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েৰামীয়াসকলৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
েৰামীয় 1:1 িনেদর্ শ কেৰ েয, েপৗেল েৰামীয়সকলৰ ওচৰৈল

িযখন িচিঠ িলিখিছল, েসইখন িচিঠ েতওঁ িনেৰা েৰামৰ সম্রাট েহাৱাৰ
িতিন বছৰ পাছত কিৰন্থ আৰু গ্রীক চহৰত থকাৰ পাছত তাৰ পৰা
েৰামীয়সকলৈল িলিখিছল েতিতয়া 16 বছৰ বয়সীয়া িনেৰােৱ েৰামৰ
সম্রাট িহচােপ িসংহাসনত আেৰাহণ কিৰিছল প্রখয্াত গ্রীক নগৰীও
আিছল েযৗন অৈনিতকতা আৰু মূির্ত পূজাৰ এক উবর্ৰ ভুিম গিতেক
েযিতয়া েপৗেল েৰামীয়সকলৈল মানৱতাৰ পাপৰ কথা িলিখিছল
অথবা অেলৗিককভােব জীয়াই থকা আৰু সমূ্পণর্ৰূেপ পিৰৱতর্ ন কৰাৰ
কাৰেণ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ শিক্তক েতওঁ েয ৈকিছল, েসই কথা েতওঁ
জািনিছল েপৗলৰ মূল প্রান্তেৰখােবােৰ প্রাথিমক খ্রীষ্টিয়ান শুভবাতর্ াৰ
সমূহৰ মূল িবষয়েবাৰক স্পশর্ কেৰ: ঈশ্বৰৰ পিবত্রতা, মানুহৰ পাপ,
আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰা সিঞ্চত অনুগ্রহৰ দান

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
িলখাৰ সম্ভাবয্ সময় প্রায় 57 খ্রীষ্টাব্দত কিৰন্থৰ পৰা
িলখাৰ বােব মূল স্থান হয়েতা েৰাম হ’ব পােৰ
প্রাপক
সমগ্র েৰামত িযসকেল ঈশ্বৰক ভাল পায় আৰু েসই

িলখকসকলেক পিবত্র েলাক বুিল েকাৱা হয়, অথর্াৎ এই েলাকসকল
েৰাম নগৰৰ মণ্ডলীৰ সদসয্ আিছল (েৰামীয় 1:7), ই আিছল েৰামান
সাম্রাজয্ৰ ৰাজধানী

উেদ্দশয্
েৰামীয়সকলৈল িলখা এই িচিঠখন এক পিৰষ্কাৰ মতবাদ আৰু

সকেলাতৈক পদ্ধিতগতভােব ইয়াত খ্রীষ্টিয়ান িবধান উপস্থাপন কৰা
ৈহেছ েপৗলৰ দ্বাৰা আৰম্ভিণেত ইয়াত সমস্ত মানৱজািতৰ পাপৰ
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কথা আেলাচনা কৰা ৈহেছ ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ কৰা িবেদ্রােহ আমাক
দিণ্ডত কিৰেছ িয হওক, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ অনুগ্রহ েতওঁৰ পুত্র যীচুত
িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা আমাৈল প্রকাশ কেৰ েযিতয়া আিম ঈশ্বৰৰ
দ্বাৰা সমথর্নেযাগয্ হওঁ, েতিতয়া আিম উদ্ধাৰ, অথবা মুিক্ত পাওঁ,
কাৰণ খ্রীষ্টৰ েতেজ আমাৰ পাপ ঢােক এই িবষয় সমূহৰ িভতৰত
েপৗলৰ উপস্থাপন এক যুিক্তগত উপস্থাপন আৰু ই হ’ল িকদেৰ এজন
বয্িক্তেয় শািস্তৰ পৰা আৰু েতওঁৰ পাপৰ শিক্তৰ পৰা ৰক্ষা পায়, েসই
সম্পেকর্ এক সমূ্পণর্ উপস্থাপনা

মূল িবষয়
ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা

প্রান্তেৰখা
1. পাপৰ দণ্ড আৰু ধাির্মকতাৰ প্রেয়াজনীয়তাৰ দিলল — 1:18-
3:20

2. ধাির্মকতাই আেৰািপত কেৰ, নয্ায় — 3:21-5:21
3. ধাির্মকতাই প্রদান কেৰ শুিদ্ধকৰণ — 6:1-8:39
4. ইস্রােয়লৰ বােব স্বগীর্য় বয্ৱস্থা — 9:1-11:36
5. পিবত্রতা সম্পাদনৰ অনুশীলন — 12:1-15:13
6. উপসংহাৰ: বয্িক্তগত বাতর্ া — 15:14-16:27

মঙ্গলাচৰণ আৰু আভাস
1 মই েপৗল, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ াৰ

কাৰেণ পৃথক েহাৱা আমিন্ত্রত পঁাচিন; 2 িয শুভবাতর্ াৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ
পূবর্েত েতওঁৰ ভাববাদী সকলৰ েযােগিদ পিবত্র িবধান-শাস্ত্রত প্রিতজ্ঞা
কিৰিছল, 3 েসেয় েতওঁৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ িবষয়ৰ শুভবাতর্ া; িয জেন
মানৱ ৰূেপ দায়ুদৰ বংশত জিন্মিছল৷

4 েতওঁ পিবত্র আত্মাৰ শিক্তৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ পুত্রৰূেপ েঘাষণা
কৰা ৈহ পিবত্রতাৰ দ্বাৰা মৃতুয্ৰ পৰা পুনৰুিত্থত হ’ল, েতেৱঁই আমাৰ
প্রভু যীচু খ্রীষ্ট৷ 5 েতওঁেৰই দ্বাৰাই আিম েতওঁৰ নামৰ কাৰেণ, সকেলা
জািতৰ মাজত িবশ্বাসৰূপ আজ্ঞাধীনতাৰ অেথর্ অনুগ্রহ আৰু পঁাচিন
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পদ পােলঁা;* 6 েসই জািতেবাৰৰ মাজত আেপানােলােকা যীচু খ্রীষ্টৰ
আমিন্ত্রত† েলাক৷

7 েৰামত থকা ঈশ্ৱৰৰ িয িপ্রয় েলাক আৰু েতওঁক িবশ্ৱাস কৰা
েসই পিবত্র েলাক সকল; আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ
পৰা অ◌ােপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক

8 প্রথমেত, যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ অ◌ােপানােলাক সকেলােৰ
িবষেয় মই ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কিৰেছঁা, কাৰণ েগােটই জগতত
অ◌ােপানােলাকৰ িবশ্বাস প্রচািৰত হ’ল৷ 9 িকয়েনা ঈশ্ৱৰ েমাৰ সাক্ষয্,
িয জনক মই িনজআত্মােৰ ৈসেত েতওঁৰ পুত্রৰ শুভবাতর্ াৰ েসৱা কেৰঁা
আৰু েসই জনৰ ওচৰত মই িনৰন্তেৰ আেপানােলাকৰ নাম উেল্লখ
কিৰ, 10 েমাৰ প্রাথর্না কালত সদায় অনুেৰাধ কেৰঁা, আৰু েশষত মই
েযন েকােনা প্রকােৰ ঈশ্ৱৰৰ ইচ্ছাৰ দ্ৱাৰাই আেপানােলাকৰ ওচৰত
আিহবৈল সফল হওঁ৷

11 িকয়েনা মই আেপানােলাকক চাবৈল অিতশয় হািবয়াহ কিৰ
আেছঁা, যােত মই আেপানােলাকক েকােনা আিত্মক বৰৰ ভাগী কিৰব
পােৰঁা, আৰু তােত আেপানােলােকও েযন সুিস্থৰ থািকব পােৰ৷
12আেপানােলাকৰ আৰু েমাৰ, উভয় পক্ষৰ আন্তিৰক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
আেপানােলাকৰ মাজত িনেজও আশ্বাস পাবৈল, মই ইচ্ছা কিৰেছঁা

13 েহ ভাই সকল, মই িনিবচােৰঁা েয, আেপানােলােক এই কথা
নজনাৈক থাকক; মই বােৰ বােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আিহব
িবচািৰিছেলঁা৷ েযেনৈক মই আৰু অনা-ইহুদী েলাক সকেল ফল
পাইেছঁা, েতেনৈক আেপানােলােকও পাওক; িকন্তু এিতয়াৈলেক
বাধা পাই আেছঁা৷ 14 গ্রীক, িবেদশী, জ্ঞানী আৰু অজ্ঞানী, এই
সকেলােৰ ওচৰত মই ধৰুৱা ৈহ আেছঁা৷ 15 এই েহতুেক েৰামত থকা
িয আেপানােলাক, অ◌ােপানােলাকৰ আগেতা মই সাধয্ অনুসােৰ
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল ইচু্ছক আেছঁা

16 িকয়েনা শুভবাতর্ াত মই লাজ নাপাও; কাৰণ প্রথেম ইহুদী,
পাছত গ্রীক েলাকৈল আৰু িবশ্বাস কৰা প্রেতয্ক জনৈল, এয়া
* 1 অধয্ায়:5 1 কিৰ 15:10; ইিফ 3:8৷ † 1 অধয্ায়:6 েৰা 8:30; প্র 17:14৷
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পিৰত্রাণৰ অেথর্ ঈশ্বৰৰ শিক্ত ‡ 17 িকয়েনা ইয়াত ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা§
িবশ্বাসৰ পৰা িবশ্বাসৈল প্রকািশত ৈহ আেছ; এই িবষেয় িলখাও আেছ,
“ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীৱ ”*

েদৱপুজক সকলৰ পাপ-অৱস্থা
18 িয সকেল অধাির্মকতাৰ দ্বাৰাই সতয্ক িনবাৰণ কেৰ, ঈশ্ৱৰৰ

েক্রাধ েসই অধির্ম আৰু ভিক্তহীন েলাক সকলৈল স্বগর্ৰ পৰা প্রকট
হয়; 19কাৰণ ঈশ্বৰৰ িবষেয় িয জািনব পৰা যায়, েসেয় প্রকািশত ৈহ
আেছ৷ িকয়েনা ঈশ্বেৰ েসই িবষেয় িসহঁতক িশিক্ষত কিৰেল

20 িকয়েনা ঈশ্ৱৰৰ েসই অদৃশয্ গুণেবাৰৰ িবষেয়, জগত সৃষ্টিৰ
কালেৰ পৰা েতওঁ সৃষ্টি কৰা সকেলােক েবাধগময্† ৈহ স্পষ্টৈক েদখা
ৈগেছ, যােত েতওঁৰ অনািদ অনন্ত পৰাক্রম আৰু ঐশ্বিৰক স্বভাৱৰ
িবষেয় আেপানােলাকৰ এেকা নজনাৰ কাৰণ নাথােক; 21 িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ িবষেয় জািনও, েতওঁক ঈশ্বৰ বুিল েতওঁেলােক স্তুিত বা
ধনয্বােদা নকিৰেল; িকন্তু িনজৰ তকর্ -িবতকর্ ত অজ্ঞানী হ’ল আৰু
েতওঁেলাকৰ অেবাধ হৃদয় অন্ধকাৰময় হ’ল

22 িনজক জ্ঞানী দাবীদাৰ কিৰ, েতওঁেলাক মূখর্ হ’ল; 23 আৰু
ক্ষয়শীল মানুহ, চৰাই, চািৰেঠঙীয়া জন্তু আৰু উৰগ আিদৰ
আকাৰযুক্ত প্রিতমূির্তেৰ ৈসেত েতওঁেলােক িচৰস্থায়ী ঈশ্বৰৰ মিহমাক
সলনা-সলিন কিৰেল

24 এই কাৰেণ েতওঁেলাকৰ শৰীৰক অমযর্য্দা কিৰবৈল, ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৰ হৃদয়ৰ অিভলােষেৰ েতওঁেলাকক অশুিচতাৈল েশাধাই
িদেল ‡ 25 েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ সতয্তাক িমছাৰ ৈসেত সাল-সলিন
কিৰ সৃষ্টিকত্তর্ াৰ সলিন সৃষ্ট বস্তুেবাৰৰ আৰাধনা আৰু েসৱা কিৰেল;
েসই জন সৃষ্টিকত্তর্ া িচৰকাল ধনয্ আেমন

26 এই কাৰেণ, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক অনাদৰযুক্ত কামািভলাষৈল
েশাধাই িদেল; িকয়েনা েতওঁেলাকৰ স্ত্রী েলাক সকেল স্বাভািৱক সঙ্গ
এিৰ, স্বভাৱৰ িবপৰীত সঙ্গ কিৰেল; 27 েসইদেৰ পুৰুষ সকেলও
‡ 1 অধয্ায়:16 1 কিৰ 1:18৷ § 1 অধয্ায়:17 েৰা 10:3, 4; িফিল 3:9৷ * 1
অধয্ায়:17 হব 2:4; গাল 3:11; ইব্রী 10:38৷ † 1 অধয্ায়:20 গীত 19:1-3৷
‡ 1 অধয্ায়:24 গীত 81:12; ইিফ 4:18, 19৷
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স্বাভািৱক স্ত্রী সঙ্গ এিৰ, পৰস্পেৰ কামািগ্নেৰ দগ্ধ ৈহ পুৰুেষ ৈসেত
পুৰুেষ লাজৰ কমর্ সাধন কিৰ িনজেক িনজৈল ভ্রািন্তৰ উিচত প্রিতফল
আিনেল §

28 েতওঁেলােক ঈশ্ৱৰৰ অৱগত হবৈল িনিবচািৰেল, েসই কাৰেণ
ঈশ্ৱেৰ েতওঁেলাকক লম্পট মন িদ, অন্ুিচত কমর্েবাৰ কিৰবৈল
েতওঁেলাকক এিৰ িদেল৷

29 েতওঁেলাক সকেলা অধাির্মকতা, দুষ্টতা, েলাভ আৰু ঈষর্ােৰ
ভিৰ থকা৷ েতওঁেলাক নৰবধী, িববাদ, ছল আৰু শত্রুতােৰ পিৰপূণর্;
30 েতওঁেলাক পৰচচর্ া, পৰিনন্দা কেৰঁাতা, ঈশ্বৰৰ ঘৃণাৰ পাত্র;
িহংসাত্মক, উদ্ধত, অহংকাৰী, কুকল্পনা জেন্মাৱা, িপতৃ-মাতৃক নমনা
েলাক৷ 31 েতওঁেলাক অজ্ঞানী, অিনভর্ ৰেযাগয্, েস্নহহীন আৰু িনদর্ য়
েলাক৷

32আৰু এইদেৰ আচৰণ কৰা সকল েয মৃতুয্ৰ েযাগয্, ঈশ্বৰৰ এই
িবচাৰ জািনও, েতওঁেলােক েসইদেৰ আচৰণ কেৰ; েকৱল েসেয়
নহয়, িকন্তু েতেনকুৱা আচৰণ কৰা সকলক সন্মিতও িদেয়

2 অধয্ায়
ইহুদী আিদ কিৰ মনুষয্ মােত্রই পাপ-অৱস্থা

1 েহ েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা মানুহ, এই কাৰেণ
অ◌ােপানােলাকক ক্ষমা কৰা নহব, িকয়েনা িয কথাত আেপানােলােক
েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েসই কথােত িনজক েদাষী কিৰ আেছ;
কাৰণ েলাকৰ িবচাৰ কৰা িয আেপানােলাক, আেপানােলােক িনেজও
েসই এেক আচৰণ কিৰ আেছ 2 আৰু এেন আচৰণ কৰা সকলৰ
িবৰুেদ্ধ ঈশ্বৰৰ দণ্ডাজ্ঞা েয সতয্ৰ দেৰ হয়, ইয়াক আিম জােনা

3 িকন্তু িবেবচনা কৰকেচান, আেপানােলাক িয সকেল এেন
আচৰণ কৰা সকলৰ িবচাৰ কিৰ আেছ, তােত িনেজও এেক কমর্
কিৰ, ঈশ্বৰৰ দণ্ডাজ্ঞাৰ পৰা সািৰম বুিল ভািবেছ েন? 4 েন আপুিন
েতওঁৰ েস্নহশীল অনুগ্রহ, ৈধযর্ আৰু িচৰসিহষু্ণতাৰূপ ধন েহয়জ্ঞান
§ 1 অধয্ায়:27 1 কিৰ 6:9, 10; িযহূ 7 পদ৷
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কিৰেছ? িয ঈশ্বৰৰ অনুগ্রেহ আেপানাক মন-পালটন কৰাৰ পথত ৈল
যায়, েসই িবষেয় আপুিন নাজােন েন?

5 িকন্তু আেপানাৰ কিঠনতা আৰু েখদহীন হৃদেয়, নয্ায়ৱান ঈশ্বৰৰ
েসাধ-িবচাৰ প্রকাশ েহাৱা েক্রাধৰ েসই িদনৈল* িনজৰ বােব েক্রাধ
সঁািচেছ 6 েতওঁ প্রিতজনক িনজ িনজ কমর্ অনুসােৰ প্রিতফল িদব;†
7 িয সকেল সৎকমর্ত ৈধযর্ ধিৰ মিহমা, সন্মান আৰু অক্ষয়তা িবচােৰ,
েতওঁেলাকক অনন্ত জীৱন িদব৷

8 িকন্তু িবেৰাধী েলাক সকলৈল আৰু সতয্ক অমানয্ কিৰ
অধাির্মকতাক মানয্ কৰা সকলৈল েক্রাধ আৰু েকাপ হ’ব; 9 তােত
সকেলা মানুহৰ প্রাণৰ, প্রথমেত ইহুদী, পাছত গ্রীকেলাকেৰা, েতেন
কুকমর্ সাধন কৰা সকেলােৰ, েক্লশ আৰু সঙ্কট ঘিটব৷

10 িকন্তু প্রথেম ইহুদী, পাছত গ্রীক েলাকৈল সৎকমর্ সাধন কৰা
সকেলা েলাকৈল েগৗৰৱ, মযর্দা, আৰু শািন্ত হ’ব; 11 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ
ৈসেত েকােনা পক্ষপাত নাই৷ 12 েসেয়েহ িবধান নাজািন িয সকেল
পাপ কিৰেল, েসই সকেলােৰ িবধান অিবহেন িবনাশ হ’ব‡ আৰু
এেকদেৰ িয সকেল িবধান জািনও পাপ কিৰেল, েতওঁেলাকৰ িবধানৰ
দ্ৱাৰাই েসাধ-িবচাৰ হ’ব

13 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ আগত িবধান শুনা সকল ধাির্মক নহয়, িকন্তু
িবধান পালন কৰা সকলেহ ধাির্মক বুিল প্রমািণত হ’ব; 14 কাৰণ
েযিতয়া িবধানহীন অনা-ইহুদী সকেল স্বভাৱেত িবধানৰ কমর্ কেৰ,
েতিতয়া েসই িবধানহীন সকলৰ িবধান েতওঁেলােকই হয়

15 এেনদেৰ েতওঁেলােক িবধানৰ িয প্রেয়াজনীয় কমর্ িনজ িনজ
হৃদয়ত িলখা থকা েদখুৱাইেছ; আৰু েতওঁেলাকৰ িবেবেকও েসই
িবষেয় সাক্ষয্ িদ েতওঁেলাকৰ মনৰ ভােৱেৰ িনজেক হয়েতা অিভযুক্ত
বা সমথর্ন কেৰ, 16 আৰু িযিদনা েমাৰ শুভবাতর্ াৰ দেৰ ঈশ্বেৰ খ্রীষ্ট
যীচুৰ দ্বাৰাই েলাক সকলৰ গুপুত িবষয়ৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব, §
েসইিদনা এেন ঘিটব৷
* 2 অধয্ায়:5 2 িথ 1:6-8৷ † 2 অধয্ায়:6 গীত 62:12; িযিৰ 17:10; মিথ
16:27; 2 কিৰ 5:10; প্র 22:12৷ ‡ 2 অধয্ায়:12 লূক 12:47, 48৷ § 2
অধয্ায়:16 মিথ 25:31; েযা 5:12; পঁা 10:42; 2 তী 4:1৷
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17 আপুিন যিদ িনজেক ইহুদী বুিল কয়, েতেনহেল িবধানত িনভর্ ৰ
কৰক আৰু ঈশ্বৰত আনেন্দেৰ েগৗৰৱ কৰক, 18 আৰু িবধানৰ পৰা
িশক্ষা েপাৱাত, েতওঁৰ ইচ্ছা জানক আৰু েসই িবষেয় পৃথক হ’েল
েসইেবাৰক পৰীক্ষা কৰক; 19 িনজেক অন্ধ সকলৰ পথদশর্ক বুিল
িবশ্ৱাস কিৰ আন্ধাৰত থকা সকলৈল েপাহৰ হওক, 20অজ্ঞানক জ্ঞান
িদওঁতা, িশশু সকলৰ গুৰু আৰু িবধানত থকা সকেলা জ্ঞান আৰু
সতয্তাৰ িবষেয় আপুিন জানক৷

21 েতেনহেল েহ েলাকক িশক্ষা িদওঁতা, অ◌াপুিন িনজেক িশক্ষা
িনিদেয় েন? েহ চুৰ নকিৰবৈল েঘাষণা কৰা জন, আপুিন চুৰ নকেৰ
েন? 22 েহ বয্িভচাৰ নকিৰবৈল েকাৱা জন, আপুিন বয্িভচাৰ নকেৰ
েন? েহ মূির্তপূজােবাৰক িঘণ কৰা জন, মিন্দৰেবাৰৰ পৰা আপুিন
লুট নকেৰ েন?

23 েহ িবধানত েগৗৰৱ কৰা জন, আপুিন িবধান উলঙ্ঘন কিৰ
ঈশ্বৰৰ অসন্মান নকেৰ েন? 24 িকয়েনা “ঈশ্বৰৰ নাম েতামােলাকৰ
কাৰেণই অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত িনিন্দত ৈহেছ,” িঠক এেনদেৰ
িলখাও আেছ৷*

25 কাৰণ আপুিন যিদ িবধান পালন কেৰ, েতেনহেল প্রকৃতেত
আেপানাৰ চুন্নতৰ লাভ হয়; িকন্তু আপুিন যিদ িবধান-উলঙ্ঘনকাৰী
হয়, েতেনহেল আপুিন চুন্নৎ েনােহাৱাৰ সমান হ’ল 26 এেতেক
চুন্নৎ েনােহাৱা জেন যিদ িবধানৰ িবিধেবাৰ পালন কেৰ, েতেনহেল
অচুন্নৎ জেনা চুন্নৎ বুিল গিণত নহ’ব েন? 27আৰু িবধান পালনকাৰী
স্বাভািৱক অচুন্নৎ জেন, চুন্নৎ হেয়া িবধান উলঙ্ঘন কৰা িয আপুিন,
অ◌ােপানাৰ েসাধ-িবচাৰ শাস্ত্র অনুসােৰ েতওঁ নকিৰব েন?

28 িকয়েনা মাত্র বািহয্কভােৱ ইহুদী হেলই প্রকৃত ইহুদী হব েনাৱািৰ
আৰু মাংসত কৰা িয বািহৰৰ চুন্নৎ েসই জেনা চুন্নৎ নহয়;† 29 িকন্তু
িয জন িভতেৰ ইহুদী, েতওঁেহ ইহুদী হয়; আৰু আখেৰেৰ নহয়, িকন্তু
* 2 অধয্ায়:24 িযিহ 36:23৷ † 2 অধয্ায়:28 মিথ 3:9; েযা 8:39; েৰা 9:6,
7; গাল 6:15৷
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আত্মােৰ, হৃদয়ৰ িয চুন্নৎ, েসেয়েহ চুন্নৎ;‡ েতওঁৰ প্রশংসা মানুহৰ
পৰা নহয় িকন্তু ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়

3 অধয্ায়
1 েতেনহ’েল ইহুদী সকলৰ এেন িক সুিবধা আেছ, িয অনয্ েলাকৰ

নাই? চুন্নতেৰই বা মূলয্ িক? 2 সকেলা ফালৰ পৰা ইহুদী সকলৰ
বহুেতা সুিবধা আেছ; তাৰ মাজৰ গুৰুত্ৱপূণর্ িবষয়েটা হ’ল, ঈশ্ৱেৰ
েতওঁৰ িশক্ষা প্রথেম ইহুদী সকলেকই িদিছল৷

3কাৰণ েকােনা েকােনা ইহুদী সকেল যিদ অিবশ্বাস কেৰ, েতিতয়া
িক হ’ব? েতওঁেলাকৰ অিবশ্বােস ঈশ্বৰৰ িবশ্বাস েযাগয্তা িবফল কিৰব
েন? 4 েকােনা প্রকােৰ এেন নহব৷ সকেলা মানুহ িমছলীয়া হ’েলও,
ঈশ্বৰক সতয্ বুিল মনা হওক; এই িবষেয় িলখাও আেছ, *
“তুিম েযন িনজৰ কথাত ধাির্মক বুিল প্রমািণত হ’বা,
আৰু সকেলা িবচাৰত জয়ী হ’বা ”

5 িকন্তু আমাৰ অধাির্মকতাই যিদ ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা প্রকাশ কেৰ,
েতেনহেল আিম িক ক’ম? েক্রাধ সফলকাৰী ঈশ্বৰ অধাির্মক েন?
মই সাধাৰণ মানুহৰ যুিক্তেৰ ৈকেছঁা৷ 6 এেন েযন েকিতয়াও নহওক৷
িকয়েনা েতিতয়া ঈশ্বেৰ েকেনৈক জগতৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰব?

7 িকন্তু েমাৰ িমছাৰ দ্বাৰাই যিদ ঈশ্বৰৰ সতয্তা েতওঁৰ মিহমাৰ অেথর্
উপিচ পেৰ, েতেনহেল আেকৗ পাপী বুিল এিতয়াও েমাৰ িকয় েসাধ-
িবচাৰ কৰা হয়? 8 “ভালৰ অেথর্ কুকমর্ কেৰঁাহক,” এই কথাষাৰ আিম
ৈকেছঁা বুিল েযেনৈক েকােনা েলােক আনৰ আগত আমাৰ িনন্দা কিৰ
কয়, েতেনৈক আিমও িকয় নকওঁ? এেন কথা েকাৱা সকলৰ নয্ায়
দণ্ডাজ্ঞাৰ েযাগয্

9 েতেনহেল িক? আিম আনতৈক উত্তম েন? েকােনামেত নহওঁ;
িকয়েনা আিম আেগেয় দুেয়া ইহুদী আৰু গ্রীক সকলক এই দায়
িদেলঁা েয েতওঁেলাক সকেলােৱই পাপৰ অধীন৷ 10এই িবষেয় িলখাও
আেছ, †
“ধাির্মক েকােনা নাই; এজেনা নাই৷
‡ 2 অধয্ায়:29 িদ্ৱ িব 30:6; িফিল 3:3; কল 2:11৷ * 3 অধয্ায়:4 গীত 51:4৷
† 3 অধয্ায়:10 গীত 14:1-3৷
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11 িবেবচক েকােনা নাই৷
ঈশ্বৰক িবচৰাও েকােনা নাই৷
12 সকেলা অপেথ গ’ল, এেকবােৰ অকমর্নয্ হ’ল;
সদাচৰণকাৰী েকােনা নাই, এজেনা নাই
13 িসহঁতৰ িডিঙৰ নলী মুকিল ৈমদামৰ িনিচনা‡৷
িসহঁেত িজভােৰ প্রতাৰণা কেৰ৷
িসহঁতৰ ওঠৰ তলত কালসপর্ৰ িবষ থােক§৷
14 িসহঁতৰ মুখ অিভশাপ আৰু কটুবাকয্েৰ পিৰপূণর্*৷
15 িসহঁতৰ ভিৰ ৰক্তপাত কিৰবৈল েবগী†৷
16 িসহঁতৰ সকেলা পথত িবনাশ আৰু দূদর্ শা হয়৷
17 িসহঁেত শািন্তৰ পথ নাজািনেল৷
18 িসহঁতৰ চকুৰ আগত ঈশ্বৰৈল ভয় নাই‡৷”

19 আিম জােনা েয িবধােন িয িয কয়, িবধানৰ অধীনত থকা
েলাক সকলকেহ কয়, যােত তাৰ দ্বাৰাই সকেলােৰ মুখ বন্ধ হয় আৰু
েগােটই জগত ঈশ্বৰৰ আগত দণ্ডনীয় হয়৷ 20 িকয়েনা িবধানৰ কমর্ৰ
দ্বাৰাই েকােনা মানুহ েতওঁৰ আগত ধাির্মক বুিল প্রমািণত নহ’ব;§
কাৰণ িবধানৰ দ্বাৰাই পাপৰ িবষেয় জ্ঞান জেন্ম *

যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰা সকলৰ ধাির্মকতা লাভ
21 িকন্তু এিতয়া, িয িবষয়ত িবধান-শাস্ত্র আৰু ভাববাদী সকেল

সাক্ষয্ িদেল, ঈশ্বেৰ এেন িবষয়ত ধাির্মকতা িবনািবধােন প্রকািশত
কিৰেছ; 22 ঈশ্বৰৰ েসই ধাির্মকতা যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই
িবশ্বাস কৰা সকেলাৈল িদয়া হয়, িকয়েনা ঈশ্ৱৰত েকােনা প্রেভদ
নাই৷†

23কাৰণ সকেলােৱ পাপ কিৰেল আৰু ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ পৰা বিঞ্চত
হ’ল, 24 িকন্তু খ্রীষ্ট যীচুত িয মুিক্ত, তাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত
িবনামূেলয্ ধাির্মক বুিল প্রমািণত হ’ল ‡

‡ 3 অধয্ায়:13 গীত 5:9৷ § 3 অধয্ায়:13 গীত 140:3৷ * 3 অধয্ায়:14
গীত 10:7৷ † 3 অধয্ায়:15 িযচ 59:7, 8৷ ‡ 3 অধয্ায়:18 গীত 36:1৷
§ 3 অধয্ায়:20 গীত 143:2; গাল 2:16; 3:11; ইিফ 2:8, 9; তীত 3:5৷ * 3
অধয্ায়:20 েৰা 7:7৷ † 3 অধয্ায়:22 েৰা 10:12; কল 3:11৷ ‡ 3 অধয্ায়:24
ইিফ 2:8; তীত 3:5-7৷
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25কাৰণ ঈশ্বেৰ যীচু খ্রীষ্টক েতওঁৰ েতজৰ দ্ৱাৰাই িবশ্বাসৰ প্রিতকাৰ
স্ৱৰূেপ, েতওঁৰ ৈধযর্-গুণত, পূেবর্ কৰা নানা পাপৰ দণ্ড িনিদয়াৈক
থকাৰ কাৰেণ, িনজ ধাির্মকতা েদখুৱাবৈল, েতওঁ যীচু খ্রীষ্টক দান
কিৰেল৷ 26 েতওঁ পুত্র যীচুক দান কিৰ আিজও েদখুৱাই েয, েতওঁ
নয্ায়ৱান৷ ঈশ্বেৰ এই কাযর্ কিৰেছ যােত, েতওঁৰ নয্ায়পৰায়ণতা থােক
আৰু যিদ েকােনােৱ যীচুত িবশ্বাস কেৰ, েতেৱঁা েযন ধাির্মক ৰূেপ
প্রমািণত হয়৷

27 েতেনহ’েল আত্ম-শ্লাঘা ক’ত? তাক দূৰ কৰা হ’ল েকেনকুৱা
িবধােনেৰ? কমর্েবাৰৰ দ্বাৰাই েন? নহয়; িবশ্বাসৰ িবধােনেৰেহ
28 এেতেক আিম িসদ্ধান্ত কিৰেছঁা েয, িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰা নহয়,
িবশ্বােসেৰেহ মানুহ ধাির্মক বুিল প্রমািণত হয়§৷

29 ঈশ্বৰ অকল ইহুদী সকলৰ ঈশ্বৰ েন? েতওঁ অনা-ইহুদী
সকলেৰা ঈশ্ৱৰ নহয় জেনা? অৱেশয্, অনা-ইহুদী সকলেৰা ঈশ্বৰ
হয়৷ 30 প্রকৃতেত ঈশ্ৱৰ যিদ এজন, চুন্নৎ েহাৱা সকলক িবশ্বাসৰ
কাৰেণ আৰু অচুন্নৎ সকলক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাইেহ ধাির্মক বুিল প্রমািণত
কিৰব

31 েতেনহেল আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িবধান লুপ্ত কিৰেছঁা েন?
এেন েযন েকিতয়াও নহওক; ইয়াৰ পিৰৱেতর্ অ◌ািম িবধান িস্থৰেহ
কিৰেছঁা

4 অধয্ায়
অব্রাহামৰ বৃত্তান্ত

1 েতেনহেল শৰীৰৰ সম্বেন্ধ েহাৱা আমাৰ উপিৰ-পুৰুষ িয অব্রাহাম,
েতওঁৰ িবষেয় আিম িক ক’ম? 2 িকয়েনা অব্রাহােম যিদ কমর্ৰ
দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত ৈহিছল, েতেনহেল েগৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ
েতওঁৰ আিছল; িকন্তু ঈশ্বৰৰ আগত েসই েগৗৰৱ কৰাৰ েকােনা কাৰণ
নািছল 3 কাৰণ ধমর্শাস্ত্রই িক ৈকেছ?* অব্রাহােম ঈশ্বৰত িবশ্বাস
কৰাত, েসই িবশ্বাস েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল
§ 3 অধয্ায়:28 পঁা 13:39; েৰা 8:3, 4; গাল 2:16৷ * 4 অধয্ায়:3 আ 15:5,
6; যাক 2:23৷
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4 কমর্কাৰীৰ েবচ অনুগ্রহৰ পৰা বুিল গিণত নহয়, িকন্তু েসয়া
পাবলগীয়া বুিলেহ গিণত হয় 5 িকন্তু িয জন কমর্কাৰী নহয় িকন্তু
অধাির্মক সকলক ধাির্মক বুিল গিণত কৰা জনক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁৰ
েসই িবশ্বাস ধাির্মকতাৰ অেথর্ প্রমািণত হয়

6 এইদেৰ দায়ুেদও ৈকিছল, ‘েসই বয্িক্ত ধনয্ িয বয্িক্তৰ ধাির্মকতা
ঈশ্বেৰ গণনা কেৰ িকন্তু েতওঁৰ কমর্ৰ দ্বাৰা নহয়’, 7 এই িবষেয় েকাৱা
আেছ, † েবােল-
“িয সকলৰ অধমর্ ক্ষমা কৰা হ’ল,
আৰু িয সকলৰ পাপ ঢকা হ’ল, েতওঁেলাক ধনয্;
8 িয মানুহৰ অেথর্ প্রভুেৱ পাপ গণনা নকিৰব, েতওঁ ধনয্ ”

9 েতেনহেল েসই ধনয্বাদ েকৱল চুন্নৎ েহাৱা সকলৈল েন, েন
েকৱল অচুন্নৎ সকলৈল হয়? িকয়েনা আিম কওঁ, “অব্রাহামৰ িবশ্বাস
ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল;” 10 েতেনহেল িক ধৰেণ গিণত হ’ল?
েতওঁ চুন্নৎ েহাৱা অৱস্থাত, েন চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত? চুন্নৎ েহাৱা
অৱস্থাত নহয় িকন্তু চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাতেহ গিণত হ’ল

11 চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত অব্রাহামৰ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িয ধাির্মকতা
আিছল, তাৰ ছাব স্বৰূেপ েতওঁ েসই চুন্নতৰূপ িচন পাইিছল, যােত
চুন্নৎ েনােহাৱা অৱস্থাত িবশ্বাস কৰা সকেলােৰ েতওঁ িপতৃ হয়‡ আৰু
ধাির্মকতা েযন েতওঁেলাকৈল গিণত হয়; 12আৰু যােত েতওঁ েকৱল
চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ িপতৃ নহয় িকন্তু আমাৰ িপতৃ অব্রাহামৰ অচুন্নৎ
অৱস্থাত িয িবশ্ৱাস আিছল, েসই েলাক সকেলও যিদ অব্রাহামৰ
িবশ্বাসৰ পথত চেল েতেনহেল েতওঁেলােকা অব্রাহামৰ সন্তান৷

13 িকয়েনা েসই প্রিতজ্ঞা অব্রাহাম বা েতওঁৰ বংশৈল কৰা ৈহিছল
েয, েতওঁ জগতৰ উত্তৰািধকাৰী হ’ব, েসেয় িবধানৰ দ্বাৰাই নহয়,
িকন্তু েতওঁৰ িবশ্বাসৰ ধাির্মকতাৰ দ্বাৰাইেহ ৈহিছল৷ 14 িকয়েনা িবধানৰ
দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকল যিদ উত্তৰািধকাৰী হয়, েতেনহেল িবশ্বাস
বয্থর্ হ’ল আৰু েসই প্রিতজ্ঞাও িবফল হ’ল; 15 িকয়েনা িবধােন েক্রাধ
সাধন কৰায়;§ িকন্তু য’ত িবধান নাই, তাত উলঙ্ঘেনা নাই
† 4 অধয্ায়:7 গীত 32:1, 2৷ ‡ 4 অধয্ায়:11 গাল 3:7৷ § 4 অধয্ায়:15
েৰা 3:20; 5:20; গাল 3:10৷
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16 এই কাৰেণ বংশেবাৰৰ েসই প্রিতজ্ঞাৰ িনিশ্চত উত্তৰািধকাৰী
হবৈল েতওঁেলাকৰ উত্তৰাধীকাৰ িবশ্ৱাসৰ দ্ৱাৰাই অনুগ্রেহেৰেহ হব
লািগব; আৰু েকৱল বংশেবাৰৰ িবধানৰ দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকেলই
নহয় িকন্তু অব্রাহামৰ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মক েহাৱা সকেলও েসই
প্রিতজ্ঞাৰ অন্তভুর্ ক্ত হব; িয অব্রাহাম আমাৰ সকেলােৰ িপতৃ 17 আৰু
িয দেৰ িলখা আেছ, * মই েতামাক অেনক জািতৰ আিদিপতৃ পািতেলা
৷ আব্রাহােম ঈশ্ৱৰত িবশ্ৱাস ৰািখ, েতওঁৰ সাক্ষােত আিছল, িকয়েনা
েতওঁ িবশ্বাস কৰা ঈশ্ৱেৰ মৃত েলাকক জীৱন দান কেৰ আৰু জড়ক
জীৱৈল সেম্বাধন কেৰ৷

18 “আৰু েতামাৰ বংশ এইদেৰ হ’ব,”† এই বাকয্ অনুসােৰ
অেনক জািতৰ িপতৃ হ’বৈল, আশা েনােহাৱােতা, েতওঁ ঈশ্ৱৰত আশা
ৰািখ িবশ্বাস কিৰেল; 19 আৰু িবশ্বাসত দূবর্ল নৈহ, িনজৰ প্রায় এশ
বছৰ বয়সৰ শৰীৰক আৰু চাৰাৰ গভর্ ক মৰাৰ িনিচনা অৱস্থাৰূেপ
মন কিৰিছল যিদও, 20 ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞাত সংশয় কিৰ অিবশ্বাস কৰা
নািছল; িকন্তু ঈশ্ৱেৰ িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই মিহমাময় প্রিতজ্ঞাৰ
বােব ঈশ্বৰক ধনয্বাদ িদ, িবশ্বাসত বলৱান হ’ল

21 ঈশ্ৱেৰ েতওঁক িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই প্রিতজ্ঞা সমূ্পণর্ভােৱ
িসদ্ধ কিৰব পােৰ বুিল েতওঁ জািনিছল৷ 22 এই কাৰেণ েসই িবশ্বাস
েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত হ’ল

23 েতওঁৈল গিণত হ’ল বুিল েয, েকৱল েতওঁৰ উপকাৰৰ িবষেয়
িলখা হ’ল, এেন নহয়; 24 িকন্তু আমাৰ বােবও িলখা হ’ল আৰু
আমাৰ প্রভু যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা জনক িবশ্বাস কৰা
িয আিম, আমাৈলেকা গিণত হ’ব 25 েসই যীচু আমাৰ অপৰাধৰ
কাৰেণ সমিপর্ত হ’ল;‡ আৰু আমাৰ ধাির্মকতাৰ অেথর্ েতওঁক েতালা
হ’ল §

অধয্ায় 5
1 এই কাৰেণ আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত েহাৱাত,

* 4 অধয্ায়:17 আ 17:5৷ † 4 অধয্ায়:18 আ 15:5৷ ‡ 4 অধয্ায়:25 িযচ
53:5, 6; 2 কিৰ 5:21; ইব্রী 9:28; 1 িপ 2:24৷ § 4 অধয্ায়:25 1 িপ 1:21৷
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আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ ঈশ্বৰৰ ৈসেত আমাৰ শািন্ত আেছ
2 েতওঁৰ েযােগিদ আিম িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই িভতৰত েসামাবৈল পাওঁ*,
ইয়ােত আিম অনুগ্রহ পাই িস্থেৰও আেছঁা৷ ইয়ােত আিম আনন্দ কেৰঁা,
এই ভাৰসাৈলেয় এিদন ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অংশীদাৰ হম

3 অকল েসেয় নহয়, িকন্তু আমাৰ নানা দুখ-কষ্টৰ মাজেতা আিম
উল্লাস কেৰঁা†৷ িকয়েনা আিম জােনা েয, এই সকেলা দুখ-কষ্টই
আমাক ৈধযর্ৰ পথত আগবঢ়াই ৈল যায়৷ 4 ৈধযর্ই বিক্তত্ব গঠন কেৰ
আৰু বয্িক্তত্বই আশা জন্মায় ৷ 5 েসই আশাই লাজত েনেপলায়;
িকয়েনা আমাক দান কৰা পিবত্র আত্মাৰ েযােগিদ আমাৰ হৃদয়ত
ঈশ্বৰৰ েপ্রম বািক িদয়া ৈহেছ

6 িকয়েনা ইিতপূেবর্ েযিতয়া আিম দূবর্ল আিছেলঁা, েতিতয়া খ্রীেষ্ট
উপযুক্ত সময়ত ঈশ্বৰক ভিক্ত নকৰা সকলৰ কাৰেণ আেপান প্রাণ
িদেল 7 ধাির্মক েলাকৰ কাৰেণ েকােনা এজেন প্রাণ িনিদেয়;
সৎেলাকৰ কাৰেণ প্রাণ িদবৈলেকা অৱেশয্ েকােনা জনৰ সাহস
থািকব পােৰ

8 িকন্তু ঈশ্বেৰ আমাৰ বােব েতওঁৰ েপ্রমৰ‡ প্রমাণ িদেছ, কাৰণ
ইিতপূেবর্ েযিতয়া আিম পাপী আিছেলঁা, েতিতয়া খ্রীেষ্ট আমাৰ বােব
আেপান প্রাণ িদেল 9 এেতেক এিতয়া খ্রীষ্টৰ েতেজেৰ ধাির্মক বুিল
গিণত েহাৱাত, িকমান অিধক গুেণআিম েতওঁৰ েতজৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ
েক্রাধৰ পৰা পিৰত্রাণ পাম§

10 িকয়েনা েযিতয়া শত্রু আিছেলঁা, েতিতয়া ঈশ্বৰৰ পুত্রৰ মৃতুয্ৰ
েযােগিদ যিদ আিম ঈশ্বেৰ ৈসেত িমলন হ’েলঁা, েতেনহেল েসই
িমলনৰ েযােগিদ আিম িকমান অিধক গুেণ েতওঁৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই
পিৰত্রাণ পাম; 11অকল েসেয় নহয়, িয জনৰ েযােগিদ আিম ঈশ্বেৰ
ৈসেত এিতয়া িমলন হব পািৰেলঁা, েসই জন প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই
ঈশ্বৰত আিম উল্লােসা কিৰ আেছঁা

আদমৰ লগত খ্রীষ্টৰ তুলনা
* অধয্ায় 5:2 েযা 14:6; ইিফ 2:18; 3:12; ইব্রী 10:19 † অধয্ায় 5:3 যাক 1:2,
3, 12; 1 িপ 3:14 ‡ অধয্ায় 5:8 1 েযা 4:9, 10; § অধয্ায় 5:9 েৰা 8:32
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12 এেতেক েযেনৈক এজন মানুহৰ েযােগিদ পাপ জগতৈল
আিহল, েসইদেৰ পাপৰ েযােগিদ মৃতুয্ও আিহল; আৰু সকেলােৱ
পাপ কৰাত, েসই মৃতুয্ সকেলা মানুহৰ মাজত িবয়িপ গ’ল৷ 13 িকয়েনা
িবধান িদয়াৈলেক জগতত পাপ আিছল; িকন্তু য’ত িবধান নাই, তাত
পাপেকা গণনা কৰা নাযায়

14 তথািপ িয সকেল আদমৰ আজ্ঞা-লঙ্ঘনৰ দেৰ পাপ কৰা
নাই, আদমৰ পৰা েমািচৈলেক েতওঁেলাকৰ ওপৰেতা মৃতুয্েৱ ৰাজত্ব
কিৰিছল; েসই আদম আিহবলগীয়া জনৰ* প্রিতৰূপ আিছল

15 িকন্তু অপৰাধ েযেনকুৱা, অনুগ্রহৰ বৰ েতেনধৰণৰ নহয়৷
িকয়েনা এজনৰ অপৰাধৰ বােব যিদ অেনকৰ মৃতুয্ হ’ল, েতেনহেল
িকমান অিধক ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ আৰু এজন মানুহৰ অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই
অহা দান, েসেয় যীচু খ্রীষ্টত অেনকৈল উপিচ পিৰল†

16 পাপ কৰা এজনৰ দ্বাৰাই েযেন হ’ল, অনুগ্রহৰ দান েতেন নহয়;
িকয়েনা এজনৰ পৰাই দণ্ডৰ ৰায় িদয়া হ’ল; িকন্তু অেনক অপৰাধৰ
পাছেতা ধাির্মকতাৈল অনুগ্রহৰ বৰ িদয়া হ’ল 17 কাৰণ এজনৰ
অপৰাধত যিদ, এজনৰ দ্বাৰাই মৃতুয্েৱ ৰাজত্ব পােল, েতেনহেল িয
সকেল অনুগ্রহ আৰু ধাির্মকতাৰ দানত উপচয় হয়, েতওঁেলােক
অিধক গুেণ এজনৰ দ্বাৰাই জীৱনত ৰাজত্ব পাব, েসই জন যীচু খ্রীষ্ট

18 এেতেক েযেনৈক এটা অপৰাধৰ েযােগিদ সকেলা মানুহৈল
দণ্ডৰ আেদশ িদয়া হ’ল, েতেনৈক ধাির্মকতাৰ এটা কাযর্ৰ েযােগিদ
সকেলা মানুহৰ বােব জীৱনৰ ধাির্মকতাৈল অনুগ্রহৰ বৰ িদয়া হ’ল
19 িকয়েনা এজন মানুহৰ আজ্ঞা-লঙ্ঘনৰ েযােগিদ েযেনৈক অেনকক
পাপী বুিল গিণত কৰা হ’ল, েতেনৈক এজনৰ আজ্ঞা পালনৰ েযােগিদ
অেনকক ধাির্মক কৰা হ’ব

20 ইয়াৰ বািহেৰও অপৰাধ অিধক হ’বৈল িবধান েসামাই আিহল;
িকন্তু িয ঠাইত পাপ অিধক হ’ল, েসই ঠাইত অনুগ্রহ এেকবােৰ
উপিচ পিৰল‡ 21 েসই কাৰেণ েযেনৈক মৃতুয্ত পােপ ৰাজত্ব পােল,
* অধয্ায় 5:14 1 কিৰ 15:22, 45 † অধয্ায় 5:15 িযচ 53:11; মিথ 26:28
‡ অধয্ায় 5:20 তীত 3:3-7
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েতেনৈক আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ অনন্ত জীৱনৰ অেথর্
অনুগ্রেহ ধাির্মকতাৰ ৰাজত্ব পায়৷

6 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ ফল ধমর্াচৰণ

1 েতেনহেল আিম িক ক’ম? অনুগ্রহ অিধক হ’বৈল পাপ কিৰ
থািকম েন? 2 এেন নহওক পাপৰ সম্বেন্ধ মৰা িয আিম, আিম
তাত পুণৰ েকেনৈক জীয়াই থািকম? 3 নতুবা, আিম িযমান েলাক
খ্রীষ্ট যীচুৰ উেদ্দেশয্ বাপ্তাইিজত হ’েলা, সকেলােৱ েয েতওঁৰ মৃতুয্ৰ
উেদ্দেশয্েহ বাপ্তাইিজত হ’েলা, ইয়াক আেপানােলােক নাজানা েন
িক?

4 এেতেক িপতৃৰ মিহমাৰ েযােগ েযেনৈক খ্রীষ্টক মৃত সকলৰ
মাজৰ পৰা েতালা হ’ল, েতেনৈক আিমও েযন নতুনতাত জীৱন-
যাপন কেৰঁা, এই কাৰেণ বািপ্তস্মৰ েযােগিদ আিম েতওঁৰ ৈসেত
মৃতুয্ৰ উেদ্দেশয্ ৈমদামত েথাৱা হ’েলঁা* 5 িকয়েনা েতওঁৰ মৃতুয্ৰ
সাদৃেশয্েৰ আিম যিদ সংযুক্ত হ’েলঁা, েতেনহেল উত্থানৰ সাদৃেশয্েৰও
সংযুক্ত হ’ম৷

6 আিম েযন পুণৰ পাপৰ েসৱক নহওঁ, এই কাৰেণ এই পাপময়
শৰীৰ িবনষ্ট হ’বৰ বােব, আমাৰ পুৰিণ পুৰুষক† েতওঁৰ ৈসেত কু্রচত
িদয়া হ’ল, ইয়াক আিম জােনা; 7 িকয়েনা িয জন মিৰল, েতওঁ পাপৰ
পৰা মুক্ত ৈহ ধাির্মক বুিল গিণত হ’ল

8 িকন্তু আিম যিদ খ্রীেষ্ট ৈসেত মিৰেলঁা, েতেনহেল েতওঁৰ ৈসেত
েয জীয়াই উিঠ জীৱনেৰা ভাগী হ’ম‡, েসই িবষেয় আিম িবশ্বাস
কেৰঁা৷ 9 িকয়েনা মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা িয খ্রীষ্ট, েতওঁ পুণৰ
েকিতয়াও নমেৰ আৰু মৃতুয্েৱ েয েতওঁৰ ওপৰত পুণৰ প্রভুত্ব কিৰব
েনাৱােৰ, ইয়ােকা আিম জােনা
* 6 অধয্ায়:4 কল 2:12 † 6 অধয্ায়:6 ইিফ 4:22-24; কল 3:5-9 ‡ 6
অধয্ায়:8 েযা 14:19; 2 তীম 2:11
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10 কাৰণ েতওঁ িয মৃতুয্েভাগ কিৰেল, েসয়া পাপৰ উেদ্দেশয্
এবােৰই েভাগ কিৰেল; িকন্তু েতওঁ িয জীৱন েভাগ কিৰেছ, েসই
জীৱন ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ েভাগ কিৰেছ 11 েসইদেৰ আেপানােলােকও
িনজক পাপৰ উেদ্দেশয্ মৰা বুিল গণয্ কৰক, িকন্তু ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্
খ্রীষ্ট যীচুত জীয়াই থকা বুিল গণয্ কৰক§

12 এেতেক আেপানােলােক শৰীৰৰ অিভলাষৰ বশীভূত হ’বৈল,
আেপানােলাকৰ মত্তর্ য্ শৰীৰত পাপক ৰাজত্ব কিৰবৈল িনিদব৷ 13 িনজ
িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক অধাির্মকতাৰ সঁজুিল স্বৰূেপ পাপৈল সমপর্ণ
নকিৰব; িকন্তু িনজৰ জীৱনক ঈশ্বৰৈল সমপর্ণ কৰক মৃত েলাকৰ
মাজৰ পৰা জীিৱত ৰূেপ আৰু িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰ ধাির্মকতাৰ
সঁজুিল স্বৰূেপ ঈশ্বৰৈল সমপর্ণ কৰক 14 িকয়েনা আেপানােলাকৰ
ওপৰত পাপক প্রভুত্ব কিৰবৈল িনিদব*; কাৰণ আেপানােলাক িবধানৰ
অধীন নহয়, িকন্তু অনুগ্রহৰেহ অধীন ৈহ আেছ

15 েতেনহেল িক? আিম িবধানৰ অধীন নহয়, িকন্তু অনুগ্রহৰ
অধীন েহাৱাৰ কাৰেণ পাপ কিৰম েন? এেন নহওক 16 মৃতুয্ৰ
কাৰেণ পাপ নাইবা ধাির্মকতাৰ কাৰেণ আজ্ঞা পালন, এই উভয়ৰ
মাজত যাৰ ওচৰত আেপানােলােক িনজক আজ্ঞা পালনৰ অেথর্ দাস
স্বৰূেপ সমপর্ণ কেৰ, েসইেটাৰ আজ্ঞা পালন কিৰ েয তাৰ দাস হয়,
ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন?

17কাৰণ আেগেয় আেপানােলাক পাপৰ দাস আিছল, িকন্তু এিতয়া
িয আদশর্ৰ িশক্ষাৈল সমিপর্ত হ’ল আৰু অন্তেৰেৰ ৈসেত েসই িবষয়
মািনবৈল েয আেপানােলাক আজ্ঞাধীন হ’ল, তাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ
ধনয্বাদ হওক 18 আেপানােলাকক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা হ’ল,
এিতয়া আেপানােলাক ধাির্মকতাৰ দাস

19 আেপানােলাকৰ মাংসৰ দূবর্লতাৰ কাৰেণ, মই মানুহৰ দেৰ
ৈকেছঁা৷ িকয়েনা আেপানােলােক েযেনৈক পুবর্েত অধমর্ৰ কাৰেণ,
িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক অশুিচতা আৰু অধমর্ অধীনত সমপর্ণ
কিৰিছল, েতেনৈক এিতয়া পিবত্রতা লাভৰ কাৰেণ, িনজ িনজ
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰক দাস স্বৰূেপ ধাির্মকতাৰ অধীনত সমপর্ণ কৰক
§ 6 অধয্ায়:11 গালা 2:19 * 6 অধয্ায়:14 গালা 5:18; 1 েযা 3:8, 9
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20 কাৰণ েযিতয়া আেপানােলাক পাপৰ দাস আিছল, েতিতয়া
ধাির্মকতাৰ সম্বেন্ধ স্বাধীন আিছল 21 েতেনহেল িয িয িবষয়ত
এিতয়া আেপানােলােক লাজ পাই আেছ, েতিতয়া েসইেবাৰত
আেপানােলাকৰ ফল িক আিছল? িকয়েনা েসইেবাৰৰ পিৰণাম
আিছল মৃতুয্

22 িকন্তু এিতয়া আেপানােলাক পাপৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঈশ্বৰৰ দাস
েহাৱাত, আেপানােলােক পিবত্রতা লাভৰ ফল পাইেছ; আৰু ইয়াৰ
পিৰণাম অনন্ত জীৱন 23 িকয়েনা পাপৰ েবচ মৃতুয্†; িকন্তু আমাৰ
প্রভু খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই ঈশ্বেৰ িদয়া িবনামূলীয়া দান অনন্ত জীৱন

7 অধয্ায়
যীচুৰ েযােগ বয্ৱস্থাৰ পৰা মুিক্ত েপাৱা যায়৷

1 েহ ভাই সকল, মানুহ িযমান কাল জীয়াই থােক, িসমান আয়ুস
কালৈলেহ েয িবধােন তাৰ ওপৰত প্রভুত্ব কেৰ, ইয়াক আেপানােলােক
নাজােন েনিক? িয সকেল িবধান জােন, মই েসই িবধান জনা সকলক
ৈকেছঁা

2 কাৰণ সধৱা স্ত্রী, জীয়াই থকা স্বামীেৰ ৈসেত িবধােনেৰ বন্ধা,
িকন্তু স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল েতওঁৰ স্বামীৰ িবধানৰ পৰা মুক্ত হয়
3 এেতেক েতওঁৰ স্বামী জীয়াই থােকােতই যিদ েতওঁ আন পুৰুষৰ
ৈসেত সহবাস কেৰ, েতিতয়া েতওঁক বয্িভচাৰীণী েবালা যায়৷ িকন্তু
স্বামীৰ মৃতুয্ হ’েল েতওঁ িবধানৰ পৰা মুক্ত হয়, পাছত আন পুৰুষৰ
হ’েলও, েতওঁ বয্ািভচাৰীণী নহয়

4 েসইদেৰ, েহ েমাৰ ভাই সকল, আিম েযন ঈশ্বৰৈল ফল উৎপন্ন
কেৰঁা*, এই কাৰেণ আেপানােলােকা আন এজনৰ, অথর্াৎ মৃত েলাকৰ
মাজৰ পৰা উিত্থত কেৰঁাতা জনৰ হ’বৈল, খ্রীষ্টৰ শৰীৰৰ েযােগিদ
িবধানৰ সম্বেন্ধ মৃত হ’ল 5 িকয়েনা েযিতয়া আিম মাংসৰ বশত
আিছেলঁা, েতিতয়া মৃতুয্ৈল ফল উৎপন্ন কিৰবৈল†, িবধানৰ েযােগিদ
† 6 অধয্ায়:23 আিদ 2:17; েৰা 5:12; যাক 1:15 * 7 অধয্ায়:4 গালা 5:22,
23; িফিল 1:11 † 7 অধয্ায়:5 গালা 5:16, 19-26; যাক 1:15
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েহাৱা পাপৰ অিভলাষেবাৰৰ বােব আমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবােৰ িনজ িনজ
কাযর্ সাধন কিৰেল

6 িকন্তু এিতয়া আিম িবধানৰ পৰা মুক্ত হ’েলা; িযহেত বন্ধ
আিছেলঁা, তাৰ সম্বেন্ধ আিম মৃত হ’েলা৷ গিতেক এিতয়া আিম আখৰৰ
িলখিনৰ প্রাচীনতােৰ নহয়, িকন্তু আত্মাৰ নতুনতােৰ েসৱাকমর্ কেৰঁা

বয্ৱস্থাৱলম্বী েলাকৰ দুভর্ াগয্
7 েতেনহেল আিম িক ক’ম? িবধােনই পাপ েন? এেন

নহওক িকন্তু পাপেনা িক, েসই মই িবষেয় আগেত নাজািনিছেলঁা;
েকৱল িবধানৰ েযােগিদেহ জািনবৈল পােলঁা৷ “িকয়েনা তুিম েলাভ
নকিৰবা,” িবধােন ইয়াক েনােকাৱা হ’েল, েলাভ েনা িক েসই িবষেয়
নাজািনেলােহঁেতন৷ 8 িকন্তু পােপ ছল পাই, েসই আজ্ঞাৰ েযােগিদ
েমাৰ অন্তৰত েলাভ আিদ সকেলা অিভলাষ সাধন কিৰেল, িকয়েনা
িবধান অিবহেন পাপ মৃত

9 পুবর্েত িবধান অিবহেন মই জীয়াই আিছেলঁা, িকন্তু পাছত েসই
আজ্ঞা অহাত, পাপ পুনৰায় জীয়াই উিঠল আৰু মই মিৰেলঁা 10 েদখা
গ’ল েয, জীৱনৰ কাৰেণ িদয়া িয আজ্ঞা, েসই আজ্ঞা েমাৰ বােব
মৃতুয্জনক হ’ল৷

11 িকয়েনা পােপ ছল পাই, েসই আজ্ঞাৰ েযােগিদ েমাক ভুলায়
আৰু তাৰ দ্বাৰাই ই েমাক বধ কিৰেল 12 এই কাৰেণ িবধান পিবত্র,
আজ্ঞাও পিবত্র, নয্ায়পৰায়ণ আৰু উত্তম

13 েতেনহেল িয উত্তম, েসেয় েমাৈল মৃতুয্জনক হ’ল েন? এেন
নহওক িকন্তু িয উত্তম, তাৰ দ্বাৰাই পােপ েমাৰ জীৱনত মৃতুয্ সাধন
কৰাৰ েযােগিদ েসেয় পাপ বুিল প্রকাশ পায় আৰুআজ্ঞাৰ দ্বাৰাই পাপ
েযন অিতশয় পাপ পুণর্ হয়, এই কাৰেণ পাপেহ েমাৰ বােব মৃতুয্জনক
হ’ল 14 িকয়েনা িবধান েয আিত্মক, েসই িবষেয় আিম জােনা, িকন্তু
মই হ’েল মাংিসক৷ মই পাপৰ অধীনৈল িবক্রীত হ’েলা

15কাৰণ মই িয সাধন কেৰঁা, েসই িবষেয় মই আচলেত নাজােনা৷
িকয়েনা েমাৰ ইচ্ছা অনুসােৰ আচৰণ নকেৰঁা; িকন্তু িযহেক িঘণাও,
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তােকই কেৰঁা‡ 16 িকন্তু েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ যিদ নকেৰঁা, েতেনহেল
িবধান েয উত্তম, ইয়াক স্বীকাৰ কেৰঁা

17 িকন্তু এিতয়া মই নহয়, েমাৰ জীৱনত িনবাস কৰা পােপেহ তাক
সাধন কিৰেছ 18 িকয়েনা মই জােনা েয, েমাৰ জীৱনত, অথর্াৎ
েমাৰ মাংসত উত্তমতা বাস নকেৰ৷§ ইচ্ছা কিৰবৈল মই সমথর্, িকন্তু
উত্তমতা সাধন কিৰবৈল হ’েল েনাৱােৰা

19 িকয়েনা িয উত্তমতাৈল ইচ্ছা হয়, তাক নকেৰঁা; িকন্তু িয মন্দৈল
েমাৰ ইচ্ছা নাই, তােকই কেৰঁা 20 িকন্তু েমাৰ ইচ্ছাৰ দেৰ যিদ মই
নকেৰঁা, েতেনহেল মই নহয়, েমাৰ জীৱনত িনবাস কৰা পােপেহ তাক
সাধন কিৰেছ 21 এেতেক িবচািৰ পাইেছঁা েয, েযিতয়া উত্তম কমর্
কিৰবৈল েমাৰ ইচ্ছা হয়, েতিতয়া মন্দ েমাৰ ওচৰত থােক, এেন এক
ধাৰণা েমাৰ ৈহেছ

22 িকয়েনা মই আন্তিৰক পুৰুষৰ দেৰ ঈশ্বৰৰ িবধানত সন্তুষ্ট ৈহেছঁা;
23 িকন্তু েমাৰ মনৰ িবধানৰ িবৰুেদ্ধ যুদ্ধ কৰা আৰু েমাৰ অঙ্গ-
প্রতয্ঙ্গেবাৰত থকা পাপৰ িবধানৰ অধীনত েমাক বন্দী কৰা, এেন
আন এক ধাৰণা েমাৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গেবাৰত েদেখা

24 হায়, হায়, মই েকেন দূভর্ গীয়া মানুহ! এই মৃতুয্ৰ েদহৰ পৰা
েমাক েকােন িনস্তাৰ কিৰব? 25 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েযােগিদ মই
ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কেৰঁা এেতেক এহােত মই আেপান মেনেৰ ঈশ্বৰৰ
িবধানৰ, িকন্তু আনহােত মাংেসেৰ পাপৰ িবধানৰ েসৱাকমর্ কেৰঁা

8 অধয্ায়
ঐশ্বিৰক অনুগ্রহ েপাৱা েলাকৰ েসৗভাগয্

1এই কাৰেণ এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত থকা সকলৰ েকােনা দণ্ডাজ্ঞা নাই
2 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ জীৱনক আত্মাৰ িবধানত পাপ আৰু মৃতুয্ৰ
িবধানৰ পৰা মুক্ত কিৰেল

3 িবধান মাংসৰ কাৰেণ দূবর্ল েহাৱাত িয কিৰব েনাৱািৰেল,
েসেয়েহ ঈশ্বেৰ িনজৰ পুত্রক পাপৰ অেথর্ উৎসির্গত হ’বৈল, পাপময়
‡ 7 অধয্ায়:15 গালা 5:17 § 7 অধয্ায়:18 িহেতা 20:9; িযচ 64:6; িযিৰ 17:9
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মাংসৰ সাদৃেশয্েৰ* পিঠয়ােল, আৰু মাংসত পাপৰ দণ্ডাজ্ঞা িদেল৷
4 েতওঁ েসইেটােৱ কিৰেল, যােত আমাৰ জীৱনত েযন িবধানৰ িবধান
িসদ্ধ কৰা হয়; েসেয়েহ আিম মাংিসকৰ দেৰ নহয়, িকন্তু আত্মা
অনুসােৰ চেলঁা†আহক৷ 5 িকয়েনা মাংস অনুসােৰ জীয়াই থকা সকেল
মাংিসক িবষয় ভােব; িকন্তু আত্মা অনুসােৰ জীয়াই থকা সকেল
আিত্মক িবষয় ভােব

6 কাৰণ মাংসৰ ভাব হ’ল মৃতুয্; িকন্তু আত্মাৰ ভাব ৈহেছ জীৱন
আৰু শািন্ত, 7 িকয়েনা মাংসৰ ভাব ঈশ্বৰৈল শত্রুতা;‡ কাৰণ েসেয়
ঈশ্বৰৰ িবধানৰ বশীভূত নহয় আৰু হ’বও েনাৱােৰ৷ 8 িয সকেল
মাংসৰ বশত আেছ, েতওঁেলােক ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কিৰব েনাৱােৰ

9 িযেয়ই নহওক, আেপানােলাক মাংসৰ বশত নহয় িকন্তু আত্মাৰ
বশতেহ আেছ, আৰু েসয়াই যিদ সতয্ হয়, েতেনহেল ঈশ্বৰৰ আত্মা
আেপানােলাকৰ অন্তৰত বাস কেৰ িকন্তু িয জনত খ্রীষ্টৰ আত্মা
নাই, েতওঁ খ্রীষ্টৰ নহয় 10 যিদ খ্রীষ্ট আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক,
েতেনহেল পাপৰ কাৰেণ এই শৰীৰ মৰা; িকন্তু ধাির্মকতাৰ বােব
আত্মাই জীৱন

11 িয জেন খ্রীষ্ট যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, েতওঁৰ
আত্মা যিদ আেপানােলাকৰ জীৱনত থােক, েতেনহেল খ্রীষ্ট যীচুক মৃত
েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালা জেন আেপানােলাকত িনবাস কৰা েতওঁৰ
আত্মাৰ েযােগিদ, আেপানােলাকৰ মত্তর্ য্ েদহেকা জীয়াব

12 এেতেক েহ ভাই সকল, আিম মাংসৰ বশত জীয়াই থািকবৈল
মাংসৰ ধৰুৱা নহওঁ 13 কাৰণ আেপানােলােক যিদ মাংসৰ বশত
জীয়াই থােক, েতেনহেল আেপানােলাক েযেন হ’েলও মিৰব; িকন্তু
আত্মাৰ দ্বাৰাই যিদ শৰীৰৰ কমর্েবাৰ বধ কৰা§ হয়, েতেনহেল
আেপানােলাক জীৱ

14 িকয়েনা িযমান েলাক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চািলত হয়, েসই
সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ সন্তান 15 েসেয়েহ আেপানােলােক ভয় কিৰবৈল
* 8 অধয্ায়:3 গালা 4:4, 5; িফিল 2:6-8 † 8 অধয্ায়:4 গালা 5:16-25 ‡ 8
অধয্ায়:7 কল 1:21; যাক 4:4 § 8 অধয্ায়:13 কল 3:5-10
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পুনৰায় দাসত্বৰ আত্মা পাইেছ, এেন নহয়; িকন্তু িয আত্মাৰ দ্বাৰা আিম
আব্বা, িপতৃ বুিল মােতঁা, এেন েতালনীয়া পুত্রৰ আত্মা পােল

16আিম েয ঈশ্বৰৰ সন্তান, এই িবষেয় পিবত্র আত্মাই িনেজ আমাৰ
আত্মাৰ ৈসেত সাক্ষয্ িদেয় 17 আিম যিদ সন্তান হওঁ, েতেনহেল
উত্তৰািধকাৰীও হওঁ খ্রীেষ্ট ৈসেত মিহমািন্বত হ’বৈল যিদেহ আিম
েতেৱঁ ৈসেত দুখেভাগ কেৰঁা, েতেনহেল আিম ঈশ্বৰৰ উত্তৰািধকাৰী
আৰু খ্রীেষ্ট ৈসেতও উত্তৰািধকাৰী হওঁ *

18 িকয়েনা আমাৰ বােব িয প্রতাপ প্রকািশত হ’ব, তােৰ ৈসেত
বত্তর্ মান সময়ৰ দুখৰ তুলনা কিৰবৈল মই েকােনা িবষয় েযাগয্ নহয়
বুিল গণয্ কেৰঁা 19 কাৰণ ঈশ্বৰৰ সন্তান সকল প্রকািশত েহাৱাৈল,
সৃষ্টিৰ আশাই বাট চাই আেছ

20কাৰণ সৃষ্টি খন েয আেপান ইচ্ছােৰ অসাৰতাৰ বশীকৃত হ’ল, †
এেন নহয়; িকন্তু বশকত্তর্ াৰ কাৰেণেহ হ’ল; েসেয় এই আশােৰ হ’ল
েয, 21 সৃষ্টিখেন িনেজও েযন ক্ষয়মূলক দাসত্বৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঈশ্বৰৰ
সন্তান সকলৰ প্রতাপ মূলক মুিক্ত পাব 22 িকয়েনা এিতয়াও েগােটই
সৃষ্টিেয় প্রসৱ েবদনাৰ দেৰ দুখ পাই এেকলেগ েকঁকাই আেছ, ইয়াক
আিম জােনা

23অকল েসেয় নহয়, আত্মাৰ প্রথম ফল েপাৱা িয আিম, আিমও
েতালনীয়া পুত্রৰ বাবৈল বাট চাই, আমাৰ শৰীৰৰ মুিক্তৰ অেপক্ষােৰ
অন্তৰত েকঁকাই আেছঁা 24 িকয়েনা আিম আশােৰেহ পিৰত্রাণ পােলঁা;
িকন্তু েদখাত িয আশা, েসেয়ই আশা নহয়; কাৰণ িযহক েদখা যায়,
তাৈল েকােন আশা কেৰ? 25 িকন্তু আিম িযহক েদখা নাই, তাৈল
যিদ আশা কেৰঁা, েতেনহেল ৈধযর্েৰেহ তাৈল বাট চাই থােকঁা

26 েসই এেকদেৰ আত্মােয়া আমাৰ দূবর্লতাত উপকাৰ কেৰ৷‡
কাৰণ, উিচত মেত িক প্রাথর্না কিৰব লােগ, েসই িবষেয় আিম
নাজােনা; িকন্তু আত্মাই িনেজ আমাৰ বােব অিনব্বর্চনীয় েকঁকিনেৰ
িনেবদন কেৰ 27 আত্মাৰ ভাব িক, েসই িবষেয় অন্তযর্য্ামী ঈশ্বেৰ
* 8 অধয্ায়:17 গালা 4:7; ইিফ 1:11; 2 তীম 2:11, 12; 1 িপ 1:3, 4 † 8
অধয্ায়:20 আিদ 3:17, 18; িযিৰ 12:4 ‡ 8 অধয্ায়:26 ইিফ 2:18; 6:18
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জােন, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসিৰ, েতওঁ পিবত্র েলাকৰ বােব িনেবদন
কেৰ

28 আিম জােনা েয, িয সকেল ঈশ্বৰক েপ্রম কেৰ, েসই সকল
েতওঁৰ অিভপ্রায় অনুসােৰ আমিন্ত্রত, § েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ
মঙ্গলৰ অেথর্ সকেলা উত্তম কাযর্ এেকলেগ কিৰেছ 29 িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ পুত্র েযন অেনক ভাই সকলৰ মাজত প্রথেম জন্মা হয়,
এই কাৰেণ ঈশ্বেৰ িয সকলক আেগেয় জািনেল, েতওঁেলাকক
েতওঁৰ েসই পুত্রৰ প্রিতমূির্তৰ অনুৰূপ হ’বৈল, * আেগেয় িনৰূপেণা
কিৰেল; 30আৰু িয সকলক আেগেয় িনৰূপণ কিৰেল, েতওঁেলাকক
আমন্ত্রেণা কিৰেল৷ িয সকলকআমন্ত্রণ কিৰেল, েতওঁেলাকক ধাির্মক
বুিল গিণত কিৰেল; আৰু িয সকলক ধাির্মক বুিল গিণত কিৰেল,
েতওঁেলাকক মিহমািন্বেতা কিৰেল

31 েতিতয়াহেল এইেবাৰ কথাত আিম িক ক’ম? যিদ ঈশ্বৰ আমাৰ
সপক্ষ হয়, েতেনহেল আমাৰ িবপক্ষ েকান হ’ব পােৰ? 32 িয জেন
িনজৰ পুত্রেকা মৰম নকিৰ, আমাৰ আটাইেৰ কাৰেণ েতওঁক েশাধাই
িদেল, েসই জেন আমাক অনুগ্রহ কিৰ েতওঁৰ ৈসেত সকেলা িনিদব
েন?

33 ঈশ্বৰৰ মেনানীত সকলৰ িবৰুেদ্ধ েকােন অপবাদ িদব?
ঈশ্বেৰেহ ধাির্মক বুিল গিণত কেৰঁাতা 34 দণ্ডাজ্ঞা িদওঁতা েনা েকান?
িয জন মিৰল, এেন িক, মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতালাও হ’ল, েসই
জন খ্রীষ্ট যীচু; েতওঁ ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল থািক, আমাৰ কাৰেণ িনেবদেনা
কিৰ আেছ †

35 খ্রীষ্টৰ েপ্রমৰ পৰা েকােন আমাক িবিচ্ছন্ন কিৰব পােৰ?‡ েক্লশ
বা সঙ্কট, তাড়না বা আকাল, বস্ত্রহীনতা বা প্রাণ সংশয় বা তেৰাৱাল,
এইেবােৰ পােৰ েন? 36 এই িবষেয় িলখাও আেছ, §
“আিম েতামাৰ কাৰেণ ওেৰ িদনেটা হত হ’ব লািগেছঁা৷
কািটবৈল িনয়া েমৰৰ দেৰ আিম গিণত হ’েলঁা ”

§ 8 অধয্ায়:28 2 তীম 1:9; 1 িপ 5:10 * 8 অধয্ায়:29 েৰা 6:4-8; িফিল
3:10, 21; 1 েযা 3:2 † 8 অধয্ায়:34 ইব্রী 7:25; 1 েযা 2:1, 2 ‡ 8 অধয্ায়:35
েযা 10:27, 28 § 8 অধয্ায়:36 গীত 44:29
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37 তথািপ আমাক েপ্রম কৰা জনৰ েযােগিদ, এই সকেলা কথাত
আিম জয়তৈকেয়া জয়যুক্ত * 38 িকয়েনা েমাৰ এেন দৃঢ় িবশ্বাস আেছ
েয, তাৰ পৰা মৃতুয্ বা জীৱন, স্বগর্ৰ দূত বা শাসনকতর্ া, বত্তর্ মান বা
ভিবষয্ত িবষয় বা পৰাক্রম, 39 ওপৰ বা তল বা আন েকােনা সৃষ্ট
বস্তুেৱই আমাক প্রভু খ্রীষ্ট যীচুত থকা ঈশ্বৰৰ েপ্রমৰ পৰা িবিচ্ছন্ন কিৰব
েনাৱােৰ

9 অধয্ায়
ইস্রােয়লৰ পতনত ঈশ্বৰৰ েদাষ নাই

1 মই খ্রীষ্টৰ অধীনত সতয্ কওঁ, িমছা নকওঁ, আৰু েমাৰ িবেবেকও
পিবত্র আত্মাৰ অধীনত েমাৰ পেক্ষ সাক্ষয্ িদেছ েয, 2 েমাৰ হৃদয়ত
অিত দুখ আৰু িনৰন্তৰ যাতনা ৈহেছ

3 িকয়েনা িয সকল শৰীৰৰ সম্বেন্ধ েমাৰ স্বজাতীয়, েমাৰ েসই ভাই
সকলৰ কাৰেণ মই িনেজই খ্রীষ্টৰ পৰা শাপগ্রস্ত হ’বৈল ইচ্ছা কিৰব
পািৰেলােহঁেতন * 4 েতওঁেলাক ইস্রােয়লীয়া৷ েতওঁেলাক েতালনীয়া
পুত্র, † ঐশ্বযর্, নানা ধমর্ িনয়ম, িবধান-শাস্ত্র, আৰাধনা, আৰু প্রিতজ্ঞা
সমূহ, েতওঁেলাকৰ হয়৷ 5ওপৰ-পুৰুষ সকেলা েতওঁেলাকেৰই; আৰু
শৰীৰৰ সম্বেন্ধ খ্রীষ্টও েতওঁেলাকৰ পৰাই হ’ল৷ িয জন সেব্বর্াপিৰ,
েসই ঈশ্বৰ যুেগ যুেগ ধনয্ আেমন

6 িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ েয িবফল ৈহ পিৰল, এেন নহয়
িকয়েনা ইস্রােয়লৰ পৰা েহাৱা সকেলােৱ েয ইস্রােয়ল, এেন নহয়৷
7 েতওঁেলাক অব্রাহামৰ বংশ েহাৱাত, সকেলা েয েতওঁৰ সন্তান,
েসয়াও নহয়; িকন্তু “ইচহাকৰ পৰােহ েতামাৰ বংশ িবখয্াত হ’ব৷”‡

8এই শাস্ত্রীয় বচনৰ অথর্ হ’ল; শৰীৰৰ িয সন্তান, েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ
সন্তান নহয়; িকন্তু প্রিতজ্ঞাৰ িয সন্তান, েতওঁেলাকেহ বংশ বুিল গিণত
হয়৷ 9 িকয়েনা প্রিতজ্ঞাৰ বাকয্ এই§: এেনকুৱা সময়ত মই আিহম,
েতিতয়া চাৰাৰ এিট পুত্র হ’ব
* 8 অধয্ায়:37 1 কিৰ 15:57; 1 েযা 5:4, 5 * 9 অধয্ায়:3 যা 32:32 † 9
অধয্ায়:4 যা 4:22 ‡ 9 অধয্ায়:7 আ 21:12 § 9 অধয্ায়:9 আ 18:14;
গালা 4:23, 28
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10 অকল েসেয় নহয়; িকন্তু িৰেবকাও এজনৰ পৰা, আমাৰ িপতৃ
ইচহাকৰ পৰা গভর্ ৱতী েহাৱাত, 11 সন্তান েনৗ ওপেজঁােতই আৰু ভাল
বা েবয়া এেকা নকেৰঁােতই, কমর্ৰ কাৰেণ নহয়, িকন্তু আমন্ত্রণকাৰীৰ
ইচ্ছাৰ কাৰেণ, ঈশ্বৰৰ মেনানীতৰ দেৰ* েহাৱা অিভপ্রায়ত িথেৰ
থািকবৈল, 12 েতওঁক েকাৱা ৈগিছল, েবােল, “বৰেটােৱ সৰুেটাৰ
েসৱাকমর্ কিৰব ” 13 এই িবষেয় িলখাও আেছ:† “মই যােকাবক
েপ্রম কিৰেলঁা, িকন্তু এেচৗক িঘণ কিৰেলঁা ”

14 েতেনহেল আিম িক ক’ম? ঈশ্বৰত অধাির্মকতা আেছ েন?
এেন নহওক 15 িকয়েনা েতওঁ েমািচক ৈকিছল, “মই িয জনক দয়া
কেৰঁা, েতওঁেকই দয়া কিৰম; আৰু িয জনক কৃপা কেৰঁা, েতওঁেকই
কৃপা কিৰম ”‡ 16 এেতেক এেয়, ইচ্ছা কৰা বা েদৗৰ মৰা জনৰ পৰা
নহয়, িকন্তু দয়াকাৰী ঈশ্বৰৰ পৰােহ হয়

17 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রই েফৗৰণেকা ৈকেছ, “েতামাত েমাৰ পৰাক্রম
েযন েদখুৱাম, তাৰ বােব আৰু েগােটই জগতত েমাৰ নাম প্রচািৰত
হ’বৰ বােব, মই েতামাক তুিলেলঁা ”§ 18 এেতেক িয জনৰ বােব
েতওঁৰ ইচ্ছা হয়, েতওঁেকই েতওঁ দয়া কেৰ আৰু িয জনৰ বােব
েতওঁৰ ইচ্ছা হয়, েতওঁেকই েতওঁ কিঠন কেৰ

19 েতিতয়া আপুিন েমাক ক’ব, েবােল, “েতেনহেল েতওঁ আেকৗ
েদাষ ধেৰ িকয়? িকয়েনা েতওঁৰ ইচ্ছাৰ প্রিতেৰাধ েকােন কিৰেল?”
20 েহ অবাধয্ েলাক, ঈশ্বৰক প্রতুয্ত্তৰ কৰা তুিম েনা েকান? িনিম্মর্ত
বস্তুেৱ, “তুিম েমাক এেনকুৱা িকয় কিৰলা” বুিল িনম্মর্াণকত্তর্ াক ক’ব
েন? 21 এেক লদা মািটেৰ সমাদৰৈল এটা, অনাদৰৈল এটা, এেন
দুিবধ পাত্র বনাবৈল, মািটৰ ওপৰত কুমাৰৰ ক্ষমতা নাই েন?*

22 ঈশ্বেৰ, িনজ েক্রাধ েদখুৱাবৰ বােব আৰু পৰাক্রম জনাবৰ
ইচ্ছােৰ যিদ িবনাশৰ কাৰেণ যুগুত েহাৱা েক্রাধৰ পাত্র সকলক
অিধক িচৰসিহষু্ণতােৰ সহন কিৰেল, † 23 আৰু িয সকলক প্রতাপৰ
কাৰেণ েতওঁ আেগেয় প্রস্তুত কিৰেল, েসই অনুগ্রহৰ পাত্রেবাৰত িনজ
* 9 অধয্ায়:11 েৰা 11:5-7; 2 তী 1:9; তীত 3:5 † 9 অধয্ায়:13 মলা 1:2, 3
‡ 9 অধয্ায়:15 যা 33:19 § 9 অধয্ায়:17 যা 9:16 * 9 অধয্ায়:21 িযচ
45:9; 64:8; িযিৰ 18:6 † 9 অধয্ায়:22 2 িপ 3:9
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প্রতাপৰূপ ধনৰ িবষয় জেনাৱাৰ অিভপ্রােয়েৰ দয়াও সাধন কিৰেল,
24 েতওঁ আমাক েতেনকুৱা দয়াৰ পাত্র বুিল, েকৱল ইহুদী সকলৰ
মাজৰ পৰা নহয়, িকন্তু অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৰ পৰাও আমন্ত্রণ
কিৰেল 25 েসইদেৰ েতওঁ েহােচয়াৰ পুস্তকেতা ৈকেছ:‡
“িয েলাক েমাৰ নহয়, েতওঁক েমাৰ েলাক বুিল,
আৰু অিপ্রয় জনীক েপ্রমৰ বুিল মািতম
26 আৰু ‘েতামােলাক েমাৰ েলাক েনােহাৱা,’ এই কথা িয ঠাইত

েতওঁেলাকক েকাৱা ৈহিছল,
তাত েতওঁেলাক জীৱনময় ঈশ্বৰৰ সন্তান বুিল প্রখয্াত হ’ব ”

27 িকন্তু ইস্রােয়লৰ িবষেয় িযচয়াই এই কথা েঘাষণা কেৰ, §
“ইস্রােয়লৰ সন্তান সকলৰ সংখয্া যিদও সমুদ্রৰ বািলৰ িনিচনা হয়,
তথািপ অৱিশষ্ট ভােগেহ পিৰত্রাণ পাব৷ 28 িকয়েনা প্রভুেৱ েতওঁৰ
বাকয্ সংিক্ষপ্ত আৰু সমাপ্ত কিৰ, পৃিথৱীত িসদ্ধ কিৰব 29এই িবষেয়
িযচয়া আেগেয় ৈকিছল, *
“বািহনী সমূহৰ প্রভুেৱ আমাৰ বােব সঁচ নৰখা হ’েল,
আিম চেদামৰ িনিচনা হ’েলঁােহঁেতন
আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ তুলয্ হ’েলঁােহঁেতন

িনজৰ েদাষত ইস্রােয়লৰ পতন
30 েতেনহেল আিম িক ক’ম? অনা-ইহুদী সকেল ধাির্মকতাৈল

কাযর্ নকিৰও, ধাির্মকতা পােল; 31 িকন্তু ইস্রােয়ল েলােক ধাির্মকতাৰ
িবধানৈল কাযর্ কিৰও, েসই িবধান নাপােল

32 িক কাৰেণ? িকয়েনা েতওঁেলােক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নহয়,
কমর্ৰ দ্বাৰাইেহ েপাৱা যায় বুিল কাযর্ কিৰেল উজুিট খুউৱা িশলত
েতওঁেলােক উজুিট খােল; 33 এই িবষেয় িলখাও আেছ, †
“েচাৱা, মই িচেয়ানত উজুিট খুউৱা িশল, অথর্াৎ িবঘ্নজনক িশল থ’ম
েতওঁত িবশ্বাস কৰা জন লাজত নপিৰব ”

‡ 9 অধয্ায়:25 েহা 1:10; 2:23; 1 িপ 2:10 § 9 অধয্ায়:27 িযচ 10:22, 23
* 9 অধয্ায়:29 িযচ 1:9 † 9 অধয্ায়:33 িযচ 8:14; 28:16
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10 অধয্ায়
1 েহ ভাই সকল, েতওঁেলাকৰ বােব েমাৰ হৃদয়ৰ বাঞ্ছা আৰু ঈশ্বৰৰ

আগত জেনাৱা প্রাথর্না এই েয, েতওঁেলােক েযন পিৰত্রাণ পায় *
2ঈশ্বৰৈল েতওঁেলাকৰআগ্রহআেছ বুিল মই েতওঁেলাকৰ পেক্ষ সাক্ষয্
িদেছঁা; িকন্তু েসই আগ্রহ জ্ঞান অনুসােৰ নহয় 3 কাৰণ েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতা নাজািন, িনজৰ ধাির্মকতা স্থাপন কিৰবৈল িবচািৰ, †
ঈশ্বৰৰ ধাির্মকতাৰ বশীভূত নহ’ল

4 িকয়েনা ধাির্মকতাৰ কাৰেণ িবশ্বাস কৰা প্রেতয্ক জনৰ বােব খ্রীষ্ট
হ’ল িবধানৰ সমূ্পণর্তা৷‡ 5 কাৰণ েমািচেয় িলিখেছ েয, িয মানুেহ
বয্ৱস্থামূলক ধাির্মকতা পালন কেৰ, েতওঁেহ এই ধাির্মকতাৰ দ্বাৰা
জীয়াই থািকব

6 িকন্তু িবশ্বাসমূলক ধাির্মকতাই এইদেৰ কয়, § “তুিম িনজ হৃদয়ত
নক’বা েয, স্বগর্ৈল েকান উিঠব? অথর্াৎ খ্রীষ্টক নমাই আিনবৈল 7 বা,
অগাধ ঠাইৈল েকান নািমব? অথর্াৎ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা খ্রীষ্টক
তুিল আিনবৈল৷”

8 িকন্তু ই িক কয়?
“েসই বাকয্ েতামাৰ ওচৰত,
েতামাৰ মুখত আৰু েতামাৰ হৃদয়েত আেছ৷”
েসেয় আিম েঘাষণা কৰা িবশ্বাসৰ বাকয্৷ 9 িকয়েনা আপুিন যিদ

িনজ মুেখেৰ যীচুক প্রভু বুিল স্বীকাৰ কেৰ* আৰু ঈশ্বেৰ েয েতওঁক
মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, ইয়াক যিদ হৃদেয়েৰ িবশ্বাস কেৰ,
েতেনহেল পিৰত্রাণ পাব 10 কাৰণ ধাির্মকতাৰ কাৰেণ হৃদেয়েৰ
িবশ্বাস কৰা হয়; আৰু পিৰত্রাণৰ কাৰেণ মুেখেৰ স্বীকাৰ কৰা হয়

11 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রৰ বচেন ৈকেছ, † “িয েকােনােৱ েতওঁত
িবশ্বাস কেৰ, েতওঁ লাজত নপিৰব ” 12 কাৰণ ইহুদী বা গ্রীক ইয়াৰ
মাজত এেকা প্রেভদ নাই; িকয়েনা সকেলােৰ একমাত্র প্রভু আেছ;
িযমান মানুেহ েতওঁক িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলাকৰ বােব েতওঁ ধনৱান৷
* 10 অধয্ায়:1 লূক 19:41, 42 † 10 অধয্ায়:3 লূক 18:9-14 ‡ 10
অধয্ায়:4 মিথ 5:17; গালা 3:24 § 10 অধয্ায়:6 িদ্ব িব 30:11-14 * 10
অধয্ায়:9 মিথ 10:32, 33 † 10 অধয্ায়:11 িযচ 28:16; 49:23
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13 কাৰণ িয েকােনােৱ প্রভুৰ নােমেৰ প্রাথর্না কেৰ, েতওঁ পিৰত্রাণ
পাব ‡

14 এেতেক িয জনক েতওঁেলােক িবশ্বাস কৰা নাই, েসই জনৰ
আগত েকেনৈক প্রাথর্না কিৰব? আৰু িয জনৰ িবষেয় শুনা নাই,
েতওঁত েনা েকেনৈক িবশ্বাস কিৰব? আৰু েঘাষণাকাৰী নহ’েল,
েকেনৈক শুিনব? 15 আৰু পেঠাৱা নহ’েল, েকােন েঘাষণা কিৰব?
এই িবষেয় িলখাও আেছ, § “মঙ্গলৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা সকলৰ
ভিৰ েকেন সুন্দৰ!”

16 িকন্তু সকেলােৱ েয শুভবাতর্ া মািন লেল, এেন নহয়; কাৰণ
িযচয়ােয়া ৈকেছ, * “েহ প্রভু, আিম েকাৱা বাতর্ া েকােন িবশ্বাস
কিৰেল?” 17 এেতেক শ্রৱণৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস আৰু খ্রীষ্টৰ বাকয্ৰ
দ্বাৰাইেহ শ্রৱণ হয়

18 িকন্তু মই কওঁ, “েতওঁেলােক জােনা শুিনবৈল েপাৱা নাই?
অৱেশয্ পােল৷
েতওঁেলাকৰ স্বৰ েগােটই পৃিথৱীৈল,
আৰু েতওঁেলাকৰ কথা জগতৰ সীমাৈলেক িবয়িপ গ’ল৷”†

19 তদুপিৰ মই কওঁ, “ইস্রােয়লৰ েলােক জােনা জািনবৈল েপাৱা
নাই?” প্রথমেত েমািচেয় ৈকেছ, ‡
“নগণয্ জািতৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ ঈষর্া জন্মাম৷
িনেব্বর্াধ জািতৰ দ্বাৰাই েতামােলাকৰ খং েতালাম৷”

20 আৰু িযচয়ােয়া অিত সাহস কিৰ ৈকেছ, §
“িয সকেল েমাক িনিবচািৰেল, েতওঁেলােক েমাক পােল৷
িয িবলােক েমাৰ িবষেয় নুসুিধেল, েতওঁেলাকৰ আগত মই প্রকািশত

হ’েলঁা৷”
21 িকন্তু ইস্রােয়লৰ েলাকৰ িবষেয় েতওঁ ৈকেছ, “আজ্ঞা নমনা

আৰু আপিত্ত কৰা েলাকৈল মই ওেৰ িদনেটা হাত েমিলেলঁা৷”
‡ 10 অধয্ায়:13 েযােৱ 2:32 § 10 অধয্ায়:15 িযচ 52:7 * 10 অধয্ায়:16
িযচ 53:1; েযা 12:37, 38 † 10 অধয্ায়:18 গীত 19:4 ‡ 10 অধয্ায়:19
িদ্ব িব 32:21 § 10 অধয্ায়:20 িযচ 65:1, 2
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11 অধয্ায়
পিতত ইস্রােয়েল েশষত পিৰত্রাণ পাব

1 েতেনহেল মই কওঁ, ঈশ্বেৰ িনজ েলাকক তয্াগ কিৰেল েন?
এেন নহওক; িকয়েনা মেয়া অব্রাহামৰ বংশৰ িবনয্ামীন ৈফদৰ
এজন ইস্রােয়লীয়া 2 ঈশ্বেৰ আেগেয় জনা িনজ েলাকক তয্াগ
কৰা নাই নতুবা, এিলয়াৰ িবৱৰণত শাস্ত্রই িক ৈকেছ, েসই িবষেয়
আেপানােলােক নাজােন েন? েতওঁ ইস্রােয়লৰ েলাকৰ িবৰুেদ্ধ
ঈশ্বৰৰ আগত িকদেৰ িনেবদন কিৰিছল?* েতওঁ ৈকিছল, 3 “েহ
প্রভু, েলাক সকেল েতামাৰ ভাববাদী সকলক বধ কিৰেল, েতামাৰ
েবিদেবাৰ খািন্দ েপলােল; আৰু এিতয়া মইেহ অৱিশষ্ট আেছঁা; েমােৰা
প্রাণ েতওঁেলােক িবচািৰ আেছ”

4 িকন্তু উত্তৰত ঈশ্বেৰ েতওঁক িক কয়? “বাল েদৱতাৰ আগত
আঁঠু েনােলাৱাৈক থকা এেন সাত হাজাৰ মানুহ মই িনজৈল অৱিশষ্ট
ৰািখেলঁা ” 5 এইদেৰ বত্তর্ মান কালেতা অনুগ্রেহেৰ মেনানীত কৰা
অৱিশষ্ট েলাক আেছ

6 িকন্তু েসেয় যিদ অনুগ্রেহেৰ হয় েতেনহেল কেমর্েৰ নহয়; অনয্থা
েসই অনুগ্রহ, অনুগ্রহ ৈহ নাথােক 7 েতেনহেল িক? ইস্রােয়েল িয
িবচািৰেছ, েসই েপাৱা নাই, িকন্তু মেনানীত েলােকেহ তাক পােল;
অৱিশষ্ট সকলক কিঠন কৰা হ’ল 8 এই িবষেয় এইদেৰ িলখাও
আেছ, “ঈশ্বেৰ িঁসহতক মূচ্ছর্ াজনক আত্মা, আৰু যােত েনেদিখব,
এেন চকু আৰু যােত নুশুিনব, এেন কাণ িদেল; আিজৈলেক
েতওঁেলাক েসইদেৰই আেছ ”

9 আৰু দায়ুেদও ৈকেছ, †
“িঁসহতৰ েভাজনৰ েমজ, িসহঁতৈল ফান্দ
আৰু কুন্দা, িবিঘিন আৰু প্রিতফল স্বৰূপ হওক;
10 িসহঁেত েনেদিখবৈল, িসহঁতৰ চকু অন্ধকাৰময় হওক৷”
আৰু আপুিন িসহঁতৰ িপিঠ সদায় কঁুজী কৰক
* 11 অধয্ায়:2 1 ৰা 19:10-18 † 11 অধয্ায়:9 গীত 69:22, 23
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11 েতেনহেল মই কওঁ, েতওঁেলােক পিৰবৈল উজুিট খােল েন?
এেন নহওক িকন্তু েতওঁেলাকৰ অন্তজ্বর্ ালা জন্মাবৈল েতওঁেলাকৰ
অপৰাধৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী সকলৰ পিৰত্রাণ হ’ল 12 পাছত
েতওঁেলাকৰ অপৰােধই যিদ জগতৰ ধন আৰু েতওঁেলাকৰ হািনেয়ই
যিদ অনা-ইহুদী সকলৰ ধন হয়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ পিৰপূণর্তা
তাতৈক িকমান অিধক হ’ব?

13 এিতয়া অনা-ইহুদী েলাক িয আেপানােলাক, আেপানােলাকক
মই ৈকেছঁা েযিতয়াৈলেক মই অনা-ইহুদী সকলৰ িনযুক্ত পঁাচিন
ৈহ আেছঁা, েমাৰ েসই পিৰচযর্া পদৰ েগৗৰৱ কিৰেছঁা; 14 িকজািন
েকােনামেত েমাৰ স্বজাতীয় সকলৰ অন্তজ্বর্ ালা জন্মাই, েতওঁেলাকৰ
িকছুমানৰ পিৰত্রাণ কৰাব পােৰঁা

15 িকয়েনা েতওঁেলাকক তয্াগ কৰাই যিদ জগতৰ িমলন হয়,
েতেনহেল েতওঁেলাকক গ্রহন কৰাই মৃত সকলৰ জীৱন লাভৰ বািহেৰ
আনিক হ’ব পােৰ? 16 যিদ সনা িপঠাগুিড়ৰ প্রথম ভাগ পিবত্র,
েতেনহেল েগােটই লদাই পিবত্র; আৰু যিদ িশপা পিবত্র, েতেনহেল
ডালেবােৰা পিবত্র

17 িকন্তু েকতেবাৰ ডাল যিদ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল আৰু আপুিন
বনৰীয়া জলফাই গছ ৈহেয়া, যিদ েসইেবাৰৰ মাজত কলম স্বৰূেপ
লেগাৱা হ’ল আৰু আপুিন জলফাইৰ িশপাৰ ৰসৰ সহভাগী হ’ল,
18 েতেনহেল ডালেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ দপর্ নকিৰব যিদও দপর্ কেৰ,
তথািপ আপুিন েয িশপাক ভৰণ-েপাষণ িদ আেছ, এেন নহয়, িকন্তু
িশপাইেহ আেপানাক ভৰণ-েপাষণ িদ আেছ৷

19 ইয়ােত আপুিন ক’ব, “েমাক কলম স্বৰূেপ লগাবৈলেহ
ডালেবাৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল ” 20 সঁচা, েতওঁেলাকৰ অিবশ্বাসৰ
কাৰেণ েসইেবাৰ ভািঙ েপেলাৱা হ’ল, আপুিন হ’েল িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই
িস্থৰ ৈহ আেছ উচ্চমনা নহ’ব, বৰং ভয় কৰক৷‡ 21 কাৰণ যিদ
ঈশ্বেৰ স্বাভািৱক ডালেবাৰক মৰম নকিৰেল, েতেনহেল আেপানােকা
মৰম নকিৰব
‡ 11 অধয্ায়:20 িফিল 2:12; 1 িপ 5:5
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22 এেতেক ঈশ্বৰৰ েস্নহ আৰু তীক্ষ্ণ ভাব চাওক৷ এফােল িয
সকল ইহুদী পিৰল, েতওঁেলাকৰ বােব ৈহেছ তীক্ষ্ণ ভাব; আনফােল
আেপানােলাকৰ বােব েতওঁৰ ভাব ৈহেছ েস্নহশীল৷ যিদ আপুিন েসই
েস্নহ ভাবত থােক, েতিতয়ােহ; নহ’েল, আপুিনও কটা যাব

23 যিদ েসইেবাৰ অিবশ্বাসত নাথােক, েতেনহেল েসইেবাৰেকা
কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ব; িকয়েনা েসইেবাৰক পুনৰ কলম স্বৰূেপ
লগাবৈল ঈশ্বৰ সক্ষম 24 কাৰণ স্বাভািৱক বনৰীয়া জলফাই গছৰ
পৰা কটা েযাৱা িয আপুিন, আপুিন যিদ স্বভাৱৰ িবপৰীেত উত্তম
জলফাই গছত কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ল, েতেনহেল স্বাভািৱক ডাল
িয েসইেবাৰ, েসই ইহুদী সকল িকমান অিধক িনঃসেন্দেহ িনজৰ
জলফাই গছত কলম স্বৰূেপ লেগাৱা হ’ব

25 িকয়েনা, েহ ভাই সকল, আেপানােলােক েযন িনজেক
জ্ঞানৱন্ত বুিল নামােন, এই কাৰেণ, েযিতয়াৈলেক অনা-ইহুদী েলাকৰ
পিৰপূণর্তা নহয়, েতিতয়াৈলেক িকছু পিৰমােণ ইস্রােয়লী েলাকৰ েয
কিঠনতা জিন্মল, এই িনগূঢ়-তত্ত্ব আেপানােলােক নজনাৈক থকা েমাৰ
ইচ্ছা নাই

26 এইদেৰ সকেলা ইস্রােয়লী েলােক পিৰত্রাণ পাব; এই িবষেয়
িলখাও আেছ:§
িচেয়ানৰ পৰা উদ্ধাৰকত্তর্ া আিহব;
েতওঁ যােকাবৰ বংশৰ পৰা ভিক্ত লঙ্ঘন দূৰ কিৰব;
27 আৰু এেয়ই েতওঁেলােক ৈসেত েমাৰ িনয়ম হ’ব,
েতিতয়া মই েতওঁেলাকৰ পাপ গুচাম৷”

28 এফােল েতওঁেলাক শুভবাতর্ াৰ সম্বেন্ধ আেপানােলাকৰ কাৰেণ
শত্রু; িকন্তু আনফােল ঈশ্বৰৰ মেনানীতৰ সম্বেন্ধ েতওঁেলাক ওপৰ-
পুৰুষ সকলৰ কাৰেণ িপ্রয়পাত্র 29 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ বৰ
আৰু আমন্ত্রণ অপিৰৱতর্ নীয়

30 কাৰণ েযেনৈক আেপানােলােক আেগেয় ঈশ্বৰৰ অবাধয্
আিছল, িকন্তু এিতয়া েতওঁেলাকৰ অবাধয্তাৰ কাৰেণ দয়া পােল,
31 েতেনৈক এিতয়া এই ইহুদী সকেলও েযন আেপানােলাকৰ দয়া
§ 11 অধয্ায়:26 িযচ 45:17; 54:7, 8; 59:20, 21; িযিৰ 31:31-34; েহা 3:5
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প্রািপ্তৰ কাৰেণ দয়া পায়, তাৰ বােব েতওঁেলাক এিতয়া অবাধয্
হ’ল; 32 িকয়েনা ঈশ্বেৰ সকেলােক দয়া কিৰবৰ বােব, সকেলােক
অবাধয্তাত বন্ধ কিৰেল

33ঈশ্বৰৰ জ্ঞান আৰু বুিদ্ধৰূপ ধন েকেন গভীৰ! েতওঁৰ িবচাৰেবাৰ
েবাধৰ েকেন অগময্! আৰু েতওঁৰ পথ অনুসন্ধান কৰা েকেন
অসাধয্!
34 “িকয়েনা প্রভুৰ মন েকােন জািনেল?
আৰু েতওঁৰ মন্ত্রণাকাৰীেয় বা েকান হ’ল?
35 নতুবা েকােন ঈশ্বৰৈল আেগেয় িদেল
েয, তাৰ বােব েতওঁক প্রিতদান কিৰব লােগ?”

36 িকয়েনা সকেলা বস্তু েতওঁৰ পৰা, েতওঁৰ দ্বাৰাই আৰু েতওঁৰ
কাৰেণই হয়; েতওঁেৰই মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

12 অধয্ায়
ধমর্াচৰণ কৰাৰ িবষেয় নানা িবধান

1 এেতেক, েহ ভাই সকল, ঈশ্বৰৰ সকেলা দয়াৰ দ্বাৰাই মই
আেপানােলাকক এই িমনিত কেৰঁা েয, আেপানােলােক িনজ িনজ
শৰীৰক ঈশ্বৰৰ গ্রহণীয়, জীিৱত, আৰু পিবত্র বিল স্বৰূেপ উৎসগর্
কৰক; এেয়ইআেপানােলাকৰ যুিক্তসঙ্গতআৰাধনা 2আেপানােলাক
জগতৰ অনুৰূপ নহ’ব; িকন্তু মন নতুন কৰাৰ েযােগিদ ৰূপান্তিৰত
হওক, তােত আেপানােলােক পৰীক্ষা কিৰ জািন লওঁক, েকানেটা
উত্তম, গ্রহণীয় আৰু িসদ্ধ, িকয়েনা এেয় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা৷

3 িকয়েনা েমাক িদয়া অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই মই আেপানােলাকৰ প্রেতয্ক
জনক কওঁ েয, উপযুক্ত িবেবচনাতৈক েকােনও িনজেক বৰ বুিল
িবেবচনা নকৰক; িকন্তু ঈশ্বেৰ যাক িয পিৰমােণ িবশ্বাস িদেল, েতওঁ
েসই অনুসােৰ িনজৰ িবষেয় গভীৰ মেনেৰ িবেবচনা কৰক

4 কাৰণ আমাৰ এই শৰীৰত েযেনৈক অেনক অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ আেছ,
অথচ েসই সকেলা অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গৰ এেক ৰূপৰ কাযর্ নহয়, 5 েতেনৈক
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আিমও অেনক ৈহ খ্রীষ্টত এক েদহ হওঁ আৰু প্রিতজেন পৰস্পৰ
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ ৈহ আেছঁা *

6 িকন্তু আমাক িদয়া অনুগ্রহৰ দেৰ, আিম পৃথক পৃথক অনুগ্রহৰ
বৰ প্রাপ্ত ৈহেছঁা৷† েসই বৰ যিদ ভাববাণী হয়, েতেনহেল িবশ্বাসৰ
পিৰমােণেৰ েসয়া কওঁহক৷ 7 যিদ পিৰচযর্াৰ বৰ হয়, েতেনহেল
পিৰচযর্ােত থােকাহক; বা িশক্ষা িদওঁতাই িশক্ষা িদয়া কাযর্ত থােকাহক৷
8 উদগাওঁতাই উদেগাৱা কাযর্ত থাকক; দান িদওঁতাই দানশীলতােৰ
দান কৰক; শাসন কৰা জেন যেত্নেৰ শাসন কৰক; দয়া কৰা জেন
হির্ষত মেনেৰ দয়া কৰক ‡

9 েপ্রম অকিল্পত হওক িয মন্দ, তাক িঘণ কৰক; িয উত্তম,
তাত আসক্ত হওক৷ 10 ভাতৃ-েপ্রমত পৰস্পৰ েস্নহশীল হওক; আৰু
সমাদৰ কৰা কথাত, ইজেন িসজনতৈক আগ হওক৷§

11 যত্নত এেলহুৱা নহ’ব; আত্মাত উৎসাহী হওক; প্রভুৰ েসৱাকমর্
কৰক৷ 12 আশাত আনন্দ কৰক; েক্লশত সহনীয় হওক;* প্রাথর্নাত
লািগ থাকক;† 13 পিবত্র েলাক সকলৰ অভাৱ দূৰ কৰা কথাত,
েতওঁেলাকৰ সহভাগী হওক; অিতিথ-েসৱাত আসক্ত হওক

14 িয সকেল আেপানােলাকক তাড়না কেৰ, েতওঁেলাকক
আশীবর্াদ কৰক; শাও িনিদ আশীবর্াদ কৰক ‡ 15 িয সকেল আনন্দ
কেৰ, েতওঁেলােক ৈসেত আনন্দ কৰক; িয সকেল ক্রন্দন কেৰ,
েতওঁেলােক ৈসেত ক্রন্দন কৰক 16আেপানােলাকৰ পৰস্পৰৰ ভাব
এেক হওক বৰ বৰ িবষয়েবাৰ িচন্তা নকিৰ, সামানয্ েলাকৰ দেৰ
চলক§৷ িনজৰ িনজৰ মনত জ্ঞানী নহব

17 অপকাৰৰ সলিন কােৰা অপকাৰ নকিৰব৷ সকেলা মানুেহ
েদখাত িয উত্তম, েসই উত্তমৈল িচন্তা কৰক৷ 18 যিদ হ’ব পােৰ,
েতেনহেল আেপানােলাকৰ সাধয্ অনুসােৰ সকেলা মানুহৰ ৈসেত
শািন্তেৰ থাকক
* 12 অধয্ায়:5 1 কিৰ 12:12-18; † 12 অধয্ায়:6 1 িপ 4:10-12 ‡ 12
অধয্ায়:8 2 কিৰ 9:7 § 12 অধয্ায়:10 িফিল 2:3 * 12 অধয্ায়:12 েৰা
5:3-5; ইব্রী 12:1, 2; যাক 1:2-4; 1ম িপ 2:19, 20 † 12 অধয্ায়:12 লূক 18:1;
কল 4:2 ‡ 12 অধয্ায়:14 লূক 6:28; 1 কিৰ 4:12; 1 িপ 2:23; 3:9 § 12
অধয্ায়:16 িফিল 2:3-7
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19 েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক অনয্ায়ৰ প্রিতকাৰ নকিৰব,
িকন্তু ঈশ্বৰৰ েক্রাধৈল ঠাই থ’ব; িকয়েনা এেনদেৰ িলখা আেছ, *
প্রভুেৱ ৈকেছ, “প্রিতকাৰ কৰা েমাৰ কমর্; মইেহ প্রিতফল িদম ”
20 “িকন্তু যিদ েতামাৰ শত্রুৰ েভাক লােগ, েতেনহেল েতওঁক েভাজন

কেৰঁাৱা;
যিদ েতওঁৰ িপয়াহ লােগ, েতেনহেল জল পান কেৰঁাৱা;
েতেন কিৰেল েতওঁৰ মূৰত জ্বিল থকা আঙঠা দ’ম কিৰ থবা” †
21 কুকমর্ৰ দ্বাৰাই পৰািজত নৈহ, ভাল কমর্ৰ দ্বাৰাই কুকমর্ক পৰাজয়
কৰক ‡

13 অধয্ায়
ৰজা আৰু মনুষয্-সমাজৰ প্রিত কত্তর্ বয্

1 প্রেতয্ক বয্িক্তেয় শাসনকতর্ া সকলৰ* বশীভূত হওক; িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ পৰা নািহেল, েকােনােৱ কতৃত্ব নাপায়; আৰু িয িয আেছ,
েসইেবাৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই িনৰূিপত 2 এেতেক িয জেন েসই ক্ষমতাৰ
প্রিতেৰাধ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ প্রিতেৰাধ কেৰ; আৰু িয
সকেল প্রিতেৰাধ কেৰ, েতওঁেলােক িনেজই িনজৈল দণ্ডাজ্ঞা মািত
আেন

3 িকয়েনা শাসনকতর্ া সকল ভাল কমর্ৈল নহয় িকন্তু কুকমর্ৈলেহ
ভয়ৰ কাৰণ হয় আপুিন ক্ষমতাৈল িনভর্ েয় থািকব েখাজা েন?
েতেনহেল ভাল কমর্ কৰক, েতিতয়ােহ প্রশংসা পাব; 4 িকয়েনা
আেপানাৰ ভালৰ কাৰেণ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক ৈহেছ িকন্তু
আপুিন যিদ কুকমর্ কেৰ, েতেনহেল ভয় কিৰব; িকয়েনা েতওঁ
তেৰাৱাল বৃথা ধিৰেছ, এেন নহয়; কাৰণ েতওঁ ঈশ্বৰৰ পিৰচাৰক,
দুৰাচাৰী েলাকৈল েক্রাধৰ অেথর্ েতওঁ প্রিতফল িদওঁতা 5এই কাৰেণ
বশীভূত হওক, অকল েক্রাধৰ ভয়ত নহয়; িবেবকৰ কাৰেণও ঈশ্বৰৰ
বশীভূত হ’ব লােগ
* 12 অধয্ায়:19 িদ্ব িব 32:45 † 12 অধয্ায়:20 িহেতা 25:21, 22 ‡ 12
অধয্ায়:21 িহেতা 16:32; লূক 6:35, 36 * 13 অধয্ায়:1 মিথ 22:21; তীত
3:1৷
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6আৰু এই কাৰেণ আেপানােলােক িদবলগীয়া কৰ আদায় িদয়ক;
িকয়েনা েতওঁেলাক ঈশ্বৰৰ েসৱক ৈহ, েসই কমর্েতই লািগ থােক
7 যাৰ িয পাবলগীয়া, েতওঁ তাক িদয়ক; কৰ িদবলগীয়াক কৰ িদয়ক;
মাচুল িদবলগীয়াক মাচুল িদয়ক; ভয় কিৰব লগা জনক ভয় কৰক;
সন্মান কিৰবলগীয়া জনক সন্মান কৰক

8পৰস্পেৰ েপ্রম কৰাৰ বািহেৰ,আন েকােনা কথাতআেপানােলাক
কােৰা ধৰুৱা নহ’ব; িকয়েনা িয জেন আন েলাকক েপ্রম কেৰ,
েতওঁ িবধানেকা িসদ্ধ কিৰেল † 9 িকয়েনা “বয্িভচাৰ নকিৰবা, নৰ-
বধ নকিৰবা, চুৰ নকিৰবা, েলাভ নকিৰবা” আিদ কিৰ আন েকােনা
আজ্ঞাও যিদ আেছ, েতেনহেল এই কথােত এইেবােৰা েপাৱা যায়-
“েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম কৰা৷” 10 েপ্রেম চুবুৰীয়াৰ
অিনষ্ট সাধন নকেৰ; এই কাৰেণ েপ্রেমেৰ িবধান পালন কৰা হয়

11 এই কাৰেণ আেপানােলােক এই কাল জােন েয, এিতয়াই
েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাবৰ সময় হ’ল;‡ িকয়েনা প্রথেম েযিতয়া আিম
িবশ্বাস কিৰেলঁা, েতিতয়াতৈক এিতয়া পিৰত্রাণ আমাৰ ওচৰ হ’ল
12 ৰািতৰ অিধক ভাগ গ’ল, িদন ওচৰ চািপল; এই কাৰেণ আহক,
আন্ধাৰৰ কমর্ এিৰ ৈথ েপাহৰৰ সাজ িপেন্ধাহঁক §

13 ৰঙ্গৰস, মত্ততা, লম্পটআচৰণ, কামািভলাষ, িববাদ আৰু ঈষর্া,
এইেবাৰ তয্াগ কিৰ, িদনৰ উপযুক্ত িশষ্টাচৰণ কেৰঁাহক * 14 িকন্তু
আেপানােলােক প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ েসই ৈনিতক চিৰত্র স্বীকাৰ কৰকআৰু
অিভলাষ পূণর্ কিৰবৰ বােব িনজ িনজ মাংসৰ অেথর্ এেকা আেয়াজন
নকিৰব

14 অধয্ায়
িবশ্বাসত দূবর্ল ভাই সকলৰ প্রিত কত্তর্ বয্

1 িয জন িবশ্বাসত দূবর্ল, েতওঁক িবচাৰ নকিৰ আেপানােলােক
গ্রহণ কৰক; িকন্তু িবিভন্ন মত, িববাদ, বা েসাধ-িবচাৰ কিৰবৰ অেথর্
† 13 অধয্ায়:8 গাল 5:14; যাক 2:8৷ ‡ 13 অধয্ায়:11 1 িথ 5:4-8; 1 িপ
4:7, 8৷ § 13 অধয্ায়:12 ইিফ 5:11; 6:13-18৷ * 13 অধয্ায়:13 গাল
6:8; 1 িপ 2:11৷
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নহয় 2 েকােনা এজনৰ সকেলা বস্তু খাবৈল িবশ্বাস আেছ; িকন্তু
আনহােত িয জন দূবর্ল, েতওঁ েকৱল শাক-পাচিলেহ খায়

3 িয জন েলােক সকেলা খায়, েতওঁ েনােখাৱা জনক েহয়জ্ঞান
নকৰক আৰু িয জেন নাখায়, েতওঁ েখাৱা জনৰ িবচাৰ নকৰক;
িকয়েনা ঈশ্বেৰ েতওঁক গ্রহণ কিৰেল 4 অ◌াপুিন েলাকৰ দাসৰ েয
িবচাৰ কিৰেছ, অ◌াপুিন েনা েকান? েতওঁ িনজ প্রভুৰ আগত হয়
িথেৰ থােক নাইবা পেৰ; িকন্তু েতওঁক িথৰ কৰা যাব; িকয়েনা প্রভুেৱ
েতওঁক িথৰ কিৰব পােৰ

5 েকােনা এজেন যিদ এটা িদনক আন িদনতৈক অিধক মানয্
কেৰ; আনহােত েকােনােৱ সকেলা িদনেক সমােন মানয্ কেৰ, িকন্তু
প্রিতজেন িনজ িনজ মন িবশ্ৱাসত দৃঢ় কিৰ ৰাখক 6 িয জেন িবেশষ
িদন মােন, েতওঁ প্রভুৰ উেদ্দেশয্ েসইিদন মানক; িয জেন খায়,
েতওঁ প্রভুৰ উেদ্দেশয্ খাওক; িকয়েনা েতওঁ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ কেৰ৷ িয
জেন নাখায়, েতেৱঁা প্রভুৰ উেদ্দেশয্ নাখাওঁক; আৰু ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
কৰক

7 িকয়েনা আমাৰ েকােনও িনজৰ কাৰেণ জীয়াই নাথােকা আৰু
েকােনও িনজৰ কাৰেণ নমেৰা 8 িকয়েনা যিদ আিম জীয়াই থােকা,
েতেনহেল প্রভুৰ উেদ্দেশয্ জীওঁ; আৰু যিদ মেৰঁা, েতেনহেল প্রভুৰ
উেদ্দেশয্ই মেৰঁা; এই কাৰেণ যিদও জীওঁ বা মেৰঁা, আিম প্রভুেৰই
ৈহ আেছঁা * 9 িকয়েনা মৃতুয্ েহাৱা সকলৰ আৰু জীিৱত সকলৰ প্রভু
হ’বৈল, খ্রীষ্ট মিৰল আৰু জীয়াই উিঠল

10 িকন্তু আপুিন িকয় িনজৰ ভােয়ৰাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰেছ?
আেপানাৰ ভােয়ৰাক েনা িকয় েহয়জ্ঞান কিৰেছ? িকয়েনা আিম
সকেলােৱ ঈশ্বৰৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় হ’ম † 11 কাৰণ
এেনৈক িলখা আেছ, ‡ প্রভুেৱ ৈকেছ,
“েমাৰ জীৱনেৰ শপত, প্রভুেৱ েয ৈকেছ, সকেলােৱ েমাৰ আগত

আঁঠু ল’ব,
আৰু প্রেতয্ক িজভাই ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱ কিৰব ”
* 14 অধয্ায়:8 িফিল 1:20-23৷ † 14 অধয্ায়:10 পঁা 17:31৷ ‡ 14
অধয্ায়:11 িযচ 45:23৷
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12 এেনদেৰ আিম প্রিতজেন ঈশ্বৰৰ আগত িনজৰ িবষেয় িহচাব
িদব লািগব

13 এই কাৰেণ আিম েকিতয়াও পৰস্পৰৰ েসাধ-িবচাৰ নকিৰম;
িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ আেপানােলােক এই িবচাৰ কৰক, েকােনও েযন
িনজ ভাইৰ আগত িবপিত্তজনক বস্তু বা ফান্দ পািত নাৰােখ §

14 স্বভাৱেত েকােনা বস্তু েয অশুিচ নহয়, ইয়াক মই জােনা আৰু
প্রভু যীচুত দৃঢ় িবশ্বাস কেৰঁা; িকন্তু িয জেন িয বস্তু অশুিচ বুিল
জ্ঞান কেৰ, েতওঁৈল েসই বস্তু অশুিচ হয় 15 িকয়েনা আেপানাৰ
েখাৱা বস্তুৰ দ্বাৰাই যিদ আেপানাৰ ভাই দুঃিখত হয়, েতেনহেল আপুিন
েপ্রম আচৰণ কৰা নহ’ল িয জনৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট মিৰল, েসই জনক
আেপানাৰ েখাৱা বস্তুৰ দ্বাৰাই িবনষ্ট নকিৰব *

16 এেতেক আেপানােলাকৰ ভাল কমর্েবাৰ আন েলাকৰ ঠাট্টা
িনন্দাৰ কাৰণ হবৈল িনিদব; 17 িকয়েনা েভাজন বা পান কৰাই ঈশ্বৰৰ
ৰাজয্ নহয়;† িকন্তু ধাির্মকতা, শািন্ত আৰু পিবত্র আত্মাৰ আনন্দ,
এইেবাৰেহ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ সাৰ

18 কাৰণ এই িবষয়ত িয জেন খ্রীষ্টৰ েসৱাকমর্ কেৰ, েতওঁ ঈশ্বৰৰ
গ্রহণকাৰী আৰু বয্িক্ত সকলৰ আগেতা পৰীক্ষািসদ্ধ 19 এেতেক
শািন্তজনক আৰু পৰস্পৰৰ উন্নিত সাধক িয িয আেছ, েসইেবাৰেহ
অনুসৰণ কেৰঁা আহক

20 েখাৱা বস্তুৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ কমর্ িবনষ্ট নকিৰব সকেলা বস্তু
শুিচ; তথািপ িয মানুেহ িয েভাজন কিৰেল েতওঁৈল িবিঘিন জেন্ম,
েসইেটােৱই েতওঁৈল মন্দ 21 মঙহ েখাৱা বা দ্রাক্ষাৰস পান কৰা
বা আন িয কাযর্ৰ দ্বাৰাই আেপানাৰ ভােয়ৰাই েদাষী হয়, েসইেবাৰ
নকৰাই উিচত ‡

22 আেপানাৰ িয িনির্দষ্ট িবশ্বাসেবাৰ আেছ, েসইেবাৰ আেপানাৰ
আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত ৰাখক িয জেন িয িবষয়ক েযাগয্ জ্ঞান কেৰ,
েসই িবষয়ত িনজৰ িবচাৰ নকৰা জন ধনয্ 23 িকন্তু সংশয় কৰা
জেন যিদ খায়, েতেনহেল েতওঁক েদাষী কৰা হ’ল; িকয়েনা েসেয়
§ 14 অধয্ায়:13 1 কিৰ 8:8-13; 10:32; যাক 4:11, 12৷ * 14 অধয্ায়:15
1 কিৰ 8:10, 11৷ † 14 অধয্ায়:17 1 কিৰ 8:8; ইব্রী 13:9৷ ‡ 14 অধয্ায়:21
1 কিৰ 8:8-13৷
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িবশ্বাসমূলক নহয়; আৰু িয িয িবশ্বাসমূলক নহয়, েসই সকেলােৱই
পাপ

15 অধয্ায়
1 িকন্তু বলৱন্ত িয আিম, আিম িনজক সন্তুষ্ট নকিৰ, দূবর্ল েলাক

সকলৰ দূবর্লতাৰূপ ভাৰ েবাৱা উিচত 2 আমাৰ প্রিতজেন িনজ
চুবুৰীয়াক ধমর্ত বৃিদ্ধ কিৰবৈল, েতওঁৰ ভালৈল চাই, েতওঁক সন্তুষ্ট
কৰক *

3 িকয়েনা খ্রীষ্টেয়া িনজেক িনেজ সন্তুষ্ট নকিৰেল; িকন্তু েযেনদেৰ
িলখা আেছ, েবােল, “েতামাক িনন্দা কৰা সকলৰ িনন্দাও েমাৰ
ওপৰত পিৰল”, িঠক েসইদেৰ হ’ল; 4 িকয়েনা আেগেয় িযেবাৰ
কথা িলখা ৈহিছল, † েসইেবাৰ আিম ৈধযর্েৰ আৰু শাস্ত্রৰ সান্ত্বনােৰ
ভাৰসা পাবৈল আমাৰ িশক্ষাৰ কাৰেণেহ িলখা ৈহিছল

5 এিতয়া িয জন ৈধযর্ আৰু সান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰ, েতওঁ আেপানােলাকক
খ্রীষ্ট যীচুৰ মত অনুসােৰ এক মন হবৈল সাহাযয্ প্রদান কৰক;
6 এইদেৰ আেপানােলােক এক মেনেৰ আৰু একস্বেৰেৰ আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ প্রশংসা কৰক৷

ইহুদী আৰু অনা-ইহুদী সকলৰ প্রিত যীচুৰ েপ্রম
7 এেতেক ঈশ্বৰৰ মিহমাৰ অেথর্, েযেনৈক খ্রীেষ্ট আেপানােলাকক

গ্রহণ কিৰেল, েতেনৈক আেপানােলােকও ইজেন িসজনক গ্রহণ
কৰক

8 িকয়েনা মই কওঁ, ওপৰ-পুৰুষ সকলক িদয়া প্রিতজ্ঞােবাৰ িনিশ্চত
কিৰবৈল আৰু ঈশ্বৰৰ সতয্তাৰ পেক্ষ খ্রীষ্টক চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ
পিৰচাৰক কৰা হ’ল 9আৰু অনা-ইহুদী েলােকও ঈশ্বৰৰ দয়াৰ অেথর্
েতওঁক েগৗৰৱািন্বত কিৰবৈল, এই িবষেয় এেন ধৰেণ িলখাও আেছ,
‡
“এই কাৰেণ মই অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত েতামাৰ স্তুিত কিৰম;
আৰু েতামাৰ নােমেৰ গীেতা গাম ”

* 15 অধয্ায়:2 1 কিৰ 10:24; িফিল 2:4, 5৷ † 15 অধয্ায়:4 গীত 69:9৷
‡ 15 অধয্ায়:9 গীত 18:49৷
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10 আেকৗ ৈকেছ, §
“েহ অনা-ইহুদী সকল, েতওঁেলাকৰ ৈসেত আনন্দ কৰা ”

11 আেকৗ, *
“প্রভুৰ প্রশংসা কৰা, েহ সকেলা অনা-ইহুদী
আৰু সকেলােৱ েতওঁৰ প্রশংসা কৰক ”

12 আেকৗ িযচয়ােয়া ৈকেছ, †
“িযচয়ৰ পৰা এেন এিট গজািল ‡ওলাব,
িয জেন অনা-ইহুদী সকলৰ ওপৰত শাসন কিৰবৈল উিঠব,
আৰু েতওঁত অনা-ইহুদী েলাক সকেল ভাৰসা কিৰব ”

13 এেতেক আেপানােলােক েযন পিবত্র আত্মাৰ শিক্তেৰ আশাত
উপিচ পিৰব পােৰ, তাৰ বােব আশাৰ আকৰ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক
আৰু িবশ্বাস কৰাৰ সকেলােক আনন্দ আৰু শািন্তেৰ পিৰপূণর্ কৰক

িনজৰ িবষেয় েপৗলৰ নানা কথা আৰু মঙ্গলবাদ
14 েহ েমাৰ ভাই সকল, আেপানােলাকৰ িবষেয় েমাৰ িনজেৰা

এই দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, আেপানােলাক সকেলােৱ জ্ঞানত আৰু
পৰস্পৰক েচতনা িদবৈল সমথর্ ৈহ মঙ্গলভাৱত পিৰপূণর্ ৈহ আেছ

15 িকয়েনা ঈশ্বেৰ েমাক িদয়া এই অনুগ্রহৰ কাৰেণ,
আেপানােলাকক পুনৰ েসঁাৱৰাবৈল িকছুমান িবষয়ত েবিছ সাহেসেৰ
িলিখেলঁা৷ 16অনা-ইহুদী সকেল েযন পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই পিবত্রীকৃত
ৈনেবদয্ স্বৰূেপ পৰম গ্রহণীয় হয়, এই আশেয়েৰ, মই অনা-ইহুদী
সকলৰ বােব খ্রীষ্ট যীচুৰ েসৱকৰূেপ, ঈশ্বৰৰ শুভবাতর্ াৰ পিৰচযর্া
কিৰবৈল পােলঁা৷

17 এেতেক, ঈশ্বৰ সম্বন্ধীয় কাযর্ৰ িবষেয়, খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ শ্লাঘা
আেছ 18 িকয়েনা মই েয েকােনা কাম কিৰেছঁা, এেন কথা মই
েকাৱা নাই৷ েমাৰ বাকয্ আৰু কাযর্ৰ দ্বাৰা অনা-ইহুদী সকলক ঈশ্বৰৰ
বাধয্ কিৰবৰ বােব খ্রীষ্টই েমাৰ েযােগিদ িয কিৰেছ, ইয়াৰ বািহেৰ
আন এেকা কথা কবৈল সাহস নকেৰঁা৷ 19 েতওঁ আচিৰত িচন আৰু
§ 15 অধয্ায়:10 িদ্ৱ িব 32:43৷ * 15 অধয্ায়:11 গীত 117:1৷ † 15
অধয্ায়:12 িযচ 11:1, 10৷ ‡ 15 অধয্ায়:12 গজািল িযচয়ৰ বংশৰ েকােনা এজন
েলাক৷
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আেলৗিকক কাযর্ আৰু পিবত্র আত্মাৰ শিক্তৰ দ্ৱাৰাই এই সকেলা
সাধন কিৰেল; তােত মই িযৰূচােলমৰ পৰা ইলু্লিৰয়াৈলেক আৰু ইয়াৰ
চািৰওফােল খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া সমূ্পণর্ৰূেপ প্রচাৰ কিৰব পািৰেলঁা৷

20 এইদেৰ য’ত খ্রীষ্টৰ নাম েকিতয়াও প্রচাৰ কৰা েহাৱা নাই, েসই
ঠাইত খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰাই েমাৰ লক্ষয্৷ অনয্ েলােক স্থাপন
কৰা মূলৰ ওপৰত সািজবৈল মই িনিবচািৰেলঁা৷ 21 েযেনৈক িলখা
আেছ, § েবােল,
“িয সকলৰ আগত েতওঁৰ িবষেয় সম্বাদ িদয়া নাই, েতওঁেলােক

েদিখব,
আৰু িয সকেল শুনা নাই, েতওঁেলােক বুিজব৷”

22এই কাৰেণ মই আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাবৰ বােব অেনকবাৰ
বাধা পােলঁা; 23 িকন্তু এিতয়া এইেবাৰ অঞ্চলত েমাৰ কাযর্ কিৰবৈল
ঠাই নাই, আৰু বহু বছৰ ধিৰ আেপানােলাকৰ ওচৰত যাবৈল ইচ্ছা
কিৰিছেলঁা৷

24 েযিতয়া মই েস্পইন েদশৈল যাত্রা কিৰম, মই আশা কেৰঁা েয,
মই আেপানােলাকক েদখা পাম আৰু েতিতয়া আেপানােলাকৰ কথাত
িকছু সময় তৃপ্ত ৈহ, পাছত আেপানােলাকৰ দ্ৱাৰাই তাৈল আগবঢ়াই
েথাৱা হ’ম৷ 25 িকন্তু মই এিতয়া পিবত্র েলাকৰ পিৰচযর্াৰ অেথর্
িযৰূচােলমৈল যাওঁ

26 িকয়েনা মািকদিনয়া আৰু আখায়া েদশীয় েলাক সকেল
িযৰূচােলমত থকা পিবত্র েলাক সকলৰ মাজৰ দিৰদ্র সকলৰ অেথর্,
িকছু দান কিৰবৈল ভাল েদিখেল * 27 হয়, েতওঁেলােক েসই িবষেয়
সেন্তাষজনক েদিখেল আৰু প্রকৃতেত েতওঁেলােক িযৰূচােলমত থকা
পিবত্র েলাক সকলৰ ধৰুৱাও আিছল৷ িকয়েনা অনা-ইহুদী সকল
যিদ অপাির্থৱ িবষয়ত েতওঁেলাকৰ সহভাগী হ’ল, েতেনহেল পাির্থৱ
িবষয়েতা েতওঁেলাকৰ শুশ্রূষা কিৰবৈল ধৰুৱা হ’ল †

28 এেতেক মই েযিতয়া েসই কাযর্ সমাপ্ত কিৰম, অথর্াৎ েসই দান
ৰূপ ফল প্রমাণিসদ্ধ কিৰ েতওঁেলাকক েশাধাই িদয়াৰ পাছত, মই
েস্পইন েদশৰ যাত্রাত থােকােত অ◌ােপানােলাকৰ ওচৰৈল যাম
§ 15 অধয্ায়:21 িযচ 52:15৷ * 15 অধয্ায়:26 2 কিৰ 8:1-4৷ † 15
অধয্ায়:27 1 কিৰ 9:11; গাল 6;6৷
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29 আৰু মই জােনা েয, আেপানােলাকৰ ওচৰৈল যাওঁেত, খ্রীষ্টৰ
আশীবর্াদৰ পিৰপূণর্তােৰ যাম

30 েহ ভাই সকল, মই অনুেৰাধ কেৰঁা, প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ দ্বাৰাই
আৰু পিবত্র আত্মাৰ েপ্রমৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক েমাৰ অেথর্, ঈশ্বৰৰ
আগত প্রাথর্না কৰকআৰু েমােৰ ৈসেত প্রাণপেণ যত্ন কৰক; 31 যােত
িযহুদীয়াত থকা আজ্ঞা নমনা সকলৰ পৰা মই েযন ৰক্ষা পাওঁ আৰু
িযৰূচােলমৈল েমাৰ িয পিৰচযর্া, েসেয় পিবত্র েলাক সকলৰ আগত
েযন গ্রহণীয় হয়৷ 32 আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছােৰ আেপানােলাকৰ ওচৰৈল
আনেন্দেৰ ৈগ, আেপানােলাকৰ ৈসেত েযন েমাৰ প্রাণ জুৰাব পািৰম৷

33 শািন্তৰ আকৰ ঈশ্বৰ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক
আেমন

16 অধয্ায়
1 মই আেপানােলাকক িনেবদন কিৰেছঁা েয, িকংিক্রয়া নগৰৰ

মণ্ডলীৰ পিৰচািৰকা ৈফিব নােমেৰ আমাৰ ভনীক, 2 আেপানােলােক
পিবত্র েলাক সকলৰ েযাগয্মেত প্রভুত েতওঁক গ্রহণ কিৰব আৰু
আেপানােলাকৰ পৰা যিদ েকােনা ধৰণৰ সাহাযয্ িবচােৰ, েতেনহেল
সাহাযয্ কিৰব; িকয়েনা েতওঁ অেনক েলাকৰ সহায় আৰু েমাৰ
িনজেৰা উপকাৰ কিৰিছল

3 খ্রীষ্ট যীচুত েমাৰ সহকাৰী েহাৱা িপ্রষ্কা আৰু আিক্কলাক মঙ্গলবাদ
িদব; 4 েতওঁেলােক েমাৰ প্রাণৰ কাৰেণ িনজৰ প্রাণ িদবৈল সাজু
আিছল; মই েতওঁেলাকক ধনয্বাদ িদওঁ আৰু েকৱল মই নহয়,
অনা-ইহুদী সকলৰ আটাই মণ্ডলী সকেলা েলােক েতওঁেলাকক
ধনয্বাদ িদেছ; 5 আৰু েতওঁেলাকৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীেকা
আেপানােলােক মঙ্গলবাদ িদব খ্রীষ্টৰ উেদ্দেশয্ েহাৱা এিচয়া েদশৰ
প্রথম ফল, েমাৰ িয িপ্রয় ইেপিনত, েতওঁেকা মঙ্গলবাদ িদব

6 িয মিৰয়েম আেপানােলাকৰ কাৰেণ বহু পিৰশ্রম কিৰেল, েতওঁক
মঙ্গলবাদ িদব 7 েমাৰ জ্ঞািত আৰু লগৰ বন্দীয়াৰ আৰু পঁাচিন
সকলৰ মাজত প্রিসদ্ধ েহাৱা, েমাতৈকেয়া আেগেয় খ্রীষ্টত আশ্রয়
েলাৱা, িয আন্দ্রিনক আৰু যুিনয়, েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ িদব
8 প্রভুত েমাৰ িপ্রয় আমিপ্লয়াতক মঙ্গলবাদ িদব
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9খ্রীষ্টতআমাৰ সহকাৰী উব্বর্াণকআৰু েমাৰ িপ্রয় স্তাখুক মঙ্গলবাদ
িদব 10 খ্রীষ্টত পৰীক্ষািসদ্ধ, আিপিল্লক মঙ্গলবাদ িদব আিৰষ্টবুলৰ
পিৰয়ালক মঙ্গলবাদ িদব 11 েমাৰ জ্ঞািত েহৰুিদেয়ানক মঙ্গলবাদ
িদব নাির্কচহঁতৰ িয সকল প্রভুত আেছ, েতওঁেলাকক মঙ্গলবাদ
িদব 12 প্রভুত পিৰশ্রমকািৰণী ত্রুেফনা আৰু ত্রুেফাচাক মঙ্গলবাদ
িদব িয িপ্রয় পচীর্েয় প্রভুত বহু পিৰশ্রম কিৰেল, েতওঁক মঙ্গলবাদ
িদব 13প্রভুত মেনানীত ৰূফক,আৰু েমাৰ মাতৃস্বৰূপা েতওঁৰ মাকক
মঙ্গলবাদ িদব 14 অচুঙৃ্কত, িফ্লেগান, হম্মর্া, পােত্রাবা, হিম্মর্, আৰু
এওঁেলাকৰ লগৰ ভাই সকলক মঙ্গলবাদ িদব

15 িফললগ, যুিলয়া, নীিৰয় আৰু েতওঁৰ ভনীেয়ক আৰু ওলুম্প,
এওঁেলাকক আৰু এওঁেলাকৰ লগত থকা সকেলা পিবত্র েলাকেকা
মঙ্গলবাদ িদব 16আেপানােলােক পৰস্পেৰ পিবত্র চুমােৰ মঙ্গলবাদ
কিৰব খ্রীষ্টৰ সকেলা মণ্ডলীেয় আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ

17 েহ ভাই সকল, মই আেপানােলাকক িমনিত কেৰঁা েয, িয সকেল
দল দল ৈহ েগাট সৃষ্টি কিৰ পাপক প্রেৰািচত কেৰ, েতওঁেলাকৰ প্রিত
লক্ষয্ ৰািখব৷ আেপানােলােক িয সতয্ৰ িশক্ষা পােল, েতওঁেলাক েসই
িশক্ষাৰ িবপৰীত; এেনকুৱা েলাকৰ পৰা আেপানােলাক দূৰত থািকব৷*
18 িকয়েনা েতেনকুৱা েলােক আমাৰ প্রভু খ্রীষ্টৰ েসৱাকমর্ নকিৰ, িনজ
িনজ েপটৰ েসৱাকমর্ কেৰ; আৰু মধুৰ বাকয্ আৰু সুন্দৰ কথােৰ
িনেদর্ াষী েলাকৰ মন ভুলায়

19 িকয়েনা আেপানােলাকৰ আজ্ঞাধীনতাৰ কথা সকেলা ঠাইেত
িবয়িপ পিৰেছ েসেয়েহ মই আেপানােলাকৰ কথাত আনন্দ কেৰঁা;
িকন্তু আেপানােলাক উত্তম িবষয়ত জ্ঞানী আৰু মন্দ িবষয়ত েযন শুদ্ধ
হয়, এেয় েমাৰ বাঞ্ছা 20আৰু শািন্তৰ আকৰ ঈশ্বেৰ অিত েসানকােল
চয়তানক আেপানােলাকৰ ভিৰৰ তলত মদ্দর্ ন কিৰব † আমাৰ প্রভু
যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ লগত থাকক

21 েমাৰ সহকাৰী তীমিথয় আৰু স্বজাতীয় লুিকয়া, যােচান আৰু
েচািচপাত্র, এওঁেলােক আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ 22 আৰু
* 16 অধয্ায়:17 2 িথ 3:6, 14৷ † 16 অধয্ায়:20 আ 3:15; প্র 12:9, 10৷
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এই পত্র িলখক িয মই, তির্ত্তয়ই, প্রভুত আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ
কিৰেছঁা

23 েমাৰ আৰু েগােটই মণ্ডলীৰ আলহী শুশ্রূষা কেৰঁাতা গােয়
আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ এই নগৰৰ ভঁৰালী ইৰাস্তেচ আৰু
ক্বাত্তর্ ভােয় আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ 24 ‡ আমাৰ প্রভু যীচু
খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক সকলৈল হওক৷

25 এিতয়া যীচু খ্রীষ্টৰ িবষেয় িয শুভবাতর্ া মই প্রচাৰ কিৰেলঁা, েসই
শুভবাতর্ াৰ মাধয্মত আেপানােলাকক িস্থৰ ৰািখবৈল ঈশ্বৰৰ ক্ষমতা
আেছ৷ অনািদ কালেৰ পৰা ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ৰহসয্ েগাপেন ৰািখিছল,
িকন্তু এিতয়া শুভবাতর্ াৰ মাধয্মত েসয়া প্রকাশ পােল আৰু েসইদেৰই
মই প্রচােৰা কিৰেলঁা৷ 26 সম্প্রিত অনািদ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ দেৰ ভাববাদী
সকেল িলখা শাস্ত্রৰ দ্বাৰাই এিতয়া প্রকািশত হ’ল আৰু আজ্ঞাধীনতাৰ
কাৰেণ সকেলা অনা-ইহুদী েলাকৰ আগত জেনাৱা হ’ল৷ 27 িয
একমাত্র প্রজ্ঞাৱান ঈশ্বৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই, েতওঁেৰই মিহমা িচৰকাল
হওক আেমন

‡ 16 অধয্ায়:24 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত এইদেৰ িলখা আেছ
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