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যােকােবরপত্র
1আিম যােকাব, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দাস, নানা েদেশ ছিড়েয়

থাকা ঈশ্বেরর বােরা েগাষ্ঠীর েলাকেদর শুেভচ্ছা জানািচ্ছ৷

িবশ্বাস ও প্রজ্ঞা
2 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন নানারকম প্রেলাভেনর

মেধয্ পড়, তখন তা মহা আনেন্দর িবষয় বেল মেন কর৷ 3 একথা
েজেনা, এই সকল িবষয় েতামােদর িবশ্বােসর পরীক্ষা কের ও
েতামােদর ৈধযর্য্য্গুণ বািড়েয় েদয়৷ 4 েসই ৈধযর্য্য্গুণেক েতামােদর
জীবেন পুেরাপুিরভােব কাজ করেত দাও৷ এর ফেল েতামরা িনখঁুত ও
সমূ্পণর্ হেয় উঠেব এবং েকান িবষেয় েতামােদর েকান অভাব থাকেব
না৷

5 েতামােদর কােরা যিদ প্রজ্ঞার অভাব হয়, তেব েস তার জেনয্
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করুক৷ ঈশ্বর দয়াবান; িতিন সকলেক উদারভােব
এবং আনেন্দর সেঙ্গ েদন৷ অতএব ঈশ্বর েতামােদর প্রজ্ঞা প্রদান
করেবন৷ 6 িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ চাইেত হেল েকানরকম সেন্দহ না
েরেখ সমূ্পণর্ িবশ্বােসর সেঙ্গই তা চাইেত হেব, কারণ েয সেন্দহ কের,
েস েঝােড়া হাওয়ায় আেলািড়ত উত্তাল সমুদ্র তরেঙ্গর মেতা৷ 7-8 এই
প্রকার েলাক দুই মেনর মানুষ, প্রেতয্কিট কােজই চঞ্চল ও অিস্থর৷
এমন েলােকর মেন করা উিচত নয় েয প্রভুর কােছ েস িকছু পােব৷

প্রকৃত সম্পদ
9 েয িবশ্বাসী ভাই গরীব, েস গবর্ অনুভব করুক, কারণ ঈশ্বর তােক

আিত্মকভােব উন্নত কেরেছন৷ 10 েয িবশ্বাসী ভাই ধনী, েস গবর্ েবাধ
করুক, কারণ ঈশ্বর তােক েদিখেয়েছন েয েস আিত্মকভােব দিরদ্র৷
ধনী বয্িক্ত একিদন বুেনা ফুেলর মেতা ঝের যােব৷ 11 সূযর্ ওঠার পর
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তার তাপ ক্রমশঃ েবেড়ই যায়, তােপ তৃণ ঝলেস যায় ও ফুল ঝের
যায়৷ ফুল সুন্দর হেলও তার রূেপর বাহার িবলীন হেয় যায়৷ েতমিন
ঘেট ধনী বয্িক্তর জীবেন৷ তার কােজর পিরকল্পনাকােলই েস হঠাৎ 
মৃতুয্মুেখ পেড়৷

ঈশ্বেরর কাছ েথেক প্রেলাভন আেস না
12 পরীক্ষার সময় েয ৈধযর্য্ ধের ও িস্থর থােক েস ধনয্, কারণ

িবশ্বােসর পরীক্ষায় উত্তীণর্ হেল ঈশ্বর তােক পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত
জীবন েদেবন৷ ঈশ্বরেক যারা ভালবােস তােদর িতিন এই জীবন েদবার
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন৷ 13 েকউ যখন প্রলুদ্ধ হয় তখন েযন েস না
বেল, “ঈশ্বর আমােক প্রলুদ্ধ কেরেছন৷” মন্দ ঈশ্বরেক েকান িজিনস
প্রেলািভত করেত পাের না এবং ঈশ্বরও িনেজ কাউেক প্রেলাভেন
েফেলন না৷ 14প্রেতয্ক মানুষ তার িনেজর মন্দঅিভলােষর দ্বারা প্রলুদ্ধ
হয়৷ তার মন্দ ইচ্ছা তােক পােপর িদেক েটেন িনেয় যায় এবং ফঁােদ
েফেল৷ 15 এই মন্দ ইচ্ছা গভর্ বতী হেয় পােপর জন্ম েদয় এবং পাপ
পূণর্তা লাভ কের মৃতুয্র জন্ম েদয়৷

16আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, এ বয্াপাের েতামরা প্রতািরত হেয়া
না৷ 17 সমস্ত ভাল ও িনখঁুত দান স্বগর্ েথেক আেস, কারণ িপতা ঈশ্বর,
িযিন স্বগীর্য় আেলা সৃষ্টি কেরিছেলন িতিন সবর্দা একই আেছন, তঁার
েকানও পিরবতর্ ন হয় না৷ 18 ঈশ্বর তঁার িনেজর ইচ্ছায় সতয্ বােকয্র
মধয্ িদেয় আমােদর জীবন িদেয়েছন৷ িতিন চান েযন তঁার সমস্ত সৃষ্টির
মেধয্ আমরা অগ্রগনয্ হই৷

শ্রবণ কর ও েসই মেতা কাজ কর
19আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা, েতামরা শ্রবেণ সত্বর িকন্তু কথেন

ধীর হও৷ চট কের েরেগ েয়ও না৷ 20 েক্রাধ কখনই ঈশ্বেরর প্রতয্াশা
অনুযায়ী সৎ জীবন যাপেনর সহায়ক হেত পাের না৷ 21তাই েতামােদর
জীবন েথেক সব রকেমর অপিবত্রতা ও যা িকছু মন্দ, যা েতামােদর
চারপােশ রেয়েছ তােক দূের সিরেয় দাও;আর নম্রভােব ঈশ্বেরর িশক্ষা
গ্রহণ কর যা িতিন েতামােদর হৃদেয় বপন কেরেছন৷
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22 ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের কাজ কর৷ শুেন িকছু না কের বেস
থাকেল চলেব না৷ শুধুমাত্র ঈশ্বেরর বােকয্র েশ্রাতা হেয় িনেজেক
ঠিকও না৷ 23 যিদ েকউ শুধুমাত্র ঈশ্বেরর বােকয্র েশ্রাতাই হয় আর
েসই মেতা কাজ না কের, তেব েস এমন একজন েলােকর মেতা েয
আয়নার িদেক তাকায়, 24 িনেজেক েদেখ এবং চেল যাবার সেঙ্গ সেঙ্গ
েস িনেজ েকমন েদখেত তা ভুেল যায়৷ 25 িকন্তু েসই বয্িক্ত প্রকৃত
সুখী েয ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা, যা মানুেষর কােছ মুিক্ত িনেয় আেস তা
ভালভােব অধয্য়ন করেত থােক ও তা পালন কের এবং যা শ্রবন কের
তা ভুেল যায় না, এই বাধয্তা তােক সুখী কের েতােল৷

উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ
26 যিদ েকান বয্িক্ত িনেজেক ধাির্মক মেন কের, অথচ িনেজর মুখ

না সামলায়় তেব েস িনেজেক ঠকায়, তার “ধাির্মকতা” মূলয্হীন৷ 27 েয
ধাির্মকতা ঈশ্বর িবশুদ্ধ ও খঁািট িহেসেব অনুেমাদন কেরন তা হল অনাথ
ও িবধবােদর দুঃখ কেষ্ট েদখােশানা করা এবং িনেজেক পৃিথবীর মন্দ
প্রভাব েথেক দূের রাখা৷

2
সবাইেক ভালবােসা

1 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরা আমােদর মিহমাময় প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টেত িবশ্বাসী, সুতরাং েতামরা পক্ষপািতত্ব কেরা না৷ 2 মেন কর
েকান বয্িক্ত হােত েসানার আংিট ও পরেন দামী েপাশাক পের
েতামােদর সভায় এল৷ েসই সময় একজন গরীব েলাকও ময়লা
েপাশাক পের েসখােন এল৷ 3 যিদ েতামরা েসই দামী েপাশাক পরা
মানুষিটর িদেক িবেশষ নজর িদেয় বল, “এই ভাল েচয়াের বসুন,”
আর েসই গবীর েলাকিটেক বল, “তুিম ওখােন দঁাড়াও,” িকংবা “তুিম
আমার এই পােয়র কােছ মািটেত বস,” 4 তাহেল েতামরা িক করছ?
এক বয্িক্ত েথেক আেরকজনেক িক েবশী সম্মােনর পাত্র বেল িবচার
করছ না? েতামরা িক মন্দ মাপকািঠেত েলােকর িবচার করছ না?
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5 আমার িপ্রয় ভাই ও েবােনরা েশান, সংসাের যঁারা গরীব, ঈশ্বর
িক তােদর িবশ্বােস ধনী হবার জনয্ মেনানীত কেরন িন? যারা ঈশ্বরেক
ভালবােস তােদর েয রাজয্ েদেবন বেল িতিন প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েসই
রােজয্র অিধকারী হবার জনয্ এই গরীব েলাকেদর িক িতিন েবেছ
েনন িন? 6 িকন্তু েতামরা েসই গরীব েলাকিটেক েকান সম্মান িদেল
না৷ ধনীরাই িক েতামােদর দািবেয় রােখ না? তারাই িক েতামােদর
আদালেত েটেন িনেয় যায় না? 7 েয উত্তম নাম (যীশু) েতামােদর
কােছ কীির্ত্তত হেয়েছ, েতামরা যঁার আপনজন, ধনীরাই িক েসই
সম্মািনত নােমর িনন্দা কের না?

8 সমস্ত িবিধ-বয্বস্থার উেদ্ধর্ একিট িবিধ আেছ৷ এই রাজকীয়
বয্বস্থািট শােস্ত্র রেয়েছ: “েতামরা প্রিতেবশীেক িনেজর মেতা
ভালবাসেব৷”✡ েতামরা যিদ েসই িবিধ-বয্বস্থা পালন কর তেব ভালই
করছ৷ 9 িকন্তু েতামরা যিদ কােরার প্রিত পক্ষপািতত্ব কর তেব েতামরা
পাপ করছ, আর এই রাজকীয় বয্বস্থা েতামােদর ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা
ভঙ্গকারী িহেসেব েদাষী সাবয্স্ত করেব৷

10 েকউ যিদ সমস্ত বয্বস্থা পালন কের ও তার মেধয্ েকবল যিদ
একিট বয্বস্থা পালন করেত বয্থর্ হয়, তেব েস সমস্ত বয্বস্থা লঙঘন
করার েদােষ েদাষী সাবয্স্ত হয়৷ 11 ঈশ্বর বেলেছন, “বয্িভচার কেরা
না৷”✡আবার িতিনই বেলেছন, “নরহতয্া কেরা না৷”✡ এবার তুিম যিদ
বয্িভচার না কের নরহতয্া কর, তাহেলও তুিম একজন ঈশ্বেরর িবিধ-
বয্বস্থা ভঙ্গকারী৷

12 েয বয্বস্থা েতামােদর স্বাধীন কেরেছ তারই দ্বারা েতামােদর িবচার
হেব, সুতরাং েতামরা েয েকান কাজ করার আেগ ও কথা বলার পূেবর্
এই সব স্মরণ কর৷ 13 েতামােদর উিচত অপেরর প্রিত দয়া করা৷ েয
কারও প্রিত দয়া কের িন, ঈশ্বেরর কাছ েথেক েস িবচােরর সময় দয়া
পােব না৷ িকন্তু েয দয়া কেরেছ েস িবচােরর সময় িনভর্ েয় দঁাড়ােত
পারেব৷

িবশ্বাস ও সৎ কমর্
✡ 2:8: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18 ✡ 2:11: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:14; িদ্ব. িব. 5:18
✡ 2:11: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:13; িদ্ব. িব. 5:17
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14 আমার ভাই ও েবােনরা, যিদ েকউ বেল আমার িবশ্বাস আেছ,
অথচ েস েসই অনুসাের েকান কাজ না কের, তা হেল তার িবশ্বােসর
েকান মূলয্ েনই৷ েসই িবশ্বাস িক তােক রক্ষা করেত পারেব? কখনই
না৷ 15ধর, েকান খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাই বা েবােনর অন্ন বেস্ত্ররঅভাবআেছ,
16 এই অবস্থায় তােক েকান সাহাযয্ না কের েতামরা যিদ মুেখ বল,
“ঈশ্বর েতামার সহায় েহান, েখেয় পের থাক৷” িকন্তু তার উপকার
করেত ঐ প্রেয়াজনীয় দ্রবয্ না দাও তেব ঐসব কথার িক মূলয্ আেছ?
17 িঠক েসইভােব িবশ্বাস অনুযায়ী যিদ েকান কাজ না হয় তেব েস
িবশ্বাস মৃত বেলই গনয্ হয়৷ েসই িবশ্বাস শুধু িবশ্বাসই, তার েবশী িকছু
নয়৷

18 িকন্তু েকউ হয়েতা বলেব, “েতামার িবশ্বাস আেছ, আর আমার
কাজ আেছ৷ কাজ বাদ িদেয় েতামার িবশ্বাস আমােক েদখাও আর
আিম আমার কােজর মেধয্ আমার িবশ্বাস েতামােক েদখাব৷” 19 তুিম
িক িবশ্বাস কর েয এক ঈশ্বর রেয়েছন? এমনিক ভূতরাও তা িবশ্বাস
কের ও ভেয় কঁােপ৷

20ওেহ মুখর্ মানুষ! কমর্িবহীন িবশ্বাস েয েকান কােজর নয়, তুিম িক
চাও আিম তা প্রমাণ কির? 21অব্রাহাম আমােদর িপতৃপুরুষ িছেলন৷
যখন িতিন তঁার পুত্র ইসহাকেক যজ্ঞ েবদীর ওপর উৎসগর্ কেরন,
তখন তঁার কােজর জনয্ িতিন ঈশ্বেরর কােছ স্বীকৃিত পান৷ 22কােজই
লক্ষয্ কর অব্রাহােমর িবশ্বাস ও কমর্ একসােথ কাজ কেরিছল এবং
তঁার িবশ্বাস কেমর্র মেধয্ সমূ্পণর্ হেয়িছল৷ 23 এইভােব শােস্ত্রর েসই
বাকয্ পূণর্ হল েযখােন বলা হেয়েছ, “অব্রাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস রাখেলন৷
ঈশ্বেরর কােছ েসই িবশ্বাস গ্রহণেযাগয্ হল এবং েসই িবশ্বােস অব্রাহাম
ঈশ্বেরর কােছ িনেদর্ াষ গিণত হেলন,” আর তঁােক “ঈশ্বেরর বনু্ধ”
বলা হল৷ 24 তাহেল েতামরা েদখেল েয মানুষ তার কােজর মাধয্েমই
ঈশ্বেরর কােছ িনেদর্ াষ বেল গিণত হয়, েকবলমাত্র তার িবশ্বােসর দ্বারা
নয়৷

25আর একিট দৃষ্টান্ত িহসােব রাহেবর কথা বলা েযেত পাের৷ েবশয্া
রাহব িক তার কােজর মাধয্েমই ঈশ্বেরর েচােখ িনেদর্ াষ গিণত হয় িন?
েস গুপ্তচরেদর (ঈশ্বেরর েলাক) লুিকেয় েরেখ পের তােদর অনয্ পথ
িদেয় িনরাপেদ চেল েযেত সাহাযয্ কেরিছল৷



যােকাব 2:26 vi যােকাব 3:11

26 েদেহর মেধয্ প্রাণ যখন থােক না, তখন েসই েদহ েযমন মৃত,
েতমিন কমর্িবহীন িবশ্বাসও মৃত৷

3
বাকসংযেমর প্রেয়াজনীয়তা

1আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েবশী েলােকর িশক্ষক
হওয়ার জনয্ েচষ্টা করার দরকার েনই, কারণ েতামরা জান েয আমরা
িশক্ষক বেল অনয্েদর েথেক আমােদর িবচার কেঠার হেব৷

2 কারণ আমরা সকেলই নানাভােব অনয্ায় কের থািক৷ যিদ েকউ
তার কথাবাতর্ ায় অসংযত না হয়, তেব েস একজন খঁািট েলাক, েস
সব িবষেয় িনেজর েদহেক সংযত রাখেত পাের৷ 3 েঘাড়ােদর বেশ
রাখার জনয্, আমরা তােদর মুেখ বলগা িদই এবং তার ফেল তােদর
সমস্ত েদহেকআমরা আমােদর পছন্দমত েয েকানও িদেক পিরচািলত
করেত পাির৷ 4আবার জাহােজর কথা ভাব, তারা কত প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড
বাতােসর মেধয্ িদেয় চেল, অথচ েছাট্ট একটা হােলর সাহােযয্ নািবক
েসটােক েয়িদেক ইচ্ছা েসিদেক িনেয় যায়৷ 5 েতমিন িজভও েদেহর
একটা েছাট অঙ্গ, তবু তা বড় বড় কথা বেল৷
েদখ আগুেনর একটা েছাট ফুলিক েকমন কের এক িবরাট বনেক

পুিড়েয় ছারখার কের েদয়৷ 6 িজভও েতমিনআগুেনর ফুলিকর মেতা৷
আমােদর েদেহর অঙ্গগুিলর মেধয্ িজভ হল অধেমর্র এক জগত,
কারণ িজভ েথেকই নানা মন্দ আমােদর সমস্ত েদেহ ছিড়েয় পেড়৷
নরেকর আগুেন িজভ জ্বেল উেঠ েগাটা জীবনেক প্রভািবত কের৷

7 মানুষ সব রকেমর পশু-পাখী, সরীসৃপ ও সমুেদ্রর প্রাণীেক দমন
কের রাখেত পােরআর তােদর বেশ রাখেত পাের; 8 িকন্তু েকান মানুষ
িজভেক বেশ রাখেত পাের না, এই িজভ সব সময়ই অিস্থর, মন্দ
ও মারাত্মক িবেষ ভরা৷ 9 এই িজভ িদেয়ই আমরা কখনও আমােদর
প্রভু ও িপতার প্রশংসা কির, আবার কখনও বা ঈশ্বেরর সাদৃেশয্ সৃষ্ট
মানুষেক অিভশাপ িদই৷ 10 একই মুখ েথেক প্রশংসা ও অিভশাপ
িনগর্ত হয়৷ ভাই ও েবােনরা, এমন হওয়া উিচত নয়৷ 11 একই উৎস
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েথেক িক কখনও িমষ্টি ও েতেতা দুরকম জল িনঃসৃত হয়? 12আমার
ভাই ও েবােনরা, দ্রাক্ষা লতায় িক ডুমুর ফল ধের? েতমিন েনানা
জেলর উৎস েথেক িক িমষ্টি জল পাওয়া যায়?

প্রকৃত প্রজ্ঞা
13 েতামােদর মেধয্ জ্ঞানী ও বুিদ্ধমান েক? েস সৎ জীবনযাপন

কের ও নম্রতার সােথ ভাল কাজকের গবর্হীনভােব তার িবজ্ঞতা প্রকাশ
করুক৷ 14 েতামােদর মেন যিদ িতক্ততা, ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা থােক
তাহেল েতামােদর জ্ঞােনর বড়াই কেরা না; করেল েতামােদর গবর্ হেব
আর এক িমথয্া, যা সতয্েক েঢেক রােখ৷ 15 এই ধরেণর “জ্ঞান”
যা ঈশ্বর েথেক লাভ হয় না তা পাির্থব, আিত্মক নয়, তা িদয়াবেলর
কাছ েথেক আেস৷ 16 েযখােন ঈষর্া ও স্বাথর্পরতা রেয়েছ েসখােনই
িবশৃঙ্খলা ও সব রকেমর েনাংরািম থােক৷ 17 িকন্তু েযজ্ঞান ঈশ্বর েথেক
আেস তা প্রথমতঃ শুিচশুদ্ধ পের শািন্তিপ্রয়, সুিবেবচক, বাধয্তা, দয়া
ও সৎ কােজ পূণর্, পক্ষপাতশূনয্ ও আন্তিরক৷ 18 যারা শািন্তর জনয্
শািন্তর পেথ কাজ কের চেল, তারা উত্তম িজিনস লাভ কের যা যথাথর্
জীবনযাপেনর মধয্ িদেয় আেস৷

4
িনেজেক ঈশ্বেরর হােত সমপর্ণ কর

1 েতামােদর মেধয্ ঝগড়া-িববাদ েকাথা েথেকআেস তা িক েতামরা
জান? েতামােদর েদেহর মেধয্ েয সব স্বাথর্পর লালসা যুদ্ধ করেছ,
েসই সেবর মধয্ েথেকই আেস৷ 2 েতামরা িকছু চাও িকন্তু তা পাও না,
তখন খুন কর ও অপরেক িহংসা কর৷ িকন্তু তবুও তা েপেত পােরা
না, তাই েতামরা ঝগড়া কর, মারামাির কর৷ েতামরা যা চাও, তা পাও
না, কারণ েতামরা ঈশ্বেরর কােছ চাও না৷ 3 অথবা চাইেলও পাও না
কারণ েতামরা অসত্ উেদ্দশয্ িনেয় চাও৷ েতামরা েকবল িনেজেদর
েভাগ িবলােস বয্বহােরর জনয্ িজিনস চাও৷

4 সুতরাং েতামরা ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত নও৷ েতামােদর জানা উিচত
েয জাগিতক বস্তুগুিলেক ভালবাসার অথর্ হল ঈশ্বরেক ঘৃণা করা৷ তাই
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েয েকউ জগেতর বনু্ধ হেত চায় েস ঈশ্বেরর শত্রু হেয় ওেঠ৷ 5 েতামরা
িক মেন কর েয শােস্ত্রর এইসব কথা অথর্হীন? শাস্ত্র বেল, “ঈশ্বর েয
আত্মােক আমােদর অন্তের বাস করেত িদেয়েছন, তা চায় েযন আমরা
শুধু তঁারই হই৷”* 6 িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রহদান তার েথেকও বড় িবষয়৷
তাই শােস্ত্র েলখা আেছ: “ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ কেরন, িকন্তু
যঁারা নম্র িতিন তােদর অনুগ্রহ প্রদান কেরন৷”✡

7 তাই েতামরা িনেজেদর ঈশ্বেরর কােছ সঁেপ দাও৷ িদয়াবেলর
িবরুেদ্ধ রুেখ দঁাড়াও, তাহেল েস েতামােদর েছেড় পািলেয় যােব৷
8 েতামরা ঈশ্বেরর িনকটবতীর্ হও, তােত িতিনও েতামােদর িনকটবতীর্
হেবন৷ পাপীরা, েতামােদর জীবন েথেক পাপ দূর কেরা৷ েতামরা
একই সােথ ঈশ্বেরর ও জগেতর েসবা করেত েচষ্টা করছ৷ েতামােদর
অন্তঃকরণ পিবত্র কর৷ 9 েতামরা েশাক কর, দুঃেখ েভেঙ্গ পড় ও কঁাদ,
েতামােদর হািস কান্নায় পিরণত েহাক্◌্, আরআনন্দ, িবষােদ পিরণত
েহাক্◌্৷ 10 েতামরা প্রভুর সামেন নত হও, তাহেল িতিন েতামােদর
উন্নীত করেবন৷

িবচার েকােরা না
11 ভাই ও েবােনরা, েতামরা পরস্পেরর িবরুেদ্ধ িনন্দা করা বন্ধ

কর৷ যিদ েকউ তার ভাইেয়র িবরুেদ্ধ কথা বেল অথবা তার ভাইেয়র
িবচার কের, েস িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধই কথা বেল এবং বয্বস্থার
িবচার কের৷ যিদ তুিম িবিধ-বয্বস্থার িবচার কর, তাহেল তুিম আর
তার পালনকারী হেল না বরং িবিধ-বয্বস্থার িবচারক হেল৷ 12একমাত্র
ঈশ্বরই িবিধ-বয্বস্থা িদেত পােরন ও িবচার করেত পােরন৷ একমাত্র
িতিনই িবচারকতর্ া, েকবল িতিনই আমােদর রক্ষা করেত বা িবনষ্ট
করেত পােরন৷ তাই অনয্ কারুরই িবচার করা েতামার অিধকাের েনই৷

েতামার জীবেনর পিরকল্পনা ঈশ্বেরর হােত দাও
13 েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ বেল, “আজ বা কাল আমরা এমন

শহের যাব, েযখােন িগেয় এক বছর থাকব আর বয্বসা কের লাভ
করব৷” 14একটু েভেব েদখ,কাল িক হেব তা তুিম জান না৷ েতামােদর
* 4:5: “ঈশ্বর � হই” দ্রষ্টবয্ যাত্রা 20:5 ✡ 4:6: উদৃ্ধিত িহেতা 3:34
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প্রাণ েতা কুয়াশার মেতা, ক্ষণকােলর জনয্ তা দৃষ্টিেগাচর হয়, তারপর
উেব যায়৷ 15 তাই েতামােদর বলা উিচত, “প্রভুর ইচ্ছা হেল, আমরা
েবঁেচ থাকব আর এটা ওটা করব৷” 16 িকন্তু এখন েতামরা িনেজেদর
িবষেয় িনেজরাই অহঙ্কার ও দপর্ করছ; আর এই প্রকােরর সব অহঙ্কার
অনয্ায়৷ 17 মেন েরেখা, েয সৎ কমর্ করেত জােন অথচ তা না কের,
েস পাপ কের৷

5
স্বাথর্পর ধনী েলাকরা দিণ্ডত হেব

1 ধনী বয্িক্তরা েশান, েতামােদর জীবেন েয েঘার দুদর্ শা আসেছ,
তার জনয্ েতামরা কঁাদ ও হাহাকার কর৷ 2 েতামােদর ধন পেচ যােব,
তার েকান মূলয্ই থাকেব না৷ েতামােদর েপাশাক েপাকায় কাটেব,
েতামােদর েসানা ও রূেপায় মরেচ ধরেব৷ েসই মরেচ প্রমাণ করেব েয
েতামরা অনয্ায় কেরছ৷ 3আর েসই মরেচ আগুেনর মেতা েতামােদর
েদেহর মাংস েখেয় েফলেব৷ েতামরা েশেষর িদেনর জনয্ সম্পদ জমা
কেরছ৷ 4 েদখ! েয মজুররা েতামােদর েক্ষেত কাজ কেরিছল তােদর
েতামরা মজুির দাও িন৷ তার জনয্ তারা েতামােদর িবরুেদ্ধ িচৎকার
করেছ৷ তারা েতামােদর েক্ষেতর ফসল েকেটেছ, এখন তােদর েসই
আতর্ নাদ স্বগীর্য় বািহনীর প্রভু ঈশ্বেরর কােন েপৗেঁছেছ৷

5 এই পৃিথবীেত েতামরা েভাগ িবলােস িদন কািটেয় প্রােণর লালসা
িমিটেয়ছ৷ বিল হবার িদেনর জনয্ েতামরা িনেজেদর পশুর মেতা েমাটা
করছ৷ 6 ভাল েলাকেদর প্রিত েতামরা েকান দয়া েদখাও িন৷ েতামরা
িনেদর্ াষ েলাকেদর েদাষী সাবয্স্ত কেরছ এবং বধ কেরছ, যিদও তারা
েতামােদর িবেরািধতা কের িন৷

ৈধযর্য্ ধর
7 ভাই ও েবােনরা, ৈধযর্য্ ধর৷ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট িফের আসেবন, তঁার

না আসা পযর্ন্ত ৈধযর্য্ ধর৷ মেন েরেখা, একজন চাযী তার েক্ষেতর
মূলয্বান ফসেলর জনয্ অেপক্ষা কের, আর যতিদন তা প্রথম ও েশষ
বষর্ণ না পায়, ততিদন েস ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা কের৷ 8 েতামােদর ৈধযর্য্



যােকাব 5:9 x যােকাব 5:17

ধরা দরকার, আশা েছেড় িদও না৷ প্রভু যীশু শীঘ্রই আসেছন৷ 9 ভাই
ও েবােনরা, েতামরা এেক অপেরর িবরুেদ্ধ নািলশ কেরা না৷ েতামরা
যিদ নািলশ করা েথেক িবরত না হও, তাহেল েতামরা েদাষী সাবয্স্ত
হেব৷ েদখ, িবচারক েদারেগাড়ায়় দঁািড়েয় আেছন৷

10 ভাই ও েবােনরা, দুঃখ ও কেষ্ট িকভােব ৈধযর্য্ ধরেত হয় তার
দৃষ্টান্তস্বরূপ েসই ভাববাদীেদর অনুসরণ কর যঁারা প্রভুর পেক্ষ কথা
বেলিছেলন৷ 11 আমরা বিল যঁারা জীবেন দুঃখ কষ্ট সিহষু্ণতার সেঙ্গ
েমেন েনয় তারা ধনয্৷ েতামরা ইেয়ােবর সিহষু্ণতার কথা শুেনছ৷
েতামরা জান েয ইেয়ােবর সমস্ত দুঃখ কেষ্টর পর প্রভু তঁােক সাহাযয্
কেরিছেলন৷ এেত জানা যায় েয প্রভু করুণা ও দয়ায় পিরপূণর্৷

কথাবাতর্ ায় সতকর্ হও
12 আমার ভাই ও েবােনরা, িবেশষ কের মেন েরেখা, েকান

প্রিতশ্রুিত করার সমেয় স্বগর্, পৃিথবী বা অনয্ েকান নাম বয্বহার কের
েতামার কথার সতয্তা প্রমাণ করেত িদিবয্ কেরা না৷ েতামােদর “হঁা,”
েযন হঁা-ই হয় আর “না” েযন “না” থােক৷ এটা কর যােত েতামােদর
িবচােরর দােয় পড়েত না হয়৷

প্রাথর্নার শিক্ত
13 েতামােদর মেধয্ েকউ িক কষ্ট পােচ্ছ? তেব েস প্রাথর্না করুক৷

েকউ িক সুখী? তেব েস ঈশ্বেরর গুণকীতর্ ন করুক৷ 14 েতামােদর
মেধয্ েকউ িক অসুস্থ হেয়েছ? তেব েস মণ্ডলীর প্রাচীনেদর ডাকুক৷
তারা প্রভুর নােম তার মাথায় একটু েতল িদেয় তার জনয্ প্রাথর্না করুক৷
15 িবশ্বাসপূণর্ প্রাথর্না েসই অসুস্থ বয্িক্তেক সুস্থ করেব, প্রভুই তােক সুস্থ
কের তুলেবন; আর েস যিদ পাপ কের থােক তেব প্রভু তােক ক্ষমা
করেবন৷

16 তাই েতামরা পরস্পেরর কােছ পাপ স্বীকার কর, পরস্পেরর
জনয্ প্রাথর্না কর, েযন সুস্থতা লাভ কর, কারণ নয্ায়পরায়ণ বয্িক্তর
প্রাথর্না খুবই শিক্তশালী ও কাযর্করী৷ 17 এলীয় আমােদর মেতাই
সাধারণ মানুষ িছেলন৷ িতিন প্রাথর্না করেলন েযন বৃষ্টি না হয়, আর
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সােড় িতন বছর ধের েদেশ বৃষ্টি হল না৷ 18 পের িতিন আবার প্রাথর্না
করেলন আর আকাশ েথেক বৃষ্টি নামল এবং েক্ষেত ফসল হল৷

আত্মার মুিক্ত
19আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ সতয্ েথেক

দূের সের যায় আর যিদ েকউ তােক সেতয্ িফের আসেত সাহাযয্ কের
তেব 20একথা মেন েরেখা, েয পাপীেক মন্দ েথেক িফিরেয় আেন েস
েসই বয্িক্তেক অনন্ত মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা করেব এবং এই কােজর
দ্বারা তার অেনক পাপ ক্ষমা হেয় যােব৷
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