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কিরন্থীয়েদর
প্রিত িদ্বতীয় পত্র

1আিম েপৗল, ঈশ্বেরর ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত হেয়িছ৷
আিম এবং আমােদর িবশ্বাসী ভাই তীমিথয়, কিরন্থ শহেরর ঈশ্বেরর

খ্রীষ্ট মণ্ডলী ও সমগ্র আখায়া প্রেদেশ ঈশ্বেরর সব েলাকেদর উেদ্দেশয্
এই িচিঠ িলখিছ:

2 আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট েতামােদর সকলেক
অনুগ্রহ ও শািন্ত দান করুন৷

েপৗেলর ঈশ্বরেক ধনয্বাদজ্ঞাপন
3 ধনয্ আমােদর ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িপতা৷ িতিন করুণাময়

িপতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর৷ 4 িতিন আমােদর সমস্ত দুঃখ কেষ্টর
মেধয্ সান্ত্বনা েদন, েযন অপের যখন দুঃখ কেষ্টর মেধয্ পেড় তখন
ঈশ্বেরর কাছ েথেকআমরা েয সান্ত্বনা লাভ কেরিছ তােদর েসই সান্ত্বনা
িদেত পাির৷ 5 কারণ আমরা যতই খ্রীেষ্টর দুঃখ কেষ্টর সহভাগী হব,
ততই তঁার মধয্ িদেয় সান্ত্বনাও পাব৷ 6 আমরা যিদ কষ্ট পাই তেব
তা েতামােদর সান্ত্বনার ও পিরত্রােণর জনয্; আর যিদ সান্ত্বনা পাই
তেব তা েতামােদর সান্ত্বনার উেদ্দেশয্ই পাই৷ এই সান্ত্বনা আমােদর
মত েতামােদরও একই দুঃখ সহয্ করার শিক্ত ও ৈধযর্য্ েযাগায়৷
7 েতামােদর িবষেয় আমরা সুিনিশ্চত, কারণ আমরা জািন েতামরা
েযমন আমােদর দুঃখ কেষ্টর সহভাগী, েসই রকম আমােদর সান্ত্বনার
সহভাগী৷

8 ভাই ও েবােনরা, এিশয়ােত থাকার সময় আমােদর েয কষ্ট
হেয়িছল তা েতামােদরজানােত চাইিছ৷ েসই দুঃখ কেষ্টর চাপআমােদর
সেহয্র অিতিরক্ত হেয় উেঠিছল৷ আমরা বঁাচার সব আশা েছেড়
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িদেয়িছলাম৷ 9 আমরা িনেজেদর অন্তের অনুভব কেরিছলাম েয
আমােদর মৃতুয্ অিনবায়র্; িকন্তু এটা এইজনয্ ঘেটিছল যােত আমরা
িনেজেদর ওপর িনভর্ র না কের, ঈশ্বর িযিন মৃতেক জীিবত কের
েতােলন তঁার ওপর সমূ্পণর্রূেপ িনভর্ র কির৷ 10 িতিনই আমােদর এত
ভয়ঙ্কর মৃতুয্ েথেক উদ্ধার করেলন৷ আমরা তঁার ওপর প্রতয্াশা রািখ
েয িতিন ভিবষয্েতওআমােদর উদ্ধার করেবন; 11 েতামরা প্রাথর্না কের
আমােদর সাহাযয্ করেত পার৷ তাহেল অেনেকর প্রাথর্নার উত্তের ঈশ্বর
আমােদর েয আশীবর্াদ করেবন, তার দরুন আমােদর জনয্ অেনেকই
ধনয্বাদ েদেব৷

েপৗেলর মত বদল
12 একিট িবষেয় আমরা গির্বত এবং আমােদর িবেবকও এই সাক্ষী

িদেচ্ছ েয আমরা ঈশ্বেরর েদওয়া আন্তিরকতা ও সরলতায় জগেতর
মানুেষর প্রিত, িবেশষ কের েতামােদর প্রিত আচরণ কের এেসিছ৷
সংসােরর জ্ঞান বুিদ্ধ বয্বহার কের নয়, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আমরা তা
কেরিছ৷ 13 হঁয্া, েতামরা যা পড়েত বা বুঝেত পারেব না এমন েকান
িকছু আিম েতামােদর িলখিছ না৷ আশা কির েতামরা সমূ্পণর্ভােব
বুঝেত পারেব৷ 14 েযমন েতামরা আমােদর সম্বেন্ধ িকছুটা বুেঝছ৷
আমােদর প্রভু যীশুর পুনরািবভর্ ােবর িদেন েতামরা েযমন আমােদর
গেবর্র িবষয় হেব, েতমিন আমরাও েতামােদর গেবর্র িবষয় হব৷

15আমার মেন এই িবষেয় এতটা আত্মিবশ্বাস িছল েযআিম প্রথেমই
েতামােদর কােছ যাব বেল িঠক কেরিছলাম, যােত েতামরা িদ্বতীয়বার
উপকৃত হও৷ 16 আিম িঠক কেরিছলাম মািকদিনয়ায় যাওয়ার পেথ
েতামােদর ওখােন যাব; আবার মািকদিনয়া েথেক েফরার পেথও
েতামােদর কােছই যাব৷ তাহেল েতামরা সকেল প্রেয়াজনীয় সব িজিনস
সেমত আমার িযহূিদয়ায় যাওয়ার সব বয্বস্থা কের েদেব৷ 17 এই
পিরকল্পনা করার সময় িক আিম মনিস্থর কির িন? আিম িক জগেতর
েসই েলাকেদর মত যঁারা একই সেঙ্গ “হঁয্া-হঁয্া,”আবার “না-না” বেল,
েতমিন কের িক আিম িকছু িঠক কির?

18 ঈশ্বর িবশ্বস্ত, একথা েযমন সিতয্ েতমিন এটাও সিতয্ েয
েতামােদর কােছ আমােদর কথা একই সেঙ্গ “হঁয্া” এবং “না” দুই
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হয় না৷ 19 ঈশ্বেরর পুত্র, যীশু খ্রীেষ্টর কথা আিম, তীমিথয় এবং শীল
েতামােদর কােছ প্রচার কেরিছলাম, েসই যীশু একই সমেয় “হঁয্া”এবং
“না” নন৷ িতিন সব সমেয়ই “হঁয্া”৷ 20 ঈশ্বেরর সমস্ত প্রিতশ্রুিত তঁার
মধয্ িদেয় “হঁয্া” হেয় ওেঠ৷ েসইজনয্ ঈশ্বেরর েগৗরব করেত আমরা
খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় “আেমন” বিল৷ 21ঈশ্বরই একজন, িযিন েতামােদর
ও আমােদর খ্রীেষ্টর সেঙ্গ যুক্ত কের সুদৃঢ় কের েতােলন৷ 22 আমরা
েয তঁার িনজস্ব এই কথা িনিশ্চতভােব বুঝেত িতিন আমােদর ওপর
তঁার ছাপ িদেয়েছন; এবং তঁার সব প্রিতশ্রুিতর জািমন িহসােব পিবত্র
আত্মােক আমােদর অন্তের িদেয়েছন৷

23 িকন্তু আিম ঈশ্বরেক সাক্ষী েরেখ বলিছ, েতামােদর শািস্ত
েথেক েরহাই েদবার জনয্ই আিম এখন পযর্ন্ত কিরেন্থ িফের যাই িন৷
24 েতামােদর িবশ্বােসর িবষেয় আমরা যা বেল েদব তাই-ই েতামােদর
েমেন চলেত হেব, এমনটা আমরা চাই না, বরং েতামরা েযন আনন্দ
পাও তাই েতামােদর সহকমীর্ হেয় কাজ করেত চাই, কারণ েতামরা
িবশ্বােস দৃঢ়ভােব দঁািড়েয় আছ৷

2
1 তাই আিম িস্থর কেরিছলাম েয আবার েতামােদর দুঃখ েদওয়ার

জনয্ েতামােদর কােছ যাব না৷ 2কারণ েতামােদর যিদ আিম দুঃখ িদই
তেব আমােক সুখী করেব েক? একমাত্র েতামরাই যঁারা আমার কােছ
দুঃখ েপেয়ছ৷ 3এইজনয্ েসই সব কথা িলেখিছলাম, যােত যখন আিম
আসব তখন যােদর কাছ েথেক আমার আনন্দ পাওয়া উিচত, তােদর
কাছ েথেকআমায় েযন দুঃখ েপেত না হয়৷ কারণ েতামােদর সকেলর
িবষেয় আমার দৃঢ় িবশ্বাস এই েয আমার আনেন্দ েতামােদর সকেলরই
আনন্দ৷ 4 অেনক কষ্ট, মেনা েবদনা ও েচােখর জেলর মেধয্ িদেয়
েসই িচিঠ েতামােদর িলেখিছলাম৷ আিম েতামােদর বয্থা িদেত চাই
িন, িকন্তু েবাঝােত েচেয়িছলাম েয আিম েতামােদর কেতা ভালবািস৷

েয অনয্ায় কের তােক ক্ষমা কর
5 িকন্তু েকউ যিদ বয্থা িদেয় থােক তেব েস েয শুধু আমােক বয্থা

িদেয়েছ তা নয়, েবশী বািড়েয় না বেল এটুকু বলিছ েয, েতামােদর
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সকলেকই েস িকছু পিরমাণ বয্াথা িদেয়েছ৷ 6 েতামােদর মেধয্ েবশীর
ভাগ েলাক িমেল এই ধরেণর েলাকেক েয শািস্ত িদেয়ছ েসটাই তার
পেক্ষ যেথষ্ট৷ 7 িকন্তু এখন েতামােদর বরং তােক ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা
েদওয়া উিচত৷ তা না হেল েস হয়েতা অতয্িধক মেনােবদনায় হতাশ
হেয় পড়েব৷ 8 আিম েতামােদর অনুেরাধ করিছ, েতামরা েয তােক
এখনও ভালবাস এটা তােক বুঝেত দাও৷ 9 েতামরা সমস্ত িবষেয়
আমার বাধয্ হও িকনা তা পরীক্ষা কের েদখেত আিম েতামােদর কােছ
েসই িচিঠটা িলেখিছলাম৷ 10 যিদ েতামরা কাউেক ক্ষমা কর, আিমও
তােক ক্ষমা কির৷ যিদ ক্ষমা করার মত িকছু েথেকই থােক তেব আিম
যা ক্ষমা কেরিছ তা খ্রীেষ্টর সামেন েতামােদর ভােলার জেনয্ই কেরিছ৷
11 েযনআমরা শয়তােনর চতুরতার দ্বারা প্রতািরত না হই,কারণআমরা
তার ষড়যন্ত্র সম্বেন্ধ অজ্ঞ নই৷

খ্রীষ্টর মধয্ িদেয় জয়লাভ
12 আিম যখন েত্রায়ােত খ্রীষ্ট সম্বেন্ধ সুসমাচার প্রচার করেত

এেসিছলাম, তখন েদখলাম প্রভু কােজর জনয্ নতুন দরজা খুেল
িদেয়েছন৷ 13 িকন্তু আিম খুব উেদ্বেগ িছলাম, কারণ েসখােন আিম
আমার ভাই তীতেক পাই িন; তাই আিম তােদর িবদায় জািনেয়িছলাম
এবং মািকদিনয়ার উেদ্দেশয্ রওনা হেয়িছলাম৷

14 িকন্তু ঈশ্বর ধনয্, কারণ িতিন খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় সবর্দাই
আমােদর জয়লােভর পথ েদখান এবং আমােদর মধয্ িদেয় সবর্ত্র
তঁার সম্বেন্ধ জ্ঞান েসৗরেভর মত ছিড়েয় েদন৷ 15 যারা উদ্ধার পােচ্ছ
এবং যারা িবনাশ হেচ্ছ তােদর সামেন আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্
খ্রীেষ্টর সুগন্ধযুক্ত ধূপ৷ 16 যারা হািরেয় যােচ্ছ তােদর কােছ আমরা
মৃতুয্মূলক মৃতুয্জনক গন্ধ; িকন্তু যঁারা পিরত্রাণ পােচ্ছ তােদর কােছ
আমরা জীবনমূলকজীবনদায়ক গন্ধ; সুতরাং েক এইরকম কাজ করার
উপযুক্ত? 17অেনেক েযমন কের েসরকমআমরা ঈশ্বেরর বাকয্ িনেয়
লাভ করার জনয্ েফিরওয়ালার মত েফির কের েবড়াই না বরং খ্রীেষ্টেত
আমরা আন্তিরকতার সেঙ্গ ঈশ্বর হেত আগত েলাক িহসােব ঈশ্বেরর
সামেন কথা বিল৷
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3
ঈশ্বেরর েসবকেদর নতুন চুিক্ত

1 আমরা এসব বেল িক আবার িনেজেদর িবষেয় প্রশংসা করেত
শুরু কেরিছ? অথবা েকান েকান েলাক েযমন কের থােক েতমিন
েতামােদর কােছ আমােদরও িক েকান পিরচয় পত্র িনেয় েযেত
হেব, বা েতামােদর সুপািরেশর িক আমােদর েকান প্রেয়াজন আেছ?
2 েতামরাই আমােদর পিরচয় পত্র, যা আমােদর হৃদেয় েলখা আেছ,
যা সমস্ত মানুষ জানেত ও পড়েত পাের৷ 3 েতামরা েয খ্রীেষ্টর েলখা
পত্র এবং আমরাই তা েপৗেঁছ িদেয়িছ তা েতা েদখেতই পাওয়া যােচ্ছ৷
তা কািল িদেয় েলখা নয়, িকন্তু জীবন্ত ঈশ্বেরর আত্মা িদেয় েলখা;
পাথেরর ফলেক েলখা নয়, মানুেষর হৃদেয়র ফলেকর ওপেরই েলখা৷

4 খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বেরর ওপর আমােদর এই রকম দৃঢ় িবশ্বাস
হেয়েছ৷ 5 িকন্তু তার অথর্ এই নয় েয আমরা িনেজরা িনেজেদর
েযাগয্তায় একাজ করেত পাির, তা করার শিক্ত ঈশ্বরই িদেয় থােকন৷
6 িতিনই আমােদর নতুন চুিক্তর েসবক কেরেছন৷ এই নতুন চুিক্ত েকান
িলিখত িবিধ-বয্বস্থা নয় িকন্তুআিত্মক বয্বস্থা, কারণ িলিখত েয িবিধ-
বয্বস্থা তা মৃতুয্ িনেয় আেস িকন্তু আত্মা জীবন দান কের৷

নতুন চুিক্ত মহামিহমা আেন
7 যিদ পাথেরর ফলেকর* ওপর েলখা বয্বস্থা, যার পিরণিত মৃতুয্,

তা েদবার সময় এমন ঔজ্জ্বেলয্র সােথ এেসিছল েয ইস্রােয়েলর
েলােকরা ঔজ্জ্বেলয্র জনয্ েমািশর মুেখর িদেক েসাজা তাকােত
পারিছল না, যিদও েসই উজ্জ্বলতা ম্লান হেয় যািচ্ছল, 8 তেব আত্মার
কাজ িকঅেনক েবশী মিহমামিণ্ডত হেব না? 9 েয িবিধ-বয্বস্থায় মানুষ
েদাষী প্রিতপন্ন হিচ্ছল তা যিদ মিহমামিণ্ডত হেয় থােক, তেব েয িবিধ-
বয্বস্থা মানুষেক ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন কের তার মিহমা আরও
কত না েবশী হেব৷ 10 বাস্তিবক, তুলনায় নতুন িবিধ-বয্বস্থার মিহমার
* 3:7: পাথেরর ফলক ঈশ্বর েমািশেক েয িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন, তা পাথেরর ফলেকর
উপর েলখা হেয়িছল৷ যাত্রা 24:12, 25:16
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উজ্জ্বলতার কােছ পুরােনা িবিধ-বয্বস্থার মিহমা ম্লান হেয় যায়৷ 11 েয
িবিধ-বয্বস্থা অল্প িদেনর মেধয্ েলাপ েপেয় েগল তার মিহমা যিদ এত
উজ্জ্বল হেয় থােক, তেব েয িবিধ-বয্বস্থা িচরস্থায়ী তার মিহমা আরও
কত না েবশী উজ্জ্বল হেব!

12 অতএব আমােদর এই ধরেণর প্রতয্াশা থাকােত আমরা খুব
িনভীর্ক হেত পাির৷ 13 আমরা েমািশর মত নই৷ েমািশ েতা িনেজর
মুখ েঢেক রাখেতন যােত ইস্রােয়লীয়রা েসই উজ্জ্বলতা েদখেত না
পায়, কারণ েসই মিহমা কমেত কমেত িমিলেয় যািচ্ছল৷ 14 তােদর
মন কেঠার হেয় িগেয়িছল, কারণ যখন শাস্ত্র পড়া হয় তখন মেন
হয় আজও তােদর েসই আবরণ রেয়ই েগেছ৷ েসই আবরণ এখনও
সের িন, একমাত্র খ্রীেষ্টর মাধয্েমই েসই আবরণ সিরেয় েদওয়া সম্ভব৷
15 হঁয্া, আজও েমািশর িবিধ-বয্বস্থার পুস্তক পড়ার সময় তােদর
হৃদেয়র ওপেরআবরণ থােক৷ 16 িকন্তু যখনই েকউ প্রভুর িদেক েফের
তখন েসই আবরণ সের যায়৷ 17 এই প্রভু হেলন আত্মা, আর প্রভুর
আত্মা েযখােন েসখােনই স্বাধীনতা৷ 18 তাই, যখন আমরা অনাদৃত
মুেখ আয়নায় েদখা ছিবর মত কের প্রভুর মিহমা েদখেত থািক,
তখন তা েদখেত েদখেত আমরা সকেলই তঁার েসই (মিহমাময়) রূেপ
রূপান্তিরত হেত থািক৷ েসই রূপান্তরআমােদর মিহমা েথেক উজ্জ্বলতর
মিহমার মেধয্ িনেয় যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা কেরন
তঁার কাছ েথেক লাভ কির৷

4
মািটর পােত্র আিত্মক সম্পদ

1 ঈশ্বেরর দয়ায় আমরা এই কােজর ভার েপেয়িছ, তাই আমরা
কখনও িনরাশ হই না; 2 বরং আমরা লজ্জাজনক েগাপন কাজ
এেকবােরই কির না৷ আমরা েকান চাতুরী কির না, ঈশ্বেরর িশক্ষােক
িবকৃত কির না; বরং যা সতয্ তা স্পষ্টভােব বেল ঈশ্বেরর সামেন ও
প্রিতিট মানুেষর িবেবেকর কােছ আমােদর সততা প্রকাশ কির৷ 3 িকন্তু
আমরা েয সুসমাচার প্রচার কির তা যিদ ঢাকা থােক, তেব যারা ধ্বংেসর
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পেথ চেলেছ তােদর কােছই ঢাকা েথেক যায়৷ 4 এই যুেগর েদবতা
অিবশ্বাসীেদর মন অন্ধ কেরেছ, যােত ঈশ্বেরর প্রিতমূির্ত্ত েয খ্রীষ্ট, তঁার
মিহমার সুসমাচােরর আেলা তারা েদখেত না পায়৷ 5আমরা িনেজেদর
কথা প্রচার কির না, বরং যীশু খ্রীষ্টেক প্রভু বেল প্রচার করিছ এবং
আমরা যীশুর অনুসারী বেলই িনেজেদর যীশুর েসবক বেল েদিখেয়
থািক৷ 6 কারণ ঈশ্বর বেলিছেলন, “অন্ধকােরর মেধয্ েথেক আেলার
উদয় হেব!” েসই িতিনই আমােদর অন্তের ঈশ্বেরর জ্ঞােনর আেলার
মিহমা প্রজ্জ্বিলত কেরিছেলন, েয আেলা খ্রীেষ্টর মুখমণ্ডেলই প্রকািশত
রেয়েছ৷

7 িকন্তু এই সম্পদ আমরা মািটর পােত্র অথর্াৎ এই মরণশীল েদেহ
ধারণ করিছ, যােত বুঝেত পারা যায় েয এই মহাপরাক্রম ঈশ্বেরর কাছ
েথেকই এেসেছ, আমােদর িনেজেদর কাছ েথেক আেস িন৷ 8আমরা
সবিদক িদেয়ই নানা কষ্টদায়ক চােপর মেধয্ রেয়িছ, িকন্তু েভেঙ্গ পিড়
িন৷ আমরা জািন না িক করব, অথচ হাল েছেড় িদই না৷ 9 আমরা
অতয্াচািরত হেলও ঈশ্বর কখনও আমােদর েছেড় েদন না৷ আমােদর
েমের ধরাশায়ী কের িদেলওআমরা ধ্বংস হিচ্ছ না৷ 10আমরা সবসময়
যীশুর মেতাই এই েদেহ মৃতুয্র মুেখামুিখ হিচ্ছ, যােত যীশুর জীবনও
আমােদর মতর্ য্ েদেহ প্রকাশ পায়৷ 11আমরা যারা েবঁেচআিছআমােদর
সবসময় যীশুর জনয্ মৃতুয্র হােত তুেল েদওয়া হেচ্ছ, েযন আমােদর
মতর্ য্ েদেহ যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়৷ 12 এইভােব আমােদর মেধয্
মৃতুয্ এবং েতামােদর মেধয্ জীবন কাজ কের চেলেছ৷

13 িকন্তু েসই িবশ্বােসর একই আত্মা আমােদর মেধয্ আেছ৷ শােস্ত্র
েযমন েলখা আেছ, “আিম িবশ্বাস কেরিছ বেলই কথা বেলিছ৷”✡
েতমিন আমরা িবশ্বাস কেরিছ বেলই কথা বলিছ৷ 14 কারণ আমরা
জািন, ঈশ্বর প্রভু, িযিন যীশুেক পুনরুিত্থত কেরেছন, িতিন যীশুর
সেঙ্গআমােদরওজীিবত কের তুলেবন এবং েতামােদর সেঙ্গআমােদর
(খ্রীেষ্টর কােছ) উপিস্থত করেবন৷ 15 সব িকছুই েতামােদর জনয্
ঘেটেছ৷ এর ফেল অেনেক ঈশ্বেরর অনুগ্রহ পােব যােত অেনেক
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ েদয় যােত িতিন েগৗরবািন্বত হন৷
✡ 4:13: উদৃ্ধিত গীত 116:10
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িবশ্বােস জীবন কাটােনা
16 এইজনয্ আমরা হতাশ হই না, কারণ যিদও আমােদর এই েদহ

িবনাশপ্রাপ্ত হেত থাকেছ তবু আমােদর অন্তরাত্মা িদেন িদেন নতুন
হেয় উঠেছ৷ 17 বস্তুত আমােদর এই দুঃখ কষ্ট সামিযক মাত্র৷ সামিযক
এই কষ্টেভাগ আমােদর জীবেন িনেয় আসেব েশ্রষ্ঠ শাশ্বত মিহমা যা
আমােদর দুঃখ কেষ্টর সেঙ্গ তুলনার েযাগয্ নয়৷ 18 তাই যা েদখা যায়
তার িদেক লক্ষয্ না কের বরং যা যা দৃেশয্র অতীত তার ওপরই আমরা
দৃষ্টি িনবদ্ধ কির৷ যা যা দৃশয্মান তা েতা অল্পকালস্থায়ী: িকন্তু যা যা
দৃশয্াতীত তা িচরস্থায়ী৷

5
1 আমরা জািন পৃিথবীেত আমরা তঁাবুর মত েয বািড়েত বাস কির

তা যিদ নষ্ট হেয় যায় তেব আমােদর একিট ঈশ্বরদত্ত বািড় আেছ,
েয বািড় মানুেষর ৈতরী নয়, স্বেগর্ েস বািড় িচরকাল ধেরই আেছ৷
2 বাস্তিবক আমরা এই তঁাবুেত থাকেত থাকেত কাতরভােব আতর্ নাদ
করিছ৷ আমরা মেনপ্রােণ কামনা করিছ েয আমােদর স্বগীর্য় আবাস
িদেয় আমােদর েঢেক েদওয়া েহাক্৷ 3 কারণ আমরা িবশ্বাস কির েয
এই েপাশাক পরবার পর েদখা যােব েয আমরা উলঙ্গ নই৷ 4 বাস্তেব
আমরা এই েদেহর মেধয্ েথেক ভারাক্রান্ত হওয়ােত আতর্ নাদ করিছ৷
আমােদর বতর্ মান (েদহরূপ) েপাশাকিট তয্াগ করার ইচ্ছা আমােদর
েনই; বরং আমরা চাই েয নতুন (স্বগীর্য় েদহরূপ) েপাশাকিট পুরাতেনর
ওপর পির যােত নশ্বর জীবন আবৃত হেয় যায়৷ 5আর এর জনয্ ঈশ্বর
আমােদর প্রস্তুত কেরেছন৷ এইজনয্ িতিন পিবত্র আত্মােক আমােদর
কােছ জািমনস্বরূপ পািঠেয়েছন৷

6 আমােদর মেন সবর্দা ভরসা আেছ; আমরা জািন যতিদন এই
েদেহর ঘের বাস করব ততিদন আমরা প্রভুর কাছ েথেক দূের থাকব৷
7আমরা িবশ্বােসর দ্বারা চিল, বাইেরর দৃেশয্র দ্বারা নয়৷ 8 তাই আিম
বিল েয আমােদর িনিশ্চত ভরসা আেছ এবং বাস্তিবক আমরা এই েদহ
তয্াগ কের, আমােদর প্রকৃত আবাস প্রভুর কােছ থাকাই ভাল মেন
কির৷ 9 আমােদর লক্ষয্ এই েয আমরা এই েদেহর ঘের বাস কির বা
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না কির, আমরা েযন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের চিল৷ 10 কারণ আমােদর
সকলেক খ্রীেষ্টর িবচারাসেনর সামেন দঁাড়ােত হেব; আর এই নশ্বর
েদেহ বাস করার সময়আমরা ভাল বা মন্দ যা িকছু কেরিছ তার উপযুক্ত
প্রিতদান আমােদর প্রেতয্কেক েদওয়া হেব৷

ঈশ্বেরর সেঙ্গ সম্পকর্ স্থাপন
11 তাই প্রভুর ভয় িক, তা জানােত েপের আমরা প্রেতয্ক মানুষেক

েবাঝািচ্ছ েযন তারা আমােদর কথায় িবশ্বাস কের৷ ঈশ্বর আমােদর
অন্তেরর কথা সুস্পষ্টভােব জােনন; আর আিম আশাকির েতামরাও
আমােদর অন্তেরর কথা জান৷ 12 আমরা আবার েতামােদর কােছ
িনেজেদর েযাগয্ পাত্র বেল প্রমাণ িদেত চাইিছ না, িকন্তু আমােদর
জনয্ গবর্ করার সুেযাগ েতামােদর িদিচ্ছ; উেদ্দশয্ এই যারা েকান
বয্িক্তর হৃদেয়র কথা িবেবচনা না কের দৃশয্মান িবষয়গুিল িনেয় গবর্
কের, এইসব েলাকেদর েযন েতামরা উিচত জবাব িদেত পার৷ 13 যিদ
আমরা হতবুিদ্ধ হেয় থািক তেব তা ঈশ্বেরর জনয্ এবং যিদ আমােদর
িবচার বুিদ্ধ িঠক থােক তেব তা েতামােদর জনয্৷ 14 খ্রীেষ্টর ভালবাসা
আমােদর িনয়িন্ত্রত কের, কারণ আমরা িনিশ্চতভােব বুেঝিছ িতিন
(খ্রীষ্ট) সকেলর জনয্ মৃতুয্বরণ করেলন, তােত সকেলরই মৃতুয্ হল৷
15 খ্রীষ্ট সকেলর জনয্ মৃতুয্বরণ করেলন৷ তাই যঁারা জীবন েপল,
তারা আর িনেজেদর উেদ্দেশয্ নয়, বরং িযিন তােদর জনয্ মৃতুয্বরণ
কেরিছেলন ও পুনরুিত্থত হেয়েছন, তঁারই উেদ্দেশয্ েযন জীবনযাপন
কের৷

16তাই এখন েথেক আমরা আর কাউেকই জাগিতক দৃষ্টিভঙ্গী িদেয়
িবচার কির না৷ যিদও আেগ খ্রীষ্টেক আমরা জাগিতক দৃষ্টিভঙ্গী িদেয়ই
িবচার কেরিছ তবু এখন আর তা কির না৷ 17 সুতরাং েকউ যিদ খ্রীেষ্টর
সেঙ্গ িমিলত হয়, তেব েস এক নতুন সৃষ্টি হেয় ওেঠ, তার জীবেনর
পুরােনা িবষয়গুিল অতীত হেয় যায়; েদখ, তার সবই এখন নতুন হেয়
উেঠেছ৷ 18 সমস্ত িকছুই ঈশ্বর েথেক এেসেছ, িযিন খ্রীেষ্টর মাধয্েম
িনেজর সােথ আমােদর পুনর্িমিলত কেরেছন এবং অনয্েদর তঁার সেঙ্গ
আবার িমলন কিরেয় েদওয়ার কাজ আমােদর িদেয়েছন৷ 19 েযমন
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বলা হেয় থােক: ঈশ্বর খ্রীেষ্টর মাধয্েম জগতেক পুনরায় তঁার িনেজর
সেঙ্গ িমিলত করার কাজ করিছেলন৷ িতিন খ্রীেষ্ট মানুেষর সকল
পাপেক পাপ বেল গনয্ না কের িমলেনর বাতর্ া জানাবার ভার আমােদর
িদেয়েছন৷ 20 খ্রীেষ্টর হেয়ই আমরা কথা বেলিছ৷ খ্রীেষ্টর হেয় কথা
বলেত আমােদর পাঠােনা হেয়েছ, এইভােব আমােদর মাধয্েম ঈশ্বর
েলাকেদর ডাকেছন৷ আমরা খ্রীেষ্টর হেয় েতামােদর অনুেরাধ করিছ,
েতামরা ঈশ্বেরর সােথ িমিলত হও৷ 21খ্রীষ্ট েকান পাপ কেরন িন; িকন্তু
ঈশ্বর খ্রীেষ্টর ওপরআমােদর পােপর সব েদাষ চািপেয় িদেয়েছন, েযন
খ্রীেষ্টর মেধয্ ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্পকর্ স্থািপত হয়৷

6
1 ঈশ্বেরর সহকমীর্ িহসােব আমরা েতামােদর অনুেরাধ করিছ,

েতামরা ঈশ্বেরর েয অনুগ্রহ লাভ কেরছ তা িনষ্ফল হেত িদও না৷
2কারণ ঈশ্বর বেলন,

“আিম উপযুক্ত সমেয় েতামােদর প্রাথর্না শুনলাম
এবং পিরত্রােণর িদেন আিম েতামােদর সাহাযয্ করলাম৷”
িযশাইয় 49:8

আিম যা বলিছ েশান, এখনই েসই “উপযুক্ত সময়৷” আজই
“পিরত্রােণর িদন৷”

3আমরা েচষ্টা কির েযন আমােদর েকান কােজর দ্বারা েকউ িবিঘ্নত
না হয়৷ েযন আমােদর কােজর েকান রকম িনন্দা েকউ করেত না
পাের৷ 4 আমরা সব িবষেয় িনেজেদর ঈশ্বেরর েসবক বেল প্রমাণ
কির৷ আমরা ৈধেযর্য্র সেঙ্গ দুঃখেভাগ কের সবসময় কষ্ট ও িনযর্াতন
সহয্ কেরিছ৷ 5 আমােদর মারেধার করা হেয়েছ, কারাগাের েদওয়া
হেয়েছ, মারমুখী জনতার সামেন আমােদর দঁাড়ােত হেয়েছ৷ কাজ
করেত করেত অবসন্ন হেয়িছ, কত রাত না ঘুিমেয় কািটেয়িছ, এমনিক
অনাহােরও কতিদন েকেটেছ৷ 6-7 এসব সেত্ত্বও আমরা আমােদর
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জীবেনর পিবত্রতা, জ্ঞান, ৈধযর্য্, েস্নহ, মমতা, পিবত্র আত্মা, প্রকৃত
ভালবাসা ও সেতয্র প্রচার দ্বারা এবং ঈশ্বেরর পরাক্রেমর দ্বারা, িক
আক্রমেণ িক আত্মরক্ষায় উভয় েক্ষেত্রই সদাচােরর অস্ত্র বয্বহার কের
প্রমাণ িদেয়িছ েয আমরা ঈশ্বেরর েসবক৷

8 আমরা সম্মািনত হেয়িছ, আবার অসম্মািনতও হেয়িছ৷ আমরা
অপমািনত হেয়িছ, আবার প্রশংিসতও হেয়িছ৷ আমােদর িমথয্াবাদী
িহেসেব ধরা হেয়েছ যিদও আমরা সতয্ বিল৷ 9 িকছু েলাক আমােদর
েপ্রিরত বেল স্বীকার কের না, িকন্তু তবুও আমরা স্বীকৃত৷ মেন হিচ্ছল
আমরা মৃতুয্র মুেখামুিখ হেয়িছ, িকন্তু েদখ আমরা মিরিন৷ আমােদর
শািস্ত েদওয়া হেচ্ছ, িকন্তু েমের েফলা হেচ্ছ না৷ 10একিদেক মেন হয়
আমরা দুঃখ পািচ্ছ িকন্তু আমরা সদাই আনন্দ করিছ৷ মেন হয় আমরা
িনঃস্ব, তবু সবিকছুই আমােদর আেছ৷ ধের েনওয়া হয় আমরা দিরদ্র
িকন্তু আমরা অপরেক ধনবান কির৷

11 েহ কিরন্থীয়গণ, েখালাখুিলভােবই আমরা েতামােদর সেঙ্গ কথা
বেলিছ৷ আমােদর হৃদয় েতামােদর জনয্ সমূ্পণর্ েখালা রেয়েছ৷
12 েতামােদর প্রিত আমােদর ভালবাসা অটুট আেছ; িকন্তু েতামরা
েতামােদর ভালবাসা েথেকআমােদর দূের েরেখছ৷ 13আিম েতামােদর
সন্তান মেন কের বলিছ, আমরা েযমন েতামােদর ভালেবেসিছ
েতামরাও েযন েতমিন মনপ্রাণ খুেল আমােদর ভালবাস৷

অিবশ্বাসীেদর সেঙ্গ সম্পকর্ স্থাপেন সতকর্ বাণী
14 েতামরা অিবশ্বাসীেদর েথেক আলাদা, তাই তােদর সেঙ্গ

িনেজেদর যুক্ত কেরা না, কারণ নয্ায় ও অনয্ােয়র মেধয্ েকান েযাগ
থাকেত পাের না৷ অন্ধকােরর সােথ আেলার িক েকান েযাগােযাগ
থাকেত পাের? 15 খ্রীষ্ট এবং িদয়াবেলর মেধয্ িক েকান সম্পকর্
থাকেত পাের? অিবশ্বাসীর সােথ িবশ্বাসীরই বা িক সম্পকর্ ? 16ঈশ্বেরর
মিন্দেরর সােথ প্রিতমারই বা িক সম্পকর্ ? কারণ আমরাই েতা জীবন্ত
ঈশ্বেরর মিন্দর; েযমন ঈশ্বর বেলেছন:

“আিম তােদর মেধয্ বাস করব এবং তােদর মেধয্ যাতায়াত করব;
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আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার েলাক হেব৷” েলবীয়
26:11-12

17 প্রভু বেলন, “েতামরা তােদর মধয্ েথেক েবিরেয় এস,
তােদর েথেক পৃথক হও

এবং অশুিচ িজিনস স্পশর্ কেরা না,
তাহেল আিম েতামােদর গ্রহণ করব৷” িযশাইয় 52:11

18 “আিম েতামােদর িপতা হব
ও েতামরা আমার পুত্র কনয্া হেব৷” একথা সবর্শিক্তমান প্রভু
বেলন৷ 2 শমুেয়ল 7:8, 14

7
1 িপ্রয় বনু্ধগণ, এই সমস্ত প্রিতশ্রুিত যখন আমােদর রেয়েছ তখন

এস, যা িকছু আমােদর েদহ বা আত্মােক অশুিচ কের তার েথেক মুক্ত
হেয় িনেজেদর শুিচ কির৷ ঈশ্বেরর সম্মান কের িনেজেদর পূণর্রূেপ
পিবত্র কির৷

েপৗেলর আনন্দ
2 েতামােদর হৃদেয় আমােদর স্থান িদও৷ আমরা কারও ক্ষিত কির

িন, কাউেক সবর্নােশর পেথ িনেয় যাই িন, কাউেক ঠকাই িন৷ 3আিম
েতামােদর েদাষী করেত একথা বলিছ তা নয়; আমরা েতামােদর এত
ভালবািস েয আমরা মির েতা একসেঙ্গ মরব, বঁািচ েতা একসেঙ্গই
বঁাচব৷ 4 েতামােদর ওপর আমার বড় আস্থা আেছ আর েতামােদর
িনেয় আমার খুবই গবর্৷ আমােদর সমস্ত কেষ্টর মেধয্ েতামােদর কাছ
েথেক আিম যেথষ্ট উৎসাহ েপেয়িছ, তাই আমার মেন বড় আনন্দ৷

5 যখন আমরা মািকদিনয়ােত এেসিছলাম, তখনও আমােদর
ৈদিহকভােব িবনু্দমাত্র িবশ্রাম হয় িন৷ কারণআমরা সব িদক েথেক কষ্ট



2 কিরন্থীয় 7:6 xiii 2 কিরন্থীয় 7:13

েপেয়িছলাম, বাইের িছল ঝগড়াঝািট ও মেন িছল ভয়৷ 6 তবুও ঈশ্বর
িযিন িনরাশ প্রােণ সান্ত্বনা েদন, িতিন তীতেক িনেয় এেস আমােদর
সান্ত্বনা িদেলন৷ 7 েকবল তীেতর আসার জনয্ নয়, েতামরা তােক
েয সান্ত্বনা িদেয়ছ তার জনয্ও৷ িতিন আমােদর জািনেয়েছন আমােদর
েদখার জনয্ েতামােদর কত গভীর আগ্রহ রেয়েছ৷ েতামরা যা কেরছ
তার জনয্ েতামরা িক পিরমাণ দুঃিখত এবং আমার জনয্ েতামােদর
আগ্রেহর কথাও তীত আমােদর জািনেয়েছন৷ এর ফেল আিম আরও
আনিন্দত হেয়িছ৷

8যিদওআমার িচিঠ েতামােদর িকছু সমেয়র জনয্ দুঃখ িদেয়েছ তবু
অনুেশাচনা কির না, কারণ প্রথেম অনুেশাচনা করেলও আিম েদখিছ
েয েসই িচিঠ েতামােদর মেন মাত্র িকছুকােলর জনয্ বয্থা িদেয়েছ৷
9 এখন আিম আনন্দ করিছ, েতামরা মেন বয্থা েপেয়িছেল বেল নয়,
িকন্তু েতামােদর েসই দুঃখ ও বয্থা েতামােদর জীবনেক পিরবির্তত
কেরেছ বেল৷ ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসােরই েতামরা দুঃখ েপেয়িছেল, তাই
আমােদর দ্বারা েতামােদর েকানরকম ক্ষিত হয় িন; 10 কারণ ঈশ্বেরর
ইচ্ছানুসাের দুঃখ মানুেষর হৃদেয় ও জীবেন অনুতাপ আেন আর
তা মুিক্তর িদেক িনেয় যায় এবং তােত আমােদর দুঃখ করার িকছু
েনই৷ িকন্তু এই জগেতর েদওয়া দুঃখ মানুষেক অনন্ত মৃতুয্র িদেক
েঠেল েদয়৷ 11 েদখ, ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের েয দুঃখ েতামােদর হেয়েছ,
তা েতামােদর কত মঙ্গল কেরেছ, েতামােদর কত আন্তিরক কের
তুেলেছ৷ িনেজেদর িনেদর্ াষ বেল প্রমাণ করার জনয্ েতামােদর কত
ইচ্ছা হেয়িছল, েতামােদর মেন কত েক্রাধ ও ভয় েজেগিছল,আমােদর
েদখার জনয্ েতামােদর কত আগ্রহ হেয়িছল, েতামােদর মেন কত
দরদ এেসিছল, অনয্ােয়র শািস্ত েদবার জনয্ েতামােদর কত ইচ্ছা
হেয়িছল৷ সবিকছুেতই েতামরা প্রমাণ কেরছ েয েস িবষেয় েতামরা
িনেদর্ াষ৷ 12 আিম েতামােদর কােছ িচিঠ িলেখিছলাম বেট, িকন্তু
েয অনয্ায় কেরেছ বা যার ওপর অনয্ায় করা হেয়েছ তােদর জনয্
নয়, বরং েতামােদর িলেখিছলাম যােত ঈশ্বেরর সামেন আমােদর
প্রিত েতামােদর েয এই আনুগতয্ আেছ তা উপলিদ্ধ করেত পার৷
13 এইসেবর জনয্ আমরা উৎসািহত হেয়িছ৷
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আমােদর েসই উৎসােহর ওপের তীেতর আনন্দ আমােদর আরও
আনিন্দত কেরেছ৷ েতামােদর সকেলর কাছ েথেক িতিন অন্তের নতুন
শিক্ত লাভ কেরেছন৷ 14 তঁার কােছ আিম েকান িবষেয় যিদ েতামােদর
জনয্ গবর্ কের থািক, তােত লিজ্জত হই িন; িকন্তু আমরা েযমন
েতামােদর কােছ সবিকছুই সতয্ভােব বয্ক্ত কেরিছ, েতমিন তীেতর
কােছ আমােদর েসই গবর্ও সতয্ বেল প্রমাণ হল৷ 15 েতামরা সকেল
তঁােক েকমন মানয্ কেরিছেল, েকমন ভয় ও সম্মােনর সেঙ্গ তঁােক
গ্রহণ কেরিছেল, েস সব স্মরণ কের েতামােদর প্রিত তঁার ভালবাসা
আরও েবেড় েগেছ৷ 16 এই জনয্ আিম খুশী কারণ আিম েতামােদর
ওপর সমূ্পণর্ িনভর্ র করেত পাির৷

8

দােনর িবষয়
1 এখন ভাই ও েবােনরা, মািকদিনয়ার খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুিলর মেধয্

ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েয কাজ কেরেছ তা আমরা েতামােদর জানািচ্ছ৷
2 যিদও দুঃখ কষ্ট েভাগ করার মধয্ িদেয় তােদর পরীক্ষা করা হেয়েছ
এবং যিদও তারা অিত দিরদ্র, তবু তােদর মেন এতই আনন্দ েয তারা
অনয্েক েখালা হােত দান কেরেছ৷ 3আিম সাক্ষী িদিচ্ছ েয তারা িনেজর
ইচ্ছায় যতদূর সাধয্ এমনিক সােধয্র অিতিরক্ত দান কেরিছল৷ 4 তারা
আমােদর ঐকািন্তক অনুেরাধ জািনেয় বেলিছল, ঈশ্বেরর েলাকেদর
এই েসবার কােজ অংশগ্রহণ করার সুেযাগ েযন তােদর েদওয়া হয়৷
5 তারা এমনভােব দান কেরিছল যা আমরা আশাই কির িন৷ তারা
ঈশ্বেরর ইচ্ছামেতা প্রথেম িনেজেদর প্রভুর কােছ এবং পের আমােদর
িদেয় িদল৷

6 েসইজনয্ আমরা তীতেক অনুেরাধ করলাম যােত িতিন এর আেগ
েয কাজ করেত শুরু কেরিছেলন, েসই অনুগ্রেহর কাজ েশষ কেরন৷
7 সবিকছু েযমন েতামােদর প্রচুর পিরমােণ আেছ � িবশ্বাস, বলার
ক্ষমতা, জ্ঞান, সব িবষেয়র প্রিত েতামােদর আগ্রহ এবং আমােদর প্রিত
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ভালবাসা, িঠক এইভােব দান করার গুণিটও েযন েতামােদর প্রচুর
পিরমােণ থােক৷

8 আিম আেদশ কের বলিছ না, িকন্তু অেনয্র আগ্রেহর উদাহরণ
িদেয় েতামােদর ভালবাসা যথাথর্ িকনা পরীক্ষা করিছ৷ 9কারণ েতামরা
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহর কথা জান৷ িতিন ধনী হেয়ও
েতামােদর জনয্ দিরদ্র হেলন, যােত েতামরা তঁার দিরদ্রতায় ধনবান
হেয় উঠেত পার৷

10এিবষেয়আিমআমার পরামশর্ েতামােদর িদিচ্ছ কারণ েতামােদর
পেক্ষ এটা মঙ্গলজনক েযেহতু গত বছর েতামরাই প্রথম কাজ করেত
আরম্ভ কেরিছেল, শুধু তাই নয় েসই কাজ করার ইচ্ছাও েতামরাই
প্রথেম প্রকাশ কেরিছেল৷ 11 েতামরা আগ্রেহর সােথ েয েদওয়ার
কাজ শুরু কেরিছেল, এখন তা েসই একই আগ্রেহর সেঙ্গ েতামােদর
সাধয্মত েশষ কর৷ 12 কারণ েদবার মেতা ইচ্ছা থাকেল তেবই
েতামােদর দান গ্রাহয্ হেব৷ েতামােদর যা আেছ েসই িভিত্তেত িদেলই
েতামােদর দান গ্রাহয্ হেব, েতামােদর যা েনই েসই অনুযায়ী নয়৷
13 কারণ আমােদর উেদ্দশয্ এই নয় েয, অনয্ সকেল আরাম করেব
আর েতামরা কেষ্ট পড়েব, বরং সব িকছুেত েযন সমতা থােক৷
14 বতর্ মােন েতামােদর যেথষ্ট রেয়েছ, তার েথেক িদেয় তােদর
প্রেয়াজন েমটােত পারেব, আবার প্রেয়াজেন তােদর যা েবশী হেব
তা িদেয় েতামােদর অভাব িমটেব৷ এইভােব েযন সবর্ত্র সমতা বজায়
থােক৷ 15 শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ,

“েয েবশী কুেড়ােলা, তার বাড়িত থাকল না;
েয অল্প কুেড়ােলা, তার অভাব হল না৷” যাত্রাপুস্তক 16:18

তীত ও তার সঙ্গীরা
16 েতামােদর জনয্ আমার েয আগ্রহআেছ, িঠক েসই রকমআগ্রহ

ঈশ্বর তীেতর অন্তের িদেয়েছন বেল আিম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদই৷
17তীত েয আমােদর অনুেরাধ েরেখেছন তাই নয়, িতিন এতই আগ্রহী
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িছেলন েয িনেজর ইচ্ছায় েতামােদর কােছ যােচ্ছন৷ 18আমরা তীেতর
সেঙ্গ েসই ভাইেক পাঠািচ্ছ, িযিন সুসমাচার প্রচােরর জনয্ সমস্ত
মণ্ডলীেত প্রশংিসত৷ 19 েকবল তাই নয়, আমােদর সহযাত্রী িহেসেব
প্রভুর মিহমার জনয্ এই দান িনেয় যাবার দরুন ও আমােদর সাহাযয্
করার ইচ্ছােক প্রমাণ করেত বাস্তিবক মণ্ডলীগুিল তােক মেনানীত
কেরিছল৷

20আমরা এই দািয়ত্ব সম্পেকর্ সতকর্ যােত এই িবপুল অথর্ িবতরণ
সম্পেকর্ েকউ েযন আমােদর সমােলাচনা না কের৷ 21 কারণ েকবল
প্রভুর সামেন নয়, িকন্তু মানুেষর দৃষ্টিেত যা ভাল, তাও আমরা লক্ষয্
রািখ৷

22 আর ওেদর সােথ আমােদর ভাইেক পাঠালাম, যঁােক আমরা
অেনকবার অেনক িবষেয় পরীক্ষা কের এইসব কােজ উেদয্াগী
েদেখিছ এবং েতামােদর প্রিত তঁার এই দৃঢ় িবশ্বােসর জনয্ এবারআরও
েবশী আগ্রহী েদখিছ৷

23 তীেতর কথা যিদ বলেত হয়, তেব িতিন আমার সহকমীর্ ও
েতামােদর সাহােযয্র কােজআমার সহকারী৷ আমােদর ভাইেদর িবষয়
যিদ বলেত হয়, তেব বিল তঁারা মণ্ডলীগুিলর প্রিতিনিধত্ব কেরন এবং
খ্রীেষ্টর পেক্ষ েগৗরব আেনন৷ 24অতএব েতামােদর ভালবাসার প্রমাণ
এবং েতামােদর ওপর আমােদর গেবর্র কারণ, এই দুই িবষেয়র প্রমাণ
তঁােদর েদখাও, যােত সমস্ত মণ্ডলী তা েদখেত পায়৷

9
সাথী খ্রীষ্টীয়ানেদর সাহাযয্

1 এখন বুঝেত পারিছ েয ঈশ্বেরর েলাকেদর সাহােযয্র বয্াপাের
েতামােদর িকছু েলখার প্রেয়াজন েনই৷ 2 কারণ আিম েতামােদর
আগ্রহ জািন এবং েতামােদর িবষেয় মািকদিনয়ানেদর কােছ এই গবর্
কের থািক েয গত বছর েথেকআখায়ার েলাকরা অথর্াৎ েতামরা ৈতরী
হেয় রেয়ছ৷আর এই ঘটনা তােদর েবশীর ভাগ েলাকেক দােনর িবষেয়
উৎসািহত কের তুেলেছ, তারাও িদেত চাইেছ৷ 3 িকন্তু আিম েসই
ভাইেদর পাঠািচ্ছ যােত েতামােদর সম্বেন্ধ আমােদর েয গবর্ তা িবফল
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না হয়, েযন আিম েযমন তােদর বেলিছ েসইমেতা েতামরা প্রস্তুত
হেয় থােকা৷ 4 তা না হেল মািকদিনয়ার িকছু েলাক যিদ আমার সােথ
আেস এবং েতামােদর প্রস্তুত না েদেখ, তাহেল এই িনশ্চয়তা েবাধ
আমােদর ও েতামােদর উভেয়র পেক্ষই লজ্জার িবষয় হেব৷ 5 েসইজনয্
আিম ভাইেদর এই অনুেরাধ করা প্রেয়াজন মেন করলাম, যােত তারা
আেগ েতামােদর কােছ যান এবং দান িহসােব েয অথর্ েতামরা েদেব
বেলিছেল, েসই দান সংগ্রহ কের প্রস্তুত থাকেত পােরন৷ েসই দান
েযন েস্বচ্ছাদান হয়, েজার কের আদায় করা চঁাদার টাকা না হয়৷

6 মেন েরেখা, েয অল্প পিরমােণ বীজ েবােন, েস অল্প পিরমাণ
ফসল কাটেব এবং েয যেথষ্ট পিরমাণ বীজ েবােন েস প্রচুর ফসল
কাটেব৷ 7 প্রেতয্েক িনেজর িনেজর অন্তের েযমন িস্থর কেরেছ, েসই
মেতাই দান করুক, মেন দুঃখ েপেয় অথবা েজার করা হেয়েছ বেল
নয়, কারণ খুশী মেন যারা েদয়, ঈশ্বর তােদর ভালবােসন৷ 8 ঈশ্বর
েতামােদর সবর্প্রকার আশীবর্াদ প্রচুর পিরমােণ িদেয় থােকন, েযন সব
সময় েতামােদর সব িকছুই েবশী পিরমােণ থােক এবং েযন সব রকম
ভাল কাজ করার জনয্ সবর্ সমেয় েতামােদর ইচ্ছা ও প্রেয়াজেনর
অিতিরক্ত সবই থােক৷ 9 েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

“ধাির্মক দিরদ্রেক মুক্ত হেস্ত দান কের;
তার েসই সত্ কাজ িচরস্থায়ী৷” গীতসংিহতা 112:9

10 িযিন কৃষকেক েবানার জনয্ বীজ ও আহােরর জনয্ খাদয্ জুিগেয়
থােকন, িতিন েতামােদর েবানার জনয্ আিত্মক বীজ েজাগােবন এবং
তার বৃিদ্ধসাধন করেবন৷ েতামােদর দানশীলতা প্রচুর ফসল উত্পন্ন
করেব৷ 11ঈশ্বর েতামােদর সব িবষেয় সমৃদ্ধ করেবন েযন েতামরা সব
সমেয় মহত্ হও৷ আমােদর মাধয্েম েতামােদর দান যখন অভাবীেদর
হােত েদব, তখন তারা আনেন্দ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানােব৷
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12 েতামােদর এই দােনর ফেল ঈশ্বেরর েলাকেদর শুধু েয অভাব
িমটেব তা নয় বরং এই দান ঈশ্বেরর প্রিত অেনক ধনয্বােদর দ্বারা
উপেচ পড়েব৷ 13 েতামােদর এই কাজ েয আনুগেতয্র প্রমাণ েদয়
তার জেনয্ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব, এই আনুগতয্ েতামােদর
খ্রীেষ্টর সুসমাচােরর ওপর িবশ্বাস েথেক আেস৷ েখালা হােত েতামরা
েয দান তােদর ও অপেরর সেঙ্গ ভাগ কের িনেয়ছ তার জনয্ তারা
ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব৷ 14 তারা যখন েতামােদর জনয্ প্রাথর্না কের
তখন েতামােদর সাথী হবার ইচ্ছা করেব৷ েতামােদর ওপের েয মহা-
অনুগ্রহ ঈশ্বর িদেয়ছন, তার কথা মেন কেরই তারা এমন ইচ্ছা করেব৷
15 ঈশ্বেরর অপূবর্ অবণর্নীয় দােনর জনয্ তঁােক ধনয্বাদ৷

10

িনেজর কােজর পেক্ষ েপৗল
1 আিম েপৗল িনেজ খ্রীেষ্টর িবনয় ও েসৗজেনয্র েদাহাই িদেয়

েতামােদর অনুনয় করিছ৷ আিম নািক েতামােদর সামেন িবনম্র িকন্তু
েপছেন িচিঠেত েতামােদর কড়া কড়া কথা বিল৷ 2 িকছু িকছু েলাক
মেন কের েয আমরা জাগিতক ভােব চিল৷ আিম িমনিত কির যখন
আিম আসব তখন েযন আমােক েসই দৃঢ় সাহস েদখােত না হয়, েয
সাহস আিম েসইসব েলাকেদর কােছ েদখােনা আবশয্ক মেন কির৷
3 আমরা জগেতই বাস কির িকন্তু জগৎ েযভােব যুদ্ধ কের আমরা
েসইভােব কির না৷ 4 জগৎ  েয যুেদ্ধর অস্ত্র বয্বহার কের, আমরা
তার েথেক স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র বয্বহার কির৷ আমােদর যুেদ্ধর অস্ত্র ঈশ্বেরর
পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘঁািট ধ্বংস করেত পাের৷ েলাকেদর
বােজ িবতকর্ আমরা িবফল করেত পাির৷ 5 েয সমস্ত গবর্জনক িবষয়
ঈশ্বর িবষয়ক জ্ঞােনর িবরুেদ্ধ যায়, আমরা তােদর প্রেতয্কেক ধ্বংস
কির এবং সমস্ত িচন্তােক বশীভূত কের খ্রীেষ্টর অনুগত কির৷ 6 যখন
েতামরা সমূ্পণর্ভােবআমােদর অনুগত হেব, তখনইআমরা অবাধয্তার
প্রিতিট কাজেক শািস্ত িদেত প্রস্তুত হব৷
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7 েতামােদর সামেনর িবষয়গুিলর িদেক েদখ, েকউ যিদ িনেজেদর
ওপের িবশ্বাস েরেখ বেল, আিম খ্রীেষ্টর েলাক, তেব তার আবার
একথাও েবাঝা উিচত েয তার মত আমরাও খ্রীেষ্টর েলাক৷ 8 একথা
িঠক েয প্রভু েয কতৃ্তর্ ত্ব আমােদর িদেয়েছন তাই িনেয় আমরা েবশ
গবর্ কির৷ েতামােদর বয্থা িদেত নয়, িকন্তু েতামােদর শিক্তশালী কের
তুলেতই িতিন আমােদর এই অিধকার িদেয়েছন, আর তা িনেয় আমরা
লজ্জা পািচ্ছ না৷ 9 আিম িচিঠগুিল িদেয় েয েতামােদর ভয় েদখািচ্ছ
এরকম মেন কেরা না৷ 10 েকউ েকউ বেল, “তার িচিঠগুেলা মেন
েরখাপাত কের এবং শিক্তশালী, িকন্তু েলাক িহসােব িতিন দুবর্ল এবং
তঁার কথা বলার ধরণ এেকবােরই হৃদয়গ্রাহী নয়৷” 11 এই ধরেণর
েলাক বুঝুক েয অনুপিস্থত থাকাকালীন আমােদর িচিঠর মেধয্ েয
শিক্ত প্রকাশ েপেয়েছ, আমরা যখন েতামােদর সামেন উপিস্থত হব
তখন আমােদর কােজও েসই একই শিক্ত েদখেত পােব৷

12 কারণ এমন েকান েলােকর সােথ আমরা িনেজেদর গণনা বা
তুলনা করেত সাহস কির না, যঁারা িনেজরাই িনেজেদর উচ্চ প্রশংসা
কের থােক৷ তারা পরস্পেরর মেধয্ িনেজেদর পিরমাপ কের এবং
িনেজেদর সােথ িনেজেদর তুলনা কের৷

13 িনেজেদর িবষেয় যতটুকু গবর্ করার অিধকার আমােদর আেছ,
আমরা তার েবশী করব না, বরং ঈশ্বর আমােদর কমর্েক্ষেত্র েয
সীমা িনরূপণ কেরেছন েসই সীমার মেধয্ থাকব৷ েসই সীমার মেধয্
েতামরাও আেছা৷ 14 েতামােদর কােছ িগেয়িছলাম বেল েতামােদর
িনেয় আমরা যখন গবর্ কির, তখন সীমার বাইের িকছু বিল না, কারণ
খ্রীেষ্টর সুসমাচার িনেয় আমরাই েতামােদর কােছ প্রথম েপৗেঁছিছলাম৷
15 আমােদর কাজ িনেয় গবর্ করার েয সীমা তা আমরা ছািড়েয় যাব
না৷ অেনয্রা িক করেছ তা আমােদর গেবর্র িবষয় নয়; পিরবেতর্ আমরা
আশা কির েয েতামােদর িবশ্বাস বাড়বার সােথ সােথআমরা েতামােদর
মেধয্ আরও কাজ করেত পারব৷ 16 তখন আমরা েতামােদর নগর
ছািড়েয়ও জায়গায় জায়গায় সুসমাচার প্রচার করেত পারব৷ অপেরর
এলাকার করা কােজর জনয্ আমরা গবর্ করব না৷ 17 তেব, “েয গবর্
করেত চায় েস প্রভুেক িনেয়ই গবর্ করুক৷”✡ 18 কারণ েয মানুষ
✡ 10:17: উদৃ্ধিত িযর. 9:24
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িনেজর সম্পেকর্ উচ্চ ধারণা েপাষন কের েস নয়, িকন্তু প্রভু যার
সম্পেকর্ উচ্চ ধারণা েপাষন কেরন েস-ই ভাল বেল প্রমািণত হয়৷

11
েপৗল এবং ভণ্ড েপ্রিরতরা

1 যখন েতামরা আমার িনবুর্িদ্ধতা েদখেত পাও তখন একটু ৈধযর্য্্
ধের আমােক সহয্ করেব এই আিম চাই৷ দয়া কের আমার প্রিত
সিহষু্ণ হও৷ 2 আিম অন্তের েতামােদর জনয্ জ্বালা অনুভব করিছ৷
এই অন্তজ্বর্ ালা স্বয়ং ঈশ্বেরর অন্তর েথেক আেস৷ আিম েতামােদর
এক বেরর সেঙ্গ িবেয় িদেত প্রিতজ্ঞা কেরিছ, েযন সতী কনয্া রূেপ
েতামােদর খ্রীেষ্টর কােছ উপহার িদেত পাির৷ 3 িকন্তু আমার ভয় হেচ্ছ
দুষ্ট সাপ েযমন িনেজর চাতুরীেত হবােক ভুিলেয়িছল, েসইরকম েকউ
েযন েতামােদর মন কলুিষত না কের এবং খ্রীেষ্টর প্রিত েতামােদর েয
পূণর্ ও িবশুদ্ধ অনুরাগ আেছ তা েথেক েতামােদর েযন দূের সিরেয়
িনেয় না যায়৷ 4 েকান আগন্তুক যিদ এমন আর এক যীশুেক প্রচার
কের, যােক আমরা প্রচার কির িন, অথবা আেগই গ্রহণ কেরছ এমন
আত্মা ছাড়া যিদ েতামরা অনয্ েকান আত্মা পাও, বা আেগ গ্রহণ কর
িন এমন েকান অনয্ রকেমর সুসমাচার পাও তেব তা ভালভােব সহয্
কেরা৷

5 কারণ আমার মেন হয় না েয আিম তথাকিথত েসই “মহান
েপ্রিরতেদর” েথেক েকান অংেশ িপিছেয় পেড় আিছ৷ 6 িকন্তু যিদও
আিম খুব ভাল বক্তা নই, তবুও আমার জ্ঞান সীিমত নয় এবং তা
সবরকেমই পিরষ্কারভােবই েতামােদর েদিখেয় িদেয়িছ৷

7 েতামরা েযন উন্নত হেত পার তাই িনেজেক নত কের আিম িক
পাপ কেরিছ? েতামােদর মেধয্ িবনা পািরশ্রিমেক ঈশ্বেরর সুসমাচার
প্রচার কের িক ভুল কেরিছ? 8 েতামােদর মেধয্ েসবার জনয্ অনয্
মণ্ডলী েথেক টাকা িনেয় আিম তােদর লুঠ কেরিছ; 9 এবং যখন
েতামােদর কােছ িছলাম তখন আমার অভাব হেলও আিম কাউেক
ভারগ্রস্ত কির িন, কারণ মািকদিনয়া েথেক ভাইরা এেস আমার
প্রেয়াজন েমটােলন৷ হঁয্া, আিম যােত েকান িবষেয় েতামােদর কােছ
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হাত না পািত, িনেজেক েসইভােব রক্ষা কেরিছ এবং করব৷ 10 সতয্ই
খ্রীেষ্টর সততা যখন িনিশ্চতভােব আমার মেধয্ আেছ, তখন আখায়ার
েকান অঞ্চেল েকউ এই গবর্ করা েথেকআমায় িবরত করেব না৷ আিম
েতামােদর েবাঝা হেত চাই না৷ 11তার মােন িক এই েযআিম েতামােদর
ভালবািস না? ঈশ্বর জােনন আিম েতামােদর ভালবািস৷

12 িকন্তু এখন আিম যা করিছ, েসই কাজ আরও করব যােত
যারা গবর্ করার সুেযাগ েখঁােজ, তােদর িবরত করেত পাির৷ যারা গবর্
কের তােদর েযন েতামরা আমােদর সমান ভাব; 13 কারণ তারা ভণ্ড
েপ্রিরত, তারা িমথয্া বেল৷ তারা প্রবঞ্চককমীর্, তারা েপ্রিরেতর ছদ্মেবশ
ধেরেছ৷ তারা এমনভাব েদখায় যােত েলােক মেন কের েয তারা
খ্রীেষ্টর েপ্রিরত৷ 14এটা আশ্চযর্য্ নয়, কারণ শয়তান িনেজও িনেজেক
দীিপ্তময় স্বগর্দূত িহসােব েদখাবার জনয্ বদেল েফেল৷ 15অতএব তার
েসবকরাও েয ধাির্মকতার েসবকেদর েবশ ধারণ কের, এেত আশ্চযর্য্
হবার িকছুই েনই, পিরণােম তােদর কােজর জনয্ তারা শািস্তেভাগ
করেব৷

েপৗল িনেজর দুঃখেভােগর কথা বলেলন
16 আিম আবার বলিছ, েকউ আমােক মূখর্ মেন না করুক, িকন্তু

যিদ েতামরা মেন কর, তেব আমােক মূখর্ বেলই গ্রহণ কর; তােত
আিমও একটু গবর্ করেত পারব৷ 17 আিম িনেজেক জািন তাই আিম
গবর্ কির৷ এখন আিম যা বলিছ তা প্রভুর আেদশ মত বলিছ না
িকন্তু এক িনেবর্ােধর মেতাই এই গবর্ করিছ৷ 18 েযেহতু অেনেকই
জাগিতক িবষেয় গবর্ কের, তাই আিমও গবর্ করব৷ 19কারণ েতামরা
যারা বুিদ্ধমান তারা িনেবর্াধ েলাকেদর প্রিত আনেন্দর সােথ সিহষু্ণতা
েদিখেয় থাক৷ 20আিম জািন েতামরা সিহষু্ণ, এমন িক, তােদর প্রিতও
যারা েতামােদর আেদশ কের, েশাষণ কের, ফঁােদ েফেল, িনেজেদর
েতামােদর েথেক ভাল বেল মেন কের অথবা েতামােদর গােল চড়
মাের৷ 21 একথা বলেত আমার লজ্জা েবাধ হয় েয আমরা েতামােদর
প্রিত িনতান্ত “দুবর্ল” বেলই দুরকম বয্বহার কির িন!
িকন্তু গবর্ করার মেতা যেথষ্ট সাহস যিদ কােরা থােক, তেব আিম

সাহসী হব ও গবর্ করব৷ আিম মূেখর্র মেতা কথা বলিছ৷ 22 তারা িক
ইব্রীয়? আিমও তাই৷ তারা িক ইস্রােয়লী? আিমও তাই৷ তারা িক
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অব্রাহােমর বংশধর? আিমও তাই? 23 তারা িক খ্রীেষ্টর েসবক?
এমন গবর্ করা পাগেলর মত েশানােলও আিম তােদর েথেক অেনক
েবশী খ্রীেষ্টর েসবা করিছ৷ আিম তােদর েথেক অেনক েবশী কেঠার
পিরশ্রম কেরিছ, তােদর েথেক বহুবার েবশী কারাদণ্ড েভাগ কেরিছ,
অেনকবার চাবুেকর মার সহয্ কেরিছ, অেনকবার মৃতুয্মুেখ পেড়িছ৷

24 ইহুদীেদর কাছ েথেক পঁাচবার উনচিল্লশিট কের চাবুেকর মার
েখেত হেয়েছ৷ 25 িতনবার আমােক লািঠেপটা কেরেছ, একবার
আমার ওপর পাথর েছঁাড়া হেয়েছ, িতনবার ঝেড় জাহাজ ডুিবেত
আিম কষ্ট েপেয়িছ এবং সারা িদনরাত অগাধ জেলর মেধয্ কািটেয়িছ৷
26 স্থলপেথ যাত্রাকােল বহুবার িবপেদ পেড়িছ, নদী েথেক িবপদ
এেসেছ, কতবার ডাকােতর হােত, কতবার আমার আপনজন ইহুদী ও
অইহুদীেদর দ্বারা িবপদগ্রস্ত হেয়িছ৷ শহেরর মেধয্ মহা িবপেদ পড়েত
হেয়েছ, কখনও গ্রামাঞ্চেল, কখনও িবপদ সঙু্কল সমুেদ্রর মেধয্ এবং
ভণ্ড খ্রীষ্টীয়ানেদর কাছ েথেক৷

27অেনকবার অনাহাের িদন কািটেয়িছ, যেথষ্ট েপাশােকর অভােব
প্রচণ্ড শীেত কষ্ট েপেয়িছ৷ 28 আর সব সমসয্া যাক, একিট সমসয্া
প্রিতিদন আমার ওপের েচেপ রেয়েছ, তা হল সমস্ত মণ্ডলীর িচন্তা৷
29 েকউ দুবর্ল হেল আিম িক েসই দুবর্লতার সহভাগী হই না? েকউ
বাধা েপেয় পােপর পেথ েনেম েগেল আিম িক রােগ জ্বেল উিঠ না?

30 যিদ গবর্ করেত হয়, তেব আমার নানা দুবর্লতার িবষেয়
গবর্ করব৷ 31 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর ঈশ্বর ও িপতা, িযিন যুেগ যুেগ
প্রশংিসত িতিন জােনন েয আিম িমথয্া বলিছ না৷ 32 যখন আিম
দেম্মশেক িছলাম, তখন রাজা আিরতার অধীনস্থ রাজয্পাল আমােক
বন্দী করার জনয্ দেম্মশকীয়েদর েসই শহেরর চারপােশ পাহারা
বিসেয়িছেলন৷ 33 িকন্তু আমার বনু্ধরা শহেরর পঁািচেলর একটা ফঁাক
িদেয় একটা ঝুিড়েত কেরআমােক নািমেয় িদেয়িছেলন৷ এইভােব েসই
রাজয্পােলর হাত েথেক পািলেয়িছলাম৷

12
েপৗেলর জীবেন এক িবেশষ আশীবর্াদ
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1 গবর্ করা আমার প্রেয়াজন, যিদও এর দ্বারা েকান লাভই হয়
না৷ িকন্তু প্রভুর েদওয়া নানা দশর্ন ও প্রকােশর সম্পেকর্ আমােক
বলেত হেব৷ 2 আিম খ্রীেষ্ট আিশ্রত একিট েলাকেক জািন, েচাদ্দ
বছর আেগ যােক তৃতীয় স্বেগর্ িনেয় যাওয়া হেয়িছল, সশরীের না
অশরীের তা জািন না, ঈশ্বর জােনন৷ 3-4 এই েলাকিটর বয্াপার আিম
জািন, সশরীের িক অশরীের, তা আিম জািন না, ঈশ্বর জােনন৷
েস স্বেগর্াদয্ােন থাকায় এমন সব িবস্ময়কর কথা শুেনিছল, যা িনেয়
মানুেষর কথা বলা উিচত নয়৷ 5 এমন েলােকর জনয্ গবর্ করব; িকন্তু
িনেজর জনয্ গবর্ করব না৷ েকবল নানা দুবর্লতার জনয্ গবর্ করব৷

6 যিদ আিম িনেজর িবষেয় গবর্ কির তােতও মূখর্তার পিরচয় েদব
না, কারণ আিম সিতয্ কথাই বলব৷ তবুও িনেজর িবষেয় বড়াই করব
না কারণআমােক তারা েযমন েদখেছ এবংআমার কথা েযমন শুনেছ,
আমােক েযন তার েথেক মহান বেল মেন না কের৷

7 ঐসব অসাধারণ প্রকােশর অিভজ্ঞতার জনয্ আিম েযন গবর্ না
কির, েসইজনয্ আমার েদেহ একটা কঁাটা (কষ্টদায়ক সমসয্া) েদওয়া
হল৷ েযন শয়তােনর এক দূত আমােক আঘাত কের, যােত আিম অিত
মাত্রায় গবর্ না কির৷ 8 এই বয্াপাের আিম প্রভুর কােছ িতনবার প্রাথর্না
কেরিছলাম, যােত ওর েথেক আিম মুিক্ত পাই৷ 9 িকন্তু িতিন আমােক
বলেলন, “আমার অনুগ্রহ েতামার জনয্ যেথষ্ট; কারণ দুবর্লতার মেধয্
আমার শিক্ত সমূ্পণর্তা লাভ কের৷” এজনয্ আিম বরং অতয্িধক
আনেন্দর সেঙ্গ নানা দুবর্লতার গবর্ করব, যােত খ্রীেষ্টর পরাক্রমআমার
ওপের অবস্থান কের৷ 10 যখন েকান সঙ্কেটর মধয্ িদেয় যাই তখনও
আিম আনন্দ পাই৷ যখন অনয্রা আমায় িনযর্াতন কের তােত আিম
আনন্দ পাই; যখন আমার সমসয্া থােক তখনও আিম আনন্দ পাই৷
এইসব আিম খ্রীেষ্টর জনয্ সহয্ কির, কারণ যখন আিম দুবর্ল, তখনই
আিম বলবান৷

কিরন্থীয় খ্রীষ্টীয়ানেদর জনয্ েপৗেলর ভালবাসা
11আিম েবাকার মেতা কথা বলিছ; েতামরাই আমােক েজার কের

েবাকা বানােল৷ কারণ আমার প্রশংসা করা েতামােদর উিচত িছল,
যিদও আিম িকছু নই, তবু েসই “মহান েপ্রিরতেদর” েথেক েকান
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অংেশ েছাট নই৷ 12আিম েয একজন েপ্রিরত তার সমস্ত প্রমাণ আিম
েতামােদর িদেয়িছ এবং প্রকৃত েপ্রিরতেদর মত ৈধেযর্য্র সেঙ্গ নানা
অেলৗিকক িচহ্ন ওআশ্চযর্য্ কাজ সম্পন্ন কেরিছ৷ 13অনয্ সমস্ত মণ্ডলী
যা েপেয়েছ েতামরাও েসই একই িজিনস েপেয়ছ৷ তেব েতামরা েকান্
িবষেয় অনয্ মণ্ডলীর েথেক েছাট হেল? েকবল একিট িবষেয় েতামরা
িভন্ন৷ আিম েতামােদর গলগ্রহ হই িন, এ যিদ অনয্ায় হেয় থােক তেব
আমােক েসই ভুেলর জনয্ ক্ষমা কেরা৷

14 েদখ, এই তৃতীয়বার আিম েতামােদর কােছ েযেত প্রস্তুত হেয়িছ৷
আিম েতামােদর েবাঝা হব না, কারণ আিম েতামােদর কাছ েথেক
েকান িকছু চাই না, আিম েকবল েতামােদরই চাই৷ কারণ বাবা-মােয়র
জনয্ অথর্ সঞ্চয় করা েছেলেমেয়েদর কতর্ বয্ নয়, বরং েছেলেমেয়েদর
জনয্ বাবা-মােয়রই সঞ্চয় করা কতর্ বয্৷ 15 আমার যা িকছু আেছ েস
সবই েতামােদর অিত আনেন্দর সেঙ্গ েদব, এমন িক েতামােদর জনয্
আিম িনেজেকও বয্য় করব৷ েতামােদর জনয্ আমার ভালবাসা যখন
েবেড়ই চেলেছ, তখন আমার প্রিত েতামােদর ভালবাসা িক কেম
যােব?

16 যাই েহাক্, একথা িঠক েয আিম েতামােদর ওপর খরেচর েবাঝা
হেয় দঁাড়াই িন; িকন্তু েতামরা বেলা আিম চালাক বেল নািক ছেলবেল
েতামােদর ধেরিছ৷ 17 আিম যােদর েতামােদর কােছ পািঠেয়িছলাম,
তােদর মধয্ িদেয় আিম িক েতামােদর ঠিকেয়িছ? েতামরা জান
েয আিম তা কির িন৷ 18 আিম তীতেক অনুেরাধ কেরিছলাম এবং
তঁার সােথ অপর এক ভাইেক পািঠেয়িছলাম৷ তীত িক েতামােদর
ঠিকেয়েছন? েতামরা জান েয তীত ও আিম, আমরা একই মেনাভাব
িনেয় কাজ কির, এবং একই রকম আচরণ কির৷

19 েতামরা িক মেন কর েয, আমরা িনেজেদর রক্ষা করেত
েতামােদর কােছ এতিদন ধের এইসব কথা বেলিছ? না, খ্রীেষ্টর
অনুগামী িহেসেব আমরা এইসব কথা ঈশ্বেরর সামেন েথেকই বেলিছ৷
িপ্রয় বনু্ধরা, েতামােদর আিত্মকভােব সবল করার জনয্ আমরা এইসব
কাজ কেরিছ৷ 20 কারণ আমার ভয় হয়, পের আিম েতামােদরেক
েযরকম েদখেত চাই, িগেয় েসরকম েদখেত না পাই, এবং েতামরা
আমােক েযরকম েদখেত চাও না পােছ েসরকম েদখ৷ আমার ভয় হয়
েয আিম িগেয় হয়েতা েতামােদর মেধয্ ঝগড়া, িহংসা, েক্রাধ, শত্রুতা,
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গালাগািল, জল্পনা, অহংকার ও িবশৃঙ্খলা েদখেত পাব৷ 21 আমার
ভয় হেচ্ছ পােছ আিম আবার েতামােদর ওখােন েগেল আমার ঈশ্বর
েতামােদর সামেন আমার মাথা নীচু কের েদন৷ যারা আেগ পাপ
কেরিছল, এবং িনেজেদর দুষ্টতা, অশুিচতা, েযৗন পাপ ও অেশাভন
কােজর িবষেয় যােদর মেন েকান অনুতাপ েনই, এেদর সকেলর জনয্
আমােক হয়েতা অেনক দুঃখ ও বয্থা বহন করেত হেব৷

13
েশষ সতকর্ বাতর্ া ও শুেভচ্ছা

1 এই তৃতীয়বার আিম েতামােদর কােছ যািচ্ছ৷ “দুই বা িতন জন
সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রেতয্ক মামলার িনষ্পিত্ত হওয়া উিচত৷”✡ 2 িদ্বতীয়
বার আিম যখন েতামােদর ওখােন িগেয়িছলাম, তখন যঁারা পাপ
জীবনযাপন করিছল তােদর আিম তখনই সতকর্ কের িদেয়িছলাম৷
এখন যখন আিম দূের তখন আবার েতামােদর সাবধান করিছ৷ যখন
আিম পুনরায় েতামােদর েদখেত আসব, তখন েসইসব পাপীেদর
অথবা অনয্ েয েকউ পাপ কের তােক েরহাই েদব না৷ 3 কারণ খ্রীষ্ট,
িযিন আমার মাধয্েম কথা বেলন, েতামরা েতা তঁারই প্রমাণ চাও৷ িতিন
েতামােদর িবরুেদ্ধ বয্বস্থা েনওয়ার বয্াপাের দুবর্ল নন, বরং িতিন
েতামােদর মেধয্ শিক্তমান৷ 4কারণ এটা সতয্ েয িতিন তঁার দুবর্লতার
জনয্ কু্রেশর ওপর েপেরক িবদ্ধ হেয়িছেলন; িকন্তু ঈশ্বেরর পরাক্রেম
িতিন এখন জীিবত৷ এও সতয্ েয আমরাও তঁােত (খ্রীেষ্ট) দুবর্ল, িকন্তু
েতামােদর জনয্ আমরা ঈশ্বেরর পরাক্রম দ্বারা তঁার সােথ বাস করব৷

5 িনেজেদর পরীক্ষা কের েদখ, েতামােদর িবশ্বাস আেছ িক না;
প্রমােণর জনয্ িনেজেদর যাচাই কর৷ েতামরা িক জান না েয খ্রীষ্ট যীশু
েতামােদর মেধয্ আেছন? িকন্তু এ িবষেয় যিদ েতামােদর অন্তের েসই
প্রমাণ না পাও, তেব খ্রীষ্ট েতামােদর মেধয্ েনই৷ 6আশাকির েতামরা
একথা স্বীকার করেব েয আমরা েসই পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেয়িছ৷ 7আমরা
ঈশ্বেরর কােছ এই প্রাথর্না কির, েযন েতামরা েকান অনয্ায় না কর৷
এর অথর্ এই নয় েয আমরা েয এই পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেয়িছ েসটা স্পষ্ট
✡ 13:1: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 19:15
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েহাক্ বরং আমরা বয্থর্ হেয়িছ মেন হেলও েযন যা নয্ায় েতামরা তাই
কর৷ 8 কারণ আমরা সেতয্র িবপেক্ষ িকছুই করেত পাির না, েকবল
সেতয্র সপেক্ষ করেত পাির৷ 9 েতামরা শিক্তশালী হেল আমরা দুবর্ল
হেলও আনন্দ কির৷ আমরা প্রাথর্নাও কির, েযন েতামােদর খ্রীষ্টীয়
জীবন উত্তেরাত্তর শিক্তশালী হেয় ওেঠ৷ 10 এই কারেণ যখন আিম
েতামােদর েথেক দূের তখন আিম এই সমস্ত িলখিছ; যােত আিম যখন
েতামােদর সােথ থাকব, তখন আমােক েযন েতামােদর শািস্ত িদেত
বা িতরস্কার করেত না হয়৷ েসই ক্ষমতা েতামােদর েভেঙ্গ েফলবার
জনয্ নয়, িকন্তু েতামােদর আিত্মক জীবন গেড় েতালবার জনয্ই প্রভু
আমােক িদেয়েছন৷

11আমার ভাই ও েবােনরা, সব েশেষ বিল, িবদায়৷ িসিদ্ধ লােভর
জনয্ আপ্রাণ েচষ্টা কর, আিম যা বেলিছ েসই অনুসাের কাজ কর,
একমনা হও, িমেল িমেশ শািন্তেত থাক, তােত েপ্রেমর ও শািন্তর ঈশ্বর
েতামােদর সেঙ্গ থাকেবন৷

12 পিবত্র চুম্বন িদেয় পরস্পরেক আন্তিরক শুেভচ্ছা জািনও৷
ঈশ্বেরর পিবত্র েলােকরা েতামােদর প্রীিত ও শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

13 প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, ঈশ্বেরর েপ্রম এবং পিবত্র আত্মার
সহভাগীতা েতামােদর সকেলর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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