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ইব্রীয়েদর
প্রিত পত্র

ঈশ্বর তঁার পুেত্রর মাধয্েম কথা বেলেছন
1 অতীেত ঈশ্বর ভাববাদীেদর মাধয্েম বহুবার নানাভােব আমােদর

িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা বেলিছেলন৷ 2 এখন এই েশেষর
িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তঁার
পুেত্রর দ্বারাই সমগ্র জগত সৃষ্টি কেরেছন৷ তঁার পুত্রেকই সবিকছুর
উত্তরািধকারী কেরেছন৷ 3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার
ও তঁার প্রকৃিতর মূতর্ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তঁার পরাক্রান্ত বােকয্র
দ্বারা সবিকছু ধের েরেখেছন৷ েসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ েথেক
শুিচশুদ্ধ কেরেছন৷ তারপর স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন
বেসেছন৷ 4ঈশ্বর তঁার পুত্রেক এমন এক নাম িদেয়েছন যা স্বগর্দূতেদর
নাম েথেক েশ্রষ্ঠ; আর স্বগর্দূতেদর তুলনায় িতিন হেয় উেঠেছন আেরা
মহান৷

5কারণ ঈশ্বর ঐ স্বগর্দূতেদর মেধয্ কােক কখন বেলিছেলন,

“তুিম আমার পুত্র;
আজ আিম েতামার িপতা হেয়িছ৷” গীতসংিহতা 2:7

আবার ঈশ্বর কখনই বা স্বগর্দূতেদর বেলেছন,

“আিম তার িপতা হব
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আর েস আমার পুত্র হেব৷” 2 শমূেয়ল 7:14

6আবার তঁার প্রথম পুত্রেক যখন িতিন জগেত িনেয় এেলন তখন ঈশ্বর
বলেলন,

“ঈশ্বেরর সমস্ত স্বগর্দূতরা তঁার উপাসনা করুক৷” িদ্বতীয় িববরণ
32:43

7 স্বগর্দূতেদর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:

“আমার স্বগর্দূতেদর আিম ৈতরী কির বায়ুর মেতা কের
আর আমার েসবকেদর আগুেনর িশখার মেতা কের৷”
গীতসংিহতা 104:4

8 িকন্তু তঁার পুেত্রর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:

“েহ ঈশ্বর, েতামার িসংহাসন হেব িচরস্থায়ী;
আর নয্ায় িবচােরর মাধয্েম তুিম েতামার রাজয্ শাসন করেব৷

9 তুিম নয্ায়েক ভালবাস এবং অনয্ায়েক ঘৃণা কর৷
এই কারেণ েতামার ঈশ্বর েতামােক পরম আনন্দ িদেয়েছন;
েতামার সঙ্গীেদর েথেক েতামায় অিধক পিরমােণ িদেয়েছন৷”
গীতসংিহতা 45:6-7

10 ঈশ্বর একথাও বেলেছন:
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“েহ প্রভু, আিদেত তুিমই পৃিথবীর িভিত্তমূল স্থাপন কেরছ;
স্বগর্ েতামারই হােতর সৃষ্টি৷

11 েসসব একিদন অদৃশয্ হেয় যােব; িকন্তু তুিমই িনতয্স্থায়ী৷
েসসব েপাশােকর মেতা পুরােনা হেয় যােব৷

12 তুিম েসসব েপাশােকর মেতা গুিটেয় রাখেব;
আর েপাশােকর মেতা েসগুিলর পিরবতর্ ন হেব৷

িকন্তু েতামার েকান পিরবতর্ ন হেব না,
েতামার অনুগ্রহ েশষ হেব না৷” গীতসংিহতা 102:25-27

13 িকন্তু ঈশ্বর স্বগর্দূতেদর মেধয্ কাউেক কখনও বেলন িন:

“আিম েতামার শত্রুেদর যতক্ষণ না েতামার পদানত কির,
তুিম আমার ডানপােশ বস৷” গীতসংিহতা 110:1

14ঐ স্বগর্দূতরা িক পিরচযর্াকারী আত্মা নয়? আর যঁারা পিরত্রাণ লাভ
কেরেছ তােদর পিরচযর্া করার জনয্ই িক এেদর পাঠােনা হয় িন?

2
আমােদর পিরত্রাণ িবিধ-বয্বস্থা েথেক মহান

1 এই জনয্ েয বাণী আমরা শুেনিছ, তােত আেরা ভালভােব মন
েদওয়া আমােদর উিচত, েযন আমরা তার প্রকৃত পথ েথেক িবচুয্ত
না হই৷ 2 েয িশক্ষা স্বগর্দূতেদর মুখ িদেয় ঈশ্বর জািনেয়িছেলন ও
যা সতয্ বেল প্রমািণত হেয়িছল, েসই িশক্ষা যখনই ইহুদীরা অমানয্
কের অবাধয্তা েদিখেয়েছ � তােদর শািস্ত হেয়েছ, 3 তখন এমন
মহত্ এই পিরত্রাণ যা আমােদরই জনয্ এেসেছ তা অগ্রাহয্ করেল
আমরা িকভােব রক্ষা পাব? এই পিরত্রােণর কথা প্রভু স্বয়ং েঘাষণা
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কেরিছেলন; আর যঁারা তঁার কাছ েথেক এই বাণী শুেনিছল, তারাই
আমােদর কােছ এই পিরত্রােণর সতয্তা প্রমাণ করল৷ 4 ঈশ্বরও নানা
সেঙ্কত, আশ্চযর্য্জনক কাজ, অেলৗিকক ঘটনা ও মানুষেক েদওয়া
পিবত্র আত্মার নানা বরদােনর মাধয্েম তঁার ইচ্ছানুয়াযী এিবষেয় সাক্ষয্
েরেখেছন৷

খ্রীষ্ট তােদর রক্ষােথর্ মানুেষর মেতা হেয়িছেলন
5 বাস্তিবক েয জগেতর িবষেয় আমরা বলিছ, ঈশ্বর েসই ভাবী

জগতেক তঁার স্বগর্দূতেদর কতৃর্ ত্ত্বাধীন রােখন িন৷ 6এটা শােস্ত্রর েকান
এক জায়গায় েলখা আেছ:

“েহ ঈশ্বর, মানুষ এমন িক েয
তার িবষেয় তুিম িচন্তা কর?

অথবা মানবসন্তানই বা েক
েয তুিম তার কথা ভাব?

7 তুিম তােক অল্প সমেয়র জনয্ই স্বগর্দূতেদর েথেক নীচুেত
েরেখিছেল;

িকন্তু তুিম তােকই পরােল সম্মান ও মিহমার মুকুট৷
8আর সব িকছুই তুিম রাখেল তার পদতেল৷” গীতসংিহতা 8:4-6

সবিকছু তার অধীন করােত েকান িকছুই তার কতৃর্ েত্বর বাইের রইল না,
যিদও এখন আমরা অবশয্ সব িকছু তার অধীেন েদখিছ না৷ 9 িকন্তু
আমরা যীশুেক েদেখিছ, যঁােক অল্পক্ষেণর জনয্ স্বগর্দূতেদর েথেক
নীেচ স্থান েদওয়া হেয়িছল৷ েসই যীশুেকই এখন সম্মান আর মিহমার
মুকুট পরােনা হেয়েছ৷ কারণ িতিন মৃতুয্ যন্ত্রণা েভাগ কেরেছন এবং
ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকল মানুেষর জনয্ মৃতুয্েক আিলঙ্গন কেরেছন৷

10 েকবল ঈশ্বরই েসই জন যঁার দ্বারা সবিকছু সৃষ্টি হেয়েছ এবং
সবিকছুই তঁার মিহমার জনয্, তাই অেনক সন্তানেক তঁার মিহমার
ভাগীদার করেত ঈশ্বর প্রেয়াজনীয় কাজিটই করেলন৷ িতিন তােদর
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পিরত্রােণর প্রবতর্ ক যীশুেক িনযর্াতন েভােগর মাধয্েম িসদ্ধ ত্রাণকতর্ া
কেরেছন৷

11 িযিন পিবত্র কেরন আর যারা পিবত্র হয়, তারা সকেল এক
পিরবারভুক্ত৷ েসই কারেণই িতিন তােদর ভাই বেল ডাকেত লিজ্জত
নন৷ 12 যীশু বেলন,

“েহ ঈশ্বর, আিম আমার ভাই-েবােনেদর কােছ েতামার নাম প্রচার
করব,

মণ্ডলীর মেধয্ েতামার প্রশংসা গান করব৷” গীতসংিহতা
22:22

13 িতিন আবার বেলেছন,

“আিম ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করব৷” িযশাইয় 8:17

িতিন আবার এও বেলেছন,

“েদখ, এই আিম ও আমার সেঙ্গ েসই সন্তানেদর, ঈশ্বর আমােক
যােদর িদেয়েছন৷” িযশাইয় 8:18

14ভাল, েসই সন্তানরা যখন রক্তমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেজও
তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷ যীশু এইরকম করেলন েযন মৃতুয্র
মাধয্েম মৃতুয্র অিধপিত িদয়াবলেকধ্বংসকরেত পােরন; 15আরযারা
মৃতুয্র ভেয় যাবজ্জীবন দাসেত্ব কাটােচ্ছ তােদর যুক্ত কেরন৷ 16কারণ
এটা পিরষ্কার েবাঝা যােচ্ছ েয িতিন স্বগর্দূতেদর সাহাযয্ কেরন না,
েকবল অব্রাহােমর বংশধরেদরই সাহাযয্ কেরন৷ 17 েসই জনয্ সবিদক
েথেক যীশুেক িনেজর ভাইেয়র মেতা হেত হেয়েছ যােত িতিন মানুেষর
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পােপর ক্ষমার জনয্ একজন দয়ালু ও িবশ্বস্ত মহাযাজকরূেপ ঈশ্বেরর
সাক্ষােত দঁাড়ােত পােরন৷ 18 যীশু িনেজ পরীক্ষা ও দুঃখেভােগর মধয্
িদেয় েগেছন বেল যঁারা পরীক্ষার মধয্ িদেয় যােচ্ছ তােদর যীশু সাহাযয্
করেত পােরন৷

3
যীশু েমািশর েথেক মহান

1 তাই েতামরা সকেল যীশুর িবষেয় িচন্তা কর৷ ঈশ্বর যীশুেক
আমােদর কােছ পািঠেয়েছন৷ িতিনআমােদর ধমর্ িবশ্বােসর মহাযাজক৷
আমার পিবত্র ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর বলিছ েতামরা এক
স্বগীর্য় আহ্বান েপেয়ছ৷ 2 ঈশ্বর যীশুেক আমােদর কােছ পাঠােলন
আর তঁােক িতিন আমােদর মহাযাজক করেলন৷ েমািশর মতন যীশুও
ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছেলন৷ যীশুর কােছ ঈশ্বর যা িকছু েচেয়িছেলন,
ঈশ্বেরর েসই গৃহরূপ মণ্ডলীেত িতিন েস সবই করেলন৷ 3 েকউ যখন
েকান গৃহ িনমর্াণ কের তখন গৃহ েথেক গৃহিনমর্াতার মযর্াদা অিধক
হয়, যীশুর েবলায়ও িঠক তাই হেয়েছ, সুতরাং েমািশর েথেক অিধক
সম্মান যীশুরই প্রাপয্৷ 4প্রেতয্ক গৃহ েকউ না েকউ িনমর্াণ কের, িকন্তু
ঈশ্বর সবিকছু িনমর্াণ কেরেছন৷ 5 েমািশ ঈশ্বেরর গৃেহ েসবকরূেপ
িবশ্বস্তভােব কাজ কেরিছেলন আর ঈশ্বর ভিবষয্েত যা বলেবন তা
েলাকেদর কােছ েমািশই বলেলন৷ 6 িকন্তু খ্রীষ্ট পুত্র িহসােব ঈশ্বেরর
গৃেহর কতর্ া; আমরা িবশ্বাসীরাই তঁার গৃহ, আর তাই থাকব যিদ আমরা
আমােদর েসই মহান প্রতয্াশা সম্পেকর্ সাহস ও গবর্ িনেয় চিল৷

আমরা অবশয্ই িনয়ত ঈশ্বরেক অনুসরণ করব
7 তাই পিবত্র আত্মা েযমন বলেছন:

“আজ, েতামরা যিদ ঈশ্বেরর রব েশান,
8 অতীত িদেনর মেতা হৃদয় কিঠন কেরা না, েয িদন েতামরা
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছেল;
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েসিদন েতামরা প্রান্তের ঈশ্বেরর পরীক্ষা কেরিছেল৷
9 েসই প্রান্তের েতামােদর িপতৃপুরুষরা চিল্লশ বছর ধের আমার সমস্ত

কীির্ত েদখেত েপেয়িছল,
তবু তারা আমার ৈধযর্য্ পরীক্ষা করল৷

10 তাই আিম এই জািতর ওপর কু্রদ্ধ হলাম ও বললাম,
�এরা সব সময় ভুল িচন্তা কের,
এই েলােকরা কখনও আমার পথ বুঝল না৷�

11 তখন আিম কু্রদ্ধ হেয় এই শপথ করলাম:
�তারা কখনই আমার িবশ্রাম স্থােন প্রেবশ করেত পারেব না৷� ”
গীতসংিহতা 95:7-11

12 আমার ভাই ও েবােনরা, েদেখা, েতামরা সতকর্ েথেকা,
েতামােদর মেধয্ কােরা েযন দুষ্ট ও অিবশ্বাসী হৃদয় না থােক যা জীবন্ত
ঈশ্বর েথেক েতামােদর দূের সিরেয় িনেয় যায়৷ 13 েতামরা িদেনর
পর িদন এেক অপরেক উৎসািহত কর যতক্ষণ সময় “আজ” আেছ৷
পােপর ছলনা েযন েতামােদর হৃদয়েক িনমর্ম না কের৷ 14 শুরুেত
আমােদর েয িবশ্বাস িছল যিদ েশষ পযর্ন্ত আমরা েসই িবশ্বােস িস্থর
থািক তাহেল আমরা সকেলই খ্রীেষ্টর সহভাগী৷ 15 শাস্ত্র েতা এই কথা
বেল:

“আজ যিদ েতামরা ঈশ্বেরর রব েশান,
তাহেল েতামােদর অন্তর কেঠার কেরা না, েযমন েসই িবেদ্রােহর
িদেন কেরিছেল৷” গীতসংিহতা 95:7-8

16 যারা ঈশ্বেরর রব েশানার পরও তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল,
প্রশ্ন হল তারা কারা? েমািশ যােদর িমশর েথেক বার কের িনেয়
এেসিছেলন তারাই িক নয়? 17 আর কােদর ওপরই বা ঈশ্বর চিল্লশ
বছর ধের কু্রদ্ধ িছেলন? েসই েলাকেদর ওপের নয় িক যঁারা পাপ
কেরিছল ও তার ফেল প্রান্তের মারা পেড়িছল? 18 িতিন কােদর
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িবরুেদ্ধই বা শপথ কের বেলিছেলন, “এরা আমার িবশ্রােমর স্থােন
প্রেবশ করেত পারেব না?” যারা অবাধয্ হেয়িছল তােদর িবরুেদ্ধ িক
নয়? 19 তাহেল এখন আমরা েদখলাম েয, অিবশ্বােসর দরুনই তারা
ঈশ্বেরর িবশ্রােমর স্থােন প্রেবশ করেত পারল না৷

4
1 ঈশ্বর েসই েলাকেদর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা এখনও

আমােদর জনয্ রেয়েছ৷ এই েসই প্রিতশ্রুিত েয, আমরা ঈশ্বেরর
িবশ্রােম প্রেবশ করেত পারব৷ তাই আমােদর খুব সতকর্ থাকা দরকার,
েযন েতামােদর মেধয্ েকউ বয্থর্ না হও৷ 2 পিরত্রাণ লােভর জনয্
সুসমাচার েযমন ওেদর কােছ প্রচার করা হেয়িছল েতমিন আমােদর
কােছও প্রচার করা হেয়েছ, তবু েসই সুসমাচার িশক্ষা শুেনও তােদর
েকান শুভ ফল েদখা েগল না, কারণ তারা তা শুেন িবশ্বােসর সেঙ্গ
গ্রহণ কের িন৷ 3 আমরা যারা িবশ্বাস কেরিছ, তারাই েসই িবশ্রােমর
স্থােন প্রেবশ করেত সক্ষম৷ ঈশ্বর েযমন বেলিছেলন,

“আিম কু্রদ্ধ হেয় শপথ কেরিছ:
�এরা কখনও আমার িবশ্রামস্থেল প্রেবশ করেত পারেব না৷� ”
গীতসংিহতা 95:11

একথা ঈশ্বর বেলেছন যিদও ঈশ্বেরর সমস্ত কাজ জগৎ সৃষ্টির সেঙ্গ
সেঙ্গই সমাপ্ত হেয়িছল৷ 4শােস্ত্রর েকান েকান জায়গায় ঈশ্বর সপ্তােহর
সপ্তম িদেনর িবষেয় বেলিছেলন: “সৃষ্টির সমস্ত কাজ েশষ কের সপ্তম
িদেন িতিন িবশ্রাম করেলন৷”✡ 5আবার শােস্ত্রর অনয্ একস্থােন ঈশ্বর
বলেছন: “আমার িবশ্রােম ঐ মানুষেদর কখনই প্রেবশ করেত েদওয়া
হেব না৷”

6 তবুও একথা এখনও সতয্ েয েকউ েসই িবশ্রােম প্রেবশ করেব,
িকন্তু েসই েলােকরা যঁারা প্রথেম সুসমাচােরর কথা শুেনিছল, অবাধয্
✡ 4:4: উদৃ্ধিত আিদ 2:2
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হওয়ার কারেণ েসখােন প্রেবশ কের িন৷ 7 তখন ঈশ্বর আবার একিট
িদন িস্থর করেলন, আর েসই িদেনর িবষেয় িতিন বলেলন, “আজ”৷
ঈশ্বর এর বহুিদন পর রাজা দায়ুেদর মাধয্েম এই িদনিটর িবষেয়
বেলিছেলন৷ েযমন এ িবষেয়আেগই শােস্ত্রর কথা উেল্লখ করা হেয়েছ:

“আজ যিদ েতামরা ঈশ্বেরর রব েশান,
তেব অতীত িদেনর মেতা েতামােদর হৃদয় কেঠার কেরা না৷”
গীতসংিহতা 95:7-8

8 িযেহাশূয় তােদর ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত িবশ্রােমর মেধয্ িনেয় েযেত
পােরন িন৷ এিবষেয়আমরা জািন কারণ ঈশ্বর এরপরআবার িবশ্রােমর
জনয্ আর এক িদেনর “আজ” কথািট উেল্লখ কেরেছন৷ 9 এেত
েবাঝা যায় েয ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ েসই সপ্তম িদেন েয িবশ্রাম তা
আসেছ, 10কারণ ঈশ্বর তঁার কাজ েশষ করার পর িবশ্রাম কেরিছেলন৷
েতমিন েয েকউ ঈশ্বেরর িবশ্রােম প্রেবশ কের েসও ঈশ্বেরর মত
তার কাজ েশষ পযর্ন্ত সম্পন্ন কের৷ 11 তাই এস, আমরাও ঈশ্বেরর
েসই িবশ্রােম প্রেবশ করেত প্রাণপণ েচষ্টা কির, যােত আমরা েকউ
অবাধয্তার পুরােনা দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের পিতত না হই৷

12 ঈশ্বেরর বাকয্ জীবন্ত ও সিক্রয়৷ তঁার বাকয্ দুপােশ ধারযুক্ত
তেলায়ােরর ধােরর েথেকও তীক্ষ্ণ৷ এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর
সংেযাগস্থল এবং সিন্ধ ও অিস্থর েকন্দ্র েভদ কের মেনর িচন্তা
ও ভাবনার িবচার কের৷ 13 ঈশ্বেরর সামেন েকান সৃষ্ট বস্তুই তঁার
অেগাচের থাকেত পাের না, িতিন সব িকছু পিরষ্কারভােব েদখেত পান৷
তঁার সাক্ষােত সমস্ত িকছুই েখালা ও প্রকািশত রেয়েছ, আর তঁারই
কােছ একিদন সব কাজকেমর্র িহেসব িদেত হেব৷

ঈশ্বেরর সামেন আসেত যীশু আমােদর সাহাযয্ কেরন
14আমােদর এক মহাযাজক আেছন িযিন স্বেগর্ ঈশ্বেরর সােথ বাস

করেত েগেছন৷ িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র৷ তাই এেসা আমরা িবশ্বােস
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অিবচল থািক৷ 15আমােদর মহাযাজক যীশু আমােদর দুবর্লতার কথা
জােনন৷ যীশু এই পৃিথবীেত সবরকমভােব প্রেলািভত হেয়িছেলন৷
আমরা েযভােব পরীিক্ষত হই যীশু েসইভােবই পরীিক্ষত হেয়িছেলন,
িকন্তু িতিন কখনও পাপ কেরন িন৷ 16 েসইজেনয্ িবশ্বােস ভর কের
করুণা িসংহাসেনর সামেন এেসা, যােত আমােদর প্রেয়াজেন আমরা
দয়া ও অনুগ্রহ েপেত পাির৷

5
1 প্রেতয্ক ইহুদী মহাযাজকেক মানুেষর েভতর েথেক মেনানীত

করা হয়৷ ঈশ্বর িবষেয় েলাকেদর যা করণীয় েসই কােজ সাহাযয্
করার জনয্ যাজকেক িনেয়াগ করা হয়৷ েসই যাজক েলাকেদর
পােপর প্রায়িশ্চেত্তর জনয্ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উপহার ও বিল উৎসগর্
কেরন৷ 2 অনয্ানয্ েলাকেদর মেতা মহাযাজকও দুবর্ল৷ িতিন অপর
মানুেষর অজ্ঞতা ও িবচুয্িত থাকেলও তােদর সেঙ্গ নরম বয্বহার করেত
সমথর্ েযেহতু িতিনও অনয্ানয্ েলাকেদর মেতা িনেজর দুবর্লতার দ্বারা
েবষ্টিত৷ 3 মহাযাজক মানুেষর পােপর জনয্ েয বিল উৎসগর্ কেরন
তার সােথ িনেজ দুবর্ল বেল িনেজর পােপর জনয্ও তােক বিল উৎসগর্
করেত হয়৷

4মহাযাজক হওয়া সম্মােনর িবষয়,আর েকউই িনেজর ইচ্ছানুসাের
এই মহাযাজেকর সম্মানজনক পদ িনেত পাের না৷ হােরাণেক েযমন
এই কােজর জনয্ ঈশ্বর েডেকিছেলন, েতমিন প্রেতয্ক মহাযাজকেক
ঈশ্বরই ডােকন৷ 5 কথাটা খ্রীেষ্টর েবলায়ও প্রেযাজয্৷ খ্রীষ্ট মহাযাজক
হেয় েগৗরব েদবার জনয্ িনেজেক মেনানীত কেরন িন৷ িকন্তু ঈশ্বরই
খ্রীষ্টেক মেনানীত কেরেছন৷ ঈশ্বর খ্রীষ্টেক বেলিছেলন,

“তুিম আমার পুত্র,
আজ আিম েতামার িপতা হলাম৷” গীতসংিহতা 2:7

6আর অনয্ গীেত ঈশ্বর বলেলন,
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“তুিম মল্কীেষদেকর* মেতা
িচরকােলর জনয্ মহাযাজক হেল৷” গীতসংিহতা 110:4

7 খ্রীষ্ট যখন এ জগেত িছেলন তখন সাহােযয্র জনয্ িতিন ঈশ্বেরর
কােছ প্রাথর্না কেরিছেলন৷ ঈশ্বরই তঁােক মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা করেত
সমথর্ আর যীশু ঈশ্বেরর িনকট প্রবল আতর্ নাদ ও অশ্রুজেলর সেঙ্গ
প্রাথর্না কেরিছেলন৷ ঈশ্বেরর ইচ্ছার প্রিত তঁার নম্রতা ও বাধয্তার জনয্
ঈশ্বর যীশুর প্রাথর্নার উত্তর িদেয়িছেলন৷ 8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র হওয়া
সেত্ত্বও দুঃখেভাগ কেরিছেলন ও দুঃখেভােগর মধয্ িদেয় বাধয্তা
িশেখিছেলন৷ 9 এইভােব যীশু মহাযাজকরূেপ পূণর্তা লাভ করেলন;
আর তাই তঁার বাধয্ সকেলর জনয্ িতিন হেলন িচরকােলর পিরত্রােণর
পথ৷ 10 ঈশ্বর এইজেনয্ তঁােক মল্কীেষদেকর মত মহাযাজক বেল
েঘাষণা করেলন৷

যীশুেত িস্থর থাকেত অনুেরাধ
11এই িবষেয় আমােদর অেনক িকছু বলার আেছ; িকন্তু েতামােদর

কােছ তার অথর্ বয্াখয্া করা কিঠন, কারণ েতামরা তা বুঝেত েচষ্টা
কেরা না৷ 12এতিদেন েতামােদর িশক্ষক হওয়া উিচত িছল; িকন্তু এটা
েবাধ হয় প্রেয়াজনীয় েয েতামােদর ঈশ্বেরর বাণীর প্রাথিমক িবষয়গুিল
েকউ েশখায়৷ েকান শক্ত খাবার নয়, েতামােদর প্রেয়াজন দুেধর৷
13 যার দুেধর প্রেয়াজন েস েতা িশশু৷ েসই বয্িক্তর ধাির্মকতার িবষেয়
েয িশক্ষা আেছ েস সম্পেকর্ েকান অিভজ্ঞতা েনই৷ 14 িকন্তু শক্ত
খাবার তােদরই জনয্ যঁারা িশশুর মেতা আচরণ কের না এবং আত্মায়
পিরপক্ক৷ িনেজেদর িশক্ষা িদেয় ও তা অভয্াস কের তারা ভাল মেন্দর
িবচার করেত িশেখেছ৷
* 5:6: মল্কীেষদক অব্রাহােমর সমেয় এই নােম একজন যাজক এবং রাজা বাস করেতন৷
দ্রষ্টবয্ আিদ 14:17-24
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1 এই জনয্ খ্রীেষ্টর িবষেয় প্রাথিমক িশক্ষা আমােদর েশষ কের

েফলা উিচত৷ যা িনেয় আমরা শুরু কেরিছলাম পুনরায় েসই পুরােনা
িশক্ষামালার িদেক আর আমােদর িফের যাওয়া িঠক নয়৷ মন্দ
িবষয় েথেক সের আসা, ঈশ্বের িবশ্বাস করা এইসব কের আমরা
খ্রীেষ্টেত জীবন শুরু কেরিছলাম৷ 2 েসই সময় িবিভন্ন রকম বািপ্তস্ম
ও হস্তাপর্েণর িবষেয় আমােদর িশক্ষা েদওয়া হেয়িছল৷ মৃতেদর
পুনরুত্থােনর িবষেয় িশক্ষা ও অনন্ত িবচার সম্বেন্ধও িশক্ষা েদওয়া
হেয়িছল; িকন্তু এখন আমােদর আেরা এিগেয় যাওয়া প্রেয়াজন ও
উন্নত িশক্ষা গ্রহণ করা দরকার৷ 3 ঈশ্বর যিদ চান তেব আমরা এই
কাজ করব৷

4-6 যারা একবার অন্তের সেতয্র আেলা েপেয়েছ, স্বগীর্য় দােনর
আস্বাদ েপেয়েছ ও পিবত্র আত্মার অংশীদার হেয়েছ আর ঈশ্বেরর
বােকয্র মেধয্ েয মঙ্গল িনিহত আেছ তার অিভজ্ঞতা লাভ কেরেছ
ও ঈশ্বেরর নতুন জগেতর পরাক্রেমর কথা জানেত েপেরেছ অথচ
তারপর খ্রীষ্ট েথেক দূের সের েগেছ, এমন েলােকেদর মন পিরবতর্ ন
কের খ্রীেষ্টর পেথ তােদর িফিরেয় আনা আর সম্ভব নয়৷ কারণ তারা
ঈশ্বেরর পুত্রেক অগ্রাহয্ কের তঁােক আবার কু্রেশ িদেচ্ছ ও সকেলর
সামেন তঁােক উপহােসর পাত্র করেছ৷

7 েয জিম বারবার বৃষ্টি শুেষ েনয় ও যারা তা চাষ কের তােদর
জনয্ ভাল ফসল উত্পন্ন কের, েস জিম েয ঈশ্বেরর আশীবর্ােদ ধনয্
তা েবাঝা যায়৷ 8 িকন্তু যিদ েসই জিম েশয়ালকঁাটা ও কঁাটােঝােপ ভের
যায় তেব তা অকর্ ম্মনয্ জিম, তার ঈশ্বেরর অিভশােপ অিভশপ্ত হবার
ভয় আেছ এবং তা আগুেন পুেড় ছারখার হেয় যােব৷

9 আমার িপ্রয় বনু্ধরা, যিদও আমরা এরূপ বলিছ, তবু েতামােদর
সম্বেন্ধআমরা এখন দৃঢ় িনশ্চয় েয, েতামােদর অবস্থা এর েথেক ভােলা
হেব আর েতামরা যা িকছু করেব তা েতামােদর পিরত্রাণ লােভরই
পদেক্ষপ িবেশষ৷ 10 ঈশ্বর নয্ায় িবচারক, েতামােদর সব সৎ কেমর্র
কথা ঈশ্বর মেন রােখন৷ তঁার েলাকেদর েতামরা েয সাহাযয্ কেরছ
ও এখনও কের থাক, এর দ্বারা েতামরা ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর
ভালবাসাই প্রকাশ কেরছ, এও িক িতিন ভুলেত পােরন? 11 িকন্তু
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আমরা চাই েযন েতামােদর প্রেতয্েক তােদর সমস্ত জীবেন একই রকম
তত্ পরতা েদখােত পােরা, যােত েতামরা সমূ্পণর্ভােব িনিশ্চত হেত পার
েয েতামােদর প্রতয্াশা পূণর্ হেব৷ 12আমরা চাই না েয েতামরা অলস
হও; িকন্তুআমরা চাই যারা িবশ্বাস ও ৈধেযর্য্য্র দ্বারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
লাভ কের, েতামরাও তােদর মেতা হও৷

13ঈশ্বর অব্রাহােমর কােছ একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন আর ঈশ্বর
েথেক মহান েকউ েনই৷ তাই তঁার েথেক মহান েকান বয্িক্তর নােম
শপথ করেত না পারােত িতিন িনেজর নােম শপথ করেলন৷ 14 িতিন
বলেলন, “আিম অবশয্ই েতামােক আশীবর্াদ করব ও েতামার বংশ
অগিনত করব৷”✡ 15 এই প্রিতশ্রুিতর িবষেয় অব্রাহাম ৈধযর্য্ ধের
অেপক্ষা করেলন, পের ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা িতিন লাভ
করেলন৷

16 সাধারণ মানুষ যখন তার েথেক মহান েকান বয্িক্তর নাম িনেয়
শপথ কের, েস তার প্রিতশ্রুিত পালন করেব িকনা েস িবষেয় এই
শপেথর দ্বারা সব সংশেয়র অবসান হয়, সব তেকর্ র িনষ্পিত্ত হেয় যায়৷
17ঈশ্বর েয প্রিতজ্ঞা কেরিছেলন েসই প্রিতজ্ঞার উত্তরািধকারীেদর িতিন
শপেথর মাধয্েম আরও িনশ্চয়তার সেঙ্গ বলেত চাইেলন েয তঁার েসই
প্রিতজ্ঞা অপিরবত্তর্ নীয়৷ 18ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত ও শপথ কখনও বদলায়
না৷ ঈশ্বর িমথয্া কথা বেলন না ও শপথ করার সমেয় ছল কেরন না৷

অতএব আমরা যারা িনরাপত্তার জেনয্ ঈশ্বেরর কােছ ছুেট যাই,
তােদর পেক্ষ এই িবষয়গুিল বড় সান্ত্বনার৷ ঐ িবষয় দুিট ঈশ্বেরর প্রদত্ত
আশােত জীবন অিতবািহত করার জনয্ আমােদর সান্ত্বনা ও শিক্ত
েযাগােব৷ 19 আমােদর জীবন সম্পেকর্ আমােদর েয প্রতয্াশা আেছ
তা েনাঙেরর মত দৃঢ় ও অটল৷ তা পদর্ ার আড়ােল স্বগীর্য় মিন্দেরর
পিবত্র স্থােন আমােদর প্রেবশ করায়৷ 20 যীশু, িযিন মল্কীেষদেকর
রীিত অনুযায়ী িচরকােলর জনয্ মহাযাজক হেলন, িতিন আমােদর হেয়
েসখােন প্রেবশ কেরেছন এবং আমােদর জনয্ পথ খুেল িদেয়েছন৷

✡ 6:14: উদৃ্ধিত আিদ 22:17
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যাজক মল্কীেষদক

1 এই মল্কীেষদক শােলেমর রাজা ও পরাৎ পর ঈশ্বেরর যাজক
িছেলন৷ অব্রাহাম যখন রাজােদর পরাস্ত কের ঘের িফরিছেলন
তখন এই মল্কীেষদক অব্রাহােমর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কের তঁােক আশীবর্াদ
কেরিছেলন৷ 2অব্রাহাম যুদ্ধ জয় কের যা িকছু েপেয়িছেলন তার দশ
ভােগর একভাগ তঁােক িদেয়িছেলন৷
মল্কীেষদেকর নােমর অথর্ হল, “নয্ােয়র রাজা,” এরপর িতিন

আবার “শােলেমর রাজা” অথর্াৎ “শািন্তরাজ৷” 3 মল্কীেষদেকর মা,
বাবা, বা তঁার পূবর্পুরুেষর েকান বংশতািলক পাওয়া যায় না, তার
শুরু বা েশেষর েকান নিথ েনই৷ ঈশ্বেরর পুেত্রর মেতা িতিন হেলন
অনন্তকালীন যাজক৷

4তাহেল েতামরা েদখেল, মল্কীেষদককেতা মহান িছেলন৷ এমন িক
আমােদর কুলিপতা অব্রাহাম যুদ্ধজয়কের লুঠ করা দ্রেবয্র দশ ভােগর
এক ভাগ তঁােক িদেয়িছেলন৷ 5 েলিবর সন্তানেদর মেধয্ যঁারা যাজক
হন তঁারা তঁােদর ভাই ইস্রােয়েলর সন্তানেদর কাছ েথেক িবিধ-বয্বস্থা
অনুসাের এক দশমাংশ গ্রহণ করার অিধকার লাভ কেরন, যিদও তঁারা
উভেয়ই অব্রাহােমর বংশধর৷ 6 মল্কীেষদক েলিবর বংেশর িছেলন
না, িকন্তু িতিন অব্রাহােমর কাছ েথেক দশমাংশ িনেয়িছেলন; আর
ঈশ্বর যােক আশীবর্াদ করেত প্রিতশ্রুিতবদ্ধ িছেলন েসই অব্রাহামেক
আশীবর্াদ কেরিছেলন৷ 7 এ িবষেয় েকান সেন্দহ েনই েয কু্ষদ্রতর
বয্িক্তই সব সময় মহত্তর বয্িক্তর কাছ েথেক আশীবর্াদ লাভ কের৷

8 ইহুদী যাজকরা মরণশীল হেয়ও এক দশমাংশ েপেয়িছেলন৷ িকন্তু
মল্কীেষদক, িযিন অব্রাহােমর কাছ েথেক এক দশমাংশ েপেয়িছেলন
িতিন জীিবত, শাস্ত্র এই কথা বেল৷ 9 আবার এও বলা েযেত পাের
েয েলিব িনেজও অব্রাহােমর মধয্ িদেয় মল্কীেষদকেক দশমাংশ
িদেয়েছন৷ 10 মল্কীেষদক যখন অব্রাহােমর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কেরন তখন
েলিব তঁার িপতৃকুলপিতর (অব্রাহােমর) েদেহ অবস্থান করিছেলন৷

11 যঁারা যাজেকর কাজ করেতন েসই েলিবর বংশধরেদর কােজর
উপর িভিত্ত কের ঈশ্বর ইস্রােয়লীয়েদর তঁার িবিধ-বয্বস্থা িদেয়িছেলন৷
েসই যাজেকর মাধয্েম যখন েলােকরা আিত্মকভােব িসিদ্ধ লাভ করেত
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পাের িন তখনঅনয্ এক যাজেকরআসার প্রেয়াজন হল,অনয্ একজন
যাজক িযিন হােরােণর মেতা নন িকন্তু মল্কীেষদেকর মেতা৷ 12 যখন
যাজকত্ব বদলােনা হয় তখন িবিধ-বয্বস্থারও পিরবতর্ ন আবশয্ক হেয়
পেড়৷ 13 আমরা এসব কথা খ্রীেষ্টর িবষেয় বলিছ৷ িতিন েতা অনয্
বংশভুক্ত৷ েসই বংেশর েকউ েতা যাজকরূেপ যজ্ঞেবদীর পিরচযর্া
কখনও কেরন িন৷ 14কারণ এটা সুস্পষ্ট েযআমােদর প্রভু িযহূদা বংশ
েথেকই এেসেছন; আর এই বংেশর বয্াপাের েমািশ যাজক হওয়ার
িবষেয় িকছুই বেলন িন৷

যীশু মল্কীেষদেকর মেতাই যাজক
15 এই িবষয়গুিল আরও সুস্পষ্ট হেয় যায় যখন আমরা

মল্কীেষদেকর মেতা আর একজন যাজকেক মূত্তর্ মান হেত েদিখ৷
16 িতিন মানুেষর রীিত-নীিত এবং িবিধ-বয্বস্থা অনুযায়ী যাজক হন িন,
িকন্তু িতিন অিবনশ্বর জীবনী শিক্তর অিধকারী হেয়ই তা হেয়িছেলন৷
17কারণ তঁার িবষেয় শােস্ত্র একথা বলা হেয়েছ: “মল্কীেষদেকর মেতা
তুিম অনন্তকালীন যাজক৷”✡

18 পুরােনা িবধান বািতল করা হল, কারণ তা দুবর্ল ও অেকেজা
হেয় পেড়িছল৷ 19কারণ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা িকছুই িসদ্ধ করেত পাের
িন৷ এখন আমােদর কােছ মহত্তর আশা রেয়েছ, যার মাধয্েম আমরা
ঈশ্বেরর কােছ উপিস্থত হেত পাির৷

20আেরা উেল্লখেযাগয্ িবষয় এই েয ঈশ্বর যখন যীশুেক মহাযাজক
কেরন তখন ঈশ্বর শপথ কেরিছেলন, অনয্রা যাজক হবার সময় ঈশ্বর
েকান শপথ কেরন িন, 21 িকন্তু িতিন যীশুেক যাজককরার সময় শপথ
করেলন৷ ঈশ্বর বলেলন:

“প্রভু এক শপথ করেলন,
আর িতিন এ িবষেয় তঁার মন বদলােবন না,

�তুিম অনন্তকালীন যাজক৷� ” গীতসংিহতা 110:4
✡ 7:17: উদৃ্ধিত গীত 110:4
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22 এই শপেথর কারেণ যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্কৃষ্টতর এক
চুিক্তর জািমনদার হেয়েছন৷

23 অেনেক যাজক হেয়িছেলন, কারণ মৃতুয্ েকানও একজন
যাজকেক অনন্তকােলর জনয্ থাকেত েদয় িন৷ 24 িকন্তু ইিন (যীশু)
িচরজীিব বেল তঁার এই যাজকত্ব িচরস্থায়ী৷ 25তাই যঁারা খ্রীেষ্টর মাধয্েম
ঈশ্বেরর কােছ আেস তােদর িতিন িচরকাল উদ্ধার করেত পােরন,
কারণ তােদর জনয্ তঁার কােছ আেবদন করেত িতিন িচরকাল জীিবত
আেছন৷

26 প্রকৃতপেক্ষ যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, িনেদর্ াষ ও িনষ্কলঙ্ক
একজন মহাযাজক আমােদর প্রেয়াজন িছল৷ িতিন পাপীেদর েথেক
স্বতন্ত্র, আর আকাশ মণ্ডেলর উেদ্ধর্ ও তঁােক উন্নীত করা হেয়েছ৷
27 িতিন অনয্ানয্ যাজকেদর মেতা নন৷ অনয্ানয্ যাজকেদর মেতা
প্রিতিদন আেগ িনেজর পােপর জনয্ ও পের েলাকেদর পােপর
জনয্ বিল উৎসগর্ করার তঁার েকান প্রেয়াজন েনই, কারণ িতিন
যখন িনেজেক বিলরূেপ একবার উৎসগর্ কেরন তখনই িতিন েসই
কাজ িচরকােলর জনয্ সম্পন্ন কেরন৷ 28 িবিধ-বয্বস্থানুসাের েয সব
মহাযাজক িনেয়াগ করা হয় তারা দুবর্ল মানুষ; িকন্তু পের ঈশ্বেরর শপথ
বােকয্র দ্বারা, যঁােক মহাযাজকরূেপ িনেয়াগ করা হয়, িতিন ঈশ্বেরর
পুত্র, িযিন িচর িসদ্ধ৷

8
যীশুই আমােদর মহাযাজক

1এখন আমরা েয িবষয় বলিছ, তার প্রধান বক্তবয্ হেচ্ছ: আমােদর
এক মহাযাজক আেছন, িযিন স্বেগর্ ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর
ডানপােশ বেস আেছন৷ 2 িতিন েসই মহাপিবত্রস্থােন েসবা করেছন,
যা প্রকৃত উপাসনার স্থান এবং েয উপাসনাস্থল মানুেষর হােত গড়া নয়
বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা িনমর্াণ কেরেছন৷

3 প্রেতয্ক মহাযাজকেক বিল ও উপহার উৎসগর্ করার জনয্ই
িনেয়াগ করা হয়৷ তাই আমােদর এই মহাযাজকেকও ঈশ্বরেক িকছু
উৎসগর্ করেত হয়৷ 4 আমােদর মহাযাজক যিদ পৃিথবীেত থাকেতন
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তেব িতিন কখনও যাজক হেতন না, কারণ পুরােনা িবিধ-বয্বস্থা
অনুযায়ী এখােন যাজকরা ঈশ্বরেক উপহার িনেবদন করার জনয্
রেয়েছন৷ 5 যাজকরা েয কাজ কেরন তা েকবল স্বগীর্য় িজিনসগুিলর
নকল ছায়ামাত্র৷ েমািশ যখন পিবত্র তঁাবু স্থাপন করেত যািচ্ছেলন,
তখন ঈশ্বর তঁােক সতকর্ কের বেলিছেলন, “েদেখা, পাহােড়র ওপের
েতামােক েযমন িশিবর েদখােনা হেয়িছল তুিম িঠক েসইরকমই
কেরা৷” 6 িকন্তু এখন যীশুেক েয কােজর জনয্ িনেয়াগ করা হেয়েছ
তা ঐ যাজকেদর েথেক অেনক গুেণ মহত্৷ েসই একইভােব যীশু েয
নতুন চুিক্ত ঈশ্বেরর কাছ েথেক এেনেছন তা পুরাতন চুিক্তিটর েথেক
অেনক েশ্রষ্ঠ৷ এই নতুন চুিক্ত েশ্রষ্ঠ িবষেয়র প্রিতশ্রুিতর ওপর স্থািপত
হেয়েছ৷

7 কারণ ঐ প্রথম চুিক্ত যিদ িনখঁুত হেতা, তাহেল তার জায়গায়
িদ্বতীয় চুিক্ত স্থাপেনর প্রেয়াজন হেতা না৷ 8 িকন্তু ঈশ্বর েলাকেদর মেধয্
ত্রুিট লক্ষয্ কের বেলিছেলন:

“েদেখা, এমন সময় আসেছ
যখন আিম ইস্রােয়েলর েলােকেদর ও িযহূদার েলােকেদর সেঙ্গ
এক নতুন চুিক্ত করব৷

9 েসই চুিক্ত অনুসাের নয় যা আিম তােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর
আেগ কেরিছলাম,

েযিদন আিম তােদর হাত ধের িমশর েদশ েথেক বাইের িনেয়
এেসিছলাম৷

আমার সেঙ্গ তােদর েয চুিক্ত হেয়িছল তােত তােদর িবশ্বাস িছল না;
আর তাই আিম তােদর কাছ েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িছলাম,
একথা প্রভু বেলন৷

10আিম ইস্রােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন চুিক্ত িস্থর করব;
ভিবষয্েত আিম এই চুিক্ত স্থাপন করব, একথা প্রভু বেলন৷

আিম তােদর মেনর মেধয্ আমার িবিধ-বয্বস্থা েগঁেথ েদেবা
আর তােদর হৃদেয় আমার বয্বস্থা িলেখ েদেবা৷
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আিম তােদর ঈশ্বর হেবা
এবং তারা আমার প্রজা হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও ভাইেদর এই বেল িশক্ষা
েদবার দরকার হেব না,

প্রভুেক জােনা, কারণ েছাট েথেক বড় পযর্ন্ত সবাই আমােক জানেব৷
12 কারণ আমার িবরুেদ্ধ তারা যেতা অপরাধ কেরেছ েস সব আিম

ক্ষমা করব,
তােদর সকল পাপ আর কখনও স্মরণ করব না৷” িযরিময়
31:31-34

13 এই চুিক্তেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেছন তখন প্রথেমর চুিক্তিট
পুরােনা হেয় যােচ্ছ৷ যা িকছু পুরােনা তা েতা জীণর্ আর তা শীঘ্রই িবলীন
হেয় যােব৷

9
পুরােনা চুিক্ত অনুসাের উপাসনা

1 ঐ প্রথম চুিক্তেত উপাসনা করার নানা িবিধিনয়ম িছল আর
মানুেষর ৈতরী এক উপাসনার স্থান িছল৷ 2 উপাসনার স্থানিট িছল এক
তঁাবুর েভতের৷ যার প্রথম অংশেক বলা হেতা পিবত্র স্থান, েযখােন
িছল বািতদান, েটিবল ও ঈশ্বরেক উৎসগীর্কৃত িবেশষ রুিট৷ 3 িদ্বতীয়
পদর্ ার েপছেন আর একিট অংশ িছল যােক মহাপিবত্রস্থান বলা হত৷
4 এই অংেশ িছল ধূপ জ্বালাবার জনয্ েসানার েবদী ও চুিক্তর েসই
িসনু্দক, যার চারপাশ িছল েসানার পােত েমাড়া৷ এর মেধয্ িছল েসানার
এক ঘিটেত মান্না ও হােরােণর ছিড়, েয ছিড় মুকুিলত হেয়িছল, আর
পাথেরর েসই দুই ফলক যার ওপর িনয়ম চুিক্তর শতর্ েলখা িছল৷
5 েসই িসনু্দেকর ওপর িছল েসানার দুই করূব স্বগর্দূত* যা ঈশ্বেরর
মিহমা প্রকাশ করত৷ তঁার দয়ার আসনিটর ওপর ছায়া েফেল থাকত৷
বতর্ মােন আমরা এর খঁুিটনািট বণর্না িদেত পাির না৷
* 9:5: করূব স্বগর্দূত ডানাওয়ালা স্বগীর্য় দূত৷
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6যখন এইসব িজিনস পূেবর্ বির্ণত বয্বস্থা অনুসাের প্রস্তুত হল, তখন
যাজকরা প্রিতিদন উপাসনা করার জনয্ প্রথম কেক্ষ প্রেবশ করেতন৷
7 িকন্তু মহাযাজক িদ্বতীয় কেক্ষ েকবল একা বছের একবার প্রেবশ
করেতন; িতিন আবার রক্ত না িনেয় প্রেবশ করেতন না৷ েসই রক্ত
িতিন িনেজর জনয্ ও েলাকেদর েদাষ-ত্রুিট ও অিনচ্ছাকৃত পােপর
মাজর্ নার জনয্ উৎসগর্ করেতন৷

8 পিবত্র আত্মা এর দ্বারা আমােদর জানােচ্ছন েয, যতিদন পযর্ন্ত
প্রথম তঁাবু িছল, ততিদন মহাপিবত্র স্থােন প্রেবেশর পথ খুেল েদওয়া
হয় িন৷ 9 এটা আজেকর জনয্ একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ৷ েসই দৃষ্টান্ত মেত
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগীর্কৃত ঐসব বিল ও উপহার উপাসনাকারীেক
সমূ্পণর্ভােব শুদ্ধ করেত পারত না এবং উপাসনাকারীর হৃদয়েক
িসিদ্ধলাভ করােতা না৷ 10 ঐ উপহারগুিল েকবল খাদয্, পানীয় ও
নানা প্রকার বািহয্ক শুিচ স্নােনর গণ্ডীেত বঁাধা িছল৷ েস সব িবিধ-
বয্বস্থাগুিল িছল েকবল মানুেষর েদহ সম্বন্ধীয়৷ েসগুিল বয্িক্তর হৃদয়
সম্বন্ধীয় িবষয় িছল না৷ নতুন আেদশ না আসা পযর্ন্ত ঈশ্বর তঁার
েলাকেদর এইসব িনয়ম অনুসরণ করেত িদেয়িছেলন৷

নতুন চুিক্ত অনুসাের উপাসনা
11 িকন্তু এখন মহাযাজকরূেপ খ্রীষ্ট এেসেছন৷ আমরা এখন েয সব

উত্তম িবষয় েপেয়িছ, িতিন েস সেবর মহাযাজক৷ পূেবর্ যাজকরা তঁাবুর
মেতা েকান স্থােন েসবা করেতন, িকন্তু খ্রীষ্ট েতমিন কেরন না৷ েসই
তঁাবু েথেকও এক উত্তমস্থােন খ্রীষ্ট মহাযাজকরূেপ েসবা করেতন৷
েসই স্থান িসদ্ধ, েসই স্থান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এইজগেতর নয়৷
12 খ্রীষ্ট একবার িচরতের েসই মহাপিবত্রস্থােন প্রেবশ কেরেছন৷ িতিন
মহাপিবত্রস্থােন প্রেবেশর জনয্ ছাগ বা বাছুেরর রক্ত বয্বহার কেরন িন,
িকন্তু িতিন একবার িচরতের িনেজর রক্ত িনেয় মহাপিবত্রস্থােন প্রেবশ
কেরিছেলন৷ খ্রীষ্ট েসখােন প্রেবশ কের আমােদর জনয্ অনন্ত মুিক্ত
অজর্ ন কেরেছন৷

13 ছাগ বা বৃেষর রক্ত ও বাছুেরর ভস্ম েসই সব অশুিচ মানুেষর
উপর িছিটেয় তােদর েদহেক পিবত্র করা হত যারা উপাসনা স্থেল
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প্রেবেশর জনয্ যেথষ্ট শুিচ িছল না৷ 14 তেব এটা িক িঠক নয় েয
খ্রীেষ্টর রক্ত আরও কত অিধক কাযর্করী হেত পাের? অনন্তজীিব
আত্মার মাধয্েম খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ িনেজেক বিলদান করেলন
পিরপূণর্ উৎসগর্রূেপ৷ তাই খ্রীেষ্টর রক্ত আমােদর সমস্ত হৃদয়েক পাপ
েথেক শুদ্ধ ও পিবত্র করেব, যােত আমরা জীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা
করেত পাির৷

15 তাই খ্রীষ্ট তঁার েলাকেদর জনয্ ঈশ্বেরর কােছ এক নতুন চুিক্ত
উপিস্থত কেরেছন৷ খ্রীষ্ট এই নতুন চুিক্ত এেনেছন েযন ঈশ্বেরর আহুত
েলাকরা তঁার প্রিতশ্রুত সব আশীবর্াদ েপেত পাের৷ ঈশ্বেরর েলাকরা
েসই আশীবর্াদ অনন্তকাল েভাগ করেব৷ তারা েসসেবর অিধকারী হেব
কারণ প্রথম চুিক্তর সময় তারা েয পাপ কেরেছ েসই পাপ েথেক তােদর
উদ্ধার করেত খ্রীষ্ট মৃতুয্বরণ করেলন৷

16মানুষ মৃতুয্র পূেবর্ একটা িনয়ম পত্র† িলেখ যায়; িকন্তু িনয়মকারী
যিদ জীিবত থােক তেব েসই িনয়মপত্র বা চুিক্তর েকান অথর্ই হয়
না৷ 17 কারণ িনয়মকারীর মৃতুয্ হেল তেবই িনয়ম পত্র বলবত্ হয়৷
18 এইজনয্ ঐ প্রথম চুিক্ত যা ঈশ্বর ও তঁার েলাকেদর মেধয্ সম্পন্ন
হেয়িছল েসখােনও ঐকথা প্রেযাজয্৷ েসই চুিক্ত বলবত্ করেত রেক্তর
প্রেয়াজন িছল৷ 19 কারণ েলাকেদর কােছ েমািশ িবিধ-বয্বস্থা েথেক
সমস্ত আজ্ঞা পাঠ কের পের িতিন জল ও রক্তবণর্ েমষেলাম আর
একেগাছা এেসােবর ঘাস বয্বহার কের েগাবৎস ও ছাগেদর রক্ত
েসই পুস্তকিটেত ও েলাকেদর গােয় িছিটেয় িদেয়িছেলন৷ 20 েমািশ
বেলিছেলন, “এই েসই রক্ত যা কাযর্কারী করেছ েসই চুিক্ত যার
আজ্ঞাবহ হেত ঈশ্বর েতামােদর বলেছন৷” 21 আর েসইভােব েমািশ
পিবত্র তঁাবু ও উপাসনা সংক্রান্ত সব িজিনেসর ওপর রক্ত িছিটেয়
িদেয়িছেলন৷ 22 কারণ িবিধ-বয্বস্থা বেল েয প্রায় সব িকছুই রক্ত
িছিটেয় শুিচ করা প্রেয়াজন, আর রক্তপাত বয্িতেরেক পােপর েমাচন
হয় না৷

খ্রীেষ্টর আেত্মাৎসগর্ পাপ ধুেয় েদয়
† 9:16: িনয়ম পত্র িনয়ম পত্র এক প্রকার স্বাক্ষিরত চুিক্ত, যা প্রমাণ কের মৃতুয্র পর তার
সমস্ত িজিনসপেত্রর েয অংশীদার হেব৷
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23এই িবষয়গুিল িছলআসল স্বগীর্য় িবষয়গুিলর দৃষ্টান্ত, েসগুিলেক
বিলদােনর রেক্ত শুিচ করার প্রেয়াজন িছল৷ িকন্তু যা প্রকৃত স্বগীর্য়
িবষয় েসগুিল এর েথেক েশ্রষ্ঠতর বিলদােনর দ্বারা শুিচ হওয়া
প্রেয়াজন৷ 24 খ্রীষ্ট স্বেগর্ মহাপিবত্র স্থােন প্রেবশ কেরেছন৷ মানুেষর
ৈতরী েকান মহাপিবত্র স্থােন খ্রীষ্ট প্রেবশ কেরন িন৷ পৃিথবীর তঁাবুর
মহাপিবত্র স্থােন স্বগীর্য় স্থােনর প্রিতচ্ছিব মাত্র; িকন্তু খ্রীষ্ট স্বেগর্ প্রেবশ
কেরেছন, আর এখন আমােদর হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন দঁািড়েয়
আেছন৷

25 মহাযাজক বছের একবার বিলর েয রক্ত িনেয় মহাপিবত্র স্থােন
প্রেবশ কেরন তা তার িনেজর নয়৷ িকন্তু খ্রীষ্ট স্বেগর্ প্রেবশ কেরেছন
মহাযাজকেদর উৎসেগর্র মেতা বারবার িনেজেক উৎসগর্ করার জনয্
নয়৷ 26 খ্রীষ্ট যিদ তাই করেতন তেব জগৎ সৃষ্টির সময় েথেক তঁােক
বারবার প্রাণ িদেত হত৷ খ্রীষ্ট এেস একবার িনেজেক উৎসগর্ কেরেছন৷
েসই একবােরই িচরন্তন কােজর সমািপ্ত হেয়েছ৷ জগেতর অিন্তম
কােলই খ্রীষ্ট িনেজেক বিলরূেপ উৎসগর্ কের েলাকেদর পাপনাশ
করেত এেলন৷

27 মানুেষর জনয্ একবার মৃতুয্ এবং মৃতুয্র পর তঁার িবচার হয়৷
28 বহুেলােকর পােপর েবাঝা তুেল েনবার জনয্ খ্রীষ্ট একবার িনেজেক
উৎসগর্ করেলন; িতিন িদ্বতীয়বার দশর্ন েদেবন, তখন পােপর েবাঝা
তুেল েনবার জনয্ নয়, িকন্তু যারা তঁার জনয্ অেপক্ষা করেছ তােদর
পিরত্রাণ িদেত িতিন আসেবন৷

10
খ্রীেষ্টর বিলদান আমােদর পূণর্তা িদল

1 ভিবষয্েত েয সকল উৎ কৃষ্ট িবষয় আসেব, িবিধ-বয্বস্থা হেচ্ছ
তারই অস্পষ্ট ছায়া মাত্র৷ িবিধ-বয্বস্থা ঐসব িবষেয়র বাস্তবরূপ নয়৷
তাই যঁারা ঈশ্বেরর উপাসনা করেত আেস, বছর বছর তারা একই রকম
বিলদান বারবার কের, িকন্তু িবিধ-বয্বস্থা েসই েলাকেদর িসিদ্ধ িদেত
পাের না৷ 2 িবিধ-বয্বস্থা যিদ পারত, তেব ঐ বিলদান িক েশষ হত
না? কারণ যারা উপাসনা কের তারা যিদ একবার শুিচ হয় তেব তােদর
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পােপর জনয্ িনেজেকআর েদাষী ভাববার প্রেয়াজন েনই৷ িকন্তু িবিধ-
বয্বস্থা তা করেত সক্ষম নয়৷ 3 ঐসব েলােকর বিলদান বছর বছর
তােদর পােপর ক্ষমা স্মরণ কিরেয় েদয়, 4 কারণ বৃেষর িক ছােগর
রক্ত পাপ দূর করেত পাের না৷

5 েসইজনয্ই খ্রীষ্ট এ জগেত আসার সময় বেলিছেলন:

“তুিম বিলদান ও ৈনেবদয্ চাও িন,
িকন্তু আমার জনয্ এক েদহ প্রস্তুত কেরছ৷

6 তুিম েহােম ও পাপাথর্ক বিলদান
উৎসেগর্ প্রীত নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, �এই আিম!
শােস্ত্র আমার িবষেয় েযমন েলখা আেছ, েহ ঈশ্বর েদখ,
আিম েতামার ইচ্ছা পূণর্ করেতই এেসিছ৷� ” গীতসংিহতা
40:6-8

8প্রথেম িতিন বলেলন, “বিলদান, ৈনেবদয্, েহামবিল ও পাপাথর্ক বিল
তুিম চাও িন; আর তােত তুিম প্রীত হও িন৷” (যিদও েসইসব িবিধ-
বয্বস্থা অনুসাের উৎসগর্ করা হয়৷) 9 এরপর িতিন বলেলন, “েদেখা,
আিম েতামার ইচ্ছা পালন করবার জনয্ই এেসিছ৷” িতিন িদ্বতীয়িট
প্রবতর্ ন করার জনয্ প্রথমিটেক বািতল করেত এেসেছন৷ 10 ঈশ্বেরর
ইচ্ছানুসােরই িতিন এই কাজ সমাপ্ত কেরেছন৷ এইজনয্ই খ্রীষ্ট তঁার েদহ
একবােরই িচরকােলর জনয্ উৎসগর্ কেরেছন যােত আমরা িচরকােলর
জনয্ পিবত্র হই৷

11প্রেতয্ক যাজক প্রেতয্কিদন দঁািড়েয় ঈশ্বেরর েসবা কেরন৷ তঁারা
বারবার েসই একই বিল উৎসগর্ কেরন৷ িকন্তু তঁােদর বিলদান কখনও
পাপ দূর করেত পাের না৷ 12খ্রীষ্ট পােপর জনয্ একিট বিলদান উৎসগর্
করেলন যা সকল সমেয়র জনয্ যেথষ্ট৷ তারপর িতিন ঈশ্বেরর দিক্ষণ
পােশ বসেলন৷ 13 তঁার শত্রুেদর মাথা তঁার পােয়র নীেচ অবনত
না হওয়া পযর্ন্ত এখন িতিন েসখােন অেপক্ষা করেছন৷ 14 িতিন
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একিট বিলদান উৎসগর্ কের িচরকােলর জনয্ তঁার েলাকেদর িনখঁুত
কেরেছন৷ তারাই েসই েলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েছ৷

15 পিবত্র আত্মাও আমােদর কােছ এ িবষেয় সাক্ষয্ িদেচ্ছন৷ প্রথেম
িতিন বেলন:

16 “ঐ সমেয়র পর প্রভু বেলেছন, আিম তােদর সেঙ্গ এই চুিক্ত করব৷
আিম তােদর হৃদেয় আমার িনয়মগুেলা েগঁেথ েদব,

আর তােদর মেন আিম তা িলেখ েদব৷” িযরিময় 31:33

17 এরপর িতিন বেলন:

“আিম তােদর সব পাপ
ও অধমর্ আর কখনও মেন রাখেবা না৷” িযরিময় 31:34

18 তাই একবার যখন েসইসব পাপ ক্ষমা করা হল, তখন পােপর জনয্
বিলদান উৎসগর্ করার আর েকান প্রেয়াজন েনই৷

ঈশ্বেরর িনকেট এস
19 তাই আমার ভাই ও েবােনরা, মহাপিবত্র স্থােন প্রেবশ করার

সমূ্পণর্ স্বাধীনতা আমােদর আেছ৷ যীশুর রেক্তর গুেণ আমরা
িনভীর্কতার সেঙ্গ েসখােন প্রেবশ করেত পাির৷ 20 খ্রীষ্ট এই নতুন পথ
একিট পদর্ ার মধয্ িদেয় অথর্াৎ তঁার েদেহর মধয্ িদেয় আমােদর জনয্
খুেল িদেয়েছন৷ এ এক জীবন্ত পথ৷ এই নতুন পেথ আমরা পদর্ ার
মধয্ িদেয় অথর্াৎ খ্রীেষ্টর েদেহর মধয্ িদেয় ঈশ্বেরর সামেন উপিস্থত
হেত পাির৷ 21তাই আমােদর এক মহান যাজক রেয়েছন িযিন ঈশ্বেরর
গৃেহর ওপর কতৃর্ ত্ত্ব কেরন৷ 22 আমােদর শুিচ করা হেয়েছ ও েদাষী
িবেবেকর হাত েথেক মুক্ত করা হেয়েছ৷ আমােদর েদহেক শুিচশুদ্ধ
জেল েধৗত করা হেয়েছ৷ তাই এস, আমরা শুদ্ধ হৃদেয় িবশ্বােসর কৃত
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িনশ্চয়তায় ঈশ্বেরর সামেন হািজর হই৷ 23 তাই এস, আমরা আমােদর
প্রতয্াশােক দৃঢ়ভােব অবলম্বন কের থািক এবং অপেরর কােছ তােক
জানােত বয্থর্ না হই৷ আমরা ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করেত পাির েয িতিন
যা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন তা িতিন পূরণ করেবন৷

পরস্পরেক বলশালী হেত সাহাযয্ কর
24 আমােদর উিচত এেক অপেরর িবষেয় িচন্তা করা, েযন

ভালবাসেত ও সৎ কাজ করেত পরস্পরেক উৎসাহ দান করেত পাির৷
25আমরা েযন একত্র সমেবত হওয়ার অভয্াস তয্াগ না কির, েযমন
েকউ েকউ েসইরকম করেছ৷ িকন্তু এস, আমরা পরস্পরেক উৎসাহ
ও েচতনা িদই৷ েতামরা যতই েসই িদন এিগেয় আসেত েদখছ, ততই
এ িবষেয় আেরা েবশী কের উেদয্াগী হও৷

খ্রীেষ্টর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনও না
26 সেতয্র জ্ঞানলােভর পর যিদ আমরা ইচ্ছাকৃতভােব পাপ কের

চিল, তেব েসই পােপর জনয্ বিলদান উৎসগর্ করার মেতা আর িকছু
অবিশষ্ট থােক না৷ 27আমরা যিদ পাপ কেরই চিল তেব িবচােরর জনয্
েসই ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড েক্রাধািগ্ন সমস্ত ঈশ্বর িবেরাধীেক গ্রাস
করেব৷ 28 েকউ যিদ েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন করেতা তেব
দুজন িকংবা িতনজন সাক্ষীর সাক্ষয্ প্রমােণ িনষু্ঠরভােব তােক হতয্া
করা হত, তােক ক্ষমা করা হত না৷ 29 েভেব েদেখা, েয েলাক ঈশ্বেরর
পুত্রেক ঘৃণা কেরেছ, চুিক্তর েয রেক্তর মাধয্েম েস শুিচ হেয়িছল
তা তুচ্ছ কেরেছ, আর িযিন অনুগ্রহ কেরন েসই অনুগ্রেহর আত্মােক
অপমান কেরেছ � হঁয্া, নতুন চুিক্তর রক্তেক েয অবমাননা কেরেছ
েসই বয্িক্তর কেতাই না েঘারতর শািস্ত হওয়া উিচত৷ 30আমরা জািন,
ঈশ্বর বেলন, “যারা মন্দ কাজ কের, তােদর আিম শািস্ত েদব; তােদর
প্রিতফল েদব৷”✡ ঈশ্বর আবার বেলেছন, “প্রভু তঁার েলাকেদর িবচার
করেবন৷”✡ 31 জীবন্ত ঈশ্বেরর হােত গড়া পাপী মানুেষর পেক্ষ িক
ভয়ঙ্কর িবষয়৷
✡ 10:30: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 32:35 ✡ 10:30: উদৃ্ধিত গীত 135:14
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আনন্দ ও সাহস বজায় রাখ
32 েসই আেগর িদনগুিলর কথা মেন কের েদখ, প্রথেম যখন

েতামরা সতয্ গ্রহণ করেল, তখন েতামােদর অেনক কষ্ট ও দুঃখেভাগ
করেত হেয়িছল, িকন্তু তা সেত্ত্বও েতামরা েবশঅটল িছেল৷ 33কখনও
কখনও েলােকরা প্রকােশয্ েতামােদর িবদ্রূপ কেরেছ ও অেনক
েলােকর সামেন েতামােদর িনযর্ািতত হেত হেয়েছ৷ কখনও অেনয্র
ওপর েতামােদর মেতা িনযর্ািতত হেচ্ছ েদেখ েতামরা তােদর প্রিত
সহানুভূিত েদিখেয়ছ৷ 34 যারা কারাগাের বন্দী িছল, েতামরা তােদর
সাহাযয্ কেরছ ও তােদর দুঃখেভােগর অংশ িনেয়ছ৷ েতামােদর
সম্পিত্ত লুঠ কের িনেলও েতামরা আনন্দ কেরছ, কারণ েতামরা
জানেত েয এসব েথেক উৎ কৃষ্ট ও িচরস্থায়ী এক সম্পদ েতামােদর
জনয্ আেছ৷

35তাই অতীেত েতামােদর েয সাহস িছল তা হািরও না, কারণ েসই
সাহেসর জনয্ েতামরা পুরসৃ্কত হেব৷ 36 েতামােদর ৈধযর্য্ ধরেত হেব,
ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করার পর েতামরা তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের ফল
লাভ করেব৷ 37কারণ এখন েথেক অল্প সমেয়র মেধয্,

“যঁার আসবার কথা আেছ িতিন আসেবন,
িতিন েদরী করেবন না৷

38আমার দৃষ্টিেত যােদর ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরিছ
তারা িবশ্বােসর ফেলই েবঁেচ থাকেব,

িকন্তু েস যিদ ভেয় িবশ্বাস েথেক সের যায়
তেব আিম তার প্রিত সন্তুষ্ট হব না৷” হববকূক 2:3-4

39 িকন্তু আমরা এমন েলাক নই যারা িবশ্বাস েথেক সের িগেয় ধ্বংস
হেয় যায়, বরং আমরা েসই রকম েলাক যারা িবশ্বােস রক্ষা পায়৷
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11
িবশ্বাস

1 িবশ্বােসর অথর্ হল আমরা যা প্রতয্াশা কির তা েয আমরা পাবই
েস িবষেয় িনিশ্চত হওয়ার ও বাস্তেব যা িকছু আমরা েচােখ েদখেত
পাই না তার অিস্তত্ব সম্বেন্ধ প্রমাণ পাওয়া৷ 2অতীেত ঈশ্বেরর েলােকরা
তঁােদর িবশ্বােসর দরুণই সুখয্ািত লাভ কেরিছেলন৷

3 িবশ্বােস আমরা বুঝেত পাির েয িবশ্ব ভুমণ্ডল ঈশ্বেরর মুেখর
কথােতই সৃষ্ট হেয়িছল, তাই েচােখ যা েদখা যায় েসই দৃশয্ েকান িকছু
প্রতয্ক্ষ বস্তু েথেক উত্পন্ন হয় িন৷

4 কিয়ন ও েহবল উভেয়ই ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ বিলদান উৎসগর্
কেরিছেলন; িকন্তু েহবল উত্তম বেল ঈশ্বেরর কােছ গ্রাহয্ হেয়িছেলন
কারণ েহবেলর বিলদান িবশ্বাসযুক্ত িছল৷ ঈশ্বর বেলিছেলন েয েহবল
যা উপহার িদেয়িছল তােত িতিন প্রীত হেয়িছেলন৷ ঈশ্বর েহবলেক
একজন ধাির্মক েলাক বলেলন, কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ যিদও েহবল
মৃত িকন্তু তঁার িবশ্বােসর মধয্ িদেয় িতিন এখনও কথা বলেছন৷

5 হেনাকেক পৃিথবী েথেক তুেল েনওয়া হেয়িছল, িতিন মেরন িন৷
এই পৃিথবী েথেক হেনাকেক তুেল েনবার পূেবর্ হেনাক এই সাক্ষী েরেখ
যান েয িতিন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কেরিছেলন৷ পের েলাকরা হেনােকর
েখঁাজ আর েপেলন না, কারণ ঈশ্বর তঁােক কােছ রাখার জনয্ িনেজই
হেনাকেক তুেল িনেয়িছেলন৷ হেনােকর জীবেন িবশ্বাস িছল বেলই
এমনিট সম্ভব হেয়িছল৷ 6 িবনা িবশ্বােস ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট করা যায় না৷
েয েকউ ঈশ্বেরর কােছ আেস তােক অবশয্ই িবশ্বাস করেত হেব েয
ঈশ্বর আেছন; আর যঁারা তঁার অেন্বষণ কের, তােদর িতিন পুরস্কার
িদেয় থােকন৷

7 িবশ্বােসই েনাহ, যা যা কখনও েদখা যায় িন এমন সব িবষেয় তােক
সতকর্ কের েদওয়া হেল িতিন তা গুরুত্ব সহকাের িনেলন এবং েনাহ
তঁার পিরবােরর রক্ষার জনয্ এক জাহাজ িনমর্াণ করেলন৷ এর দ্বারা
িতিন (অিবশ্বাসী) জগতেক েদাষী প্রিতপন্ন করেলন, আর িবশ্বােসর
মাধয্েম েয ধাির্মকতা লাভ হয় তার অিধকারী হেলন৷
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8ঈশ্বের িবশ্বাস িছল বেলই ঈশ্বর যখন অব্রাহামেকআহ্বান করেলন,
িতিন তঁার বাধয্ হেলন, আর তঁােক েয েদশ েদেবন বেল ঈশ্বর
বেলিছেলন তা অিধকার করেত চলেলন৷ িতিন েকাথায় চেলেছন তা
না জানেলও িতিন রওনা হেলন৷ 9 তঁার িবশ্বােসর বেলই িতিন ঈশ্বেরর
প্রিতশ্রুত েসই েদেশ আগন্তুেকর মেতা জীবনযাপন করেলন৷ তঁার
িবশ্বাস িছল বেলই িতিন তা করেত েপেরিছেলন৷ েসই প্রিতশ্রুত েদেশ
ইসহাক ও যােকােবর সােথ িতিন তঁাবুেত বাস কেরিছেলন, যঁারা তঁার
মেতাই (একই প্রিতশ্রুিতর) উত্তরািধকারী িছেলন৷ 10 কারণ অব্রাহাম
েসই দৃঢ় িভিত্তযুক্ত নগেরর প্রতীক্ষায় িছেলন স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপিত ও
িনমর্াতা৷

11 অব্রাহাম বেয়াবৃদ্ধ হেয়িছেলন তাই তঁার সন্তান হওয়ার সম্ভব
িছল না৷ তঁার স্ত্রী সারা বন্ধয্া িছেলন৷ িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর অব্রাহােমর
িবশ্বাস িছল, তাই ঈশ্বর শিক্ত িদেলন েযন তঁােদর সন্তানলাভ হয়৷ ঈশ্বর
যা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন তা েয িতিন পূণর্ করেত পােরন এ িবশ্বাস
অব্রাহােমর িছল৷ িতিন প্রায় মৃতকল্প িছেলন; িকন্তু এই একিট েলােকর
মধয্ িদেয় জন্ম িনেয়িছল আকােশর তারার মেতা অজস্র বংশধর৷
12 েসই এক বয্িক্ত েথেক সমুদ্র ৈসকেত বালুকণার মেতা অগিনত
বংশধররা এেলা৷

13 এইসব মহান বয্িক্তরা িবশ্বাস িনেয়ই মারা েগেলন৷ ঈশ্বর যা
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তঁারা েকউই বাস্তেব তা পান িন, িকন্তু দূর েথেক
তা েদেখিছেলন ও তােক স্বাগত জািনেয়িছেলন৷ তঁারা েখালাখুিল
স্বীকার কেরিছেলন েয এই পৃিথবীেত তঁারা প্রবাসী ও িবেদশী৷ 14কারণ
েয সব েলাক এরকম কথা বেলন, তঁারা েয িনেজর েদেশ েফরার
আশায় আেছন তা স্পষ্ট কেরই বয্ক্ত কেরন৷ 15 েয েদশ েথেক তঁারা
বাইের েবিরেয় এেসিছেলন, েসই েদেশর কথা যিদ মেন রাখেতন,
তেব ইচ্ছা করেল েসখােন িফের েযেত পারেতন৷ 16 িকন্তু এখন তঁারা
তার েথেক আেরা ভাল েদেশ, েসই স্বগীর্য় েদেশ, যাবার আকাঙ্খা
করিছেলন৷ এইজনয্ ঈশ্বর িনেজেক তঁােদর ঈশ্বর বেল পিরচয় িদেত
লজ্জা পান না, কারণ িতিন তঁােদর জনয্ এক নগর প্রস্তুত কেরেছন৷

17-18ঈশ্বর যখন অব্রাহােমর িবশ্বােসর পরীক্ষা করিছেলন,অব্রাহাম
তার িকছু পূেবর্ই ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত পান তবু িতিন তঁার পুত্র ইসহাকেক
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ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ করেত িনেয় িগেয়িছেলন৷ অব্রাহাম ঈশ্বেরর
িনেদর্ শ পালন কেরিছেলন কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ ঈশ্বর অব্রাহামেক
পূেবর্ই বেল েরেখিছেলন, “ইসহােকর মাধয্েমই েতামার বংশধররা
েদখা েদেব৷” 19অব্রাহাম িবশ্বাস করেলন েয ঈশ্বর মৃতুয্র মধয্ হেতও
মানুষেক উিত্থত করেত সমথর্৷ বাস্তেব তাই হল, ঈশ্বর অব্রাহামেক তঁার
পুত্রেক বিল েদওয়া েথেক িবরত করেলন৷ ফেল অব্রাহাম ইসহাকেক
েযন মৃতুয্র মধয্ েথেকই িফের েপেলন৷

20 েসই িবশ্বােসর বেলই ইসহাক ভিবষয্েতর িবষয় িচন্তা কের এেষৗ
ও যােকাবেক আশীবর্াদ করেলন কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷ 21 যােকাব
বৃদ্ধ বয়েস মারা যাবার সময় িবশ্বােসর শিক্তেত েযােষেফর েছেলেদর
প্রেতয্কেক আশীবর্াদ কেরিছেলন৷ িতিন লািঠর উপর ভর িদেয় উেঠ
ঈশ্বেরর উপাসনা কেরিছেলন৷ যােকােবর িবশ্বাস িছল বেলই িতিন এই
সব কেরিছেলন৷

22 িবশ্বােসর বেলই েযােষফ মৃতুয্শযয্ায় বেলিছেলন েয
ইস্রােয়লীয়রা িমশর েদশ েছেড় একিদন চেল যােব৷ তাই িতিন
তঁার েদহাবেশষ িনেয় িক করেত হেব তার িনেদর্ শ িদেত েপেরিছেলন৷
েযােষেফর িবশ্বাস িছল বেলই িতিন ঐ কথা বেল িগেয়িছেলন৷

23 েমািশর জেন্মর পর তঁার মা-বাবা িতন মাস পযর্ন্ত তঁােক লুিকেয়
েরেখিছেলন৷ তঁােদর িবশ্বাস িছল বেলই তঁারা তা কেরিছেলন৷ তঁারা
েদখেলন েমািশ খুব সুন্দর এক িশশু,আর তঁারা রাজারআেদশঅমানয্
করেত ভয় েপেলন না৷

24 েমািশ বড় হেয় উঠেলন ও পূণর্ বয়স্ক মানুেষ পিরণত হেলন৷
েমািশ ফেরৗেণর েমেয়র পুত্র বেল পিরিচত হেত চাইেলন না৷ েমািশ
পােপর সুখেভাগ করেত চাইেলন না, কারণ েস সব সুখেভাগ িছল
ক্ষিণেকর৷ 25 িকন্তু েমািশ ঈশ্বেরর েলাকেদর সেঙ্গ দুঃখেভাগ করােকই
েবেছ িনেলন৷ েমািশ তা করেত েপেরিছেলন কারণ তঁার িবশ্বাস িছল৷
26 িমশেরর সমস্ত ঐশ্বযর্ অেপক্ষা খ্রীেষ্টর জনয্ িবদ্রূপ সহয্ করােকই
েশ্রয় মেন করেলন৷ ঈশ্বেরর কাছ েথেক পুরস্কার লােভরআশায় েমািশ
তা করেত েপেরিছেলন৷

27 েমািশর িবশ্বাস িছল তাই িতিন িমশর তয্াগ করেলন৷ িতিন রাজার
েক্রাধেক ভয় করেলন না৷ েমািশ সুিস্থর থাকেলন কারণ িতিন েসই
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ঈশ্বেরর িদেক দৃষ্টি রাখেলন যঁােক েকউ েদখেত পায় না৷ 28 েমািশ
িনস্তারপবর্ পালন কের গৃেহর দরজায় রক্ত েলেপ িদেলন৷ দরজায়
এইভােব রক্ত েলপন করা হল েযন সংহারকতর্ া ইস্রােয়লীয়েদর প্রথম
পুত্র সন্তানেদর স্পশর্ করেত না পাের৷ েমািশর িবশ্বাস িছল তাই িতিন
এসব করেত েপেরিছেলন৷

29 েয েলাকেদর েমািশ িনেয় চেলিছেলন তারা শুকেনা জিমর ওপর
িদেয় যাওয়ার মেতা েলািহত সাগর েহঁেট পার হেয় েগল৷ তােদর িবশ্বাস
িছল বেলই তারা তা করেত েপেরিছল৷ িমশরীয়রাও েলািহত সাগেরর
মেধয্ িদেয় েহঁেট েযেত েচষ্টা কেরিছল, িকন্তু তারা সবাই মারা পড়ল৷

30 ঈশ্বেরর েলাকেদর িবশ্বােসর জনয্ই িযরীেহার প্রাচীর েভেঙ্গ
পড়ল৷ েলাকরা প্রাচীেরর চারপােশ সাতিদন ধের ঘুরেলা আর তার
পেরই েসই প্রাচীর েভেঙ্গ পড়ল৷

31 িবশ্বােস েবশয্া রাহব, ইস্রােয়লীয় গুপ্তচরেদর সাদের গ্রহণ কের
তােদর সেঙ্গ বনু্ধর মেতা বয্বহার করায় নগরধ্বংস হবার সময় ঈশ্বেরর
অবাধয্ েলাকেদর সেঙ্গ েস িবনষ্ট হল না৷

32 েতামােদর কােছ িক আিম আেরা দৃষ্টান্ত তুেল ধরব? আমার
যেথষ্ট সময় েনই েয আিম েতামােদর কােছ িগিদেয়ান, বারক,
িশেম্শান, িযপ্তহ, দায়ুদ, শমূেয়ল ও ভাববাদীেদর সব কথা বিল৷
ওঁেদর প্রচণ্ড িবশ্বাস িছল৷ 33 তঁারা িবশ্বােসর দ্বারা রাজয্সকল জয়
কেরিছেলন৷ তঁারা যা নয্ায় তাই করেলন এবং ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতগুিল
েপেলন৷ তঁারা িসংহেদর মুখ বন্ধ কেরিছেলন৷ 34 েকউ েকউ
আগুেনর েতজ িনস্প্রভ করেলন, তরবািরর আঘােত মৃতুয্র হাত
েথেক রক্ষা েপেলন৷ এঁেদর িবশ্বাস িছল তাই এঁরা এসব করেত
েপেরিছেলন৷ িবশ্বােসর বেলই দুবর্ল েলােকরা বলশালী েলােক
রূপান্তিরত হেয়িছেলন; তঁারা যুেদ্ধর সময় মহািবক্রমী হেয় শত্রু
ৈসনয্েদর পরাস্ত কেরিছেলন৷ 35 েকান েকান েলাক মৃতেদর মধয্
েথেক পুনজীর্িবত হেলনআর পিরবােরর নারীরা তঁােদর স্বামীেদর িফের
েপেলন৷ আবার অেনেক ভয়ঙ্কর পীড়ন সহয্ করেলন তবু তার েথেক
িনষৃ্কিত চাইেলন না৷ তঁারা িবশ্বােস এসব সহয্ করেলন েযন মহত্তর
পুনরুত্থােনর ভাগী হন৷ 36 েকউ েকউ িবদ্রূপ ও চাবুেকর মার সহয্
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করেলন, আবার অেনেক েবিড় বঁাধা অবস্থায় কারাবাস করেলন৷
37 েকউ বা মরেলন পাথেরর আঘােত, কাউেক বা করাত িদেয় দুখণ্ড
করা হল, কাউেক তরবািরর আঘােত েমের েফলা হল৷ েকউ েকউ
িনঃস্ব অবস্থায় েমষ ও ছােগর চামড়া পের ঘুের েবড়ােতন, িনযর্ািতত
হেতন এবং খারাপ বয্বহার েপেতন৷ 38জগতটা এই ধরেণর েলােকর
েযাগয্ িছল না৷ এঁরা গুহায় ও মািটর গেতর্ আশ্রয় িনেয় মরুভূিম ও
পবর্েত ঘুের েবড়ােতন৷

39 িবশ্বােসর জনয্ এঁেদর সুখয্ািত করা হল, িকন্তু তঁারা েকউ ঈশ্বেরর
েসই মহান প্রিতশ্রুিত পান িন৷ 40 ঈশ্বর আমােদর জনয্ মহত্তর িকছু
করেত েচেয়িছেলন, যােত তঁারা আমােদর সােথ িমিলত হেয় পিরপূণর্
হেত পােরন৷

12
আমােদরও যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উিচত

1আমােদর চারপােশ ঈশ্বর িবশ্বাসী ঐসব মানুষরা রেয়েছন৷ তঁােদর
জীবন বয্ক্ত করেছ িবশ্বােসর প্রকৃতরূপ, তাই আমােদর উিচত তঁােদর
অনুসরণ করা৷ আমােদরও উিচত েসই েদৗেড় েযাগ েদওয়া যা
আমােদর জনয্ িনির্দষ্ট আেছ, কখনই েথেম যাওয়া উিচত নয়৷ জীবেন
যা বাধার সৃষ্টি করেত পাের এমন সব িকছুআমরা েযন দূের েফেল িদই৷
েয পাপ সহেজ জিড়েয় ধের তা েযন দূের েঠেল িদই৷ 2 আমােদর
সবর্দাই যীশুর আদশর্ অনুযায়ী চলা উিচত৷ িবশ্বােসর পেথ যীশুই
আমােদর েনতা; িতিন আমােদর িবশ্বাসেক পূণর্তা েদন৷ িতিন কু্রেশর
উপর মৃতুয্েভাগ করেলন; কু্রেশর মৃতুয্র অপমান তুচ্ছ জ্ঞান কের
তা সহয্ করেলন৷ তঁার সমু্মেখ ঈশ্বর েয আনন্দ েরেখিছেলন েসই
িদেক দৃষ্টি েরেখই যীশু তা করেত েপেরিছেলন৷ এখন িতিন ঈশ্বেরর
িসংহাসেনর ডানপােশ বেস আেছন৷ 3 যীশুর কথা ভােবা, যখন
পাপীরা তঁার িবেরািধতা কের অেনক িনন্দা-মন্দ কেরিছল, তখন িতিন
এই সমস্ত িবেরািধতা সহয্ কেরিছেলন৷ যীশু তা কেরিছেলন যােত
েতামরাও তঁার মেতা সিহষু্ণ হও এবং েচষ্টা করা েথেক িবরত না হও৷
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ঈশ্বর হেলন িপতার মেতা
4 পােপর িবরুেদ্ধ লড়াইেয় েতামরা এখনও মৃতুয্র মুেখামুিখ হও

িন৷ েতামরা ঈশ্বেরর সন্তান, িতিন েতামােদর সান্ত্বনার কথা বেলন৷
5 েতামরা সম্ভবতঃ েসই উৎসাহবয্ঞ্জককথা ভুেল েগছ৷ িতিন বেলেছন:

“েহ আমার পুত্র, প্রভু যখন েতামায় শাসন কেরন, মেন কেরা না েয
তার েকান মূলয্ েনই৷

িতিন যখন েতামায় সংেশাধন কেরন তখন িনরুৎসাহ হেয়া না৷
6কারণ প্রভু যােক ভালবােসন তােকই শাসন কেরন,

সমস্ত পুত্রই িপতা কতৃ্তর্ ক শািসত হয়৷” িহেতাপেদশ 3:11-12

7 এখন যা িকছু কষ্ট পাচ্ছ তা িপতার কাছ েথেক শাসন বেল
েমেন নাও৷ িপতা েযমন তঁার সন্তানেক শাসন কেরন, েতমিন কেরই
ঈশ্বর েতামােদর জীবেন এইসবআসেত িদেয়েছন৷ সব সন্তানই িপতার
অনুশাসেনর অধীন৷ 8 েতামরা যিদ কখনই শািসত না হও (পুত্র মােত্রই
শািসত হয়) তেব েতামরা েতা তঁার প্রকৃত সন্তান নও, যথাথর্ পুত্র নও৷
9এই পৃিথবীেতআমােদর সবার িপতাইআমােদর মাির্জত ও সংেশািধত
কেরন এবং আমরা তঁােদর সম্মান কির৷ িযিন আমােদর আিত্মক িপতা
তঁার অনুশাসেনর কােছ আমােদর সিতয্কােরর জীবেনর জনয্ আমরা
িক আেরা েবশী মাথা েনায়ােবা না? 10 পৃিথবীেত আমােদর িপতারা
অল্প সমেয়র জনয্ শািস্ত েদন৷ িকন্তু ঈশ্বর আমােদর সাহাযয্ করার
জনয্ শািস্ত েদন েযন আমরা তঁার মত পিবত্র হই৷ 11 েকানও ধরেণর
শাসনই শাসেনর মুহূেতর্ আমােদর আনন্দ েদয় না, বরং আমরা তােত
দুঃখ পাই; িকন্তু এটা যােদর জীবনেক প্রভািবত কেরেছ, পের তােদর
জীবেন ধাির্মকতা ও শািন্ত রাজত্ব কের৷

জীবনযাপন সম্পেকর্ সতকর্ হও
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12 তাই েতামােদর িশিথল হাত দুেটােক শক্ত কেরা, অবশ হঁাটু
দুেটােক সবল কের েতাল৷ 13 েতামােদর চলার পথ সরল কর, েখঁাড়া
পা েযন গঁাট েথেক খুেল না যায়, বরং তা েযন সুস্থ হয়৷

14 সবার সেঙ্গ শািন্তেত জীবনযাপন করেত েচষ্টা কর, কারণ এই
ধরেণর জীবন ছাড়া েকউ প্রভুর দশর্ন লাভ কের না৷ 15 েদেখা, েকউ
েযন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েথেক বিঞ্চত না হও৷ েদেখা েতামােদর মেধয্
েযন িতক্ততার েশকড় না গিজেয় ওেঠ৷ েতামােদর মেধয্ এমন েলাক
থাকেল েগাটা দলেক কলুিষত করেত পাের৷ 16 সাবধান, েকউ েযন
েযৗন পােপ না পেড় অথবা এেষৗর মেতা ঈশ্বর ভিক্ত জলাঞ্জিল না
েদয়৷ এেষৗ িছল েজয্ষ্ঠ পুত্র, েস তার িপতার সমস্ত িকছুর উত্তরািধকারী
িছল; িকন্তু এক েবলার খাবােরর জনয্ েস িনেজর জন্মািধকার িবিকেয়
িদেয়িছল৷ 17 েতামরা েতা জােনা, পের েস বাবার আশীবর্াদ পাওয়ার
েচষ্টা কেরও িবফল হল৷ তার বাবা তােক েসইআশীবর্াদ িদেত অস্বীকার
করেলন, কারণ এেষৗ তার ভুল েশাধরাবার েকান পথ খঁুেজ েপল না৷

18 েতামরা এক নতুন স্থােন এেসছ; ইস্রােয়লীয়রা েযমন এক
পাহােড়র সামেন এেসিছল এ স্থান েতমন নয়৷ েতামরা েসই পাহােড়র
কােছ আেসা িন যা স্পশর্ করা েযত না, যা আগুেন জ্বলিছেলা, েতামরা
এমন স্থােন আেসািন যা িকনা অন্ধকারময়, িবষাদময়, ঝঞ্ঝা িবকু্ষদ্ধ৷
19 তারা েযমন শুেনিছল েতমন তূরীধ্বিন অথবা েসই কন্ঠস্বর েতামরা
শুনেত পাচ্ছ না, যা শুেন তারা িমনিত কেরিছল েযন আর েকান বাকয্
তােদর কখনও েশানােনা না হয়৷ 20কারণ েয আেদশ তােদর েদওয়া
হেয়িছল তা তারা সহয্ করেত পারল না৷ তােদর বলা হল, “যিদ েকান
িকছু, এমন িক েকান পশু পযর্ন্ত পবর্ত স্পশর্ কের, তােক পাথর ছঁুেড়
েমের েফলেত হেব৷”✡ 21 েসই দৃশয্ এমন ভয়ঙ্কর িছল েয েমািশ
বলেলন, “আিম অতয্ন্ত ভয় েপেয়িছ আর কঁাপিছ৷”✡

22 িকন্তু েতামরা েসরকম েকান স্থােন আেসা িন৷ েয নতুন স্থােন
েতামরা এেসছ তা হল িসেয়ান পবর্ত৷ েতামরা জীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী
স্বগীর্য় েজরুশােলেম এেসছ৷ েতামরা েসই জায়গায় এেসছ েযখােন
হাজার হাজার স্বগর্দূতরা পরমানেন্দ একিত্রত হয়৷ 23 েতামরা এেসছ
✡ 12:20: উদৃ্ধিত যাত্রা 19:12-13 ✡ 12:21: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 9:19
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ঈশ্বেরর প্রথম জাতেদর সভাস্থেল, যােদর নাম স্বেগর্ িলিখত রেয়েছ৷
িযিন সকেলর িবচারকতর্ া েসই ঈশ্বেরর কােছ এেসছ৷ িসিদ্ধপ্রাপ্ত
আত্মার সমােবেশ এেসছ৷ 24 েতামরা যীশুর কােছ এেসছ িযিন ঈশ্বেরর
কাছ েথেক তঁার েলাকেদর জনয্ নতুন চুিক্ত এেনেছন৷ েসই েছটােনা
রেক্তর কােছ এেসছ যা েহবেলর রক্ত েথেক উত্তম কথা বেল৷

25 সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা বেলন তা শুনেত অসম্মত হেয়া না৷
িতিন পৃিথবীেত যখন সতকর্ বাণী উচ্চারণ করেলন যারা তঁার কথা
শুনেত অসম্মত হল তারা রক্ষা েপল না৷ এখন ঈশ্বর স্বগর্ েথেক
বলেছন, তঁার কথা না শুনেল েতামােদর অবস্থা ঐ েলাকেদর েথেকও
ভয়াবহ হেব একথা সুিনিশ্চত েজেনা৷ 26 েসই সময় তঁার কথায়
পৃিথবী েকঁেপ উেঠিছল৷ িকন্তু এখন িতিন প্রিতজ্ঞা কেরেছন, “আিম
আর একবার পৃিথবীেক কঁািপেয় তুলব৷ এমনিক স্বগর্েকও কঁািপেয়
তুলব৷”✡ 27 “আর একবার” এর অথর্ হল সমস্ত সৃষ্ট বস্তু যােদর
নাড়ােনা যায় তােদর িতিন দূর কের েদেবন, সুতরাং যা িকছু অনড়
তা হেব িচরস্থায়ী৷

28 আমােদর কৃতজ্ঞ হওয়া উিচত কারণ আমরা একটা জগতেক
েপেয়িছ যােক নাড়ােনা যায় না৷ আমরা কৃতজ্ঞ িচেত্ত ঈশ্বেরর উপাসনা
করব যােত িতিন প্রীত হন৷আমরা তঁার উপাসনা করেবা শ্রদ্ধা ও ভীিতর
সেঙ্গ৷ 29কারণ আমােদর ঈশ্বর সবর্গ্রাসী অিগ্নস্বরূপ৷

13
ঈশ্বরেক তুষ্ট করার উপাসনা

1 েতামরা পরস্পরেক সাথী খ্রীষ্টীয়ান িহেসেব ভালেবেস েযও৷
2 অিতিথ েসবা করেত ভুেলা না৷ অিতিথ েসবা করেত িগেয় েকউ
েকউ না েজেন স্বগর্দূতেদর আিতথয্ কেরেছন৷ 3 যঁারা বন্দী অবস্থায়
কারাগাের আেছন তঁােদর সেঙ্গ েতামরা িনেজরাও েযন বন্দী এ কথা
মেন কের তঁােদর কথা ভুেলা না৷ যঁারা যন্ত্রণা পােচ্ছন তঁােদর ভুেলা
না; মেন েরেখা েতামরাও তঁােদর সেঙ্গ সেঙ্গ যন্ত্রণা পােচ্ছা৷
✡ 12:26: উদৃ্ধিত হগয় 2:6
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4 িববাহ বন্ধনেক েতামরা সবাই অবশয্ মযর্াদা েদেব, যােত দুিট
মানুেষর মেধয্ পিবত্র সম্পকর্ রিক্ষত হয়, কারণ যারা বয্িভচারী ও
লম্পট, ঈশ্বর তােদর িবচার করেবন৷ 5 েতামােদর আচার বয্বহার
ধনাসিক্তিবহীন েহাক্৷ েতামােদর যা আেছ তােতই সন্তুষ্ট থাক কারণ
িতিন বেলেছন,

“আিম েতামােক কখনও তয্াগ করেবা না;
আিম কখনও েতামােক ছাড়েবা না৷” িদ্বতীয় িববরণ 31:6

6 তাই আমরা সাহেসর সেঙ্গ বলেত পাির,

“প্রভুই আমার সহায়;
আিম ভয় করেবা না;

মানুষ আমার িক করেত পাের৷” গীতসংিহতা 118:6

7 েতামােদর েনতােদর কথা স্মরণ কর যঁারা েতামােদর কােছ
ঈশ্বেরর বাণী প্রচার কের েগেছন৷ তঁােদর জীবেনর আদশর্ ও উত্তম
িবষয়গুিলর িচন্তা কর ও তঁােদর েয িবশ্বাস িছল তার অনুসারী হও৷
8 যীশু খ্রীষ্ট কাল, আজ আর িচরকাল একই আেছন৷ 9 নানাপ্রকার
অদু্ভত সব িশক্ষার দ্বারা িবপেথ চেল েযও না৷ হৃদয়েক ঈশ্বেরর
অনুগ্রেহ শিক্তমান কেরা তেব খাওয়ার িনয়মকানুন পালেনর দ্বারা নয়
কারণ যারা খাদয্াভয্ােসর খঁুিটনািট েমেন চেলেছ তার েকানও সুফলই
তারা পায় িন৷

10 আমােদর এক ৈনেবদয্ আেছ৷ েয যাজকরা পিবত্র তঁাবুেত
উপাসনা কেরন তঁােদর েসই ৈনেবদয্ েভাজন করার েকান অিধকার
েনই৷ 11 মহাযাজক পশুেদর রক্ত িনেয় মিন্দেরর মহাপিবত্রস্থােন
েযেতন পােপর বিল িহেসেব িকন্তু পশুেদর েদহগুিল িশিবেরর বাইের
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পুিড়েয় েফলা হত৷ 12 িঠক েসই মেতাই যীশু নগেরর বাইের দুঃখেভাগ
করেলন৷ যীশু বিল হেলন েযন তঁার িনেজর রেক্ত তঁার েলাকেদর
পিবত্র করেত পােরন৷ 13 তাই আমােদরও ঐ িশিবেরর বাইের যীশুর
কােছ যাওয়া উিচত৷ যীশু েযমন লজ্জা, অপমান সহয্ কেরিছেলন,
আমােদর উিচত্ েসই লজ্জা, অপমান বহন করা, 14 কারণ এখােন
আমােদর এমন েকান নগর েনই যা িচরস্থায়ী; িকন্তু েয নগর ভিবষয্েত
আসেছ আমরা তারই প্রতয্াশায় রেয়িছ৷ 15তাই যীশুর মাধয্েম আমরা
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ স্তব স্তুিত উৎসগর্ করেত েযন িবরত না হই৷ েসই
বিলদান হল স্তব স্তুিত, যা আমরা তঁার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধের কের
থািক৷ 16অপেরর উপকার করেত ভুেলা না৷ যা েতামার িনেজরআেছ
তা অপেরর সেঙ্গ ভাগ কের িনেত ভুেলা না, কারণ এই ধরেণর বিলদান
উৎসেগর্ ঈশ্বর প্রীত হন৷

17 েতামােদর েনতােদর আেদশ েমেন চেলা, তঁােদর কতৃর্ েত্ত্বর
অধীন হও, কারণ েতামােদর আত্মােক িনরাপেদ রাখার জনয্ তঁারা
সতকর্ দৃষ্টি রাখেছন৷ তঁােদর কথা েমেন চেলা কারণ তঁােদর এবয্াপাের
িহেসব িনেকশ করেত হেব, যােত তঁারা আনেন্দ এই কাজ করেত
পােরন, যন্ত্রণা ও দুঃখ িনেয় নয়৷ তঁােদর কাজেক কিঠন কের তুলেল
েতামােদর লাভ হেব না৷

18 আমােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা৷ আমরা িনশ্চয় কের বলেত পাির
েয, আমােদর শুদ্ধ িবেবক আেছ; আর জীবেন যা িকছু কির তা েশ্রষ্ঠ
উেদ্দশয্ িনেয় কির৷ 19আিম েতামােদর িবেশষভােব এই প্রাথর্না করেত
বলিছ েয, আিম েযন শীঘ্রই েতামােদর কােছ িফের েযেত পাির৷ এটাই
আিম অনয্ সব িকছু েথেক েবশী কের চাইিছ৷

20-21শািন্তর ঈশ্বর িযিন মৃতেদর মধয্ েথেকআমােদর প্রভু যীশুেক
িফিরেয় এেনেছন, রেক্তর মাধয্েম শাশ্বত চুিক্ত অনুযায়ী িযিন মহান
েমষপালক, প্রাথর্না কির েসই ঈশ্বর েযন েতামােদর প্রেয়াজনীয় সব
উত্তম িবষয়গুিল েদন যােত েতামরা তঁার ইচ্ছা পালন করেত পার৷
আিম িনেবদন কির েযন যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েমই িতিন তা সাধন কেরন৷
যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা অক্ষয় েহাক্৷

22 িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, এই িচিঠেত আিম সংেক্ষেপ েয
উৎসাহজনক কথা তুেল ধরলাম তা ৈধযর্য্ ধের শুনেব৷ 23 েতামােদর
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জানািচ্ছ আমােদর ভাই তীমিথয় েজল েথেক ছাড়া েপেয়েছন৷ িতিন
যিদ শীঘ্রই আেসন তেব আিম তঁােক িনেয় েতামােদর সেঙ্গ েদখা
করেত যাব৷

24 েতামােদর েনতােদর ও ঈশ্বেরর সকল েলাকেক আমােদর
শুেভচ্ছা জািনও৷ যঁারা ইতালী েথেক এখােন এেসেছন তঁারা সকেল
েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷

25 ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সহবতীর্ েহাক্৷
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