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কিরন্থীয়েদর
প্রিত প্রথম পত্র

1 েপৗল, িযিন ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর েপ্রিরতরূেপআহুত
তঁার কাছ েথেক ও আমােদর ভাই েসািস্থিনর কাছ েথেক এই পত্র৷

2 কিরেন্থর ঈশ্বেরর মণ্ডলী ও যারা খ্রীষ্ট যীশুেত পিবত্র বেল গনয্
হেয়েছ, তােদর উেদ্দেশয্ এই পত্র৷ েতামরা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক
হবার জনয্ আহুত হেয়ছ৷ সব জায়গায় েয সব েলােকরা প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর নােম ডােক তােদর সেঙ্গ েতামরাওআহুত৷ িতিন তােদরও এবং
আমােদরও প্রভু৷

3আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক অনুগ্রহ ও
শািন্ত েযন েতামােদর ওপর বির্ষত হয়৷

েপৗল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন
4 খ্রীষ্ট যীশুর মাধয্েম ঈশ্বর েয অনুগ্রহ েতামােদর িদেয়েছন,

তার জনয্ আিম সবসময় ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানািচ্ছ৷ 5 খ্রীষ্ট যীশুর
আশীবর্ােদ েতামরা সব িকছুেত, সমস্ত রকম বলবার ক্ষমতায় ও জ্ঞােন
উপেচ পড়ছ৷ 6এইভােব খ্রীষ্ট সম্পেকর্ সতয্ েতামােদর মেধয্ প্রমািণত
হেয়েছ৷ 7এর ফেল ঈশ্বেরর কাছ েথেক পাওয়া বরদােনর েকান অভাব
েতামােদর েনই৷ েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অেপক্ষায় আছ; 8 িতিন
েতামােদর েশষ পযর্ন্ত িস্থর রাখেবন, েযন আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
িফের আসার িদন পযর্ন্ত েতামরা িনেদর্ াষ থাক৷ 9 ঈশ্বর িবশ্বস্ত; িতিনই
েসইজন যঁার দ্বারা েতামরা তঁার পুত্র, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
সহভাগীতা লােভর জনয্ আহুত হেয়ছ৷

কিরেন্থ খ্রীষ্ট মণ্ডলীেত সঙ্কট
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10 িকন্তু আমার ভাই ও েবােনরা, আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম
আিম েতামােদর কােছ অনুেরাধ করিছ, েতামােদর পরস্পেরর মেধয্
েযন মৈতকয্ থােক, দলাদিল না থােক৷ েতামরা সকেল েযন এক মন-
প্রাণ হও ও সকেলর উেদ্দশয্ একই হয়৷

11আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েক্লায়ীর বািড়র েলাকেদর কােছ
শুেনিছ েয েতামােদর মেধয্ নানা বাক্-িবতণ্ডা েলেগইআেছ৷ 12আিম
যা বলেত চাই তা হল এই: েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ বেল, “আিম
েপৗেলরঅনুগামী,”আবার েকউ েকউ বেল, “আিমআপেল্লার,”আর
েকউ েকউ বেল, “আিম ৈকফার (িপতেরর),” আবার েকউ েকউ
বেল, “আিম খ্রীেষ্টর অনুগামী৷” 13খ্রীষ্টেক িক ভাগ করা যায়? েপৗল
িক েতামােদর জনয্ কু্রশিবদ্ধ হেয়িছেলন? েতামরা িক েপৗেলর নােম
বািপ্তস্ম িনেয়িছেল? 14আিম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই েয, আিম ক্রীষ্প
ও গায়ঃ ছাড়া েতামােদর আর কাউেক বািপ্তস্ম িদই িন৷ 15 যােত েকউ
বলেত না পাের েয েতামরা আমার নােম বািপ্তস্ম িনেয়ছ৷ 16 তেব হঁয্া,
আিম িস্তফােনর পিরবারেকও বািপ্তস্ম িদেয়িছ৷ এছাড়া আর কাউেক
বািপ্তস্ম িদেয়িছ বেল আমার জানা েনই৷ 17 কারণ খ্রীষ্ট আমােক
বািপ্তস্ম েদবার জনয্ নয় িকন্তু সুসমাচার প্রচােরর জনয্ পািঠেয়েছন৷
িতিন আমােক েসই সুসমাচার জাগিতক জ্ঞােনর ভাষায় প্রচার করেত
পাঠান িন, যােত খ্রীেষ্টর কু্রেশর পরাক্রম িবফল না হয়৷

খ্রীেষ্টর মেধয্ ঈশ্বেরর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা
18 যারা ধ্বংেসর পেথ চেলেছ তােদর কােছ কু্রেশর এই িশক্ষা

মুখর্তা; িকন্তুআমরা যারা উদ্ধার লাভ করিছআমােদর কােছ এ ঈশ্বেরর
পরাক্রমস্বরূপ৷ 19কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ:

“আিম জ্ঞানীেদর জ্ঞান নষ্ট করব
আর বুিদ্ধমানেদর বুিদ্ধ বয্থর্ করব৷” িযশাইয় 29:14
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20 জ্ঞানী েলাক েকাথায়? িশিক্ষত েলাকই বা েকাথায়? এ যুেগর
দাশর্িনকই বা েকাথায়? ঈশ্বর িক জগেতর এই সব জ্ঞানেক মূখর্তায়
পিরণত কেরন িন? 21 তাই ঈশ্বর তঁার প্রজ্ঞায় যখন বুঝেলন েয
জগত তার িনেজর জ্ঞান অনুসাের ঈশ্বরেক েপল না, তখন ঈশ্বর িস্থর
করেলন েয প্রচািরত বাতর্ ার মূখর্তায় যারা িবশ্বাস কের তােদর িতিন
উদ্ধার করেবন৷

22কারণ ইহুদীরা অেলৗিকক িচহ্ন চায়,আরগ্রীকরা প্রজ্ঞার অেন্বষণ
কের৷ 23 িকন্তু আমরা েসই খ্রীষ্ট, িযিন কু্রেশ প্রাণ িদেয়িছেলন,
তঁার সম্বেন্ধ প্রচার কির৷ ইহুদীেদর কােছ তা প্রবল বাধাস্বরূপ আর
অইহুদীেদর কােছ তা মূখর্তাস্বরূপ৷ 24 িকন্তু ইহুদী ও অইহুদী, ঈশ্বর
যােদর আহ্বান কেরেছন তােদর সকেলর কােছ খ্রীষ্টই ঈশ্বেরর পরাক্রম
ও প্রজ্ঞাস্বরূপ৷ 25কারণ ঈশ্বেরর েয মূখর্তা তা মানুেষর জ্ঞােনর েথেক
অেনক েবশী জ্ঞানসম্পন্ন; আর ঈশ্বেরর েয দুবর্লতা তা মানুেষর শিক্ত
েথেক অেনক শিক্তশালী৷

26আমার ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বর েতামােদরআহ্বান কেরেছন৷ একটু
েভেব েদেখা েতা! জগেতর িবচাের েতামরা অেনেক েয জ্ঞানী িছেল
তা নয়, ক্ষমতাসম্পন্ন বয্িক্ত িছেল তাও নয় বা অেনেক েয অিভজাত
বংেশ জেন্মিছেল তাও নয়; 27 িকন্তু ঈশ্বর জগেতর মূখর্ িবষয় সকল
মেনানীত করেলন যােত েসগুিল জ্ঞানীেদর লজ্জা েদয়৷ ঈশ্বর জগেতর
দুবর্ল িবষয় সকল মেনানীত করেলন যােত ঐগুিল বলবানেদর লজ্জা
েদয়৷ 28জগেতর কােছ যা তুচ্ছ ও ঘৃিণত, যার েকান মূলয্ই েনই, েসই
সব ঈশ্বর মেনানীত করেলন, যােত যা িকছু জগেতর ধারণায় মূলয্বান
েসই সমস্তেক িতিন ধ্বংস করেত পােরন৷ 29 ঈশ্বর এই কাজ করেলন
যােত েকউ তঁার সামেন গবর্ করেত না পাের৷ 30ঈশ্বরই েতামােদর খ্রীষ্ট
যীশুর সােথ যুক্ত কেরেছন৷ খ্রীষ্টই আমােদর কােছ ঈশ্বেরর েদওয়া
জ্ঞান, িতিনই আমােদর ধাির্মকতা, পিবত্রতা ও যুিক্ত৷ 31 শােস্ত্র েযমন
েলখা আেছ, “েয েকউ গবর্ কের েস প্রভুেতই গবর্ করুক৷”✡

✡ 1:31: উদৃ্ধিত িযর. 9:24
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2
কু্রেশর ওপর খ্রীষ্ট িবষেয় বাতর্ া

1 আমার ভাই ও েবােনরা, যখন আিম েতামােদর কােছ িগেয়
ঈশ্বেরর সতয্ প্রচার কেরিছলাম, তখন আিম তা অলঙ্কারযুক্ত ও
বুিদ্ধদীপ্ত ভাষায় প্রচার কির িন৷ 2 কারণ আিম িস্থর কেরিছলাম েয
েকবল যীশু খ্রীষ্ট এবং কু্রেশর ওপর তঁার মৃতুয্র কথাই েতামােদর
জানােবা৷ 3আিম েতামােদর কােছ দুবর্েলর মেতা হেয় কঁাপেত কঁাপেত
িগেয়িছলাম৷ 4 তাই আমার িশক্ষা ও আমার প্রচার প্রেরাচনামূলক
জ্ঞােনর কথায় ভরা িছল না, বরং আমার িশক্ষাগুিলেত আত্মার শিক্তর
প্রমাণ িছল, 5 যােত েতামােদর িবশ্বাস েযন মানুেষর জ্ঞােনর ওপর
িনভর্ র না কের ঈশ্বেরর শিক্তর উপর িনভর্ র কের৷

ঈশ্বেরর জ্ঞান
6 িকন্তু তবু আমরা পিরপক্কেদর কােছ জ্ঞােনর কথা বিল, েসই জ্ঞান

পাির্থব জ্ঞােনর মেতা নয়, তা এই যুেগর শাসকেদর জ্ঞােনর মেতা নয়,
েসই শাসকরা েতা শিক্তহীন হেয় পেড়েছ৷ 7 িকন্তু আমরা িনগূঢ়তেত্ত্ব
ঈশ্বেরর জ্ঞােনর কথা বিল৷ েসই জ্ঞান গুপ্ত িছল এবং ঈশ্বর আমােদর
মিহমািন্বত করেবন বেল এিবষয় সৃষ্টির পূেবর্ই িস্থর কের েরেখিছেলন৷
8এই যুেগর শাসকেদর মেধয্ েকউ তা েবােঝিন, যিদ বুঝত তেব তারা
কখনও মিহমাপূণর্ প্রভুেক কু্রেশ িবদ্ধ করত না৷ 9 িকন্তু শােস্ত্র েযমন
েলখা আেছ:

“ঈশ্বরেক যারা ভালবােস,
তােদর জনয্ িতিন যা প্রস্তুত কেরেছন,

েকান মানুষ তা কখনও েচােখ েদেখিন,
কােন েশােনিন, এমন িক কল্পনাও কেরিন৷” িযশাইয় 64:4

10 িকন্তু আমােদর কােছ ঈশ্বর তঁার আত্মার দ্বারা তা প্রকাশ কেরেছন৷
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কারণ আত্মা সব িকছুর অনুসন্ধান কেরন, এমন িক ঈশ্বেরর িনগূঢ়
তেত্ত্বর অনুসন্ধান কেরন৷ 11 িবষয়িট এই রকম: েকান মানুষ অপের
িক িচন্তা করেছ তা জােন না৷ েকবল েসই বয্িক্তর আত্মা, েয তার
অন্তের থােক েসই জােন৷ েতমিন ঈশ্বর িক িচন্তা কেরন তা েকউ জােন
না, েকবল ঈশ্বেরর আত্মা জােনন৷ 12আমরা জগেতর আত্মােক গ্রহণ
কির িন িকন্তু ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয আত্মা এেসেছন তঁােকই আমরা
েপেয়িছ, েযন ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােদর যা যা দান কেরেছন তা
জানেত পাির৷

13 েসই সব িবষেয় বলেত িগেয়আমরা মানিবকজ্ঞােনর িশক্ষানুরূপ
কথায় নয়, িকন্তু পিবত্র আত্মার িশক্ষানুসাের বেলিছ, আিত্মক িবষয়
েবাঝােত আিত্মক কথাই বয্বহার করিছ৷ 14 যার মেধয্ ঈশ্বেরর আত্মা
েনই েস আত্মা েথেক েয িবষয়গুিল আেস তা গ্রহণ করেত পাের
না, কারণ তার কােছ েস সব মূখর্তা৷ েয বয্িক্তর মেধয্ পিবত্র আত্মা
েনই েস আিত্মক কথা বুঝেত পাের না, কারণ েসই িবষয়গুিল েকবল,
আিত্মকভােবই িবচার করা যায়৷ 15 িকন্তু আিত্মক বয্িক্ত সকল িবষেয়
িবচার করেত পাের৷ অনয্ েকউ তার সম্বেন্ধ িবচার করেত পাের না৷
কারণ শাস্ত্র বলেছ:

16 “েক প্রভুর মন েজেনেছ,
েয তঁােক িনেদর্ শ িদেত পাের?” িযশাইয় 40:13

িকন্তু খ্রীেষ্টর মন আমােদর আেছ৷

3
মানুষেক অনুসরণ করা ভুল

1আমার ভাই ও েবােনরা,আিম েতামােদর সেঙ্গআিত্মক েলাকেদর
মেতা কথা বলেত পাির িন৷ খ্রীষ্টীয় জীবেন েতামরা িশশু বেল
েতামােদর কােছ জাগিতক ভাবাপন্ন েলাকেদর মেতা কথা বলিছ৷
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2 আিম েতামােদর শক্ত েকান খাদয্ না িদেয় েতামােদর দুধ পান
কিরেয়িছ, কারণ তখনও েতামরা শক্ত খাদয্ গ্রহণ করেত প্রস্তুত
িছেল না; এমন িক েতামরা এখনও প্রস্তুত হও িন৷ 3 েতামরা এখনও
আিত্মক েলাক হেয় ওেঠা িন৷ েতামরা আজও জাগিতক ভাবাপন্ন,
কারণ েতামােদর মেধয্ ঈষর্া ও িববাদ রেয়েছ, আর তােতই জানা
যায় েয েতামরা আিত্মক েলাক নও; েতামরা জাগিতক েলাকেদর
মেতাই চলছ৷ 4 কারণ েতামােদর মেধয্ যখন েকউ বেল, “আিম
েপৗেলর েলাক,” আবার েকউ বেল, “আিম আপেল্লার েলাক” তখন
িক েতামরা জাগিতক েলাকেদর মেতাই বয্বহার করছ না?

5 আপেল্লা েক? আর েপৗলই বা েক? আমরা ঈশ্বেরর দাস মাত্র,
যােদর দ্বারা েতামরা িবশ্বাসী হেয়ছ৷ প্রভু আমােদর এক একজনেক
েযমন কাজ িদেয়েছন আমরা েতমন কেরিছ৷ 6 আিম বীজ বুেনিছ,
আপেল্লা জল িদেয়েছন, িকন্তু ঈশ্বরই বৃিদ্ধ দান কেরেছন৷ 7 তাই েয
বীজ েবােন বা েয জল েদয় েস িকছু নয়, িকন্তু ঈশ্বর, িযিন বৃিদ্ধ দান
কেরন িতিনই সব৷ 8 েয বীজ েবােন ও েয জল েদয় তােদর উেদ্দশয্
এক; তারা প্রেতয্েক িনেজর িনেজর কমর্ অনুসাের ফল পােব৷ 9কারণ
আমরা পরস্পর ঈশ্বেররই সহকমীর্৷ েতামরা এক শসয্েক্ষেত্রর মেতা,
যার মািলক স্বয়ং ঈশ্বর৷
েতামরা ঈশ্বেরর গৃহ৷ 10 ঈশ্বর আমায় েয ক্ষমতা িদেয়েছন েসই

অনুসাের আিম অিভজ্ঞ স্থপিতর মেতা ভীত েগঁেথিছ৷ িকন্তু অনয্রা
তার ওপর গঁাথেছ, তেব প্রেতয্েক েযন লক্ষয্ রােখ িকভােব তারা তার
ওপর গঁােথ৷ 11 েয ভীত গঁাথা হেয়েছ তা ছাড়া অনয্ িভিত্তমূল েকউ
স্থাপন করেত পাের না, েসই ভীত হেচ্ছন যীশু খ্রীষ্ট৷ 12 এই ভীেতর
ওপের েকউ যিদ েসানা, রূেপা, মূলয্বান পাথর, কাঠ, খড় বা িবছািল
িদেয় গঁােথ 13 তেব প্রেতয্ক েলােকর িনজস্ব কাজ স্পষ্টরূেপ প্রকাশ
পােবই৷ েসই িবচােরর িদন* তা প্রকাশ কের েদেব, কারণ েসই িদনিট
আসেব আগুন িনেয় আর েসই আগুনই প্রেতয্েকর কাজ িক রকম তা
যাচাই করেব৷ 14 েয যা েগঁেথেছ তা যিদ িটেক থােক তেব েস পুরস্কার
পােব, 15আর যিদ কােরার কাজ পুেড় যায় তেব তােক ক্ষিত স্বীকার
* 3:13: িবচােরর িদন ঐ িদন খ্রীষ্ট সমস্ত েলােকর িবচােরর জনয্ আসেছন৷
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করেত হেব৷ েস িনেজ রক্ষা পােব; িকন্তু তার অবস্থা আগুেনর মধয্
িদেয় পার হেয় আসা েলােকর মেতা হেব৷

16 েতামরা িক জান না েয েতামরা ঈশ্বেরর মিন্দর, আর ঈশ্বেরর
আত্মা েতামােদর মেধয্ বাস কেরন? 17 যিদ েকউ ঈশ্বেরর মিন্দর
ধ্বংস কের তেব ঈশ্বর তােক ধ্বংস করেবন, কারণ ঈশ্বেরর মিন্দর
পিবত্র আর েসই মিন্দর েতামােদরই৷

18 েতামরা িনেজেদর ফঁািক িদও না৷ েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ
িনেজেক এইজগেতর িদক িদেয়জ্ঞানী মেন কের, তেব েস মূখর্ হেলও
েযন প্রকৃত জ্ঞানী হেত পাের৷ 19 কারণ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত এই জগেতর
জ্ঞান মূখর্তা স্বরূপ৷ শােস্ত্র েলখা আেছ: “িতিন (ঈশ্বর) জ্ঞানীেদর
তােদর ধূতর্ তায় ধের েফেলন৷”✡ 20আবার েলখা আেছ, “জ্ঞানীেদর
সমস্ত িচন্তাই েয অসার তা প্রভু জােনন৷”✡ 21তাই েকউ েযন মানুষেক
িনেয় গবর্ না কের, কারণ সবই েতা েতামােদর; 22 তা েস েপৗল,
আপেল্লা, ৈকফা (িপতর) েহাক্ বা এই জগৎ জীবন বা মৃতুয্ই েহাক্৷
বতর্ মান বা ভিবষয্ত যা িকছু বল সব িকছু েতামােদর, 23আর েতামরা
খ্রীেষ্টর ও খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর৷

4
খ্রীেষ্টর েপ্রিরতগণ

1 েলাকেদর কােছ আমােদর পিরচয় এই েহাক্ েয, আমরা খ্রীেষ্টর
েসবক এবং আমরা ঈশ্বেরর িনগূঢ়তত্ত্বরূপ সম্পেদর ভারপ্রাপ্ত মানুষ৷
2 যারা এই সম্পেদর ভারপ্রাপ্ত মানুষ তারা এই কােজ িবশ্বস্ত িকনা তা
েদখেত হেব৷ 3 েতামরা বা েকান মানুেষর িবচার সভা আমার িবচার
করুক তােত আমার িকছু যায় আেস না, এমন িক আিম আমার
িনেজরও িবচার কির না৷ 4আমার িবেবক পিরষ্কার, তবুও এেত আিম
িনেদর্ াষ প্রিতপন্ন হই না৷ প্রভুই আমার িবচার কেরন৷ 5 তাই যথাথর্
সমেয়র আেগ অথর্াৎ প্রভু আসার আেগ, েতামরা েকান িকছুর িবচার
✡ 3:19: উদৃ্ধিত ইেয়াব 5:13 ✡ 3:20: উদৃ্ধিত গীত 94:11
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কেরা না৷ আজ যা িকছু অন্ধকাের লুকােনা আেছ িতিন তা আেলােত
প্রকাশ করেবন;আর িতিন মানুেষর মেনর গুপ্ত িবষয়জািনেয় েদেবন৷

6ভাই ও েবােনরা, েতামরা েযন বুঝেত পার তাই আপেল্লা ওআমার
উদাহরণ িদেয় এইসব কথা বললাম, “েযন েতামরা েশখ েয শােস্ত্র
যা েলখা আেছ তার বাইের েযেত েনই৷” তাহেল েতামরা একজেনর
িবরুেদ্ধ অনয্ জনেক িনেয় গবর্ করেব না৷ 7 তুিম েয অনয্েদর েথেক
ভাল তা েক বেলেছ? আর তুিম যা ঈশ্বেরর কাছ েথেক দান িহসােব
পাও িন, এমনই বা িক েতামার আেছ? আর যখন তুিম সব িকছু দান
িহেসেব েপেয়ছ, তখন দান িহেসেব পাও িন, েকন এমন গবর্ করছ?

8 েতামরা মেন করছ, েতামােদর যা িকছু প্রেয়াজন েতামরা এখনই
েস সব েপেয় িগেয়ছ৷ েতামরা মেন কর েতামরা এখন ধনী হেয়
িগেয়ছ; আর আমােদর ছাড়াই েতামরা রাজা হেয় িগেয়ছ৷ অবশয্
সিতয্ সিতয্ই েতামরা রাজা হেয় েগেল ভােলাই হত! তাহেল আমরাও
েতামােদর সেঙ্গ রাজা হেত পারতাম৷ 9 হতয্া করা হেব বেল যােদর
িমিছেলর েশেষ প্রদশর্নীর জনয্ রাখা হয়, আমার মেন হয় ঈশ্বর
আমােদর অথর্াৎ েপ্রিরতেদর িঠক েতমিন সকেলর েশেষ েরেখেছন৷
আমরা সারা জগেতর কােছ অথর্াৎ স্বগর্দূতেদর ও মানুেষর কােছ
েযন েদখার সামগ্রী হেয়িছ৷ 10আমরা খ্রীেষ্টর জনয্ মূখর্ হেয়িছ, আর
েতামরা খ্রীেষ্টেত বুিদ্ধমান হেয়ছ৷ আমরা দুবর্ল, িকন্তু েতামরা বলবান৷
েতামরা সম্মান লাভ কেরছ, িকন্তু আমরা অসম্মািনত৷ 11 এই মুহূতর্
পযর্ন্ত আমরা কু্ষধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পািচ্ছ৷ আমােদর পরেণ জীণর্ বস্ত্র,
আমােদর চেপটাঘাত করা হেচ্ছ, আমােদর বাসস্থান বলেত েকান িকছু
েনই৷ 12জীিবকার জনয্ আমরা িনেজর হােত কিঠন পিরশ্রম করিছ৷
েলােক আমােদর িনন্দা করেল আমরা তােদর আশীবর্াদ কির, যখন
িনযর্াতন কের তখন আমরা তা সহয্ কির৷ 13 েকউ অপবাদ িদেল তার
সেঙ্গ ভাল কথা বিল৷ আজ পযর্ন্ত আমরা েযন জগেতর আবজর্ না ও
দুিনয়ার জঞ্জাল হেয় রেয়িছ৷

14 েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ আিম এসব কথা িলখিছ না বরং
আমার িপ্রয় সন্তান িহসােব সাবধান করার জনয্ই িলখিছ৷ 15 কারণ
েতামােদর খ্রীেষ্ট দশ হাজার গুরু থাকেত পাের, িকন্তু েতামােদর িপতা
অেনক েনই৷ আিম খ্রীষ্ট যীশুেত সুসমাচার প্রচােরর মাধয্েম েতামােদর
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আিত্মক িপতা হেয়িছ৷ 16 তাই আিম েতামােদর িবনিত করিছ, েতামরা
আমার অনুগামী হও৷ 17এই জনয্ই আিম প্রভুেতআমার িপ্রয় ও িবশ্বস্ত
সন্তান িহসােব তীমিথয়েক েতামােদর কােছ পািঠেয়িছ৷ খ্রীষ্ট যীশুেত
আিম েয সব পেথ চিল তা েস েতামােদর মেন কিরেয় েদেব৷ প্রেতয্ক
জায়গায় প্রেতয্ক মণ্ডলীেত আিম েসই পেথর িবষয় িশক্ষা িদেয়িছ৷

18 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ এই মেন কের খুব গবর্ কের েবড়ােচ্ছ
েয আিম েতামােদর কােছ আসিছ না৷ 19 যাই েহাক্ যিদ প্রভুর ইচ্ছা
হয় তেব খুব শীঘ্রই আিম েতামােদর কােছ আসব এবং এই দািম্ভক
েলাকেদর কথা শুনেত নয়, তােদর ক্ষমতা িক তা জানব৷ 20 কারণ
ঈশ্বেরর রাজয্ েকবল কথার বয্াপার নয়, তা পরাক্রেমরও৷ 21 েতামরা
িক চাও? েতামরা িক চাও েয শািস্ত িদেত আিম েতামােদর কােছ েবত
িনেয় আিস, অথবা ভালবাসা ও শান্ত মেনাভােব আিস?

5
মণ্ডলীেত ৈনিতক সমসয্া

1একথা সিতয্ েশানা যােচ্ছ েয েতামােদর মেধয্ েযৗন পাপ রেয়েছ৷
এমন েযৗন পাপ যা িবধমীর্েদর মেধয্ও েদখা যায় না; একজন নািক তার
সত্ মার সেঙ্গ অৈবধ জীবনযাপন করেছ৷ 2 েতামরা তবুও িনেজেদর
িবষেয় গবর্ করছ৷ এর পিরবেতর্ েতামােদর িক মমর্াহত হওয়া উিচত
িছল না? এমন পাপ কাজ েয কেরেছ তােক েতামােদর সহভাগীতা
েথেক বার কের েদওয়া উিচত িছল৷ 3 ৈদিহকভােব আিম উপিস্থত
না থাকেলও আত্মােত আিম েতামােদর সেঙ্গই আিছ৷ েয এই রকম
অনয্ায় কাজ কেরেছ, েতামােদর মেধয্ উপিস্থত েথেকই আিম তার
িবচার কেরিছ৷ 4 প্রভু যীশুর নােম েতামরা একিত্রত হও৷ েস সভায়
আিম আত্মােত উপিস্থত থাকব, আর প্রভু যীশুর পরাক্রম েতামােদর
মেধয্ িবরাজ করেব৷ 5 তখন েসই েলাকেক শািস্তর জনয্ শয়তােনর
হােত সঁেপ িদও েযন তার পাপময় েদহ ধ্বংস হয়; িকন্তু েযন প্রভু
যীশুর িদেন তার আত্মা উদ্ধার লাভ কের৷

6 েতামােদর গবর্ করা েশাভা পায় না৷ েতামরা েতা এ কথা জান
েয, “একটুখািন খািমর ময়দার সমস্ত তালটােক ফঁািপেয় েতােল৷”
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7 েতামােদর মধয্ েথেক পুরােনা খািমর বার কের েফল, েযন েতামরা
এক নতুন তাল হেত পার৷ খ্রীষ্টীয়ান িহসােব েতামরা েতা খািমরিবহীন
রুিটর মেতাই, কারণ খ্রীষ্ট, িযিন আমােদর িনস্তারপবীর্য় েমষশাবক,
িতিন আমােদর জনয্ বিল হেয়েছন৷ 8 তাই এস, আমরা িনস্তারপেবর্র
েভাজ েসই রুিট িদেয় পালন কির যার মেধয্ েসই পুরােনা খািমর েনই৷
েসই পুরােনা খািমর হল পাপ ও দুষ্টতা; িকন্তু এস আমরা েসই রুিট
গ্রহণ কির যার মেধয্ খািমর েনই, এ হল আন্তিরকতা ও সেতয্র রুিট৷

9আমারআেগর িচিঠেতআিম েতামােদর িলেখিছলাম েযন েতামরা
েযৗন পােপ িলপ্ত েলােকেদর সেঙ্গ েমলােমশা না কর৷ 10তেব হঁয্া, এই
জগেতর যারা নষ্ট চিরেত্রর েলাক, েলাভী, ঠগবাজ বা প্রিতমাপূজক
তােদর কথা অবশয্ বিলিন, কারণ তাহেল েতা েতামােদর জগেতর
বাইের চেল েযেত হেব৷ 11 তেব আিম এখন িলখিছ েয, েয েকউ
িনেজেক িবশ্বাসী বেল পিরচয় েদয়, অথচ নষ্ট চিরেত্রর েলাক, েলাভী,
প্রিতমাপূজক, িননু্দক, মাতাল বা ঠগবাজ এরকম েলােকর সেঙ্গ
েমলােমশা কেরা না৷ এমন িক তার সেঙ্গ খাওয়া-দাওয়াও কেরা না৷

12-13 বাইেরর েলাকেদর িবচার করার আমার িক দরকার? িকন্তু
মণ্ডলীর েভতেরর েলাকেদর িবচার করা িক েতামােদর উিচত নয়?
যারা মণ্ডলীর বাইেরর েলাক তােদর িবচার ঈশ্বর করেবন৷ শাস্ত্র বলেছ,
“েতামােদর মধয্ েথেক দুষ্ট েলাকেক বার কের দাও৷”✡

6
খ্রীষ্টীয়ানেদর মেধয্ িবচােরর সমসয্া

1 েতামােদর মেধয্ কােরা যিদ অপেরর িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ
থােক তেব েস েকান্ সাহেস ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর কােছ না িগেয়
আদালেত িবচারকেদর অথর্াৎ অধাির্মকেদর কােছ যায়? 2 েতামরা
িনশ্চয় জান েয ঈশ্বেরর েলাকরা জগেতর িবচার করেব৷ েতামােদর
দ্বারাই যখন জগেতর িবচার হেব, তখন েতামরা িক এই সামানয্
িবষেয়র িবচার করার অেযাগয্? 3 েতামরা িক জান না েয আমরা
স্বগর্দূতেদরও িবচার করব? তাই যিদ হয় তেব েতা এই জীবেনর
✡ 5:12-13: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 22:21, 24
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িবষয়গুিল সম্পেকর্ ও আমরা িনিশ্চতভােব িবচার করেত পাির৷ 4 তাই
েতামােদর িনেজেদর মেধয্ যিদ েকান নািলশ থােক, তেব যারা মণ্ডলীর
েলাক নয় তােদরই িক েতামরা িবচার করার জনয্ িঠক করেব?
5 েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ আিম এই কথা বলিছ: এটা খুব খারাপ,
েতামােদর মেধয্ সিতয্ই িক এমন েকান জ্ঞানী েলাক েনই েয ভাইেদর
মেধয্ িববাদ বাধেল তার মীমাংসা কের িদেত পােব? 6 িকন্তু এক ভাই
অনয্ ভাইেয়র িবরুেদ্ধ আদালেত যােচ্ছ, তাও আবার অিবশ্বাসীেদর
সামেন!

7 েতামরা েয এেক অপেরর িবরুেদ্ধ মামলা করছ এেত প্রমাণ হেচ্ছ
েয েতামরা পরাস্ত হেয়ছ৷ তার েচেয় ভাল হয় যিদ তুিম কাউেক েতামার
িবরুেদ্ধ অনয্ায় করেত দাও৷ ভাল হয় কাউেক যিদ েতামায় প্রতারণা
করেত দাও৷ 8 িকন্তু েতামরা িনেজরাই অনয্ায় করছ, েতামরাই বঞ্চনা
করছ! আর তা েতামােদর িবশ্বাসী খ্রীষ্টীয়ান ভাইেদর প্রিতই করছ!

9-10 েতামরা িনশ্চয় জােনা েয ঈশ্বেরর রােজয্ অধাির্মক েলাকেদর
েকান স্থান েনই? িনেজেদর ঠিকও না! যারা বয্িভচারী, অৈনিতক
েযৗনচারী, যারা প্রিতমার পূজা কের, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকারী,
ঈশ্বেরর রােজয্ এেদর েকান অিধকার েনই৷ েসই রকম যারা েচার,
েলাভী, মাতাল, যারা পরিনন্দা কের ও যারা প্রতারক তারা ঈশ্বেরর
রােজয্র অিধকারী হেব না৷ 11 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ এই ধরেণর
েলাক িছেল, িকন্তু েতামরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম ও ঈশ্বেরর আত্মায়
িনেজেদর েধৗত কেরছ, পিবত্র হেয়ছ, েতামরা ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক
প্রিতপন্ন হেয়ছ৷

িনেজর েদহ ঈশ্বেরর েগৗরেবর জনয্ বয্বহার কর
12 “সব িকছু করার অিধকার আমার আেছ,” িকন্তু সব িকছু করা

েয িহতকর তা নয়৷ হঁয্া, “সব িকছু করার অিধকার আমার আেছ,”
িকন্তু আিম েকান িকছুর দাস হব না৷ 13 খাবার েতা েপেটর জনয্,
আর েপট েতা খাবােরর জনয্, িকন্তু ঈশ্বর এেদর উভেয়রই েলাপ
করেবন৷আমােদর েদহ েযৗন পাপ কােযর্র জনয্ নয়, প্রভুরই জনয্আর
প্রভুও এই েদেহর জনয্৷ 14ঈশ্বর আপন পরাক্রেমর দ্বারা প্রভু যীশুেক
মৃতেদর মধয্ েথেক উিত্থত কেরেছন, িতিন আমােদরও ওঠােবন৷
15 েতামরা িক জান না েয েতামােদর েদহ খ্রীেষ্টর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ স্বরূপ?
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তাহেল িক েতামরা খ্রীেষ্টর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ িনেয় েবশয্ার েদেহর সেঙ্গ যুক্ত
করেব? 16 না, কখনই না৷ েতামরা িক জান না, েয েবশয্ার সেঙ্গ যুক্ত
হয় েস তার সেঙ্গ এক েদহ হয়? কারণ শাস্ত্র বলেছ, “তারা দুজন এক
েদহ হেব৷”✡ 17 িকন্তু েয প্রভুর সেঙ্গ িনেজেক যুক্ত কের, েস তঁার
সেঙ্গ আত্মায় এক হয়৷

18 েযৗন পাপ েথেক দূের থাক৷ েয বয্িক্ত পাপকাযর্য্ কের তা তার
েদেহর বাইের কের, িকন্তু েয েযৗন পাপ কের েস তার েদেহর িবরুেদ্ধই
পাপ কের৷ 19 েতামরা িক জান না, েতামােদর েদহ পিবত্র আত্মার
মিন্দর, িতিন েতামােদর মেধয্ বাস কেরন, যােক েতামরা ঈশ্বেরর কাছ
েথেক েপেয়ছ? েতামরা েতা আর িনেজেদর নও৷ 20কারণ েতামােদর
মূলয্ িদেয় েকনা হেয়েছ; তাই েতামােদর েদেহর দ্বারা ঈশ্বেরর েগৗরব
কর৷

7
িববাহ িবষয়ক কথা

1 েতামরা েয সব িবষেয় িলেখছ েস সম্বেন্ধ এখন আেলাচনা
করব৷ একজন পুরুেষর িবেয় না করাই ভাল৷ 2 েকান পুরুেষর েকান
স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ েযৗন সম্পকর্ না থাকাই ভাল৷ িকন্তু েযৗন পােপর
িবপদ আেছ, তাই প্রেতয্ক পুরুেষর িনজ স্ত্রী থাকাই উিচত, আবার
প্রেতয্ক স্ত্রীেলােকর িনজ স্বামী থাকা উিচত৷ 3 স্ত্রী িহসােব তার যা যা
বাসনা স্বামী েযন অবশয্ই তােক তা েদয়; িঠক েতমিন স্বামীর সব
বাসনাও েযন স্ত্রী পূণর্ কের৷ 4 স্ত্রী িনজ েদেহর ওপর দাবী করেত
পাের না, িকন্তু তার স্বামী পাের৷ িঠক েসই রকম স্বামীরও িনজ েদেহর
ওপর দাবী েনই, িকন্তু তার স্ত্রীর আেছ৷ 5 স্বামী, স্ত্রী েতামরা এেক
অপেরর সেঙ্গ িমিলত হেত আপিত্ত কেরা না, েকবল প্রাথর্না করার
জনয্ উভেয় পরামশর্ কের অল্প সমেয়র জনয্ আলাদা থাকেত পার,
পের আবার একসেঙ্গ িমিলত হেয়া েযন েতামােদর অসংযমতার জনয্
শয়তান েতামােদর প্রেলাভেন েফলেত না পাের৷ 6 আিম এসব কথা
হুকুম করার ভাব িনেয় বলিছ না, িকন্তু অনুমিত িদিচ্ছ৷ 7আমার ইচ্ছা
✡ 6:16: উদৃ্ধিত আিদ 2:24
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সবাই েযন আমার মেতা হয়, িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বেরর কাছ েথেক
িভন্ন িভন্ন বরদান েপেয়েছ, একজন এক রকম, আবার অনয্জন অনয্
রকম৷

8 অিববািহত আর িবধবােদর সম্পেকর্ আমার বক্তবয্, “তারা যিদ
আমার মেতা অিববািহত থাকেত পাের তেব তােদর পেক্ষ তা মঙ্গল৷
9 িকন্তু যিদ তারা িনেজেদর সংযত রাখেত না পাের তেব িবেয় করুক,
কারণ কােমর জ্বালায় জ্বেল পুেড় মরার েচেয় বরং িবেয় করা অেনক
ভাল৷”

10এখন যারা িববািহত তােদরআিম এইআেদশ িদিচ্ছ৷ অবশয্আিম
িদিচ্ছ না, এ আেদশ প্রভুরই � েকান স্ত্রী েযন তার স্বামীেক পিরতয্াগ
না কের৷ 11 যিদ েস স্বামীেক েছেড় যায় তেব তার একা থাকা উিচত
অথবা েস েযন তার স্বামীর কােছ িফের যায়৷ স্বামীর উিচত নয় স্ত্রীেক
পিরতয্াগ করা৷

12 এখন আিম অনয্ সমস্ত েলাকেদর বিল, আিম বলিছ, প্রভু নয়৷
যিদ েকান খ্রীষ্টানুসারী ভাইেয়র অিবশ্বাসী স্ত্রী থােক আর েসই স্ত্রী তার
সেঙ্গ থাকেত রাজী থােক, তেব েসই স্বামী েযন তােক পিরতয্াগ না
কের৷ 13 আবার যিদ েকান খ্রীষ্টানুসারী স্ত্রীেলােকর অিবশ্বাসী স্বামী
থােক আর েসই স্বামী তার সেঙ্গ থাকেত রাজী থােক তেব েসই স্ত্রী
েযন তার স্বামীেক তয্াগ না কের৷ 14 কারণ িবশ্বাসী স্ত্রীর মধয্ িদেয়
েসই অিবশ্বাসী স্বামী আর িবশ্বাসী স্বামীর মধয্ িদেয় েসই অিবশ্বাসী স্ত্রী
পিবত্রতা লাভ কের৷ তা না হেল েতামােদর েছেল েমেয়রা অশুিচ হত,
িকন্তু এখন তারা পিবত্র৷

15 যাই েহাক্ যিদ অিবশ্বাসী িবশ্বাসীেক েছেড় েযেত চায় তেব তােক
তা করেত দাও৷ তখন ভাই বা েবান বাধয্বাধকতার জনয্ আটেক
থাকেব না৷ ঈশ্বর আমােদর শািন্তময় জীবনযাপেনর জনয্ই আহ্বান
কেরেছন৷ 16 িবশ্বাসী স্ত্রী, তুিম হয়েতা েতামার স্বামীেক উদ্ধােরর পথ
কের েদেব এবং িবশ্বাসী স্বামী তুিম এইবােব হয়েতা েতামার স্ত্রীর
উদ্ধােরর কারণ হেয় উঠেব৷

ঈশ্বেরর আহ্বান অনুসাের জীবনযাপন কর
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17 প্রভু যােক েয দািয়ত্ব িদেয়েছন, আর ঈশ্বর যােক েযমন আহ্বান
কেরেছন, েস েসইভােব জীবনযাপন করুক৷ এই আেদশ আিম সব
মণ্ডলীেত িদিচ্ছ৷ 18 কাউেক িক সুন্নত হওয়া অবস্থায় আহ্বান করা
হেয়েছ? েস েযন সুন্নতেক বািতল না কের৷ কাউেক িক অসুন্নত
অবস্থায় আহ্বান করা হেয়েছ? তার সুন্নত হওয়ার প্রেয়াজন েনই৷
19 সুন্নত েহাক্ বা না েহাক্, তা গুরুত্বপূণর্ নয়, ঈশ্বেরর আেদশ পালনই
হল গুরুত্বপূণর্ িবষয়৷ 20 ঈশ্বর যােক েয অবস্থায় আহ্বান কেরেছন,
েস েসই অবস্থােতই থাকুক৷ 21 যখন েতামােক আহ্বান করা হেয়িছল,
তখন িক তুিম দাস িছেল? এই অবস্থায় েতামার েযন দুঃখ না হয়;
িকন্তু তুিম যিদ স্বাধীন হেত পার, তেব তার সুেযাগ গ্রহণ কর৷ 22 দাস
অবস্থায় প্রভু যােক আহ্বান কেরেছন, েস প্রভুর স্বাধীন েলাক৷ েয
স্বাধীন অবস্থায় খ্রীেষ্টর ডাক শুেনেছ, েস প্রভুর দােস পিরণত হেয়েছ৷
23 মূলয্ িদেয় েতামােদর েকনা হেয়েছ৷ েতামরা সামানয্ মানুেষর দাসত্ব
কেরা না৷ 24ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বেরর কাছ েথেক নতুন জীবন পাবার
সময় েতামরা েয েযমন অবস্থায় িছেল এখন েসই অবস্থােতই ঈশ্বেরর
সেঙ্গ থাক৷

িববাহ িবষেয় প্রশ্ন
25এখন কুমারী েমেয়েদর প্রসেঙ্গ আিস৷ তােদর সম্বেন্ধ প্রভুর কাছ

েথেক আিম েকান আেদশ পাই িন৷ তেব এ িবষেয় আমার িনজস্ব মত
প্রকাশ করিছ৷ ঈশ্বেরর কােছ আিম দয়া েপেয়িছ, এই জনয্ েতামরা
আমার ওপর িনভর্ র করেত পার৷ 26 আিম মেন কির, বতর্ মােন এই
সঙ্কটময় সমেয় েকান বয্িক্তর পেক্ষ েস েযমন আেছ েতমিন থাকাই
ভাল৷ 27 তুিম িক েকান স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ িববািহত? তেব তােক তয্াগ
করার েচষ্টা কেরা না৷ তুিম িক েকান স্ত্রীেলাক েথেক মুক্ত আছ?
তাহেল স্ত্রী েপেত েচেযা না৷ 28 িকন্তু তুিম যিদ িবেয় কর তােত েতামার
েকান পাপ হয় না; আর েকান কুমারী যিদ িবেয় কের তাহেল েস পাপ
কের না৷ িকন্তু এমন েলাকেদর জীবেন সমসয্ার মেধয্ পড়েত হেব৷
এই কষ্ট এড়ােত আিম েতামােদর সাহাযয্ করেত চাই৷
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29 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর েয কথা বলেত চাইিছ, সময়
খুব েবশী েনই, তাই যােদর স্ত্রী আেছ প্রভুর েসবার জনয্ এখন েথেক
তারা এমনভােব চলুক েযন তােদর স্ত্রী েনই; 30আর যারা দুঃখ করেছ,
তারা এমনভােব চলুক েযন দুঃখ করেছ না, যারা আনিন্দত তারা
এমনভােব চলুক েযন আনন্দ করেছ না৷ যারা েকনাকাটা করেছ, তারা
এমনভােব করুক েযন যা িকেনেছ তা তােদর িনেজেদর নয়৷ 31 যারা
সংসাের িবষয় বস্তু বয্বহার কের, তারা েযন পুনর্মাত্রায় তােত আসক্ত
না হয়, কারণ এই সংসােরর বতর্ মান কাঠােমা লুপ্ত হেচ্ছ৷

32 আিম চাই েযন েতামরা দুভর্ াবনা েথেক মুক্ত হও৷ একজন
অিববািহত েলাক প্রভুর কােজর িবষেয় েবশী কের িচন্তা করেত পাের,
িকভােব েস প্রভুেক সন্তুষ্ট করেব েসটাই তার িচন্তা হয়৷ 33 িকন্তু েয
িববািহত েস এই সংসােরর িবষয় িচন্তা কের, িকভােব েস তার স্ত্রীেক
সন্তুষ্ট করেব, েসই হয় তার িচন্তা৷ 34 েস প্রভুেক সন্তুষ্ট করেত চায়
আবার েসই সেঙ্গ তার স্ত্রীেক খুশী করেত চায়, এইভােব দুই িদেকই
তার িচন্তা হয়৷ একজন অিববািহতা বা কুমারী েমেয় প্রভুর িবষয় িচন্তা
কের, েযন েস েদেহ ও আত্মায় পিবত্র হয়৷ িকন্তু িববািহতা স্ত্রীেলাক
তার সংসােরর প্রিত েবশী িচন্তা কের,আরতার িচন্তা থােক িকভােব েস
তার স্বামীেক সন্তুষ্ট করেব৷ 35আিম েতামােদর ভােলার জনয্ই একথা
বলিছ, েতামােদর ওপর েকান িবিধ-িনেষধ চািপেয় েদবার জনয্ নয়,
বরং েতামরা যােত িঠক পেথ চল আর যােত েতামরা নানা িবষেয়
জিড়েয় না পেড়া এবং সমূ্পণর্ সমপর্ণ দ্বারা প্রভুর উেদ্দেশয্ িনেজেদর
উৎসগর্ কর েসইজনয্ই বলিছ৷

36 েকউ যিদ মেন কের েয েস তার কুমারী বাগদত্তার প্রিত সঙ্গত
আচরণ করেছ না, তার িবেয়র বয়স পার হেয় যােচ্ছ, েস যিদ মেন
কের েয িবষয়টা শীঘ্রই হওয়াই ভাল তেব েস যা চায় তাই করুক৷ এেত
েস পাপ করেছ না, তার িবেয় েহাক্৷ 37 িকন্তু েয তার িনেজর মেন দৃঢ়,
যার েকান চাপ েনই, েয তার ইচ্ছােক িনয়ন্ত্রণ করেত পাের আর তার
মেন িঠক কের েয েস তার বাগদত্তােক িবেয় না কেরই িনেজেক রক্ষা
করেত সক্ষম, তেব েস ভালই করেব৷ 38 তাই তার বাগদত্তা বনু্ধেক
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িবেয় কের েস িঠক কাজই কের; আর েয তােক িবেয় না কের েস
আেরা ভােলা কের৷

39স্বামী যতিদন েবঁেচ থােক স্ত্রী ততিদনই িববাহবন্ধেনআবদ্ধ থােক,
িকন্তু স্বামী মারা েগেল েস মুক্ত, েস তখন যােক ইচ্ছা আবার িবেয়
করেত পাের, অবশয্ েসই েলাক েযন প্রভুর হয়৷ 40 তেব আমার মেত
েস যিদ আর িবেয় না কের তেব আেরা সুখী হেব৷ এই আমার মতআর
আিম মেন কির আমারও ঈশ্বেরর আত্মা আেছ৷

8
প্রিতমার প্রসাদ সম্বেন্ধ

1এখন প্রিতমার সামেন উৎসগর্ করা খাবােরর িবষেয় বলিছ: আমরা
জািন েয, “আমােদর সবার জ্ঞান আেছ৷” “জ্ঞান” মানুষেকআত্মগেবর্
ফঁািপেয় েতােল; িকন্তু ভােলাবাসা অপরেক গেড় েতােল৷ 2 যিদ েকউ
মেন কের েস িকছু জােন, তেব তার যা জানা উিচত িছল এখনও েস
তা জােন না৷ 3 িকন্তু েকউ যিদ ঈশ্বরেক ভালবােস, তেব ঈশ্বর তােক
জােনন৷

4 প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা খাদয্বস্তুর িবষেয় বিল, আমরা জািন
এই জগেত প্রিতমা আসেল িকছুই নয়, এবং ঈশ্বর মাত্র একজনই৷
5 স্বেগর্ েহাক্◌্ বা পৃিথবীেত েহাক্◌্, েলােক যােদর েদবতা বেল
েসইরকম বহু “েদবতারা” ও বহু “প্রভুরা” থাকেলও 6 িকন্তুআমােদর
জনয্ একমাত্র ঈশ্বর আেছন; িতিন আমােদর িপতা, তঁার েথেকই
সব িকছু সৃষ্টি হেয়েছ, আমরা তঁার জনয্ই েবঁেচ আিছ৷ একমাত্র প্রভু
আেছন, িতিন যীশু খ্রীষ্ট, তঁার মাধয্েমই সব িকছু সৃষ্ট, তঁার মাধয্েমই
আমরা েবঁেচ আিছ৷

7 িকন্তু সকেলর এ জ্ঞান েনই৷ িকছু েলাক এখনও প্রিতমার সংশ্রেব
থাকায় প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা খাদয্ বস্তুেক প্রসাদ জ্ঞােন খায়,
আরতােদর িবেবক দুবর্ল হওয়ােত েদাষী প্রিতপন্ন হয়৷ 8 িকন্তু খাদয্বস্তু
আমােদর ঈশ্বেরর কােছ িনেয় আেস না৷ ঐ সব যিদ আমরা না খাই
তাহেল আমােদর েকান ক্ষিত হয় না, আর যিদ খাই তাহেলও েকান
লাভ হয় না৷
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9 িকন্তু সাবধান, েতামােদর এই স্বাধীনতা েযন দুবর্ল এমন েলাকেদর
পােপর কারণ না হয়৷ 10 তুিম জান েয প্রিতমা িকছুই নয়৷ েবশ, িকন্তু
দুবর্ল িচেত্তর েকউ যিদ েতামােক মিন্দের বেস েখেত েদেখ তেব েস
দুবর্ল িচেত্তর বেল তার িবেবক িক তােক প্রিতমার কােছ উৎসগর্ করা
বিলর মাংস েখেত সাহস েযাগােব না? যিদও েস িবশ্বাস কের এটা িঠক
নয়৷ 11এইভােব েতামার এই জ্ঞােনর দ্বারা েসই দুবর্ল িচেত্তর ভাই, যার
জনয্ খ্রীষ্ট মেরেছন, েস ধ্বংস হয়৷ 12 তাই এইভােব িবশ্বাসী ভাইেদর
িবরুেদ্ধ পাপ করেল ও তােদর দুবর্ল িবেবেক আঘাত করেল, েতামরা
খ্রীেষ্টর িবরুেদ্ধই পাপ কর৷ 13 েসইজনয্ েকান খাদয্ খাওয়ােত যিদ
আমার ভাই পােপ পেড়, তেব আিম কখনও তা খাব না৷ আিম মাংস
খাওয়া েছেড় েদব যােত আিম আমার ভাইেয়র পােপর কারণ না হই৷

9
েয সব অিধকার েপৗল প্রেয়াগ কেরন িন

1 আিম িক স্বাধীন মানুষ নই? আিম িক একজন েপ্রিরত নই?
আমােদর প্রভু যীশুেক িকআিম েদিখিন? েতামরাই িক প্রভুেত আমার
কােজর বল নও? 2 অনয্রা আমােক যিদ েপ্রিরত বেল গ্রহণ নাও
কের, তবূ েতামরা িনশ্চয় আমােক েপ্রিরত বেল েমেন েনেব৷ প্রভুেত
আিম েয েপ্রিরত েতামরাই েতা তার প্রমাণ৷

3 িকছু েলাক যারা আমার েদাষগুণ িবচার কের, তােদর কােছ
আমার উত্তর এই; 4আমােদর িক েভাজন পান করার অিধকার েনই?
5 অনয্ানয্ েপ্রিরেতরা, প্রভুর আপন ভাইেয়রা ও ৈকফা েযমন কেরন
েতমনভােব আমােদর িক েকান িবশ্বাসীেক স্ত্রী িহসােব সেঙ্গ িনেয়
যাবার অিধকার েনই? 6 বাণর্বা ও আমােকই িক েকবল জীিবকা
িনবর্ােহর জনয্ কাজ করেত হেব? 7 েকান ৈসিনক িক তার িনেজর
খরেচ ৈসনয্দেল থােক? েয দ্রাক্ষা েক্ষত প্রস্তুত কের েস িক তার ফল
খায় না? েয েমষপাল চরায় েস িক েমষেদর দুধ পান কের না?

8 আিম এসব মানুেষর িবচার বুিদ্ধর ওপর িনভর্ র কের বলিছ না৷
ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থায় িক একই কথা বেল না? 9 কারণ েমািশর
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িবিধ-বয্বস্থায় আেছ, “েয বলদ শসয্ মােড় তার মুেখ জালিত েবঁেধা
না৷”✡ ঈশ্বর িক েকবল বলেদর কথা েভেবই একথা বেলেছন? 10 তা
নয়, িকন্তু আমােদর কথা িচন্তা কেরই িতিন এসব কথা বেলেছন,
শােস্ত্র আমােদর জনয্ই এসব েলখা হেয়েছ, কারণ েয চাষ কের, েস
ফসল পাবার প্রতয্াশােতই তা কের; আর েয শসয্ মাড়াই কের, েস
মাড়াই করা শসয্ েথেক িকছু পাবার প্রতয্াশােতই তা কের৷ 11আমরা
েতামােদর মােঝ আিত্মক বীজ বুেনিছ, েযন এখন ফসল িহসােব যিদ
েতামােদর কাছ েথেক পাির্থব েকান িকছু পাই, তেব তা িক খুব েবশী
িকছু পাওয়া হেব? 12 এই বয্াপাের েতামােদর কাছ েথেক অেনয্রা
যখন দাবী কের, তখন তা পাবার জনয্ আমােদর িনশ্চয় আরও েবশী
অিধকার আেছ৷ আমরা েতামােদর ওপর এই অিধকার খাটাই না৷
আমরা বরং সকলই সহয্ করিছ, পােছ খ্রীেষ্টর সুসমাচার গ্রহেণর পেথ
েকান বাধার সৃষ্টি হয়৷ 13 েতামরা েতা জান, যারা মিন্দের কাজ কের,
তারা মিন্দর েথেকই তােদর খাবার পায়৷ যারা যজ্ঞেবদীর ওপর িনয়িমত
ৈনেবদয্ উৎসগর্ কের, তারা তারই অংশ পায়৷ 14 েতমিন প্রভুও
সুসমাচার প্রচারকেদর জনয্ এই িবধান িদেয়েছন, েযন সুসমাচার
প্রচােরর মাধয্েমই তােদর জীিবকা িনবর্াহ হয়৷

15 িকন্তু আিম এই অিধকার কখনও প্রেয়াগ কিরিন৷ আিম
েতামােদর কাছ েথেক ঐরকম সাহাযয্ েনবার জনয্ও িলখিছ না৷ এ
িবষেয়আমার েয গবর্ আেছ, তা যিদ েকউ েকেড় েনয় তেব তার েথেক
আমার মরণ ভাল৷ 16তেব আিম সুসমাচার প্রচার কির বেল গবর্ করিছ
না৷ সুসমাচার প্রচার করা আমার কতর্ বয্, এিট আমার অবশয্ করণীয়৷
আিম যিদ সুসমাচার প্রচার না কির তেব তা আমার পেক্ষ কত দুভর্ ােগয্র
িবষয় হেব! 17 যিদ িনেজর ইচ্ছায় সুসমাচার প্রচার করতাম তেব আিম
পুরস্কার পাবার েযাগয্ হতাম৷ িকন্তু েযখােন আিম িনেজ েথেক এই
কাজ কিরিন িকন্তু দািয়ত্ব িহসােব আমার ওপর এই কাজ নয্স্ত হেয়েছ,
18 েসখােন আিম িক পুরস্কার পাব? এই আমার পুরস্কার; যখন আিম
সুসমাচার প্রচার কির, তা িবনামূেলয্ কির৷ এইভােব সুসমাচার প্রচার
✡ 9:9: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 25:4
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করা কালীন আমার েবতন পাবার েয অিধকার আেছ, তা আিম বয্বহার
কির না৷

19 আিম স্বাধীন! আিম কােরার অধীেন েনই, তবু আিম সকেলর
দাস হলাম, যােত অেনকেক আিম খ্রীেষ্টর জনয্ লাভ করেত পাির৷
20 ইহুদীেদর জয় করার জনয্ আিম ইহুদীেদর কােছ ইহুদীেদর মেতা
হলাম৷ যারা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন জীবন কাটােচ্ছ, তােদর লাভ
করার জনয্ আিম িনেজ িবিধ-বয্বস্থার অধীন না হেলও আিম তােদর
মত হলাম৷ 21 আবার যারা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন েনই তােদর জয়
করার জনয্ আিম তােদর মেতা হলাম৷ অবশয্ এর মােন এই নয় েয
আিম িবিধ-বয্বস্থা মািন না, আিম েতা খ্রীেষ্টর িবিধ-বয্বস্থার অধীেন
জীবনযাপন করিছ৷ 22 যারা দুবর্ল, তােদর কােছ আিম দুবর্ল হলাম,
েযন তােদরেক জয় করেত পাির৷ আিম সকেলর কােছ তােদর মেনর
মত হলাম, যােত সম্ভাবয্ সকল উপােয় তােদর বঁাচােত পাির৷ 23আিম
এসব সুসমাচােরর জনয্ই কির, েযন এর আশীবর্ােদর সহভাগী হই৷

24 েতামরা িকজান না, যখন েদৗড় প্রিতেযািগতা হয় তখনঅেনেকই
েদৗড়ায়; িকন্তু েকবল একজনই িবজয়ী হেয় পুরস্কার পায়৷ তাই
এমনভােব েদৗেড়াও েযন পুরস্কার পাও! 25 আবার েদখ, েয সব
প্রিতেযাগী েখলায় অংশগ্রহণ কের, তারা কিঠন িনয়ম পালন কের৷
তারা অস্থায়ী িবজয় মুকুট পাবার জনয্ তা কের; িকন্তু আমরা অক্ষয়
মুকুেট ভূিষত হবার জনয্ কির৷ 26 তাই েসইভােব একটা লক্ষয্ িনেয়
আিম েদৗেড়ািচ্ছ৷ শূেনয্ মুষ্টাঘাত করেছ, এমন েলােকর মত আিম
লড়াই কির না৷ 27 বরং আিম আমার েদহেক কেঠারতা ও সংযেমর
মেধয্ েরেখিছ, েযন অনয্ েলাকেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করার পর
িনেজ েকানভােব ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত অেযাগয্ বেল িবেবিচত না হই৷

10
ইহুদীেদর মেতা েহােয়া না

1 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা একথা জান েয
আমােদর িপতৃপুরুষরা যখন েমািশেক অনুসরণ কেরিছেলন তখন
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তঁােদর িক হেয়িছল৷ তঁারা সকেল েমেঘর নীেচ িছেলন, সকেলই সাগর
পার হেয়িছেলন৷ 2 তঁারা সকেল েমািশর অনুগামী হেয় েমেঘ ও সমুেদ্র
বাপ্তাইজ হেয়িছেলন৷ 3 তঁারা সকেল একই ধরেণর আিত্মক খাদয্
েপেয়িছেলন; 4 আর একই আিত্মক পানীয় পান কেরিছেলন৷ তঁারা
এক আিত্মক ৈশল েথেক েসই পানীয় পান করেতন যা তঁােদর সেঙ্গ
সেঙ্গ যািচ্ছল, েসই ৈশলই হেচ্ছন খ্রীষ্ট৷ 5 িকন্তু তঁােদর মেধয্ অিধকাংশ
েলােকর প্রিতই ঈশ্বর সন্তুষ্ট িছেলন না, আর তঁারা পেথ প্রান্তেরর মেধয্
মারা পেড়িছেলন৷

6 এসব ঘটনা আমােদর জনয্ দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটল, যােত তারা েযমন
মন্দ িবষেয় অিভলাষ কেরিছল আমরা তা না কির৷ 7তােদর মেধয্ িকছু
েলাক েযমন প্রিতমা পূজা শুরু কেরিছল েতমন েতামরা প্রিতমা পূজা
শুরু কেরা না৷ কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ: “েলােকরা েভাজন পান
করেত বসল আর উেঠ দঁািড়েয় নাচেত শুরু করল৷”✡ 8তােদর মেধয্
েযমন কতক েলাক েযৗন পােপ পাপী হেয়িছল আর একিদেন েতইশ
হাজার েলাক তােদর পােপর জনয্ মারা পেড়িছল, আমরা েযন েতমিন
েযৗন পাপ না কির৷ 9 তােদর মেধয্ েযমন িকছু েলাক প্রভুর পরীক্ষা
কের সােপর কামেড় মারা পেড়িছল, আমরা েযন েতমন পরীক্ষা না
কির৷ 10 আবার তােদর মেধয্ িকছু েলাক েযমন অসেন্তাষ প্রকাশ
কেরিছল আর ধ্বংসকারী স্বগর্দূেতর কবেল পেড় ধ্বংস হেয়িছল,
েতামরা েতমিন অসেন্তাষ প্রকাশ কেরা না৷

11 তােদর প্রিত যা িকছু ঘেটিছল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ রেয় েগেছ৷
আমােদর সাবধান কের েদবার জনয্ এসব কথা েলখা হেয়েছ, কারণ
আমরা েশষ যুেগ এেস েপৗেঁছিছ৷ 12তাই েয মেন কের েযন শক্তভােব
দঁািড়েয় আেছ, েস সাবধান েহাক্, পােছ পেড় মারা যায়৷ 13 েয
প্রেলাভনগুিল স্বাভািবকভােব েলাকেদর কােছ আেস তার েথেক েবশী
িকছু েতামােদর কােছ আেসিন৷ েতামরা ঈশ্বের িবশ্বস্ত থাক, েয সব
প্রেলাভন প্রিতেরাধ করার ক্ষমতা েতামােদর েনই, িতিন তা েতামােদর
জীবেন আসেত েদেবন না; িকন্তু প্রেলাভেনর সােথ সােথ তার েথেক
উদ্ধােরর পথ িতিনই কের েদেবন, েযন েতামরা সহয্ করেত পার৷
✡ 10:7: উদৃ্ধিত যাত্রা 32:6
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14 আমার িপ্রয় বনু্ধরা, সব রকম প্রিতমা পূজা েথেক দূের থাক৷
15 আিম েতামােদর বুিদ্ধমান েজেন একথা বলিছ৷ আিম যা বিল তা
েতামরা িনেজরাই িবচার কের েদখ৷ 16 আশীবর্ােদর পানপাত্র, যা
িনেয় আমরা ধনয্বাদ িদই তা িক খ্রীেষ্টর রেক্তর সহভাগীতা নয়? েয
রুিট েভেঙ টুকেরা টুকেরা কের খাওয়া হয়, তা িক খ্রীেষ্টর েদেহর
সহভাগীতা নয়? 17 রুিট একটাই িকন্তু আমরা সকেলই েসই একটা
রুিট েথেকই অংশ গ্রহণ কির৷ তাই আমরা অেনক হেলও আসেল
আমরা এক েদহ৷

18 ইস্রােয়ল জািতর কথা িচন্তা কর৷ যারা বিলর মাংস খায় তারা
িক েসই যজ্ঞেবদীর ৈনেবদয্র সহভাগী হয় না? 19 তাহেল আমার
কথার অথর্ িক হল? আিম িক এই কথা বলিছ, েয প্রিতমার কােছ
েযসব েভাগ উৎসগর্ করা হয় তার েকান তাত্পযর্ আেছ অথবা প্রিতমার
েকান বাস্তবতা আেছ? 20 িকন্তু আমার কথার অথর্ এই েলােকরা যা
িকছু প্রিতমার উেদ্দেশয্ বিলদান কের, তারা তা ভূতেদর উেদ্দেশয্ই
কের, ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ নয়; আর আিম চাই না েয েতামােদর
েকানভােব ভুতেদর সেঙ্গ সংেযাগ থােক৷ 21 েতামরা প্রভুর পানপাত্র
ও ভুতেদর পানপাত্র, উভয় েথেক পান করেত পার না৷ আবার েতামরা
প্রভুর েটিবল ও ভুতেদর েটিবল উভয় েটিবেল অংশ িনেত পার না৷
22 েতামরা িক প্রভুেক ঈষর্ািন্বত করেত চাইছ? আমরা িক তঁার েথেক
শিক্তশালী? কখনই না৷

েতামােদর স্বাধীনতা ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ বয্বহার কর
23 “আমােদর সব িকছু করার স্বাধীনতা আেছ৷” তেব সব িকছুই

েয মঙ্গলজনক তা নয়৷ “হঁয্া, েয েকান িকছু করার স্বাধীনতা আমােদর
েদওয়া আেছ৷” তেব সব িকছুই েয গেড় েতােল তা নয়৷ 24 েকউ েযন
স্বাথর্ িসিদ্ধর েচষ্টা না কের; বরং প্রেতয্েক েযন অপেরর মঙ্গল চায়৷

25 িবেবেকর প্রশ্ন না তুেল েয েকান মাংস বাজাের িবিক্র হয় তা
খাও৷ 26 কারণ শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ: “পৃিথবী ও তার মেধয্কার
সব িকছুই প্রভুর৷”✡
✡ 10:26: গীত 24:1, 50:12, 89:11 হইেত উদৃ্ধত৷
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27 যিদ েকান অিবশ্বাসী ভাই েতামােক িনমন্ত্রণ কের; আর যিদ তুিম
িনমন্ত্রণ রক্ষা করেত চাও, তেব িনেজর িবেবেকর কােছ েকান িকছু
িজজ্ঞাসা না কের েয েকান খাদয্দ্রবয্ পিরেবশন কের সামেন রাখা হয়,
তা েখও৷ 28 িকন্তু েকউ যিদ বেল েয, “এ হল প্রিতমার প্রসাদ” তেব
েয জানােলা, তার কথা িচন্তা কের ও িবেবেকর কথা মেন েরেখ,
তা েখও না৷ 29 আিম েকান বয্িক্তর িনেজর িবেবেকর নয়, িকন্তু
অপর বয্িক্তর িবেবেকর িবষয় বলিছ৷ আমার স্বাধীনতা েকন অপেরর
িবেবেকর দ্বারা িবচািরত হেব? 30 যিদ আিম ধনয্বাদ জািনেয় খাই,
তাহেল েয িবষেয়র জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয়িছ েস িবষেয় আমার
সমােলাচনা হেব এ আিম চাই না৷

31তাই েতামরা আহার কর, িক পান কর বা যা িকছু কর, সব িকছুই
ঈশ্বেরর মিহমার জনয্ কর৷ 32 িক ইহুদী, িক গ্রীক, িক ঈশ্বেরর মণ্ডলী,
কােরা িবেঘ্নর কারণ হেয়া না৷ 33 েযমনআিম িনেজর ভাল চাই না িকন্তু
অপেরর ভাল চাই, েযন তারা উদ্ধার লাভ কের৷

11
1 আিম েযমন খ্রীেষ্টর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কির, েতামরাও েতমিন

আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর৷

কতৃ্তর্ েত্বর অধীেন থাকা
2আিম েতামােদর প্রশংসা করিছ, কারণ েতামরা সব সময় আমার

কথা স্মরণ কের থাক, আর েতামােদর আিম েয িশক্ষা িদেয়িছ তা
েতামরা েবশ ভালভােব পালন করছ৷ 3 িকন্তু আিম চাই একথা েতামরা
েবাঝ েয প্রেতয্ক পুরুেষর মস্তক হেচ্ছন খ্রীষ্ট৷ স্ত্রীর মস্তক তার স্বামী,
আর খ্রীেষ্টর মস্তক হেলন ঈশ্বর৷

4 যিদ েকান পুরুষ তার মাথা েঢেক েরেখ প্রাথর্না কের অথবা
ভাববাণী বেল তেব েস তার মাথার অসম্মান কের৷ 5 িকন্তু েয স্ত্রীেলাক
মাথা না েঢেক প্রাথর্না কের বা ভাববানী বেল, েস তার িনেজর
মাথার অপমান কের, েস মাথা েমাড়ােনা স্ত্রীেলােকর মত হেয় পেড়৷
6স্ত্রীেলাক যিদ তার মাথা না ঢােক তেব তার চুল েকেট েফলাই উিচত৷
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িকন্তু চুল েকেট েফলা বা মাথা েনড়া করা যিদ স্ত্রীেলােকর পেক্ষ লজ্জার
িবষয় হয়, তেব েস তার মাথা েঢেক রাখুক৷

7 আবার পুরুষ মানুেষর মাথা েঢেক রাখা উিচত নয়, কারণ েস
ঈশ্বেরর স্বরূপ ও মিহমা প্রিতফলন কের৷ িকন্তু স্ত্রীেলাক হল পুরুেষর
মিহমা৷ 8 কারণ স্ত্রীেলাক েথেক পুরুেষর সৃষ্টি হয় িন; িকন্তু পুরুষ
েথেকই স্ত্রীেলাক এেসেছ৷ 9 স্ত্রীেলােকর জনয্ পুরুেষর সৃষ্টি হয় িন,
িকন্তু পুরুেষর জনয্ স্ত্রীেলােকর সৃষ্টি হেয়িছল৷ 10 এই কারেণ এবং
স্বগর্দূতগেণর জনয্ অধীনতার িচহ্ন িহসােব একজন স্ত্রীেলাক তার মাথা
েঢেক রাখেব৷

11 যাই েহাক্◌্ প্রভুেত স্ত্রীেলাক ছাড়া পুরুষ নয়, এবং পুরুষ ছাড়া
স্ত্রীেলাক নয়৷ 12 েযমন পুরুষ েথেক স্ত্রীেলােকর সৃষ্টি হল, েতমন
আবার পুরুেষর জন্ম স্ত্রীেলাক েথেক হল, বাস্তেব এ সবিকছুই ঈশ্বর
েথেক হয়৷

13 েতামরা িনেজরাই িবচার কের েদখ, মাথা না েঢেক ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না করা িক স্ত্রীেলােকর েশাভা পায়? 14স্বাভািবক িবেবচনাও বেল
েয পুরুষ মানুষ যিদ লম্বা চুল রােখ তেব তার সম্মান থােক না৷ 15 িকন্তু
স্ত্রীেলােকর লম্বা চুল তার েগৗরেবর িবষয় কারণ েসই লম্বা চুল তার
মাথা েঢেক রাখার জনয্ তােক েদওয়া হেয়েছ৷ 16 েকউ েকউ হয়েতা
এ িনেয় তকর্ করেত চাইেব, িকন্তুআমরা ও ঈশ্বেরর সকল মণ্ডলী, এই
প্রথা েমেন চিল না৷

প্রভুর েভাজ
17 িকন্তু এখনআিম েয িবষেয় েতামােদর িনেদর্ শ িদিচ্ছ েসই িবষেয়

আিম েতামােদর প্রশংসা করেত পাির না, কারণ েতামরা যখন একিত্রত
হও তােত ভাল না হেয় শুনিছ েতামােদর ক্ষিত হেচ্ছ৷ 18প্রথমতঃআিম
শুেনিছ েয েতামরা যখন মণ্ডলীেত সমেবত হও, তখন েতামােদর
মেধয্ অেনক দল থােক, আর আিম এই বয্াপাের িকছুটা িবশ্বাস কির৷
19 েতামােদর মেধয্ িভন্নতা অবশয্ই থাকেব, যােত েতামােদর মেধয্
যারা যথাথর্ খঁািট তারা স্পষ্ট হয়৷

20তাই যখন েতামরা সমেবত হও, তখন েতামরা প্রকৃতপেক্ষ প্রভুর
েভাজ খাও না৷ 21কারণ খাবার সময় প্রেতয্েক িনেজর িনেজর খাবার
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আেগ েখেয় েনয়, তােত েকউ বা কু্ষধাতর্ থােক; আর েকউ েকউ
অিতিরক্ত পানাহার কের েবহঁুস হেয় যায়৷ 22 পানাহার করার জনয্
েতামােদর িক িনেজেদর বাড়ীঘর েনই? েতামরা িক ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক
তুচ্ছ জ্ঞান কর? আর যােদর িকছু েনই তােদর িক লজ্জায় েফলেত
চাও? আিম েতামােদর িক বলব? এমন কাজ করার জনয্ আিম িক
েতামােদর প্রশংসা করব? এিবষেয় আিম েতামােদর প্রশংসা করব না৷

23আিম প্রভুর কাছ েথেক েয িশক্ষা েপেয়িছ েতামােদর তা িদেয়িছ৷
েয রােত্র প্রভু যীশুেক হতয্ার জনয্ শত্রুর হােত সঁেপ েদওয়া হয়, েসই
রােত্র িতিন একিটরুিট িনেয়, 24 ধনয্বাদ িদেলন ও তা েভেঙ্গ বলেলন,
“এ আমার েদহ; এ েতামােদর জনয্, আমার স্মরেণ এিট কেরা৷”
25 খাওয়া েশষ হেল, েসইভােব িতিন পানপাত্র তুেল িনেয় বলেলন,
“এই পানপাত্র হল আমার রেক্ত স্থািপত নতুন চুিক্ত৷ েতামরা যতবার
এই পানপাত্র েথেক পান করেব আমার স্মরেণ তা কেরা৷” 26 কারণ
েতামরা যতবার এই রুিট খােব ও এই পানপােত্র পান করেব, ততবার
েতামরা প্রভুর মৃতুয্র কথাই প্রচার করেত থাকেব, যতিদন পযর্ন্ত না
িতিন িফের আেসন৷

27 তাই েয েকউ অেযাগয্ভােব প্রভুর এই রুিট খায় ও পানপােত্র
পান কের, েস প্রভুর েদেহর ও রেক্তর জনয্ দায়ী হেব৷ 28 এই রুিট
খাওয়ার ও েসই পানপােত্র পান করার আেগ প্রেতয্েকর উিচত িনেজর
হৃদয় পরীক্ষা করা৷ 29 কারণ েয অেযাগয্ভােব এই রুিট খায় ও
পানপােত্র পান কের, েস যিদ েদেহর অথর্ িক তা না েবােঝ তেব েসই
খাদয্ পানীয় ঈশ্বেরর িবচারদেণ্ডই পিরণত হয়৷ 30 েসই জনয্ েতামােদর
মেধয্ অেনেকআজ দুবর্ল ও অসুস্থ,অেনেক মারাও পেড়েছ৷ 31 িকন্তু
যিদ িনেজেদর িঠক মেতা পরীক্ষা করতাম, তাহেল ঈশ্বরেক আমােদর
িবচার করেত হত না৷ 32 িকন্তু যখন প্রভু আমােদর িবচার কেরন, িতিন
আমােদর শাসনও কেরন, যােতআমরা জগেতরজনয্ েলাকেদর সেঙ্গ
িবচারপ্রাপ্ত না হই৷

33 তাই, আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন খাওয়া-দাওয়া
করার জনয্ সমেবত হও, তখন একজন অনয্ জেনর জনয্ অেপক্ষা
কেরা৷ 34 যিদ কােরার িখেদ পায়, তেব েস তার বািড়েত েখেয় িনক্৷
এমনভােব চল েযন েতামরা একিত্রত হেল েতামােদর ওপর ঈশ্বেরর
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দণ্ডাজ্ঞা না আেস; আর আিম যখন যাব তখন অনয্ িবষয়গুিলর
সমাধান করব৷

12
পিবত্র আত্মা হেত বরদান

1আমার ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা সিঠকভােব এগুিল
বুেঝ নাও৷ 2 েতামরা জান, যখন েতামরা অিবশ্বাসী িছেল, তখন
েতামরা েবাবা প্রিতমাগুিলর িদেকই পিরচািলত হেত৷ 3 তাই আিম
েতামােদর বলিছ েয, ঈশ্বেরর আত্মার েপ্ররণায় েকউ কথা বলেল
েস কখনও, “যীশু অিভশপ্ত” একথা বলেত পাের না৷ আবার পিবত্র
আত্মার েপ্ররণা ছাড়া েকউ বলেত পাের না, “যীশুই প্রভু৷”

4 আবার নানা প্রকার আিত্মক বরদান আেছ, িকন্তু েসই একমাত্র
পিবত্র আত্মাই এইসব বরদান িদেয় থােকন৷ 5 নানা প্রকার েসবার
কাজও আেছ, িকন্তু আমরা সকেল একই প্রভুর েসবা কির৷ 6 কমর্
সাধেনর িবিভন্ন পদ্ধিত রেয়েছ, িকন্তু েসই একই ঈশ্বর সব রকম কাজ
সকল মানুেষর মেধয্ করান৷

7 মঙ্গেলর জনয্ প্রেতয্েকর কােছ আত্মার দান প্রকাশ করা হেয়েছ৷
8 েসই আত্মার দ্বারা একজনেক প্রজ্ঞার বাণী বলার ক্ষমতা েদওয়া
হয়, অনয্জনেক জ্ঞােনর বাণী বলার ক্ষমতা েদওয়া হয়৷ 9 আবার
একজনেক েসই একই আত্মার দ্বারা িবশ্বাস েদওয়া হয়, অনয্জনেক
েরাগীেদর সুস্থ করার ক্ষমতা েদওয়া হয়৷ 10আবার কাউেকঅেলৗিকক
কাজ করার পরাক্রম, ভাববানী বলার ক্ষমতা, িবিভন্ন আত্মােক িচেন
েনবার ক্ষমতা, িবিভন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা বা েসই সব ভাষার
তজর্ মা করার ক্ষমতা েদওয়া হয়৷ 11 িকন্তু এইসব কাজ েসই এক
আত্মাই সম্পন্ন কেরন এবং কােক িক ক্ষমতা েদেবন তা িতিনই িস্থর
কেরন৷

খ্রীেষ্টর েদহ
12আমােদর প্রেতয্েকর েদহ নানা অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ িনেয় গিঠত৷ যিদও

অেনক অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ তবু তারা িমেল হয় একিট েদহ; খ্রীষ্টও িঠক
েসই রকম৷ 13আমােদর মেধয্ েকউ ইহুদী, েকউ অইহুদী, েকউ দাস,
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আবার েকউ স্বাধীন, িকন্তু আমরা সকেলই েদেহেত এক হওয়ার জনয্
এক আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজ হেয়িছ৷ আর আমােদর সকলেকই পান
করার জনয্ একই আত্মা েদওয়া হেয়েছ৷

14 একজেনর েদেহর মেধয্ এেকর অিধক অঙ্গ আেছ৷ 15 পা যিদ
বেল, “আিম েতা হাত নই; তাই আিম েদেহর অঙ্গ নই,” তেব িক তা
েদেহর অঙ্গ হেব না? 16 কান যিদ বেল, “আিম েতা েচাখ নই, তাই
আিম েদেহর অঙ্গ নই,” তেব িক তা েদেহর অঙ্গ হেব না? 17 সমস্ত
েদহটাই যিদ েচাখ হত তেব কান েকাথায় থাকত? আর সমস্ত েদহটাই
যিদ কান হত তেব নাক েকাথায় থাকত? 18-19 িকন্তু ঈশ্বর েযমনিট
েচেয়েছন েসইভােব েদেহর সমস্ত অংশগুিলেক সািজেয়েছন৷ তা না
হেয় সব অঙ্গগুিল যিদ একরকম হত তেব েদহ বেল িক িকছু থাকত?
20 িকন্তু এখন অঙ্গ অেনক বেট, িকন্তু েদহ এক৷

21 েচাখ কখনও হাতেক বলেত পাের না, “েতামােক আমার েকান
দরকার েনই৷” আবার মাথাও পা দুিটেক বলেত পাের না, “েতামােদর
আমার েকান প্রেয়াজন েনই৷” 22 বরং েদেহর েসই অংশগুিল, যােদর
দুবর্ল মেন হয় তােদর প্রেয়াজন খুবই েবশী৷ 23 েয অঙ্গগুিলর প্রিত
আমরা যত্নবান নই, তােদর েবশী যত্ন িনেত হেব৷ আমােদর েয সব
অঙ্গপ্রদশর্েনর অেযাগয্ েসগুিলেকই েবশী কের শালীনতায় ভূিষত করা
হয়৷ 24আমােদর েয সব অঙ্গ সুশ্রী, েসগুিলর জনয্ িবেশষ বয্বস্থার
প্রেয়াজন হয় না৷ ঈশ্বর েদহেক এমনভােব গঠন কেরেছন েযন েয
অেঙ্গর মযর্াদা েনই েস অিধক মযর্াদা পায়, 25 েযন েদেহর মেধয্ েকান
িবেভদ সৃষ্টি না হয়, িকন্তু েদেহর প্রিতিট অঙ্গই েযন পরস্পেরর জনয্
সমানভােব িচন্তা কের৷ 26 েদেহর েকান একিট অঙ্গ যিদ কষ্ট পায়,
তেব তার সােথ সবাই কষ্ট কের আর একিট অঙ্গ যিদ মযর্াদা পায়,
তাহেল তার সেঙ্গ অপর সকল অঙ্গ ও খুশী হয়৷

27 িঠক েসই রকম, েতামরাও খ্রীেষ্টর েদহ, আর এক একজন
এক একিট অঙ্গ৷ 28 ঈশ্বর মণ্ডলীেত প্রথমতঃ েপ্রিরতেদর, িদ্বতীয়তঃ
ভাববাদীেদর, তৃতীয়তঃ িশক্ষকেদর েরেখেছন৷ এরপর নানা প্রকার
অেলৗিকক কাজ করার ক্ষমতা, েরাগীেদরআেরাগয্ দান করার ক্ষমতা,
উপকার করার ক্ষমতা, েনতৃত্ব েদবার ক্ষমতা ও িবিভন্ন ভাষায় কথা
বলার ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 29 সকেলই িক েপ্রিরত? সকেলই িক
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ভাববাদী? সকেলই িক িশক্ষক? সকেলই িক অেলৗিকক কাজ করার
ক্ষমতা েপেয়েছ? 30সকেলই িক েরাগীেকআেরাগয্ দান করার ক্ষমতা
েপেয়েছ? না৷ সকেলই িক িবিভন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা েপেয়েছ?
বা সকেলই িক িবিভন্ন ভাষায় তজর্ মা করার ক্ষমতা েপেয়েছ? না৷
31 িকন্তু েতামরা আত্মার েশ্রষ্ঠ বরদানগুিল পাবার জনয্ বাসনা কর৷

13
ভালবাসা েশ্রষ্ঠ বরদান

1আর এখন আিম েতামােদর এসেবর েথেক আেরা উৎ কৃষ্ট একটা
পথ েদখাব৷ আিম যিদ িবিভন্ন মানুেষর ভাষা, এমনিক স্বগর্দূতেদর
ভাষাও বিল িকন্তু আমার মেধয্ যিদ ভালবাসা না থােক, তেব আিম
েজাের বাজােনা ঘন্টা বা ঝনঝন করা করতােলর আওয়ােজর মেতা৷
2 আিম যিদ ভাববাণী বলার ক্ষমতা পাই, ঈশ্বেরর সব িনগূঢ়তত্ত্ব
ভালভােব বুিঝ এবং সব ঐশ্বিরক জ্ঞান লাভ কির, আমার যিদ এমন
বড় িবশ্বাস থােক যার শিক্তেত আিম পাহাড় পযর্ন্ত টলােত পাির, অথচ
আমার মেধয্ যিদ ভালবাসা না থােক তেব এসব থাকা সেত্ত্বও আিম
িকছুই নয়৷ 3 আিম যিদ আমার যথা সবর্স্ব িদেয় দিরদ্রেদর মুেখ অন্ন
েযাগাই, যিদ আমার েদহেক আহুিত েদবার জনয্ আগুেন সঁেপ িদই,

4 িকন্তু যিদ আমার মেধয্ ভালবাসা না থােক, তাহেল আমার িকছুই
লাভ েনই৷ ভালবাসা ৈধযর্য্ ধের, ভালবাসা দয়া কের, ভালবাসা ঈষর্া
কের না, অহঙ্কার বা গবর্ কের না৷ 5 ভালবাসা েকান অভদ্র আচরণ
কের না৷ ভালবাসা স্বাথর্-িসিদ্ধর েচষ্টা কের না, কখনও েরেগ ওেঠ
না, অপেরর অনয্ায় আচরণ মেন রােখ না৷ 6 ভালবাসা েকান মন্দ
িবষয় িনেয় আনন্দ কের না, িকন্তু সেতয্ আনন্দ কের৷ 7ভালবাসা সব
িকছুই সহয্ কের, সব িকছু িবশ্বাস কের, সব িকছুেতই প্রতয্াশা রােখ,
সবই ৈধেযর্য্র সেঙ্গ গ্রহণ কের৷

8 ভালবাসার েকান েশষ েনই৷ িকন্তু ভাববাণী বলার ক্ষমতা যিদ
থােক েতা েলাপ পােব৷ যিদ অপেরর ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা থােক,
তেব তাও একিদন েশষ হেব৷ যিদ জ্ঞান থােক, তেব তাও একিদন
েলাপ পােব৷ 9 এসব িকছুর পিরসমািপ্ত ঘটেব কারণ আমােদর েয
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জ্ঞান ও ভাববাণী বলার ক্ষমতা তা অসমূ্পণর্৷ 10 িকন্তু যখন সমূ্পণর্
িসদ্ধ িবষয় আসেব, তখন যা অসমূ্পণর্ ও সীিমত েস সব েলাপ েপেয়
যােব৷

11আিম যখন িশশু িছলাম, তখন িশশুর মেতা কথা বলতাম, িশশুর
মেতাই িচন্তা করতাম, ও িশশুর মেতাই িবচার করতাম৷ এখন আিম
পিরণত মানুষ হেয়িছ, তাই ৈশশেবর িবষয়গুিল তয্াগ কেরিছ৷ 12এখন
আমরা আয়নায় আবছা েদখিছ; িকন্তু েসই সময় সরাসির পিরষ্কার
েদখব৷ এখন আমার জ্ঞান সীিমত, িকন্তু তখন আিম সমূ্পণর্ভােব
জানেত পারব, িঠক েযমন ঈশ্বর এখন আমােক সমূ্পণর্ভােব জােনন৷
13 এখন এই িতনিট িবষয় আেছ: িবশ্বাস, প্রতয্াশা ও ভালবাসা; আর
এেদর মেধয্ ভালবাসাই েশ্রষ্ঠ৷

14

আিত্মক বরদান মণ্ডলীর সাহাযয্ােথর্ বয্বহার কর
1 েতামরা ভালবাসার জনয্ েচষ্টা কর এবং অনয্ আিত্মক বরদানগুিল

লাভ করার জনয্ একান্তভােব েচষ্টা কর৷ িবেশষ কের েয বরদান পাবার
জনয্ েতামােদর েচষ্টা করা উিচত, তা হল ভাববাণী বলেত পারা৷ 2 েয
বয্িক্ত িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা েপেয়েছ, েস েকান মানুেষর
সেঙ্গ নয়, ঈশ্বেরর সেঙ্গই কথা বেল, কারণ েস িক বেল তা েকউ
বুঝেত পাের না, বরং েস আত্মার মাধয্েম িনগূঢ় তেত্ত্বর িবষয় বেল৷
3 িকন্তু েয ভাববাণী বেল, েস মানুষেক গেড় েতােল, উৎসাহ ও সান্ত্বনা
েদয়৷ 4যার িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতাআেছ েস িনেজেকই গেড়
েতােল; িকন্তু েয ভাববাণী বলার ক্ষমতা েপেয়েছ েস মণ্ডলীেক গেড়
েতােল৷

5আমার ইচ্ছা েয েতামরা সকেল িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার
ক্ষমতা পাও; িকন্তু আমার আেরা েবশী ইচ্ছা এই েতামরা েযন ভাববাণী
বলেত পার৷ েয বয্িক্ত িবেশষ ভাষায় কথা বেল িকন্তু মণ্ডলীেক গেড়
েতালার জনয্ তার অথর্ বুিঝেয় েদয় না, তার েথেক েয ভাববাণী বেল
েসই বরং বড়৷
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6আমার ভাই ও েবােনরা, আিম যিদ েতামােদর কােছ এেস েকান
প্রকািশত সতয্ জ্ঞান, ভাববাণী বা েকান িশক্ষার িবষেয় না বেল নানা
ভাষায় কথা বিল, তােত েতামােদর েকান লাভ হেব না৷ 7 বঁাশী বা
বীণার মেতা জড় বস্তু, যা সুন্দর সুর সৃষ্টি কের তা যিদ স্পষ্ট ধ্বিনেত
না বােজ তেব বঁাশীেত বা বীণােত িক সুর বাজেছ তা িকভােব েবাঝা
যােব? 8আর তূরীর আওয়াজ যিদ অস্পষ্ট হয়, তেব যুেদ্ধ যাবার জনয্
েক প্রস্তুত হেব?

9 িঠক েতমিন, েতামােদর িজভ যিদ েবাধগময্ কথা না বেল, তেব
েতামরা িক বলেল তা েক জানেব? কারণ এ ধরেণর কথা বলার
অথর্ বাতােসর সেঙ্গ কথা বলা৷ 10 িনঃসেন্দেহ বলা যায় েয, জগেত
অেনক রকম ভাষা আেছ, আর েসগুিলর প্রেতয্কটারই অথর্ আেছ৷
11তাই, েসই সব ভাষার অথর্ যিদ আিম না বুঝেত পাির, তেব েয েসই
ভাষায় কথা বলেছ তার কােছ আিম একজন িবেদশীর মেতা হব; আর
েসও আমার কােছ িবেদশীর মেতা হেব৷ 12 েতামােদর েক্ষেত্রও িঠক
েসরকমই; যখন েতামরা আিত্মক বরদান লাভ করার জনয্ উদগ্রীব,
তখন যা মণ্ডলীেক গেড় েতােল েস িবষেয় উৎ কৃষ্ট হবার েচষ্টা কর৷

13তাই, েয েলাক িবেশষ ভাষায় কথা বেল, েস প্রাথর্না করুক েযন
তার অথর্ েস বুিঝেয় িদেত পাের৷ 14 কারণ আিম যিদ েকান িবেশষ
ভাষায় প্রাথর্না কির, তেব আমার আত্মা প্রাথর্না করেছ, িকন্তু আমার
বুিদ্ধর েকান উপকার হয় না৷ 15 তাহেল আমার িক করা উিচত? আিম
আত্মায় প্রাথর্না করব, আবার আমার মন িদেয়ও প্রাথর্না করব৷ আিম
আত্মােত স্তব গীত করব আবার মন িদেয়ও স্তব গীত করব৷ 16কারণ
তুিম হয়েতা েতামার আত্মােত ঈশ্বেরর প্রশংসা করছ, িকন্তু েয েলাক
েকবল েশ্রাতা িহসােব েসখােন আেছ েস না বুেঝ েকমন কের েতামার
ধনয্বােদ “আেমন” বলেব? কারণ তুিম িক বলছ, তা েতা েস বুঝেত
পারেছ না৷ 17 তুিম হয়েতা খুব সুন্দরভােব ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদচ্ছ, িকন্তু
এর দ্বারা অপরেক আিত্মকভােব গেড় েতালা হেচ্ছ না৷

18 আিম েতামােদর সকেলর েথেক অেনক েবশী িবেশষ ভাষায়
কথা বলেত পাির বেল ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ 19 িকন্তু মণ্ডলীর মেধয্,
িবেশষ ভাষায় দশ হাজার শব্দ বলার েথেক, বরং আিম বুিদ্ধপূবর্ক
পঁাচিট কথা বলেত চাই, েযন এর দ্বারা অপের িশক্ষালাভ কের৷
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20 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামরা বালকেদর মেতা িচন্তা
কেরা না, বরং মন্দ িবষেয় িশশুেদর মেতা হও, িকন্তু েতামােদর িচন্তায়
পিরণত বুিদ্ধ হও৷ 21 িবিধ-বয্বস্থায় (শােস্ত্র) বেল:

“অনয্ ভাষার েলাকেদর দ্বারা
ও অনয্ েদশীয়েদর মুখ িদেয়

আিম এই জািতর সেঙ্গ কথা বলব;
িকন্তু েসই েলাকরা আমার কথা শুনেব না৷” িযশাইয়
28:11-12

প্রভু এই কথা বেলন৷
22 তাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এই িচহ্ন

িবশ্বাসীেদর জনয্ নয় বরং তা অিবশ্বাসীেদর জনয্ই৷ িকন্তু ভাববাণী
অিবশ্বাসীেদর জনয্ নয়, তা িবশ্বাসীেদর জনয্ই৷ 23 েসই জনয্ যখন
সমগ্র মণ্ডলী সমেবত হয়, তখন যিদ প্রেতয্েক িবেশষ িবেশষ ভাষায়
কথা বলেত থােক; আর েসখােন যিদ েকান অিবশ্বাসী বা অনয্ েকান
বাইেরর েলাক প্রেবশ কের, তেব তারা িক বলেব না েয েতামরা
পাগল? 24 িকন্তু যিদ সকেল ভাববাণী বেল, েসই সময় যিদ েকান
অিবশ্বাসী েলাক বা অনয্ েকান সাধারণ েলাক েসখােন আেস, তেব
েসই ভাববাণী শুেন েস তার পােপর িবষেয় সেচতন এবং েসই
ভাববাণীর দ্বারাই িবচারপ্রাপ্ত হয়৷ 25 এইভােব তার অন্তেরর েগাপন
িচন্তা সকল প্রকাশ পায়৷ েস তখন মািটেত উপুড় হেয় পেড় ঈশ্বেরর
উপাসনা করেব আর বলেব, “বাস্তিবকই, েতামােদর মেধয্ ঈশ্বর
আেছন৷”

েতামােদর সভাগুিল মণ্ডলীেক সাহাযয্ করুক
26 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, তাহেল েতামরা িক করেব?

েতামরা যখন উপাসনার জনয্ এক জায়গায় সমেবত হও, তখন েকউ
স্তব গীত করেব, েকউ িশক্ষা েদেব, েকউ যিদ েকান সতয্ প্রকাশ কের,
তেব েস তা বলেব, েকউ িবেশষ ভাষায় কথা বলেব, আবার েকউ বা
তার বয্াখয্া কের েদেব; িকন্তু সব িকছুই েযন মণ্ডলী গঠেনর জনয্
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হয়৷ 27 দুজন িকংবা িতনজেনর েবশী েযন েকউ অজানা ভাষায় কথা
না বেল৷ প্রেতয্েক েযন পালা কের বেল, আর একজন েযন তার অথর্
বুিঝেয় েদয়৷ 28অথর্ বুিঝেয় েদবার েলাক যিদ না থােক, তাহেল েসই
ধরেণর বক্তা েযন মণ্ডলীেত নীরব থােক৷ েস েযন েকবল িনেজর
সেঙ্গ ও ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বেল৷

29 েকবলমাত্র দুই বা িতনজন ভাববাদী কথা বলুক এবং অনয্রা
তা িবচার করুক৷ 30 েসখােন বেস আেছ এমন কােরা কােছ যিদ
ঈশ্বেরর েকান বাতর্ া আেস তেব প্রথেম েয ভাববাণী বলিছল েস চুপ
করুক, 31 যােত এেকর পর এক সকেল ভাববাণী বলেত পাের ও
সকেল িশক্ষালাভ কের ও উৎসািহত হয় এবং 32 ভাববাদীেদর আত্মা
ও ভাববাদীেদর িনয়ন্ত্রেণ থােক৷ 33 কারণ ঈশ্বর কখনও িবশৃঙ্খলা
সৃষ্টি কেরন না, িতিন শািন্তর ঈশ্বর, যা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাকেদর
মণ্ডলীগুিলেত সতয্৷

34 মণ্ডলীেত স্ত্রীেলােকরা নীরব থাকুক৷ ঈশ্বেরর েলাকেদর সমস্ত
মণ্ডলীেত এই রীিত প্রচিলতআেছ৷ স্ত্রীেলাকেদর কথা বলার অনুেমাদন
েনই৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েযমন বেল েসইমত তারা বাধয্ হেয় থাকুক৷
35 স্ত্রীেলােকরা যিদ িকছু িশখেত চায় তেব তারা ঘের িনেজেদর
স্বামীেদর কােছ তা িজেজ্ঞস করুক, কারণ সমােবেশ কথা বলা
স্ত্রীেলােকর পেক্ষ লজ্জার িবষয়৷

36 েতামােদর মধয্ েথেকই িক ঈশ্বেরর িশক্ষা প্রসািরত হেয়িছল?
অথবা েকবল েতামােদর কােছই িক তা এেসিছল? 37 যিদ েকউ
িনেজেক ভাববাদী বেল বা আিত্মক বরদান লাভ কেরেছ বেল মেন
কের, তেব েস স্বীকার করুক েয আিম েতামােদর কােছ যা িলখিছ েস
সব প্রভুরই আেদশ;

38আর যিদ েকউ তা অবজ্ঞা কের তেব েস অবজ্ঞার িশকার হেব৷
39 অতএব, আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা ভাববাণী বলার জনয্
আগ্রহী হও এবং িবেশষ ভাষায় কথা বলেত েলাকেদর িনেষধ কেরা
না, 40 িকন্তু সবিকছু েযন যথাযথভােব করা হয়৷
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15

খ্রীষ্টর সম্বেন্ধ সুসমাচার
1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর কােছ আিম েয সুসমাচার

প্রচার কেরিছ, এখন আিম েস কথা েতামােদর স্মরণ কিরেয় িদিচ্ছ৷
েতামরা এই বাতর্ া গ্রহণ কেরছ ও সবল আছ৷ 2 এই বাতর্ ার মাধয্েম
েতামরা উদ্ধার েপেয়ছ, অবশয্ েতামরা যিদ তা ধের রাখ এবং তােত
পূণর্রূেপ িবশ্বাস রাখ৷ তা না করেল েতামােদর িবশ্বাস বৃথা হেয় যােব৷

3আিম েয বাতর্ া েপেয়িছ তা গুরুত্বপূণর্ মেন কের েতামােদর কােছ
েপৗেঁছ িদেয়িছ৷ েসগুিল এইরকম: শােস্ত্রর কথা মেতা খ্রীষ্ট আমােদর
পােপর জনয্ মরেলন, 4 এবং তঁােক কবর েদওয়া হেয়িছল৷ আবার
শােস্ত্রর কথা মেতা মৃতুয্র িতন িদন পর তঁােক মৃতেদর মেধয্ েথেক
জীিবত করা হল৷ 5আর িতিন িপতরেক েদখা িদেলন এবং পের েসই
বােরাজন েপ্রিরতেক েদখা িদেলন৷ 6 এরপর িতিন একসেঙ্গ সংখয্ায়
পঁাচেশার েবশী িবশ্বাসী ভাইেদর েদখা িদেলন৷ তােদর মেধয্ েবশীর
ভাগ েলাক এখনও জীিবত আেছন৷ িকছু েলাক হয়েতা এতিদেন মারা
েগেছন৷ 7এরপর িতিন যােকাবেক েদখা িদেলন এবং পের েপ্রিরতেদর
সকলেক েদখা িদেলন৷ 8 সব েশেষ আমােকও অসমেয় জেন্মিছ েয
আিম েসই আমােকও েদখা িদেলন৷

9 েপ্রিরতরা আমার েথেক মহান, কারণ ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক আিম
িনযর্াতন করতাম; েপ্রিরত নােম পিরিচত হবার েযাগয্ও আিম নই৷
10 িকন্তু এখন আিম যা হেয়িছ, তা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর গুেনই হেয়েছ৷
আমার প্রিত তঁার েয অনুগ্রহ তা িনষ্ফল হয় িন, বরং আিম তােদর
সকেলর েথেক অিধক পিরশ্রম কেরিছ৷ তেব আিম েয এই কাজ
কেরিছলাম তা নয়; িকন্তুআমার মেধয্ ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ িছল তােতই
তা সম্ভব হেয়েছ৷ 11 সুতরাং আিম বা অনয্রা যারাই েতামােদর কােছ
প্রচার কের থািক না েকন, সকেল একই সুসমাচার প্রচার কেরিছলাম,
যা েতামরা িবশ্বাস কেরছ৷

আমােদর মৃতুয্ েথেক ওঠােনা হেব
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12 িকন্তু আমরা যিদ প্রচার কের থািক েয খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত হেয়েছন, তখন েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ িক কের বলেছ
েয মৃতেদর পুনরুত্থান েনই? 13 মৃতেদর যিদ পুনরুত্থান না হয়,
তাহেল খ্রীষ্টও েতা উিত্থত হন িন, 14 আর খ্রীষ্ট যিদ পুনরুিত্থত না
হেয় থােকন তাহেল েতা আমােদর েসই সুসমাচার িভিত্তহীন, আর
েতামােদর িবশ্বাসও িভিত্তহীন৷ 15 আবার আমরা েয ঈশ্বেরর িবষেয়
িমথয্া সাক্ষী িদিচ্ছ, েসই েদােষ আমরা েদাষী সাবয্স্ত হব, কারণ আমরা
ঈশ্বেরর িবষেয় প্রচার করেত িগেয় একথা বেলিছ েয িতিন খ্রীষ্টেক
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ 16 মৃতেদর পুনরুত্থান যিদ
না হয়, তেব খ্রীষ্টও মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হন িন; 17 আর খ্রীষ্ট যিদ
পুনরুিত্থত না হেয় থােকন, তাহেল েতামােদর িবশ্বােসর েকান মূলয্
েনই, েতামরা এখনও েতামােদর পােপর মেধয্ই আছ৷ 18 হঁয্া, আর
খ্রীষ্টানুসারী যারা মারা েগেছ তারা সকেলই িবনষ্ট হেয়েছ৷ 19 খ্রীেষ্টর
প্রিত প্রতয্াশা যিদ শুধু এই জীবেনর জনয্ই হয়, তেব অনয্ েলাকেদর
েচেয় আমােদর দশা েশাচনীয় হেব৷

20 িকন্তু সিতয্ই খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন, আর
েযসব বয্িক্তর মৃতুয্ হেয়েছ িতিন তােদর মেধয্ প্রথম ফসল৷ 21কারণ
একজন মানুেষর মধয্ িদেয় েযমন মৃতুয্ এেসেছ, মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুত্থানও েতমিনভােবই একজন মানুেষর দ্বারা এেসেছ৷ 22 কারণ
আদেম েযমন সকেলর মৃতুয্ হয়, িঠক েসভােব খ্রীেষ্ট সকেলই জীবন
লাভ করেব৷ 23 িকন্তু প্রেতয্েক তার পালাক্রেম জীিবত হেব; খ্রীষ্ট,
িযিন অগ্রনী, িতিন প্রথেম মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেলন, আর
এরপর যারা খ্রীেষ্টর েলাক তারা তঁার পুনরুত্থােনর সমেয় জীিবত
হেয় উঠেব৷ 24 এরপর খ্রীষ্ট যখন প্রেতয্ক শাসনকতর্ ার কতৃ্তর্ ত্ব ও
পরাক্রমেক পরাস্ত কের িপতা ঈশ্বেরর হােত রাজয্ সঁেপ েদেবন তখন
সমািপ্ত আসেব৷

25 কারণ যতিদন না ঈশ্বর তঁার সমস্ত শত্রুেক খ্রীেষ্টর পদানত
করেছন, ততিদন খ্রীষ্টেক রাজত্ব করেত হেব৷ 26 েশষ শত্রু িহেসেব
মৃতুয্ও ধ্বংস হেব৷ 27 কারণ, “ঈশ্বর সব িকছুই তঁার অধীনস্থ কের
তঁার পােয়র তলায় রাখেবন৷” যখন বলা হেচ্ছ েয, “সব িকছু” তঁার
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অধীনস্থ করা হেয়েছ, তখন এিট স্পষ্ট েয ঈশ্বর িনেজেক বাদ িদেয়
সব িকছু খ্রীেষ্টর অধীনস্থ কেরেছন৷ 28 সব িকছু খ্রীেষ্টর অধীনস্থ হেল
পুত্র ঈশ্বেরর অধীনস্থ হেবন৷ েযন ঈশ্বর, িযিন তঁােক সব িকছুর ওপর
কতৃ্তর্ ত্ব করেত িদেয়েছন, িতিনই সেবর্সবর্া হন৷

29 িকন্তু যারা মৃত েলাকেদর উেদ্দেশয্ বািপ্তস্ম গ্রহণ কের তােদর
িক হেব? মৃেতরা যিদ কখনও পুনরুিত্থত না হয়, তাহেল তােদর জনয্
এই েলােকরা েকন বাপ্তাইজ হয়?

30 আমরাই বা েকন প্রিত মুহূেতর্ িবপেদর সমু্মখীন হই? 31 আিম
প্রিতিদন মরিছ৷ খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর জনয্ আমার েয গবর্ আেছ
তারই েদাহাই িদেয় আিম বলিছ, একথা সতয্৷ 32 যিদ শুধু মানিবক
স্তের ইিফেষর েসই িহংস্র পশুেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কের থািক তাহেলআমার
িক লাভ হেয়েছ? িকছুই না৷ মৃতেদর যিদ পুনরুত্থান েনই তেব, “এস
েভাজন পান কির কারণ কাল েতা আমরা মরবই৷”✡

33 ভ্রান্ত হেয়া না, “অসত্ সঙ্গ সচ্চিরত্র নষ্ট কের৷” 34 েচতনায়
িফের এস, পাপ কাজ বন্ধ কর, কারণ েতামােদর মেধয্ িকছু েলাক
আেছ যারা ঈশ্বর সম্বেন্ধ সমূ্পণর্ অজ্ঞ৷ েতামােদর লজ্জা েদবার জনয্ই
আিম একথা বলিছ৷

আমােদর িক রকম েদহ হেব
35 িকন্তু েকউ েকউ িজজ্ঞাসা করেব, “মৃেতরা িক কের পুনরুিত্থত

হয়? তােদর িক রকম েদহই বা হেব?” 36 িক িনেবর্ােধর মত
প্রশ্ন! েতামরা েয বীজ েবােনা, তা না মরা পযর্ন্ত জীবন পায় না৷
37 তুিম যা েবােনা, েয “েদহ” উত্পন্ন হেব তুিম তা েবােনা না,
তার বীজ মাত্র েবােনা, েস গেমর বা অনয্ িকছুর েহাক্৷ 38 তারপর
ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের িতিন তার জনয্ একটা েদহ েদন৷ প্রিতিট বীেজর
জনয্ তােদর িনেজর িনেজর েদহ েদন৷ 39 সকল প্রাণীর মাংস এক
রকেমর নয়; িকন্তু মানুেষর এক রকেমর মাংস, পশুেদর আর এক
ধরেণর মাংস, পক্ষীেদর আবার অনয্ রকেমর মাংস৷ 40 েসই রকম
স্বগীর্য় েদহগুিল েযমন আেছ, েতমিন পাির্থব েদহগুিলওআেছ৷ স্বগীর্য়
✡ 15:32: উদৃ্ধিত িযশ. 22:13, 56:12
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েদহগুিলর এক প্রকার ঔজ্জ্বলয্, আবার পাির্থব েদহগুিলর অনয্রকম৷
41 সূেযর্র এক প্রকােরর ঔজ্জ্বলয্, চঁােদর আর এক ধরেণর, আবার
নক্ষত্রেদর অনয্ ধরেণর৷ একটা নক্ষত্র েথেক অনয্ নক্ষেত্রর ঔজ্জ্বলয্
িভন্ন৷

42 মৃতেদর পুনরুত্থানও েসই রকম৷ েয েদহ কবর েদওয়া হয় তা
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, েয েদহ পুনরুিত্থত হয় তা অক্ষয়৷ 43 েয েদহ মািটেত
কবর েদওয়া হয়, তার েকান কদর থােক না, েয েদহ পুনরুিত্থত হয়
তা েগৗরবজনক৷ েয েদহ মািটেত কবরস্থ হয়, তা দুবর্ল, েয েদহ
পুনরুিত্থত হয় তা শিক্তশালী৷ 44 েয েদহ মািটেত কবরস্থ হয় তা
ৈজিবক েদহ; আর েয েদহ পুনরুিত্থত হয় তা আিত্মক েদহ৷
যখন ৈজিবক েদহআেছ, তখনআিত্মক েদহওআেছ৷ 45শােস্ত্র এই

কথাও বলেছ: “প্রথম মানুষ (আদম) সজীব প্রাণী হল;”✡ আর েশষ
আদম (খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা হেলন৷ 46 যা আিত্মক তা প্রথম নয়
বরং যা ৈজিবক তাই প্রথম; যা আিত্মক তা এর পের আেস৷ 47 প্রথম
মানুষ আদম এেলন পৃিথবীর ধূেলা েথেক, িদ্বতীয় মানুষ (খ্রীষ্ট) এেলন
স্বগর্ েথেক৷ 48 মৃিত্তকার মানুষিট েযমন িছল, পৃিথবীর অনয্ানয্ মানুষও
েতমন; আর স্বগীর্য় মানুষরা েসই স্বগীর্য় মানুষ খ্রীেষ্টর মত৷ 49আমরা
েযমন মৃিত্তকার েসই মানুষেদর মেতা গড়া, েতমন আবার আমরা েসই
স্বগীর্য় মানুষ খ্রীেষ্টর মত হব৷

50 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর বলিছ: আমােদর রক্ত
মাংস ঈশ্বেরর রােজয্র অিধকারী হেত পাের না৷ যা িকছু ক্ষয়শীল
তা অক্ষয়তার অিধকারী হেত পাের না৷ 51 েশান, আিম েতামােদর
এক িনগূঢ়তত্ত্ব বিল৷ আমরা সকেল মরব এমন নয়, িকন্তু আমােদর
সকেলরই রূপান্তর ঘটেব৷ 52 এক মুহূেতর্ র মেধয্ যখন েশষ তূরী
বাজেব তখন েচােখর পলেক তা ঘটেব৷ হঁয্া, তূরী বাজেব, তােত
মৃেতরা সকেল অক্ষয় হেয় উঠেব, আর আমরা সকেল রূপান্তিরত
হব৷ 53 কারণ এই ক্ষয়শীল েদহেক অক্ষয়তার েপাশাক পরেত হেব;
আর এই পাির্থব নশ্বর েদহ অিবনশ্বরতায় ভুিষত হেব৷ 54 এই ক্ষয়শীল
✡ 15:45: উদৃ্ধিত আিদ 2:7
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েদহ যখন অক্ষয়তার েপাশাক পরেব আর এই পাির্থব েদহ যখন
অিবনশ্বরতায় ভূিষত হেব তখন শােস্ত্র েয কথা েলখা আেছ তা সতয্
হেব:

“মৃতুয্ জেয় কবিলত হল৷” িযশাইয় 25:8

55 “মৃতুয্ েতামার জয় েকাথায়?
মৃতুয্ েতামার হুল েকাথায়?” েহােশয় 13:14

56 মৃতুয্র হুল পাপ আর পােপর শিক্ত আেস িবিধ-বয্বস্থা েথেক৷
57 িকন্তু ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷ িতিনই আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
মাধয্েম আমােদর িবজয়ী কেরন৷

58 তাই আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, সুিস্থর ও সুদৃঢ় হও৷ প্রভুর
কােজ িনেজেক সব সময় সমূ্পণর্ভােব সঁেপ দাও, কারণ েতামরা জান,
প্রভুর জনয্ েতামােদর পিরশ্রম িনষ্ফল হেব না৷

16
অনয্ িবশ্বাসীেদর জনয্ অথর্ সংগ্রহ

1 এখন ঈশ্বেরর েলাকেদর েদবার জনয্ অথর্ সংগ্রেহর িবষয়
বলিছ: গালাতীয়ার মণ্ডলীেকআিম েযমন বেলিছলাম েতামরাও েতমন
করেব; 2 সপ্তােহর প্রথম িদন রিববার েতামরা েতামােদর উপাজর্ ন
েথেক সঙ্গিত অনুসাের যতটা সম্ভব বঁািচেয় েসই অথর্ গৃেহ িবেশষ
েকান স্থােন আলাদা কের জমােব৷ তাহেল আিম যখন আসব তখন
অথর্ সংগ্রহ করার প্রেয়াজন হেব না৷ 3 আিম যখন েপৗছঁব, তখন
েতামরা যােদর েযাগয্ বেল মেন করেব তােদর হাত িদেয় েসই অথর্
েজরুশােলেম পাঠােব৷ আমার েলখা িচিঠ পিরচয়পত্র িহসােব তারা
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িনেয় যােব; 4আর আমার যাওয়া যিদ িঠক বেল মেন হয় তেব তারা
আমার সেঙ্গই যােব৷

েপৗেলর পিরকল্পনা
5 আিম মািকদিনয়া হেয় যাবার পিরকল্পনা করিছ৷ মািকদিনয়ার

মধয্ িদেয় যাবার পেথ েতামােদর ওখােন যাব৷ 6 সম্ভব হেল হয়েতা
িকছুিদন েতামােদর ওখােন েথেক যাব৷ শীতকালটা হয়েতা েতামােদর
ওখােনই কাটাব৷ এরপর েতামােদর কাছ েথেক আিম েযখােন যাব,
আমার েসখােন যাবার বয্বস্থায় েতামরা সাহাযয্ করেত পারেব৷ 7এখন
যাত্রাপেথ েতামােদর সেঙ্গ েদখা করেত চাই না৷ প্রভুর ইচ্ছা হেল
েতামােদর সেঙ্গ অেনকটা সময় কাটাবার ইচ্ছা আেছ৷ 8 পঞ্চাশত্তমীর
িদন পযর্ন্ত আিম ইিফেষ থাকব৷ 9কারণ এখােন েয কােজ ফল পাওয়া
যায় েসই রকম কােজর জনয্ একটা মস্ত বড় সুেযাগ আমার সামেন
এেসেছ, যিদও এখােন অেনেক িবেরািধতা করেছ৷

10তীমিথয় েতামােদর কােছ েযেত পােরন, তঁােকআদর যত্ন কেরা৷
েদেখা েতামােদর সেঙ্গ িতিন েযন িনভর্ েয় থাকেত পােরন৷ িতিনও
আমার মেতা প্রভুর কাজ করেছন, েকউ েযন তঁােক তািচ্ছলয্ না কের৷
11 তঁােক েতামরা তঁার যাত্রা পেথ শািন্তেত এিগেয় িদও, েযন িতিন
আমার কােছ আসেত পােরন৷ ভাইেদর সেঙ্গ িনেয় িতিন আমার কােছ
আসেবন এই প্রতয্াশায় আিছ৷

12 এখন আিম েতামােদর ভাই আপেল্লার িবষেয় বিল: আিম তঁােক
অেনক ভােব উৎসািহত কেরিছ েযন িতিন অনয্ানয্ ভাইেদর সেঙ্গ
েতামােদর কােছ যান৷ িকন্তু এটা পিরষ্কার েয েতামােদর কােছ যাবার
ইচ্ছা তঁার এখন েনই৷ িতিন সুেযাগ েপেলই েতামােদর কােছ যােবন৷

েপৗেলর িচিঠর েশষ কথা
13 েতামরা সতকর্ েথেকা, িবশ্বােস িস্থর েথেকা, সাহস েযাগাও,

বলবান হও৷ 14 েতামরা যা িকছু কর তা ভালবাসার সেঙ্গ কর৷
15 আমার ভাইরা, আিম েতামােদর কােছ একটা অনুেরাধ করিছ,

েতামরা িস্তফান ও তঁার পিরবােরর িবষেয় জান৷ আখায়ােত (গ্রীেস)
তঁারাই প্রথম খ্রীষ্টানুসারী হন৷ এখন তঁারা খ্রীষ্টানুসারীেদর েসবায়
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িনেজেদর িনেয়াগ কেরেছন৷ ভাইরা, েতামােদর কােছ আমার
অনুেরাধ, 16 েতামরা এইরকম েলাকেদর, যারা প্রভুর েসবায় িনযুক্ত
আেছন, তঁােদর েনতৃত্ব েমেন নাও৷

17 আিম খুব খুশী কারণ িস্তফান, ফতুর্ নাত আর আখায়া এখােন
এেস েতামােদর না থাকার অভাব পূণর্ কের িদেয়েছন৷ 18 তঁারা
েতামােদর মেতা আমার আত্মােক তৃপ্ত কেরেছন৷ তাই েতামরা এরূপ
েলাকেদর িচনেত ভুল কেরা না৷

19এিশয়ার সমস্ত মণ্ডলী েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷ আিক্কলা ও
িপ্রষ্কা আর তঁােদর বািড়েত যারা উপাসনার জনয্ সমেবত হন তঁারা
সকেল েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ 20 েতামরা পরস্পর এেক
অপরেক পিবত্র চুম্বেন শুেভচ্ছা জািনও৷

21 আিম েপৗল, আিম িনেজর হােত এই শুেভচ্ছা বাণী িলেখ
পাঠালাম৷

22 প্রভুেক েয ভালবােস না তার ওপর অিভশাপ েনেম আসুক৷
আমােদর প্রভু আসুন৷
23 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সেঙ্গ থাকুক৷
24 খ্রীষ্ট যীশুেত েতামােদর সকেলর জনয্ আমার ভালবাসা রইল৷
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