ শৰীৰ বিলদান স্বৰূেপ এেকবােৰ
উৎসগর্ কৰাৰ দ্বাৰাই পিবত্রীকৃত হেলঁা 11 প্রিতজন পুেৰািহেত িথয়
ৈহ িদেন িদেন েসৱা কাযর্ কিৰ, িয প্রকাৰৰ বিলদােন েকিতয়াও
পাপ গুচাব েনাৱােৰ, েসই এেক প্রকাৰৰ বিলদান বােৰ বােৰ উৎসগর্
কিৰ থােক; 12 িকন্তু খ্রীেষ্ট হ’েল, একমাত্র পাপাথর্ক বিলদান উৎসগর্
কিৰেল আৰু সদাকালৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল বিহল৷ 13 েতিতয়ােৰ
পৰা েতওঁ শত্রু সকলক েতওঁৰ ভিৰ-পীৰা নকৰা পযর্য্ন্ত অেপক্ষা কিৰ
আেছ 14কাৰণ েতওঁ পিবত্র কৰা সকলক একমাত্র ৈনেবদয্ৰ দ্বাৰাই
* 10 অধয্ায়:7 গীতমালা 40:6-8
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সদাকালৰ অেথর্ পিবত্রীকৃত কিৰেল 15 ইয়াৰ উপিৰ পিবত্র আত্মােয়া
আমাক সাক্ষয্ িদেছ; েসেয়েহ প্রথেম েতওঁ ৈকেছ,
16 েসই িদনৰ পাছত প্রভুেৱ ৈকেছ, েতওঁেলােক ৈসেত মই এই িনয়ম

কিৰম৷ মই েতওঁেলাকৰ হৃদয়ত েমাৰ িবধান গািঠ িদম, আৰু
েতওঁেলাকৰ মনত েসইেবাৰ িলিখ িদম†;

17 এই কথা েকাৱাৰ পাছত েতওঁ পুনৰ কয়: মই েতওঁেলাকৰ পাপ
আৰু অধমর্েবাৰ পুনৰ েসঁাৱৰণ নকিৰম‡

18 েসেয়েহ এবাৰ েযিতয়া েসই সকেলা পাপ-েমাচন কৰা হ’ল,
এেন স্থলত পাপৰ বােব পুনৰ বিলদান কৰাৰ েকােনা প্রেয়াজন নাই

ৈধযর্ ধিৰ থািকবৈল উদগিণ
19 এেতেক, েহ ভাই সকল, েসই মহা-পিবত্র স্থানত প্রেৱশ কৰাৰ

সমূ্পণর্ অিধকাৰ আমাৰ আেছ৷ যীচুৰ েতজৰ গুণত আিম িনির্ভকতাৰ
ৈসেত েসই ঠাইত প্রেৱশ কিৰব পােৰঁা৷ 20 েতওঁ আমাৰ কাৰেণ
েসই আঁৰ-কােপাৰৰ মােজিদ এটা পথ মুকিল কিৰেল অথর্াৎ েতওঁৰ
শৰীৰৰ েযােগিদ আমাৰ বােব েসই পেথ মুকিল কিৰ িদেল, েসই পথ
নতুন আৰু জীৱনময়৷ 21 আৰু আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ গৃহৰ ওপৰত
িনযুক্ত এজন মহান পুেৰািহত থকাত, 22 েসেয়েহ আহক, আমাৰ
হৃদয় কু-িবেবকৰ পৰা িনমর্ল কৰা েহাৱাত, সতয্ হৃদয়ৰ সিহত সমূ্পণর্
িনশ্চয়তাযুক্ত িবশ্বােসেৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল চািপ যাওঁহক, 23 এিতয়া
আহক, আমাৰ শৰীেৰা শুদ্ধ পানীেৰ ধুউৱা েহাৱাত, আিম স্বীকাৰ
কৰা আশা দৃঢ় ৰূেপ ধিৰ ৰােখাহঁক; িকয়েনা িয জেন প্রিতজ্ঞা কিৰেল
েতওঁ িবশ্বাসী 24 েসেয়েহ সকেলােৱ েপ্রমত আৰু সৎকমর্ত উদগিণ
িদবৈল পৰস্পেৰ গভীৰ ভােব িচন্তা কিৰ চাওঁ আহক; 25 েকােনা
েকােনা জনৰ দস্তুৰ মেত আিম েগাট ৈহ সমেৱত েহাৱাৰ অভয্াস
তয্াগ নকেৰঁা আহক; িকয়েনা িদন িযমান ওচৰ ৈহ আিহেছ, িসমােন
অিধকৈক পৰস্পেৰ পৰস্পৰক উদগাওহক

26 যিদ সতয্ৰ তত্ত্ব-জ্ঞান েপাৱাৰ পাছত আিম জািন শুিন পাপ-
আচৰণ কেৰঁা, েতেনহেল পাপৰ কাৰেণ বিলদান কৰা পুনৰ বাকী
† 10 অধয্ায়:16 িযিৰিময়া 31:33 ‡ 10 অধয্ায়:17 িযিৰিময়া 31:34
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নাথােক; 27 েকৱল েসাধ-িবচাৰৰ এক ৰকম ভয়ংকৰ অেপক্ষা, আৰু
ঈশ্বৰৰ িবপক্ষ সকলক গ্রাস কিৰবৈল উদয্ত ৈহ থকা অনন্ত জুই ৈৰ
থািকব 28 িয েকােনােৱ েমািচৰ িবধান অৱেহলা কেৰ, েতওঁ দুই বা
িতিন সাক্ষীৰ প্রমােণেৰ, িনদর্ য়ভােব মিৰব লগা হয় 29 েতেনহেল
ঈশ্বৰৰ পুত্রক িয জেন ভিৰৰ তলত গছেক, আৰু িনয়মৰ িয েতজৰ
দ্বাৰাই েতওঁ পিবত্রীকৃত ৈহিছল, েসই েতজক িয জেন অশুিচ কেৰ,
আৰু অনুগ্রহৰ আত্মাৰ অপমান কেৰ, েসই জন আেপানােলাকৰ
িবেবচনা অনুসিৰ, েতওঁ তাতৈক িকমান দুেঘর্াৰ দণ্ডৰ েযাগয্-পাত্র
বুিল গিণত হ’ব! 30 িকয়েনা আিম জােনা, েতওঁ ৈকেছ, “প্রিতেশাধ
েলাৱা েমাৰ কমর্, মইেহ প্রিতফল িদম;” আৰু ৈকেছ, “প্রভুেৱ িনজৰ
েলাক সকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব৷” 31 জীৱনময় ঈশ্বৰৰ হাতত পৰা
অিত ভয়ংকৰ কথা

32 েসই পূবর্কালৰ িদনেবাৰ েসঁাৱৰণ কৰক, আেপানােলােক
েপাহৰ েপাৱাৰ পাছত, িযেবাৰ দুখ আৰু কষ্ট েভাগ কিৰব লগা
ৈহিছল, তথািপ আেপানােলাক িস্থৰ আিছল৷ 33 েকিতয়াবা েলাক
সকেল আেপানােলাকক প্রকােশয্ িনন্দা কিৰিছল আৰু বহু মানুহৰ
সনু্মখত আেপানােলাক িনযর্ািতত ৈহিছল৷ েকিতয়াবা অনয্ েলাকৰ
ওপৰত আেপানােলাকৰ দেৰ িনযর্াতন েহাৱা েদিখ, আেপানােলােকও
েসই েলাক সকলক সহানুভুিত েদখুৱাইিছল৷ 34 িয সকল কাৰাগাৰত
বন্দী আিছল, আেপানােলােক েতওঁেলাকক সাহাযয্ কিৰিছল আৰু
েতওঁেলাকৰ দুখত সহানুভুিতশীল ৈহিছল৷ আেপানােলাকৰ েকােনা
বস্তু েকােনাবাই বােজয়াপ্ত কিৰেলও, আেপানােলােক আনন্দ কিৰেছ,
কাৰণ আেপানােলােক জািনব পািৰেছ েয, এইেবাৰ বস্তুতৈক উৎকৃষ্ট
আৰু িচৰস্থায়ী এটা সম্পদ আেপানােলাকৰ বােব আেছ৷ 35 এেতেক
আেপানােলােক সাহস েনেহৰুৱাব, েসই সাহেস আেপানােলাকক
মহা-পুৰষ্কাৰ আিন িদব৷ 36 িকয়েনা আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা
পালন কিৰ প্রিতজ্ঞাৰ ফল েযন পায়, তাৰ বােব আেপানােলাকৰ
ৈধযর্ৰ প্রেয়াজন আেছ 37 িকয়েনা অলপেত আিহব লগা জন আিহব
ধিৰেছ, পলম নকিৰব 38 িকন্তু েমাৰ ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
জীয়াই থািকব; িকন্তু যিদ হঁুহিক যায়, েতেনহেল েমাৰ প্রাণ েসই
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জনত সন্তুষ্ট নহ’ব§ 39 িকন্তু িযেবােৰ সব্বর্নাশৈল হঁুহিক যায়, আিম
েতওঁেলাকৰ মাজৰ নহওঁ; আিম জীৱাত্মাৰ ৰক্ষা লাভ কিৰবৰ বােব
িবশ্বাস কৰা সকলৰ মাজৰেহ ৈহেছঁা

11 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ মহাত্ময্ িবশ্বাসৰ বীৰ সকলৰ তািলকা

1 িবশ্বাস ৈহেছ, আশা কৰা িবষয়ৰ িনিশ্চত জ্ঞান, অদৃশয্ িবষয়ৰ
প্রমাণ প্রািপ্ত 2 িকয়েনা তােতই িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আমাৰ বৃদ্ধ পুৰুষ
সকেল সাক্ষয্ পােল 3 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আিম বুিজেলা েয, সৃষ্টি খন
ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ েযােগিদ স্থাপন কৰা হ’ল; তােত দৃশয্বস্তুেবাৰ েয
প্রকািশত বস্তুেবাৰৰ পৰা উৎপন্ন কৰা হ’ল, এেন নহয়

4 িবশ্বাসৰ গুেণ েহবেল ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ কিয়নতৈকেয়া উত্তম
বিলদান উৎসগর্ কিৰেল; আৰুতাৰ দ্বাৰােয়ই, েতওঁ েয ধাির্মক, ইয়ােৰ
সাক্ষয্ পােল৷ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ উপহাৰৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদিছল; আৰু তাৰ
দ্বাৰাই েতওঁ মৃত ৈহেয়া এিতয়াৈলেক কথা ৈকআেছ 5 িবশ্বাসৰ গুেণ,
হেনােক মৃতুয্ েনেদিখবৰ কাৰেণ, েতওঁক েলাকান্তৰৈল িনয়া হ’ল;
তােত েতওঁক েপাৱা নগ’ল; িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁক েলাকান্তৰৈল
িনেল; কাৰণ েলাকান্তৰৈল িনয়াৰ পূেবর্ই, েতওঁ েয ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট
কিৰেল, ইয়াৰ সাক্ষয্ পােল 6 িকন্তু িবনা িবশ্বােসেৰ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট
কৰা অসাধয্; িকয়েনা, ঈশ্বৰ েয আেছ, আৰু েতওঁ েয েতওঁক িবচৰা
েলাকৰ পুৰস্কাৰ িদওঁতা হয়, ইয়ােক েতওঁৰ ওচৰৈল চপা মানুেহ
িবশ্বাস কিৰব লােগ 7 িবশ্বাসৰ গুেণ েনােহ, ভািব িবষয়ত আেদশ
পাই ভয়েত িনজৰ পিৰয়ালৰ পিৰত্রাণৰ অেথর্ এখন জাহাজ িনম্মর্াণ
কিৰেল, আৰু তাৰ দ্বাৰাই জগতক েদাষী কিৰ, িনেজ িবশ্বাসমূলক
ধাির্মকতাৰ অিধকাৰী হ’ল

8 ঈশ্বৰত িবশ্বাস আিছল কাৰেণ ঈশ্বেৰ েযিতয়া অব্রাহামক আহ্বান
কিৰেল, েতিতয়া েতওঁ বাধয্ হ’ল, আৰু েতওঁক িয েদশ িদম বুিল
ঈশ্বেৰ ৈকিছল, েসই েদশ অিধকাৰ কিৰবৰ বােব েতওঁ ৈগিছল;
আৰু ক’ৈল যাব লােগ, েসই িবষেয় নাজািনও ওলাই ৈগিছল
§ 10 অধয্ায়:38 হবকু্কক 2:3-4
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9 এইদেৰ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েতওঁ িবেদশীৰ দেৰ প্রিতজ্ঞাৰ েদশত প্রবাসী
ৈহ থািকল৷ েসই এেক প্রিতজ্ঞাৰ সহিধকাৰী ইচহাক আৰু যােকাবৰ
সিহত তমু্বত বাস কিৰিছল; 10 িকয়েনা িয নগৰৰ প্রিতস্থাপক আৰু
িনম্মর্াণকত্তর্ া ঈশ্বৰ, েসই িভিত্তমূল থকা নগৰ বােব েতওঁ অেপক্ষা
কিৰ আিছল 11 িবশ্বাসৰ েযােগিদ অব্রাহাম আৰু চাৰােয়া অিতিৰক্ত
বয়সত বংশ উৎপাদনৰ শিক্ত পােল; িকয়েনা েতওঁ প্রিতজ্ঞা কৰা
জনক িবশ্বাসী বুিল জ্ঞান কিৰিছল 12 এই েহতুেক এজনৰ পৰা,
েসই মৃতুয্ তুলয্ জনৰ পৰাই, েলখত আকাশৰ তৰােবাৰৰ সমান, আৰু
সাগৰৰ তীৰত থকা বািলৰ িনিচনা অসংখয্ েলাক উৎপন্ন হ’ল

13 েসই সকেলা িবশ্বাসত মিৰল; েতওঁেলােক প্রিতজ্ঞােবাৰৰ ফল
নাপােল; িকন্তু দূৈৰেত েসইেবাৰক েদিখ নমস্কাৰ কিৰিছল; আৰু
িনেজ েয পৃিথৱীত িবেদশী আৰু প্রবাসী, তাক স্বীকাৰ কিৰিছল
14 িকয়েনা িয সকেল এেনকুৱা কথা কয়, েতওঁেলােক েয িনজ
েদশ িবচািৰেছ, ইয়ােক প্রকাশ কেৰ 15 েতওঁেলােক িয েদশৰ পৰা
ওলাই আিহিছল, তাৈল মন কৰা হ’েল, অৱেশয্ উলিট যাবৈল সু-সময়
পােলেহঁেতন 16 িকন্তু এিতয়া েতওঁেলােক তাতৈক এিট উত্তম স্বগীর্য়
েদশৈল আকাংক্ষা কেৰ; এই েহতুেক ঈশ্বেৰ, েতওঁেলাকৰ ঈশ্বৰ বুিল
প্রখয্াত হ’বৈল লাজ নাপায়; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েতওঁ এখন
নগৰ যুগুত কিৰেল

17 অব্রাহাম পৰীিক্ষত েহাৱাত, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ইচহাকক উ  ৎসগর্
কিৰেল৷ হয়, েতওঁ আনেন্দেৰ েসই প্রিতজ্ঞা গ্রহন কিৰ িনজৰ একমাত্র
পুত্রক উৎসগর্ কিৰেল, 18 িয জনৰ িবষেয় ৈকিছল, “ইচহাকৰ
জিৰয়েত েতামাৰ বংশধৰ সকলক েদখা পাবা৷” 19 কাৰণ ঈশ্বেৰ েয
মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰাও তুিলব পােৰ, ইয়ােক অব্রাহােম দৃঢ় িবশ্বাস
কিৰিছল, আৰু তাৰ পৰা দৃষ্টান্ত স্বৰূেপ েতওঁক পুনৰায় পােলও
20 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ইচহােক ভিবষয্ত িবষয়ৰ কথাত যােকাব আৰু
এেচৗক আশীবর্াদ কিৰেল 21 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই যােকােব, মৰণ-কালত
েযােচফৰ পুত্র দুজনৰ প্রিতজনক আশীবর্াদ কিৰেল; আৰু িনজৰ
লাখুিটৰ মূৰত ভৰ িদ, ভজনাও কিৰেল 22 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েযােচেফ
অিন্তম কালত িমচৰ েদশৰ পৰা ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলক ওলাই
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েযাৱাৰ িবষেয় উেল্লখ কিৰেল, আৰু িনজৰ অিস্থৰ িবষেয় আেদশ
িদেল

23 েমািচৰ জন্ম েহাৱাত মাক-বােপেক িতিন মাহৈলেক েতওঁক
লুকুৱাই েথাৱা ৈহিছল; িবশ্বাস আিছল কাৰেণ েতওঁেলােক েতেনৈক
ৰািখিছল৷ িকয়েনা েতওঁেলােক েদিখেল েয, লৰা জন অিত সুন্দৰ;
আৰু ৰজাৰ আজ্ঞাৈল েতওঁেলােক ভয় নকিৰেল 24 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
েমািচ বয়সত বৃিদ্ধ পায় বািঢ়বৈল ধিৰেল, আৰু েফৗৰণৰ জীেয়কৰ
পুত্র বুিল প্রখয্াত হ’বৈল অস্বীকাৰ কিৰেল; 25 িকয়েনা েতওঁ পাপৰ
অলপিদনীয়া সুখেভাগ কৰাতৈক, ঈশ্বৰৰ েলাকৰ লগত দুখেভাগ
কৰােক মেনানীত কিৰেল, 26 আৰু িমচৰৰ সকেলা সম্পিত্ততৈক
খ্রীষ্টৰ িনন্দা মহা ধন জ্ঞান কিৰেল; িকয়েনা েতওঁ পুৰস্কাৰ-দানৈল
দৃষ্টি কিৰিছল 27 িবশ্বাসৰ গুেণ েতওঁ ৰজাৰ েক্রাধৈল ভয় নকিৰ,
িমচৰ েদশ তয্াগ কিৰেল; িকয়েনা অদৃশয্ জনক েদখা েপাৱাৰ দেৰ
েতওঁ িথেৰ থািকল 28আৰু প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ সংহাৰকত্তর্ াই
েতওঁেলাকক স্পশর্ নকিৰবৰ কাৰেণ, েতওঁ িবশ্বাসৰ গুেণ িনস্তাৰ-
পবর্ পালন আৰু েতজ লেগাৱা কাযর্ কিৰেল 29 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
েতওঁেলােক, শুকান মািটেয়িদ েযাৱাৰ দেৰ, েলািহত সাগৰৰ মােজিদ
যাত্রা কিৰেল; িকন্তু িমচৰ েদশৰ েলাক সকেল আিহবৈল েচষ্টা
কেৰঁােত েতওঁেলাকক গ্রাস কৰা হ’ল 30 িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই সাত িদন
িযৰীেহাৰ গড় প্রদিক্ষণ কেৰঁােত েসই গড় খিহ পিৰল 31 িবশ্বাসৰ
দ্বাৰাই ৰাহাব েবশয্াই েচাৰাংেচাৱা সকলক শািন্তেৰ আলহীৰূেপ গ্রহন
কেৰঁােত, অবাধয্ সকলৰ লগত েতওঁ িবনষ্ট নহ’ল

32 আৰু অিধক িক ক’ম, িগিদেয়ান, বাৰাক, িচমেচান, িযপ্তহ,
দায়ুদ, চমূেৱল, আৰু ভাৱবাদী সকল, এই সকেলােৰ বৃত্তান্ত ক’বৈল
গেল সময় েনােজােৰ; 33 েতওঁেলােক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নানা ৰাজয্
পৰাজয় কিৰেল, ধাির্মকতাৰ কমর্ কিৰেল, প্রিতজ্ঞাৰ ফল পােল,
িসংহেবাৰৰ মুখ বন্ধ কিৰেল, অিগ্নৰ তাপ নুমুৱােল, 34 তেৰাৱালৰ
মুখৰ পৰা হাত সািৰেল, দূবর্লতাৰ পৰাও বলৱন্ত হ’ল, যুদ্ধত পৰাক্রমী
হ’ল, অনয্ জািতৰ ৈসনয্েবাৰক হৰুৱােল 35 িতেৰাতা সকেল
িনজ িনজ মৃত েলাকক পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰাই পুনৰায় পােল; আৰু
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আন েলাক সকেল েশ্রষ্ঠ পুনৰুত্থানৰ ভাগী হ’বৰ কাৰেণ, মুিক্ত
অগ্রাহয্ কিৰ, যন্ত্রণা-যন্ত্রত প্রহাৰৰ দ্বাৰাই হত হ’ল 36 আন আন
মানুেহ িবদ্রূপ আৰু চাবুকৰ েকাব, বন্ধন আৰু বন্দীশালৰ পৰীক্ষা
পােল; 37 েতওঁেলাকক িশল দিলয়াই মৰা হ’ল, কৰেতেৰ ফলা
হ’ল, েতওঁেলাক নানা ধৰণৰ পৰীক্ষােৰ পৰীিক্ষত হ’ল; েতওঁেলাকক
তেৰাৱােলেৰ বধ কৰা হ’ল; েতওঁেলােক দীনহীন, আৰু েক্লশ আৰু
অতয্াচাৰ প্রাপ্তৈহ, েমষ আৰু ছাগলীৰ ছাল িপিন্ধ ফুিৰিছল; 38 (এই
জগত েতওঁেলাকৰ েযাগয্ নািছল;) েতওঁেলাক িনজর্ ন ঠাইত, পবর্তত,
গুহাত, আৰু পৃিথৱীৰ গহ্বৰত ফুিৰিছল;

39 এই সকেলােৱ, িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই সাক্ষয্ পােলও, প্রিতজ্ঞাৰ ফল
নাপােল; 40 িকয়েনা ঈশ্বেৰ আমাৰ কাৰেণ েকােনা েশ্রষ্ঠ িবষয় যুগুত
কিৰ ৰখা বােব আমাৰ অিবহেন েতওঁেলাকক িসদ্ধ হ’বৈল িনিদেল

12 অধয্ায়
বীৰত্ব আৰু ৈধযর্ আিদ অৱলম্বন কিৰবৈল আশ্বাসবাকয্

1 এেতেক ইমানেবাৰ সাক্ষীেয় আমাক চািৰওফােল েবিৰ থকা
েদিখ, আহক, আিমও আটাই বাধা আৰু আমাক লগ ধিৰ থকা পাপ
দূৰ কিৰ আমাৰ আগত থকা েদৗৰৰ পথত ৈধযর্েৰ েদৗেৰাহঁক, 2আহক
আমাৰ িবশ্বাসৰ আিদ আৰু িসিদ্ধকত্তর্ া যীচুৈল চাই থােকঁাহঁক; েতওঁ
েতওঁৰ আগত থকা আনন্দৰ কাৰেণ অপমানেক েহয়জ্ঞান কিৰ, কু্রচ
যন্ত্রণা সহন কিৰ, ঈশ্বৰৰ িসংহাসনৰ েসঁাফােল বিহল

3 এেতেক আেপানােলােক েযন িনজ িনজ প্রাণৰ ক্লািন্তত ক্লান্ত
নহব, এই কাৰেণ িয জেন িনজৰ িবৰুেদ্ধ কৰা পাপী সকলৰ
এেন প্রিতবাদ সহন কিৰিছল, েতওঁৈল মেনােযাগ কেৰঁা আহক
4 আেপানােলােক পাপৰ লগত যুদ্ধ কিৰ এিতয়াও েতজ েবাৱাৈলেক
প্রিতেৰাধ কৰা নাই; 5 আৰু িয আশ্বাসৰ বাণীেয়, পুত্র বুিল
আেপানােলাকৰ লগত কথা-বাত্তর্ া কিৰেছ, েবােল-
“েহ েমাৰ পুত্র প্রভুৰ
শাসন েহয়জ্ঞান
নকিৰবা, আৰু েতওঁৰ
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পৰা অনুেযাগ পােল
ক্লান্ত নহবা”;

6 িকয়েনা প্রভুেৱ যাক েপ্রম কেৰ, েতওঁক শািস্ত িদেয়,
আৰু েতওঁ গ্রহন কৰা প্রিতজন পুত্রক েকাবায়; এই কথা
আেপানােলােক পাহিৰেল 7 আেপানােলােক িয সহন কিৰ আেছ,
েসেয় আেপানােলাকৰ শাসনৰ অেথর্, ঈশ্বেৰ পুত্র সকলৰ প্রিত
েযেনৈক, েতেনৈক আেপানােলাকৰ প্রিতও বয্ৱহাৰ কিৰ আেছ;
িকয়েনা িপতৃেয় শািস্ত িনিদয়া এেন েকান পুত্র আেছ? 8 িকন্তু
সকেলােৱ িয শাসনৰ সহভাগী হ’ল, আেপানােলােক যিদ তাৰ
ভাগী নহয়, েতেনহেল আেপানােলাক জাৰজেহ পুত্র নহয় 9 ইয়াৰ
বািহেৰও আমাৰ মাংিসক িপতৃ সকল শাসনকতর্ া আিছল, আৰু আিম
েতওঁেলাকক সমাদৰ কিৰিছেলঁা; পাছত তাতৈক, িয জন আত্মা সমূহৰ
িপতৃ, েতওঁৰ বশীভূত ৈহ জীৱন-ধাৰণ নকিৰম েন? 10 েতওঁেলােক
হ’েল, েযেনৈক উিচত েদিখিছল, েতেনৈক অলপ িদনৰ কাৰেণ শািস্ত
িদিছল; িকন্তু েতওঁ হ’েল আমাৰ িহতৰ কাৰেণ, অথর্াৎ আিম েযন
েতওঁৰ পিবত্রতাৰ ভাগী হওঁ, তাৰ কাৰেণ শািস্ত িদেছ 11 সকেলা
শািস্ত উপিস্থত সময়ত আনন্দৰ িবষয় নহয়, িকন্তু দুখৰ িবষয় েযন
েদখা যায়, তথািপ পাছত তাৰ দ্বাৰাই অভয্াস েপাৱা েলাক সকলক
ধাির্মকতাৰ শািন্তযুক্ত ফল িদেয়

12 এই কাৰেণ আেপানােলােক ওলিম পৰা হাত আৰু জঠৰ আঁঠু
েপান কৰক; 13 আৰু েখাৰাই েযন িবপথগামী নহয়, বৰং সুস্থ হয়,
এই কাৰেণ িনজ িনজ ভিৰ ৈল, েপান বাট কৰক

14 সকেলােৱ সিহত ঐকয্*, আৰু িয পিবত্রতাৰ অিবহেন েকােনও
প্রভুৰ দশর্ন নাপাব, েসই পিবত্রতােকা েখিদ যাওঁক; 15 পাছত জােনা
েকােনােৱ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহিবহীন হয়, বা েকােনা িততাৰ মূল ওলাই
আেপানােলাকৰ িবিঘিন জেন্মাৱাত, তাৰ দ্বাৰাই অিধক ভাগ অশুিচ
ৈহ যায়; 16 বা এসঁাজ আহাৰৰ কাৰেণ িনজ েজয্ষ্ঠািধকাৰ েবচা িয
এেচৗ, েতওঁৰ িনিচনা েকােনা ধমর্িনন্দক, বা েকােনা বয্িভচাৰী হয়,
তাৈল সাৱধােন দৃষ্টি ৰািখবা 17 িকয়েনা আেপানােলােক জােন েয,
* 12 অধয্ায়:14 ঐকয্ শািন্ত
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এেচৗেৱ পাছত েসই আশীবর্াদৰ অিধকাৰী হ’বৰ বােব ইচ্ছা কিৰেল
আৰু চকুেলােৰ সযেত্ন িবচািৰলেতা, অগ্রাহয্ হ’ল, কাৰণ েতওঁ মন-
পালটন কিৰবৈল ঠাই নাপােল

18 িকয়েনা স্পশর্নীয় আৰু অিগ্নেৰ প্রজ্বিলত পবর্ত ক’লা বৰণীয়া
েমঘ, আন্ধাৰ, ধুমুহা, বতাহ, তুৰীৰ ধ্বিন, আৰু বাকয্ৰ শব্দ,
এইেবাৰৰ ওচৰৈল আেপানােলাক অহা নাই; 19 েসই মাত শুনা েলাক
সকেল এই প্রাথর্না কিৰেল েয, েতওঁেলাকক েযন পুনৰ েকােনা বাকয্
েকাৱা নহয়; 20 িকয়েনা েকােনা পশুেৱও যিদ েসই পবর্ত স্পশর্ কেৰ,
েতেনহেল তাক িশল দিলয়াই মৰা হ’ব, এই আজ্ঞা েতওঁেলােক সিহব
েনাৱািৰেল, 21 আৰু েসই দশর্ন এেন ভয়ঙ্কৰ েয, েমািচেয় ৈকিছল,
মই বৰ ভয় পাই কঁিপ আেছঁা; 22 িকন্তু িচেয়ান পবর্ত, জীৱনময় ঈশ্বৰৰ
নগৰ, স্বগীর্য় িযৰূচােলম, আৰুতাত দহ হাজাৰ স্বগর্ৰ দূেত গুণ-কীতর্ ন
কেৰ৷ 23 স্বগর্ত নাম িলখা প্রথেম জন্ম েপাৱা সকলৰ মহাসভা আৰু
মণ্ডলী, সকেলােৰ িবচাৰকতর্ া ঈশ্বৰ, িসদ্ধ েহাৱা ধাির্মক েলাক সকলৰ
আত্মা সমূহ, 24 নতুন িনয়মৰ মধয্স্থ যীচু, আৰু েহবলতৈক অিত উত্তম
কথা কওঁতা শািন্ত কৰা েতজ, এই সকেলাৰ ওচৰৈল অ◌ােপানােলাক
আিহল

25 সাৱধান, বাকয্ কওঁতা জনক আেপানােলােক অগ্রাহয্ নকিৰব,
িকয়েনা িয জেন পৃিথৱীত আেদশ িদিছল েসই জনক অগ্রাহয্ কৰা
সকেলই যিদ নাসািৰল, েতেনহেল িয জেন স্বগর্ৰ পৰাই আেদশ িদেল,
েতওঁৰ কৰা িবমুখ হেল আিম েয নাসািৰম; এই কথা িকমান অিধক
গুেণ িনশ্চয়! 26 েতিতয়া েতওঁৰ ধ্বিনেয় পৃিথৱী লৰাইিছল; িকন্তু
এিতয়া েতওঁ প্রিতজ্ঞা কিৰেল, েবােল, আৰু এবাৰ মই েকৱল পৃিথৱী
লৰাম, এেন নহয় আকাশেকা লৰাম 27 ইয়ােত, ‘আৰু এবাৰ’, এই
শব্দই, অলৰ বস্তুেবাৰ থািকবৰ কাৰেণ, িনিম্মর্ত বস্তুৰ দেৰ লেৰাৱা
বস্তুেবাৰ দূৰ কৰা বুজাইেছ 28 এই েহতুেক আিম অলৰ ৰাজয্ৰ
অিধকাৰী েহাৱাত, আহা, িয অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই আিম ভিক্ত আৰু ভেয়েৰ
সেন্তাষজনক ৰূপত ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কিৰব পােৰঁা, েসই অনুগ্রহ গ্রহন
কিৰ লওঁহক; 29 িকয়েনা আমাৰ ঈশ্বৰ গ্রাসকাৰী অিগ্নস্বৰূপ
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13 অধয্ায়
নানা ধমর্িবিধ আৰু েশষ কথা

1 ভাতৃ-েপ্রম চিল থাকক 2 আেপানােলােক অিতিথ েসৱা
নাপাহিৰব; িকয়েনা তাৰ দ্বাৰাই েকােনা েকােনােৱ নাজনাৈকেয়
স্বগর্ৰ দূত সকলেকই আলহী সুিধেল 3 বন্দীয়াৰ সকলক লগৰ
বন্দীয়াৰ েযন গণয্ কিৰ েতওঁেলাকক েসঁাৱৰণ কৰক; িনেজও
শৰীৰত জীয়াই থকা বুিল জ্ঞান কিৰ অতয্াচাৰ েপাৱা সকলক েসঁাৱৰণ
কৰক 4 সকেলােৰ মাজত িববাহ আদৰণীয়, আৰু তাৰ শযয্া শুিচ
হওক; িকয়েনা বয্িভচাৰী আৰু পৰস্ত্রীগামী সকলৰ েসাধ-িবচাৰ ঈশ্বেৰ
কিৰব 5 আেপানােলাকৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ িনেল্লর্াভী হওক, অথর্াৎ
ধন সম্পিত্তক েপ্রম কৰা নহওক; আেপানােলাকৰ িয আেছ, তােত
আেপানােলাক সন্তুষ্ট ৈহ থাকক; িকয়েনা েতেৱঁ ৈকেছ,
মই েতামাক েকিতয়াও
েনিৰম, েকিতয়াও
তয্াগ নকিৰম

6 এেতেক আিম সাহেসেৰ ক’ব পােৰঁা েয,
প্রভু েমাৰ সহায়কতর্ া;
মই ভয় নকিৰম;
মানুেহ েমাক িক
কিৰব?

7আেপানােলাকৰ িয নায়ক সকেল আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ বাকয্
ৈক গ’ল, েতওঁেলাকক েসঁাৱৰণ কৰক; আৰু েতওঁেলাকৰ জীৱন,
আচৰণৰ েশষগিত চাই-িচিন্ত, েতওঁেলাকৰ িবশ্বাসৰ অনুকাৰী হওক
8 যীচু খ্রীষ্ট কািল, আিজ, আৰু িচৰকালৈলেক েসই এেক ৈহ আেছ
9 আেপানােলাক নানা িবধ নতুন িশক্ষাৰ দ্বাৰাই িবপেথ চািলত নহ’ব;
িকয়েনা েসই আহাৰ বয্ৱহাৰ কৰা সকলৰ িহতজনক নহ’ল, েসই
আহাৰৰ দ্বাৰাই নহয়, অনুগ্রহৰ দ্বাৰাইেহ হৃদয় িস্থৰ কৰা ভাল৷ 10 িয
েবিদত েভাজন কিৰবৈল তমু্বত আৰাধনা কৰা সকলৰ ক্ষমতা নাই,
এেন এিট েবিদ আমাৰ আেছ 11 িকয়েনা িয িয প্রাণীৰ েতজ পাপৰ
বিলদান স্বৰূেপ মহা-পুেৰািহতৰ দ্বাৰাই পিবত্র স্থানৰ িভতৰৈল িনয়া
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হয়, েসইেবাৰৰ শৰীৰ ছাউিনৰ বািহেৰ েপাৰা যায় 12 এই কাৰেণ
যীচুেৱও, েতওঁৰ িনজৰ েতজৰ দ্বাৰাই েলাক সকলক পিবত্র কিৰবৈল,
নগৰৰ দুৱাৰৰ বািহৰত মৃতুয্েভাগ কিৰেল 13এেতেকআহক, েতওঁৰ
িনন্দাৰূপ ভাৰ ৈব, ছাউিনৰ বািহেৰ েতওঁৰ ওচৰৈল আিম যাওঁহক
14 িকয়েনা ইয়াত আমাৰ েকােনা িচৰস্থায়ী নগৰ নাই; িকন্তু আিম
েসই ভািব নগৰ িবচািৰ আেছঁা 15 এেতেক আহক, আিম েতওঁেৰই
দ্বাৰাই সদায় ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ স্তৱৰূপ যজ্ঞ, েতওঁৰ নাম স্বীকাৰকাৰী
ওঁঠৰ ফল উৎসগর্ কেৰঁাহক 16 িকন্তু উপকাৰ আৰু সহভািগতাৰ
কাযর্ নাপাহিৰব; িকয়েনা এেন যজ্ঞত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয়

17 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক মানয্ কিৰ
েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক; িকয়েনা িহচাপ িদব লগা েলাক সকলৰ
দেৰ েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ প্রাণৰ কাৰেণ প্রহৰী কাযর্ কিৰেছ;
এেতেক েতওঁেলােক েযন েসই কমর্ আত্তর্ স্বেৰেৰ নকিৰ আনেন্দেৰ
কিৰব পািৰব, তাৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৰ বশীভূত হওক; িকয়েনা
আত্তর্ স্বেৰেৰ কিৰেল আেপানােলাকৰ এেকা িহত নহ’ব

18আেপানােলােকআমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব; িকয়েনা আিমও
আমাৰ সৎ িবেবক আৰু সকেলা িবষয়েত সদাচৰণ কিৰবৈল ইচ্ছা
কিৰ আেছঁা, আৰু ইয়াক আিম দৃঢ় প্রতয্য় কেৰঁা; 19 িকন্তু েমাক েযন
পুনৰ অ◌ােপানােলাকৰ বােব েসানকােল িদয়া হয়, এই কাৰেণ প্রাথর্না
কিৰবৈল মই অ◌ােপানােলাকক অিধক িমনিত কিৰেছঁা 20 শািন্তৰ
আঁকৰ িয ঈশ্বেৰ, অনন্তকাল স্থায়ী িনয়মৰ েতজৰ গুেণ েমৰেবাৰৰ
েসই মহান ৰক্ষক, আমাৰ প্রভু যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা পুনৰায়
আিনেল, েতওঁ িনজৰ ইচ্ছা সাধনৰ অেথর্ অ◌ােপানােলাকক সকেলা
সদিবষয়ত িসদ্ধ কৰক; 21 েতওঁৰ দৃষ্টিত িয উত্তম, সেন্তাষজনক,
তােক আমাৰ যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই সম্পন্ন কৰক; েতওঁৰ মিহমা িচৰকাল
হওক আেমন

22 েহ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক উৎসািহত কেৰঁা,
আেপানােলােক এই উদগিণৰ বাকয্ সহন কিৰব; িকয়েনা মই
সংেক্ষেপ আেপানােলাকৰ বােব িলিখেলঁা 23আমাৰ ভাই তীমিথয়ক
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মুকিল কৰা ৈহেছ, ইয়ােক জািনবা; েতওঁ েসানকােল আিহেল, েতেৱঁ
ৈসেত মই আেপানােলাকক েদখা কিৰবৈল যাম

24 আেপানােলােক আেপানােলাকৰ নায়ক সকলক আৰু সকেলা
পিবত্র েলাকক মঙ্গলবাদ িদব ইটালী েদশৰ েলাক সকেল
আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

25 আেপানােলাক সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক আেমন
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