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েরামীয়েদর
প্রিত পত্র

1যীশু খ্রীেষ্টর দাস েপৗেলর কাছ েথেক ঈশ্বরআমােক েপ্রিরত হবার
জনয্ আহ্বান কেরেছন৷
সমস্ত মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচােরর জনয্ আমােক

মেনানীত করা হেয়িছল৷ 2ঈশ্বর বহুপূেবর্ই মানুেষর কােছ এই সুসমাচার
েপৗেঁছ েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ এই প্রিতশ্রুিত িদেত ঈশ্বর তঁার
ভাববাদীেদর বয্বহার কেরিছেলন৷ পিবত্র শােস্ত্র এই প্রিতশ্রুিতর কথা
েলখা িছল৷ 3-4 ঈশ্বেরর পুত্র আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িবষয়ই হল
এই সুসমাচার৷ মানবরূেপ িতিন দায়ূেদর বংেশ জেন্মিছেলন; িকন্তু
যীশু খ্রীষ্ট েয ঈশ্বেরর পুত্র তা পিবত্র আত্মার মাধয্েম েদখােনা হল৷
মৃতেদর মধয্ হেত মহাপরাক্রেম তঁার পুনরুত্থানও প্রমাণ কের েয িতিন
ঈশ্বেরর পুত্র৷

5 খ্রীেষ্টর মাধয্েম ঈশ্বর আমােক েপ্রিরেতর এই িবেশষ কাজ
িদেয়েছন, েযন সবর্জািতর েলাকেদর আিম িবশ্বাস ও বাধয্তার পেথ
িনেয় যাই৷ একাজ আিম খ্রীেষ্টর জনয্ই কেরিছ৷ 6 েরামানবাসীরা,
েতামরাও তােদর মেধয্ যীশু খ্রীেষ্টর আহুত েলাক িহসােব আছ৷

7 েহ েরামিনবাসীগণ, েতামরা যারা ঈশ্বেরর পিবত্র েলাক হবার জনয্
আহুত তােদর সকলেক এই িচিঠ িলখিছ৷ েতামরা তঁার ভালবাসার
পাত্র৷
আমােদর ঈশ্বর িপতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হেত েতামােদর প্রিত অনুগ্রহ

ও শািন্ত েনেম আসুক৷

ধনয্বােদর প্রাথর্না
8 প্রথেমই আিম েতামােদর সকেলর জনয্ যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয়

আমার ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানািচ্ছ৷ আিম ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই
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কারণ তঁার প্রিত েতামােদর এই মহািবশ্বােসর কথা জগেতর সবর্ত্র
ছিড়েয় পেড়েছ৷ 9-10আমার প্রাথর্নার সময় প্রিতবারই আিম েতামােদর
মেন কির৷ ঈশ্বর জােনন েয একথা সতয্৷ আিম তঁার পুত্র িবষয়ক
সুসমাচার েলাকেদর কােছ প্রচার দ্বারা আত্মােত ঈশ্বেরর উপাসনা
কির৷ আিম ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করিছ েযন েতামােদর সবার কােছ
যাবার অনুমিত পাই; আর ঈশ্বর যিদ ইচ্ছা কেরন তেবই তা সম্ভব হেব৷
11আিম েতামােদর েদখার জনয্ বড়ই উৎসুক৷ েতামােদর শিক্তশালী
কের েতালার জনয্ আিম সকলেক িকছু আিত্মক বর িদেত চাই৷
12 আিম বলেত চাই আমােদর েয িবশ্বাস রেয়েছ, তার দ্বারা েযন
পরস্পর উদু্ধদ্ধ হই৷

13 ভাই ও েবানরা, আিম চাই েয েতামরা জান েয আিম বহুবার
েতামােদর কােছ েযেত েচষ্টা কেরিছ, িকন্তু বাধা েপেয়িছ৷ আিম
েতামােদর কােছ েযেত েচেয়িছ যােত েতামােদর আিত্মকভােব বৃিদ্ধ
েপেত সাহাযয্ করেত পাির৷ অনয্ানয্ অইহুদী েলাকেদর আিম েযমন
সাহাযয্ কেরিছ, েতমিন আিম েতামােদরও সাহাযয্ করেত চাই৷

14 আমার উিচত সকেলর েসবা করা, তা েস গ্রীক েহাক্ বা না
েহাক্, িবজ্ঞ বা মূখর্ েহাক্◌্৷ 15 এই কারেণই েরােম েতামােদর কােছ
সুসমাচার প্রচার করবার জনয্ আিম এত আগ্রহী৷

16 সুসমাচােরর জনয্ আিম গবর্েবাধ কির৷ সুসমাচারই হল েসই
শিক্ত, েয শিক্তর দ্বারা ঈশ্বর তঁার িবশ্বাসীেদর উদ্ধার কেরন; প্রথেম
ইহুদীেদর পের অইহুদীেদর৷ 17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক িনেদর্ াষ বেল
গ্রহণ কেরন, তা এই সুসমাচােরর মধয্ িদেয়ই েদখােনা হেয়েছ৷ শুরু
েথেক েশষ পযর্ন্ত িবশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ বেল
গনয্ হয়৷ শাস্ত্র েযমন বেল, “িবশ্বােসর দ্বারা েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর সামেন
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়েছ েস অনন্ত জীবেনর অিধকারী হেব৷”✡

সকেলই অনয্ায় কেরেছ
18 মানুষ িনেজর অধমর্ িদেয় ঈশ্বেরর সতয্েক েচেপ রােখ, তাই

মানুেষর কৃত সকল মন্দ এবং অনয্ানয্ কােজর জনয্ স্বগর্ েথেক
✡ 1:17: উদৃ্ধিত হবককূক 2:4
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মানুেষর উপর ঈশ্বেরর েক্রাধ প্রকাশ পায়৷ ঈশ্বর সম্পেকর্ য়া জানা
েযেত পাের তা পিরষ্কারভােব তারা েজেনেছ৷ 19তাছাড়া মানুেষর পেক্ষ
ঈশ্বরেক যতখািন জানা সম্ভব, তা েতা িতিন পিরষ্কারভােব জািনেয়
িদেয়েছন৷

20 ঈশ্বর সম্পেকর্ এমন এমন িবষয় আেছ যা মানুষ েচােখ েদখেত
পায় না, েযমন তঁার অনন্ত পরাক্রম ও েসই সমস্ত িবষয়, যার কারেণ
িতিন ঈশ্বর৷ জগৎ  সৃষ্টির শুরু েথেক ঈশ্বেরর নানা কােজ েস সব
প্রকািশত হেয়েছ৷ ঈশ্বেরর সৃষ্ট বস্তুর মেধয্ ঐসব পিরষ্কারভােবই েবাঝা
যােচ্ছ৷ তাই মানুষ েয মন্দ কাজ করেছ তার জনয্ উত্তর েদবার পথ
তার েনই৷

21 েলাকরা ঈশ্বরেক জানত, িকন্তু তারা ঈশ্বেরর েগৗরব গান কের
িন এবং তঁােক ধনয্বাদও েদয় িন৷ েলাকেদর িচন্তাধারা অসার হেয়
েগেছ এবং তােদর িনেবর্াধ মন অন্ধকাের পিরপূণর্ হেয় েগেছ৷ 22তারা
িনেজেদর িবজ্ঞ বেল পিরচয় িদেলও তারা মূখর্৷ 23 তারা িচরজীিব
ঈশ্বেরর েগৗরব করার পিরবেতর্ , নশ্বর মানুষ, পািখ, চতুষ্পেদর ও
সরীসৃেপর মূির্ত্তগুিলর উপাসনা কের েসই েগৗরব তােদর িদেয়েছ৷

24 তারা ঈশ্বরেক প্রতয্াখয্ান কেরেছ বেল ঈশ্বর তােদর খুিশ মেতা
পােপর পেথ চলেত িদেলন এবং তােদর অন্তেরর কামনা বাসনা
অনুসাের মন্দ কাজ করেত েছেড় িদেলন৷ ফেল তারা তােদর েদহেক
পরস্পেরর সেঙ্গ অসঙ্গত সংসেগর্ বয্বহার কের েযৗনপােপ পূণর্
হেয়েছ৷ 25 ঈশ্বেরর সতয্েক েফেল তারা িমথয্া গ্রহণ কেরেছ; আর
সৃষ্টিকতর্ ােক েছেড় িদেয় তারা তঁার সৃষ্ট বস্তুেক উপাসনা কেরেছ৷
িচরকাল ঈশ্বেরর প্রশংসা করা উিচত৷ আেমন৷

26 েলাকরা ঐসব মন্দ কােজ িলপ্ত িছল বেল ঈশ্বর তােদর েছেড়
িদেলন ও তােদর লজ্জাজনক অিভলােষর পেথ চলেত িদেলন৷ নারীরা
পুরুেষর সেঙ্গ স্বাভািবক সংসগর্ তয্াগ কের িনেজেদর মেধয্ েযৗন
সংসেগর্ িলপ্ত হেয়েছ৷ 27 িঠক একইভােব পুরুষরাও স্ত্রীেদর সেঙ্গ
স্বাভািবক সংসগর্ েছেড় িদেয় অপর পুরুেষর জনয্ লালািয়ত হেয়
লজ্জাকর কাজ কেরেছ; আর এই পাপ কােজর শািস্ত তারা তােদর
শরীেরই েপেয়েছ৷



েরামীয় 1:28 iv েরামীয় 2:5

28 তারা ঈশ্বেরর সম্বেন্ধ সতয্ জ্ঞান থাকা েমােটই গুরুত্বপুণর্ বেল
মেন কের িন৷ তাই ঈশ্বর তােদর েছেড় িদেয়েছন যােত তারা িনেজেদর
অসার িচন্তায় ডুেব থােক এবং েযসব কাজ তােদর করা উিচত নয়
তা কের৷ 29 েসই েলাকেদর জীবন সব রকেমর পাপ, অসাধুতা,
স্বাথর্পরতা ও িহংসায় ভরা৷ তােদরজীবন েদ্বষ, হতয্া, িববাদ, িমথয্া ছল
ও দুবুর্িদ্ধেত পূণর্৷ 30তারা ঈশ্বর ঘৃণাকারী, দুির্বনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী,
মন্দ িবষেয়র উত্পাদক, িপতামাতার আেদশ অমানয্কারী৷ 31 তারা
িনেবর্াধ, প্রিতশ্রুিত ভঙ্গকারী, েস্নহরিহত ও িনদর্ য়৷ 32 তারা ঈশ্বেরর
িবিধ-বয্বস্থা জােন৷ তারা জােন েয িবিধ-বয্বস্থা বেল, যারা এমন
আচরণ কের তারা মৃতুয্র েযাগয্৷ িকন্তু তা েজেনও তারা েসই সব
মন্দ কাজ কের চেল৷ তােদর ধারণা, যারা ঐসব মন্দ কাজ কের তারা
সবাই িঠকই কেরেছ৷

2
েতামরা ইহুদীরাও পাপী

1 যিদ মেন কর েয তুিম ঐ েলাকেদর িবচার করেত পার, তাহেল
ভুল করছ, কারণ তুিমও েদাষী৷ তুিম অপেরর িবচার কর; িকন্তু তুিমও
েসই একইরকম মন্দ কাজ কর৷ কােজই তুিম যখন অেনয্র িবচার
কর তখন িনেজেকই েদাষী সাবয্স্ত কর৷ 2 যঁারা মন্দ কাজ কের ঈশ্বর
তােদর িবচার কেরন;আর তঁার িবচার নয্ায়সম্মত৷ 3 তুিম তােদর িবচার
কের থাক; িকন্তু তুিম িনেজও তােদর মত েসই সব মন্দকাজকর৷ তাই
এ কথা তুিম িনশ্চয়ই বুঝেত পারছ েয ঈশ্বর েতামার িবচার করেবন৷
তুিম তঁার িবচার এড়ােত পারেব না৷ 4ঈশ্বর েতামার প্রিত দয়া কেরেছন
ও সিহষু্ণ হেয়েছন৷ ঈশ্বর অেপক্ষা করেছন েযন েতামার পিরবতর্ ন হয়;
িকন্তু তুিম তঁার দয়ােক তুচ্ছ জ্ঞান করছ৷ তুিম হয়েতা বুঝেত পারছ না
েয েতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর এত দয়ার উেদ্দশয্ হল যােত েতামরা পাপ
েথেক মন-িফরাও৷

5 িকন্তু তুিম কিঠনমনা েলাক ও অবাধয্৷ তুিম পিরবির্তত হেত
চাও না, তাই তুিমই েতামার দণ্ডেক েঘারতর কের তুলছ৷ ঈশ্বেরর
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েক্রাধ প্রকােশর িদেন তুিম েসই দণ্ড পােব, েয িদন েলােক ঈশ্বেরর
নয্ায়িবচার েদখেত পােব৷ 6ঈশ্বর প্রেতয্ক মানুষেক তার কাযর্ অনুসাের
ফল েদেবন৷ 7 যারা অিবরাম তােদর সতিক্রয়া দ্বারা মিহমা, সম্মান
এবং অমরেত্বর অেন্বষণ কের, ঈশ্বর তােদর অনন্ত জীবেনর অিধকারী
করেবন৷ 8 িকন্তু যারা স্বাথর্পর, সেতয্র অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পেথই
চেল, ঈশ্বর তােদর উপর তঁার েক্রাধ ও শািস্তর প্রবাহ বইেয় েদেবন৷
9 যারা মন্দ কাজ কের তােদর প্রেতয্েকর জীবেন ঈশ্বেরর কাছ েথেক
েক্লশ ও পীড়া আসেব৷ প্রথেম ইহুদীেদর ও পের অইহুদীেদর উপের৷
10 িকন্তু যারা সত্কাজ কের তােদর িতিন মিহমা, সম্মান ও শািন্ত
েদেবন, প্রথেম ইহুদীেদর ও পেরঅইহুদীেদর৷ 11ঈশ্বর সকল মানুষেক
একইভােব িবচার কেরন৷

12 যারা িবিধ-বয্বস্থা জােন আর যারা তা কখনই েশােন িন, পাপ
করেল তারা সকেল একই পযর্ােয় পেড়৷ িবিধ-বয্বস্থা না েজেন যত
েলাক পাপ কেরেছ, তারা সকেলই িবিধ-বয্বস্থা ছাড়াই িবনষ্ট হেব৷
একইভােব যােদর কােছ িবিধ-বয্বস্থা আেছ তবু পাপ কের, তােদর
িবিধ-বয্বস্থা দ্বারাই িবচার হেব৷ 13 িবিধ-বয্বস্থার কথা শুধু শুনেল
ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায় না বরং িবিধ-বয্বস্থা যা
বেল তা সবর্দা পালন করেলই ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক হওয়া যায়৷

14অইহুদীরা েকান িবিধ-বয্বস্থা পায় িন, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ
িবিধ-বয্বস্থা অনুযায়ী কাজকের তখন তারা িনেজরাই িনেজেদর িবিধ-
বয্বস্থা৷ যিদও তােদর অিধকাের েকান িবিধ-বয্বস্থা েনই তবুও এটাই
সতয্৷ 15তারা েদখায় েয, িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ েকানটা ভাল, েকানটা
মন্দ, তা তারা তােদর হৃদয় িদেয়ই জােন৷ তােদর িবেবকও এ বয্াপাের
সাক্ষয্ েদয়৷ অেনক সময় তােদর িচন্তাধারাই বয্ক্ত কের েয তারা
অনয্ায় কাজ করেছ আর তােত তারা েদাষী হয়৷ েকান েকান সময়
তােদর িচন্তাধারা বয্ক্ত কের েয তারা িঠকই করেছ, আর তাই তারা
েদাষী হয় না৷

16 এসব তখনই ঘটেব যখন ঈশ্বর, যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম মানুেষর
সকল গুপ্ত িবষেয়র িবচার করেবন৷ েয সুসমাচার আিম েলাকেদর
কােছ প্রচার কির তা এই কথাই বলেছ৷
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ইহুদীরা এবং িবিধ-বয্বস্থা
17 েতামার অবস্থা েকমন? তুিম িনেজেক ইহুদী বেল পিরচয় দাও

এবং িবিধ-বয্বস্থার উপর িনভর্ র কর ও গবর্ কর েয তুিম ঈশ্বেরর
কাছাকািছ রেয়ছ৷ 18 তুিম জান েয ঈশ্বর েতামার কাছ েথেক েকান্
কাজ আশা কেরন; আর েকান্টা গুরুত্বপূণর্ তাও তুিম জান, কারণ
তুিম িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষা কেরছ৷ 19 যারা িঠক পথ েচেন না তুিম মেন
কর এমন েলাকেদর তুিম একজন পথ প্রদশর্ক৷ তুিম মেন কর যারা
অন্ধকাের আেছ তুিম তােদর কােছ েজয্ািতস্বরূপ৷ 20 তুিম মেন কর
েয, যােদর েমৗিলক িশক্ষার প্রেয়াজন তুিম তােদর িশক্ষক হেত পার৷
েতামার কােছ িবিধ-বয্বস্থা আেছ তাই তুিম মেন কর েয তুিম সবই
জান ও সব সতয্ েতামার কােছই রেয়েছ৷ 21 তুিম অপরেক িশক্ষা
িদেয় থাক; িকন্তু তুিম িক িনেজেকও িশক্ষা দাও? চুির কেরা না বেল
তুিম অপরেক িশক্ষা দাও৷ িকন্তু তুিম িনেজ চুির কর৷ 22 তুিম বল
েলােক েযন েযৗন পােপ িলপ্ত না হয়; িকন্তু তুিম িনেজ েসই পােপ
পাপী৷ তুিম প্রিতমা ঘৃণা কর িকন্তু মিন্দর েথেক চুির কর৷ 23 তুিম
ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা িনেয় গবর্ কর আবার েসই একই িবিধ-বয্বস্থা
লঙঘন কের ঈশ্বেররই অবমাননা কর৷ 24 শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ:
“ইহুদীরা, েতামােদর জনয্ই অইহুদীরা ঈশ্বেরর িনন্দা কের৷”✡

25 সুন্নেতর মূলয্ আেছ যিদ তুিম িবিধ-বয্বস্থা মান; িকন্তু যিদ িবিধ-
বয্বস্থা লঙঘন কর তাহেল তা সুন্নত না হওয়ার সমান৷ 26 অইহুদীরা
সুন্নত করায় না; িকন্তু সুন্নত ছাড়াই যিদ তারা িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ
েমেন চেল তাহেল িক তারা সুন্নেতর মতই হেব না? 27 ইহুদীরা,
েতামােদর িলিখত িবিধ-বয্বস্থা ও সুন্নত প্রথা আেছ; িকন্তু েতামরা
িবিধ-বয্বস্থা লঙঘন কর৷ তাই যােদর ৈদিহকভােব সুন্নত হয়িন অথচ
িবিধ-বয্বস্থা েমেন চেল, তারা েদিখেয় েদেব েয েতামরা ইহুদীরা
েদাষী৷

28 বািহয্কভােব ইহুদী হেলই প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূণর্
অেথর্ বািহয্ক সুন্নত প্রকৃত সুন্নত নয়৷ 29 েয অন্তের ইহুদী েসই প্রকৃত
✡ 2:24: উদৃ্ধিত িযশ. 52:5
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ইহুদী৷ প্রকৃত সুন্নত সম্পন্ন হয় অন্তের; িবিধ-বয্বস্থায় িলিখত অক্ষেরর
মাধয্েম তা হয় না িকন্তু অন্তেরআত্মা দ্বারা সািধত হয়৷ আত্মার দ্বারা েয
বয্িক্তর হৃদেয়র সুন্নত হয় েস মানুেষর প্রশংসা নয়, ঈশ্বেরর প্রশংসা
পায়৷

3
1তাহেল ইহুদীেদর এমন িক সুিবধা আেছ যা অনয্ েলাকেদর েনই?

সুন্নেতরই বা মূলয্ িক? 2 হঁয্া, সব িদক িদেয়ই ইহুদীেদর অেনক
সুিবধা আেছ৷ তােদর মেধয্ সব েথেক গুরুত্বপূণর্ িবষয় এই: ঈশ্বর
তঁার িশক্ষা প্রথেম ইহুদীেদরই িদেয়িছেলন৷ 3একথা িঠক েয িকছু িকছু
ইহুদী ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ত িছল না, িকন্তু তােত িক? তারা অিবশ্বস্ত
হেয়েছ বেল িক ঈশ্বরও অিবশ্বস্ত হেবন? 4 না, িনশ্চয়ই নয়! সব মানুষ
িমথয্াবাদী হেলও, ঈশ্বর সবসময়ই সতয্৷ শােস্ত্র েযমন বেল:

“তুিম েতামার বােকয্ই নয্ায়পরায়ণ প্রিতপন্ন হেব
আর িবচােরর সময় েতামার জয় হেবই৷” গীতসংিহতা 51:4

5 আমরা যখন অনয্ায় কির তখন আেরা স্পষ্টভােব জানা যায় েয
ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ৷ তেব িক আমরা বলব েয ঈশ্বর যখন আমােদর
শািস্ত েদন তখন অনয্ায় কেরন? কােরা কােরা মেন েযমন িচন্তা
থােক আিম েসই রকম বলিছ৷ 6 ঈশ্বর যিদ নয্ায়পরায়ণ না হেতন,
তেব জগেতর িবচার করা তঁার দ্বারা সম্ভব হত না৷

7 েকউ আবার বলেত পােরন, “যিদ আমার িমথয্ার মধয্ িদেয়
ঈশ্বেরর মিহমা প্রকাশ পায় তেব পাপী িহেসেব আমার িবচার েকন
হয়?” 8 তাহেল একথা দঁাড়ায় েয, “এস আমরা মন্দ িকছু কির যােত
তার েথেক ভাল িকছু পাওয়া যায়৷” অেনেক আমােদর সমােলাচনা
কের বেল েয আমরা নািক এমিন িশক্ষা িদই৷ যঁারা এমন কথা বেল
তারা ভুল করেছ এবং তারা িবচাের েদাষী সাবয্স্ত হেবই৷
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সমস্ত েলাকই েদাষী
9 তাহেল িক আমরা ইহুদীরা অনয্েদর েথেক ভাল? না কখনই না,

কারণ আমরা এর আেগই বেলিছ েয ইহুদী বা অইহুদী সকেলই সমান৷
তারা সকেলই পােপর শিক্তর অধীন৷ 10 শােস্ত্র েযমন বেল:

“এমন েকউ েনই েয ধাির্মক; এমনিক একজনও েনই৷
11 এমন েকউ েনই েয েবােঝ৷

এমন েকউ েনই েয ঈশ্বরেক পাবার েচষ্টা কের৷
12 সকেলই ঈশ্বর হেত দূের সের েগেছ,

সকেলই অপদাথর্,
েকউই ভাল কাজ কের না, একজনও না!” গীতসংিহতা 14:1-3

13 “তােদর মুখ এক উনু্মক্ত কবর;
িজভ িদেয় তারা ছলনার কথা বেল৷” গীতসংিহতা 5:9

“তােদর বােকয্ সােপর িবষ ঢালা৷” গীতসংিহতা 140:3

14 “সবসময়ই তােদর মুেখ শুধু অিভশাপ ও কটু কথা৷” গীতসংিহতা
10:7

15 “রক্ত ঝরােনার কােজ তারা বয্গ্র;
16 তােদর চরণ েয পেথই যায়, েস পেথই েরেখ যায় িবনাশ ও
িবষাদ৷

17 শািন্তর পথ তারা কখনও েচেন িন৷” িযশাইয় 59:7-8

18 “ঈশ্বেরর জেনয্ তােদর শ্রদ্ধা েনই৷” গীতসংিহতা 36:1
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19 তাহেল আমরা েদখেত পািচ্ছ েয িবিধ-বয্বস্থা যা িকছু বেল তা
িবিধ-বয্বস্থার অধীন েলাকেদরই বেল৷ তাই মানুেষর আর অজুহাত
েদখাবার িকছু েনই, তােদর মুখ বন্ধ৷ সমস্ত জগত, ইহুদী িক অইহুদী,
ঈশ্বেরর সামেন েদাষী৷ 20 কারণ িবিধ-বয্বস্থা পালন করেলই েয
ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায় তা নয়, িবিধ-বয্বস্থা েকবল
পাপেক িচিহ্নত কের৷

ঈশ্বর িক কের মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন
21 িকন্তু এখন িবিধ-বয্বস্থা ছাড়াই ঈশ্বর েলাকেদর তঁার সমু্মেখ

ধাির্মক প্রিতপন্ন করার েয কাজ কেরেছন তা প্রকািশত হেয়েছ৷ িবিধ-
বয্বস্থা ও ভাববাদীরা এই নতুন পেথর কথাই বেল েগেছন৷ 22 যীশু
খ্রীেষ্টর ওপর িবশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন
হয়৷ যঁারাই খ্রীেষ্ট িবশ্বাস স্থাপন কের তােদর সবার জনয্ই এই কাজ
ঈশ্বর কেরন, কারণ তােদর মেধয্ েকান প্রেভদ েনই৷ 23 সকেলই
পাপ কেরেছ এবং ঈশ্বেরর মিহমা েথেক বিঞ্চত হেয়েছ৷ 24 িকন্তু
তারা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িবনামূেলয্ যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম পাপ েথেক
মুিক্তলাভ কের ঈশ্বেরর কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন হেযেছ৷ 25 ঈশ্বর
যীশুেক উৎসগীর্কৃত বিলরূেপআমােদর কােছ িদেলন েযন যারা তঁােক
িবশ্বাস কের, িবশ্বােসর মাধয্েমই তােদর পাপ সকল ক্ষমা হয়৷ ঈশ্বর
এই কােজর মাধয্েম েদখান েয িতিন সবর্দাই যা নয্ায় তাই কেরন৷
অতীেতও িতিন সিহষু্ণতা েদিখেয়িছেলন এবং েলাকেদর পাপ অনুযায়ী
শািস্ত েদন িন; 26 তঁার পুত্র যীশুেক দান কের আজও িতিন েদখান
েয িতিন নয্ায়বান৷ ঈশ্বর এই কাজ কেরেছন যােত িতিন িবচাের
নয্ায়পরায়ণ থােকন ও েয েকউ যীশুেত িবশ্বাস কের েসও ধাির্মক
প্রিতপন্ন হয়৷

27 েসজনয্ গবর্ করার মত আমােদর িকছুই রইল না, কারণ িবিধ-
বয্বস্থা পালেনর দ্বারা নয়, িবশ্বােসর বয্বস্থা দ্বারা গবর্ করার পথ রুদ্ধ
হল৷ 28 সুতরাং আমরা িবশ্বাস কির মানুষ িবিধ-বয্বস্থা পালেনর জনয্
যা কের তার দ্বারা নয়, িকন্তু িবশ্বােসই েস ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক
প্রিতপন্ন হয়৷ 29 ঈশ্বর েকবল ইহুদীেদর ঈশ্বর নন, িতিন অইহুদীেদরও
ঈশ্বর৷ 30 ঈশ্বর এক এবং একই উপােয় সকলেক উদ্ধার কেরন৷



েরামীয় 3:31 x েরামীয় 4:8

িতিন ইহুদীেদর িবশ্বােসর মাধয্েম ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ আবার িতিন
অইহুদীেদর তােদর িবশ্বােসর মাধয্েম ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন৷ 31 তেব
িবশ্বােসর পেথ চেল িক আমরা িবিধ-বয্বস্থােক বািতল কের িদিচ্ছ?
কখনই না৷ বরং িবশ্বােসর পেথ চেল আমরা িবিধ-বয্বস্থার যথাথর্
উেদ্দশয্ তুেল ধির৷

4

অব্রাহােমর দৃষ্টান্ত
1 তাহেল আমােদর পাির্থব িপতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বেন্ধ আমরা িক

বলব? িবশ্বাস সম্পেকর্ িতিন িক িশেখিছেলন? 2 যিদ িনেজর কােজর
জনয্ িতিন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেতন, তেব গবর্ করার মেতা তার িকছু
থাকত; িকন্তু ঈশ্বেরর সাক্ষােত িতিন গবর্ করেত পােরন িন৷ 3 শাস্ত্র এ
বয্াপাের বেল, “অব্রাহাম ঈশ্বের িবশ্বাস করেলন, আর েসই িবশ্বােসর
দ্বারাই িতিন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেলন৷”✡

4 েয েলাক কাজ কের তার মজুির েতা িনছক দান বেল নয় িকন্তু
তার নয্াযয্ পাওনা বেল গনয্ হয়৷ 5 িকন্তু েয মানুষ কাজ করার
বদেল ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের েসেক্ষেত্র তার িবশ্বাসই তােক ধাির্মক
প্রিতপন্ন কের৷ 6 দায়ুদও েসই একইভােব বেলেছন ধনয্ েসই বয্িক্ত
যােক ঈশ্বর তার কােজর দ্বারা নয় বরং তার িবশ্বােসর দরুন ধাির্মক
প্রিতপন্ন কেরন৷

7 “ধনয্ তারা,
যােদর অনয্ায় ক্ষমা করা হেয়েছ,
যােদর পাপ েঢেক রাখা হেয়েছ৷

8 ধনয্ েসই বয্িক্ত,
প্রভু যার পাপ গনয্ কেরন না৷” গীতসংিহতা 32:1-2

✡ 4:3: উদৃ্ধিত আিদ 15:6
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9 এখন এই েসৗভাগয্ িক শুধু যারা সুন্নত হেয়েছ তােদর জনয্?
অসুন্নতেদর জনয্ িক নয়? কারণআমরা বিল, “িবশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছেলন৷” 10 িকন্তুঅব্রাহােমর েকান অবস্থায়, তঁার
সুন্নত হবার আেগ, না পের? আসেল অসুন্নত অবস্থােতই িতিন ধাির্মক
প্রিতপন্ন হন৷ 11অসুন্নত অবস্থায় িতিন িবশ্বােসর দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন
হন এবং তার িচহ্ন িহসােব িতিন সুন্নত হেয়িছেলন৷ তাই অসুন্নত হেলও
যঁারা িবশ্বাস কের, অব্রাহাম তােদরও িপতা; তারাও ঈশ্বেরর সাক্ষােত
ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷ 12 যারা সুন্নত হেয়েছ অব্রাহাম তােদরও িপতা৷
তােদর সুন্নত হওয়ার সুবােদ েয তারা অব্রাহােমর সন্তান হেয়েছ তা
নয়৷ িকন্তু সুন্নত হবার পূেবর্ অব্রাহােমর েয িবশ্বাস িছল, ঐ েলাকরা
যিদ অব্রাহােমর েসই িবশ্বােসর পথ অনুসরণ কের থােক তেবই তারা
অব্রাহােমর সন্তান৷

িবশ্বােসর দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত
13জগেতর উত্তরািধকারী হবার েয প্রিতজ্ঞা ঈশ্বর অব্রাহাম ও তার

বংশধরেদর কােছ কেরিছেলন, তা িবিধ-বয্বস্থার মাধয্েম আেসিন
িকন্তু িবশ্বােসর দ্বারা েয ধাির্মকতা লাভ হয় তার মধয্ িদেয়ই েসই
প্রিতজ্ঞা করা হেযিছল৷ 14 কারণ যিদ িবিধ-বয্বস্থায় িনভর্ র েকউ
জগেতর উত্তরািধকারী হয় তেব িবশ্বােসর েকান অথর্ হয় না এবং
েসেক্ষেত্র প্রিতজ্ঞাও মূলয্হীন৷ 15 কারণ িবিধ-বয্বস্থা েমেন চলা না
হেল তা শুধুই ঈশ্বেরর েক্রাধ বেয় আেন৷ িবিধ-বয্বস্থা েযখােন েনই,
েসখােন তার লঙঘনও েনই৷

16 তাই ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতর পূণর্তা িবশ্বােসর ফেলই লাভ হয়, েযন
তা অনুগ্রেহর দান িহসােব গ্রহণ করা হয়৷ এইভােব অব্রাহােমর সব
বংশধরেদর জনয্ েসই প্রিতজ্ঞা দৃঢ়ভােব রেয়েছ৷ যােদর িবিধ-বয্বস্থা
েদওয়া হেয়েছ েকবল তােদর জনয্ই েসই প্রিতজ্ঞা রেয়েছ তা নয়,
িকন্তু তােদর জনয্ও েসই প্রিতজ্ঞা রেয়েছ যােদর অব্রাহােমর মেতা
িবশ্বাস রেয়েছ৷ এই প্রিতশ্রুিত তােদরই জনয্ যারা অব্রাহােমর মত
িবশ্বােস চেল৷ অব্রাহাম আমােদর সকেলরই িপতা৷ 17 শােস্ত্র েলখা
আেছ, “আিম েতামােক বহু জািতর িপতা করলাম৷”✡ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
✡ 4:17: উদৃ্ধিত আিদ 17:5
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অব্রাহাম আমােদর িপতা৷ িতিন েসই ঈশ্বের িবশ্বাস করেতন, িযিন
মৃতেক জীবন েদন ও যার অিস্তত্ব েনই তােক অিস্তেত্ব আেনন৷

18 অব্রাহােমর সন্তান হবার েকান আশা িছল না৷ িকন্তু অব্রাহাম
ঈশ্বের িবশ্বােস িস্থর িছেলন৷ আশা না থাকেলও আশা কের যািচ্ছেলন,
আর এই জনয্ই িতিন বহুজািতর িপতা হেত েপেরিছেলন৷ িঠক ঈশ্বর
েযমন বেলিছেলন, “েতামার বংশধররা আকােশর তারার মত অসংখয্
হেব৷”✡ 19অব্রাহােমর বয়স তখন একশ বছর, কােজই সন্তান লােভর
জনয্ তঁার ৈদিহক ক্ষমতা েশষ হেয় িগেয়িছল৷ তঁার স্ত্রী সারার সন্তান
ধারণ করার ক্ষমতা িছল না৷ অব্রাহাম এসব কথা িচন্তা কেরিছেলন,
িকন্তু ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বােস িতিন দুবর্ল হেয় পেড়ন িন৷ 20 ঈশ্বর েয
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তার পূণর্তার িবষেয় অব্রাহােমর েকান সেন্দহ
িছল না৷ অব্রাহাম অিবশ্বাস করেলন না বরং িতিন িবশ্বােস বলবান
হেয় উঠেলন এবং ঈশ্বেরর প্রশংসা করেলন৷ 21 ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন তা েয িতিন সফল করেত পারেবন েসই সম্বেন্ধ অব্রাহাম
সুিনিশ্চত িছেলন৷ 22 আর তাই, “এই িবশ্বাস তােক ঈশ্বেরর সমু্মেখ
ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরিছল৷”✡ 23 শােস্ত্র এই কথা শুধু েয তঁার জনয্ই
েলখা হেয়িছল তা নয়, 24ঐকথাগুিলআমােদর জনয্ও েলখা হেয়েছ৷
আমােদর িবশ্বাসেকও ঈশ্বর আমােদর পেক্ষ ধাির্মকতা িহসােব প্রিতপন্ন
করেলন৷ কারণ িযিন প্রভু যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত
কেরেছন, েসই ঈশ্বের আমরা িবশ্বাস কির৷ 25আমােদর পােপর জনয্
েসই যীশুেক মৃতুয্র হােত সমপর্ণ করা হল এবং আমােদর ঈশ্বেরর
সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন করার জনয্ যীশু মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত
হেয় উঠেলন৷

5
ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মকতা

1 িবশ্বােসর জনয্ আমরা ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ
বেল, প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর শািন্ত চুিক্ত
✡ 4:18: উদৃ্ধিত আিদ 15:5 ✡ 4:22: উদৃ্ধিত আিদ 15:6
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হেয়েছ৷ 2 খ্রীেষ্টর জনয্ই আমরা আমােদর িবশ্বােসর দ্বারা ঈশ্বেরর
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেয়িছ এবং দঁািড়েয় আিছ৷ আমরা আনন্দ কির েয এই
প্রতয্াশা িনেয় আমরা একিদন ঈশ্বেরর মিহমার অংশীদার হব৷ 3 এমন
িক সমস্ত দুঃখ কেষ্টর মেধয্ও আমরা আনন্দ কির, কারণ আমরা
জািন েয এইসব দুঃখ কষ্ট আমােদর ৈধেযর্য্য্র পেথ এিগেয় িনেয়
যায়৷ 4 ৈধযর্য্ আমােদর স্বভাবেক খঁািট কের েতােল এবং এই খঁািট
স্বভােবর ফেল জীবেন আশার উৎ পিত্ত হয়৷ 5 এই প্রতয্াশা কখনই
আমােদর িনরাশ কের না, কারণ পিবত্র আত্মার মাধয্েম ঈশ্বেরর
ভালবাসাআমােদর অন্তের েঢেল েদওয়া হেয়েছ৷ েসই পিবত্রআত্মােক
আমরা ঈশ্বেরর দানরূেপ েপেয়িছ৷

6 আমরা যখন শিক্তহীন িছলাম তখন খ্রীষ্ট আমােদর জনয্ প্রাণ
িদেলন৷ উপযুক্ত সমেয় খ্রীষ্ট আমােদর মত দুষ্ট েলাকেদর জনয্ প্রাণ
িদেলন৷ 7 েকান সৎ েলােকর জনয্ েকউ িনেজর প্রাণ েদয় না বলেলই
চেল৷ িযিন অেনয্র উপকার কেরেছন এমন েলােকর জনয্ হয়েতা বা
েকউ সাহস কের প্রাণ িদেলও িদেত পাের৷ 8 িকন্তু আমরা যখন পাপী
িছলাম খ্রীষ্ট তখনও আমােদর জনয্ প্রাণ িদেলন৷ আর এইভােব ঈশ্বর
েদখােলন েয িতিন আমােদর ভালবােসন৷

9ঈশ্বর খ্রীেষ্টর রেক্তর মাধয্েম আমােদর ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরেছন;
তেব এই সতয্িট আরও কত সুিনিশ্চত েয খ্রীেষ্টর মাধয্েম আমরা
ঈশ্বেরর েক্রাধ েথেক রক্ষা পাব৷ 10 আমরা যখন তঁার শত্রু িছলাম
তখন যিদ ঈশ্বর তঁার পুেত্রর মৃতুয্র মাধয্েম তঁার সেঙ্গ আমােদর িমলন
কিরেয় িনেলন, তাহেল িমলেনর পের এটা আরও কত িনিশ্চত েয
আমরা এখন তঁার পুেত্রর জীবেনর মাধয্েম উদ্ধার পাব৷ 11 শুধু েয
উদ্ধার পাব তা নয়, এখনআমরা ঈশ্বের আনন্দ কির৷ আমরা আমােদর
প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম েসই আনন্দ েপেয়িছ, যঁার মাধয্েম আমরা
এখন ঈশ্বেরর িমেত্র পিরণত হেয়িছ৷

খ্রীষ্ট ও আদম
12 একজেনর মধয্ িদেয় েযমন পৃিথবীেত পাপ এেসিছল, েতমিন

পােপর সােথ এেসেছ মৃতুয্৷ সকল মানুষ পাপ কেরেছ আর পাপ
করার জনয্ই সকেলর কােছ মৃতুয্ এল৷ 13 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা আসার
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আেগ জগেত পাপ িছল, অবশয্ তখন িবিধ-বয্বস্থা িছল না বেল ঈশ্বর
েলাকেদর পাপ গনয্ করেতন না; 14 িকন্তু আদেমর সময় েথেক
েমািশর সময় পযর্ন্ত মৃতুয্ সমােন রাজত্ব করিছল৷ ঈশ্বেরর আেদশ
অমানয্ করার দরুন আদম পাপ কেরিছেলন৷ িকন্তু যঁারা আদমেক
েদওয়া ঐসবআেদশ লঙঘন কের পাপ কের িন, মৃতুয্ তােদর ওপেরও
রাজত্ব করিছল৷
আসেল িযিন আসিছেলন, আদম িছেলন তঁার প্রিতরূপ৷ 15 িকন্তু

আদেমর অপরাধ েযরকম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দান েসই রকেমর
নয়, কারণ ঐ একিট েলােকর পােপর দরুন অেনেকর মৃতুয্ হল,
েসইরকমভােবই একজন বয্িক্ত যীশু খ্রীেষ্টর মধয্ িদেয় বহুেলাক
ঈশ্বেরর অনুগ্রহদােন জীবন লাভ করল৷ 16আরঈশ্বেরর অনুগ্রহদােনর
মধয্ িদেয় যা এল তা আদেমর একিট পােপর ফল েথেক িভন্ন, কারণ
একিট পােপর জনয্ েনেম এেসিছল িবচার ও পের দণ্ডাজ্ঞা; িকন্তু
বহুেলােকর পােপর পর এল ঈশ্বেরর িবনামূেলয্র দান৷ 17 একজন
পাপ করল, আর েসই এক বয্িক্তর অপরােধর জনয্ সকেলর ওপর
মৃতুয্ রাজত্ব করল; িকন্তু এখন যারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক অনুগ্রহ লাভ
কের ও ধাির্মক গনয্ হবার অিধকার দান িহেসেব পায়, তারা িনশ্চয়ই
েসই এক বয্িক্ত অথর্াৎ যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম জীবেনর পিরপূণর্তা িনেয়
রাজত্ব করেব৷

18 তাই আদেমর একিট পাপ েযমন সকেলর উপের মৃতুয্দণ্ড িনেয়
এল, েসই একইভােব খ্রীেষ্টর একিট নয্ায় কােজর মধয্ িদেয় তঁার
দ্বারা সকেলই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়েছআর তার ফেল
তারা প্রকৃত জীবেনর অিধকারী হেয়েছ৷ 19 সুতরাং েযমন একজেনর
অবাধয্তার ফেল সব েলাক পাপী বেল গনয্ হল, েসইরকমভােব েসই
একজেনর বাধয্তার ফেল অেনেক ধাির্মক প্রিতপন্ন হেব৷ 20 িবিধ-
বয্বস্থা েদওয়া হেয়িছল যােত পাপ বৃিদ্ধ পায়৷ িকন্তু েযখােন পােপর
বাহুলয্ হল েসখােন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আেরা উপেচ পড়ল৷ 21 এক
সময় েযমন পাপ মৃতুয্র মাধয্েম আমােদর ওপর রাজত্ব কেরিছল,
েসইরকম ঈশ্বর েলাকেদর ওপর তঁার মহা অনুগ্রহ দান করেলন যােত
েসই অনুগ্রহ তােদর ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন কের েতােল,
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আর এরই ফেল আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন
লাভ কের৷

6

পােপ মৃত িকন্তু খ্রীেষ্ট জীিবত
1 তাই েতামরা িক মেন কর েয আমরা পাপ করেতই থাকব যােত

ঈশ্বেরর অনুগ্রহ বৃিদ্ধ পায়? 2 েমােটই না৷ আমােদর পুরােনা পাপ
জীবেনর যখন মৃতুয্ হেয়েছ তখনআমরা িকভােবআবার পােপইজীবন
যাপন করেত পাির? 3 েতামরা িক ভুেল েগেল েয আমরা বাপ্তাইজ
হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর েদেহর অংশেত পিরণত হেয়িছলাম?
4 বাপ্তাইজ হওয়ােত আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ তঁার মৃতুয্েত সমািহত
হেয়িছলাম, যােত খ্রীষ্ট েযমন ঈশ্বেরর মহাশিক্তেত মৃতেদর মধয্ েথেক
পুনরুিত্থত হেয়িছেলন, েতমিনআমরাও তঁার সেঙ্গ পুনরুিত্থত হেয় এক
নতুন জীবেনর পেথ চলেত পাির৷

5 খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ করেলন আর আমরা তঁার মৃতুয্র মধয্ িদেয় তঁার
সেঙ্গ যুক্ত হলাম; সুতরাং খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত হেয়েছন
বেল, আমরাও তঁার পুনরুত্থােনর অংশীদার হব৷ 6 আমরা জািন েয
আমােদর পুরােনা জীবন খ্রীেষ্টর সেঙ্গ কু্রশিবদ্ধ হেয় মারা েগেছ,
যােত আমােদর পুরােনা পােপর জীবন ধ্বংস হয়৷ তাহেল আমরা আর
পােপর দাস হেয় থাকব না, 7কারণ যার মৃতুয্ হেয়েছ েস পােপর শিক্ত
েথেকও মুিক্ত েপেয়েছ৷

8 যিদ আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ মের থািক, আমরা জািন েয আমরা তঁার
সেঙ্গই জীিবত হব৷ 9আমরা জািন েয খ্রীষ্ট মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত
হেয় উেঠেছন, িতিন আর মরেত পােরন না৷ এখন তঁার ওপর মৃতুয্র
েকান কতৃ্তর্ ত্ব েনই৷ 10 খ্রীষ্ট মৃতুয্েভাগ কেরিছেলন পােপর শিক্তেক
িচরতের পরাভূত করার জনয্৷ এখন তঁার েয জীবন, েসই জীবন িতিন
ঈশ্বেরর জনয্ যাপন কেরন৷ 11 িঠক েসইভােব েতামরাও িনেজেদর
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পাপ সম্বন্ধীয় িবষেয় মৃত মেন কর এবং িনেজেদর েদখ েয েতামরা
খ্রীষ্ট যীশুেত সংযুক্ত েথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীিবত আছ৷

12 তাই েতামােদর ইহজীবেন পাপেক কতৃ্তর্ ত্ব করেত িদও না৷ যিদ
দাও তেব েতামােদর েদেহর মন্দ অিভলােষর অধীেনই েতামরা চলেত
থাকেব৷ 13তাই েতামােদর েদেহর অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ অধেমর্র হািতয়ার কের
পােপর কােছ তুেল িদও না৷ মন্দ কােজ েতামােদর েদহেক বয্বহার
কেরা না৷ ঈশ্বেরর হােত িনেজেদর তুেল দাও৷ েসই েলাকেদর মেতা
হও যঁারা পােপর সম্বেন্ধ মেরিছেলন এবং মৃতেদর মধয্ হেত পুনরুিত্থত
হেয় এখন ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীিবত আেছন৷ িনেজেদর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ
ধাির্মকতার হািতয়ার কের ঈশ্বেরর েসবায় িনেবদন কর৷ 14 পাপ আর
েতামােদর ওপর প্রভুত্ব করেব না, কারণ েতামােদর জীবন আর িবিধ-
বয্বস্থার অধীন নয় িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর অধীন৷

ধাির্মকতার দাস
15 তাহেল আমরা িক করব? আমরা িবিধ-বয্বস্থার অধীন নই;

ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর অধীন, তাই আমরা িক পাপ করেতই থাকব? না৷
16 েতামরা িনশ্চয় জান েয েতামরা যখন কােরা অনুগত হেব বেল
তারই হােত িনেজেদর দাসরূেপ তুেল দাও, তখন যার অনুগত হেল,
েতামরা তারই দাস৷ েতামরা পােপর দাস হেত পার বা ঈশ্বেরর অনুগত
হেত পার৷ পাপ আিত্মক মৃতুয্ আেন; িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগত থাকেল
েতামরা ধাির্মক প্রিতপন্ন হেব৷ 17অতীেত েতামরা পােপর দাস িছেল,
পাপ েতামােদর উপর কতৃ্তর্ ত্ব করত৷ িকন্তু ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানাই
কারণ েতামােদর কােছ েয িশক্ষা সমিপর্ত হেয়িছল তা পূণর্রূেপ পালন
করছ৷ 18 েতামরা পােপর দাসত্ব েথেক মুিক্ত েপেত এখন ধাির্মকতারই
দাস হেয়ছ৷ 19 েতামােদর বুঝেত কষ্ট হয় বেল এই িবষয়িট ৈদনিন্দন
জীবেনর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা েবাঝােত চাইিছ৷ েতামরা েতামােদর শরীেরর
অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ পােপর দাসেত্ব ও মেন্দর মেধয্ সঁেপ িদেয়িছেল, ফেল
েতামরা েকবল মন্দ উেদ্দেশয্ই জীবন যাপন করেত৷ েসইভােব এখন
েতামরা েতামােদর শরীেরর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ ধাির্মকতার দাসরূেপ সঁেপ
দাও; তাহেল েতামরা ঈশ্বের সমিপর্ত পিবত্র জীবন যাপন করেব৷
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20 অতীেত েতামরা যখন পােপর দাস িছেল, তখন ধাির্মকতার
বয্াপাের স্বাধীন িছেল৷ 21 েসই মন্দ কাজ েথেক িক ফসল তুেলছ?
তার জনয্ এখন েতামরা লজ্জা েবাধ করছ, কারণ এই সব কােজর
ফল মৃতুয্৷ 22 িকন্তু এখন েতামরা েসই পাপ েথেক মুক্ত হেয় ঈশ্বেরর
দাস হেয়ছ; তাই এখন েয ফসল েতামরা পাচ্ছ তা পিবত্রতার জনয্
এবং তার পিরণাম অনন্ত জীবন৷ 23কারণ পাপ েয মজুির েদয়, েসই
মজুির হল মৃতুয্৷ িকন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ কের যা দান কেরন েসই দান হল
আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেত অনন্ত জীবন৷

7
িববােহর দৃষ্টান্ত

1 ভাই ও েবােনরা, েতামরা যখন েমািশর িবিধ বয্বস্থা জান, তখন
েতামরা িনশ্চয়ই জান েয মানুষ যতিদন েবঁেচ থােক ততিদনই েস
িবিধ-বয্বস্থার অধীেন থােক৷ 2 েতামােদর কােছ একটা দৃষ্টান্ত িদই৷
একজন স্ত্রীেলাক িনয়ম মত, যতিদন তার স্বামী েবঁেচ থােক ততিদন
তার প্রিত দায়বদ্ধ থােক৷ স্বামী মারা েগেল েস িবেয়র িবিধ-বয্বস্থা
েথেক মুিক্ত পায়৷ 3 িকন্তু েসই স্ত্রীেলাক, তার স্বামী েবঁেচ থাকেত যিদ
অপর পুরুষেক িববাহ কের, েস বয্িভচার কের৷ তার স্বামী যিদ মারা
যায়, তাহেল েস িবেয়র িবিধ-বয্বস্থা েথেক মুক্ত হেয় যায়; আর তখন
েস যিদ অনয্ পুরুষেক িবেয় কের তাহেল েস বয্িভচােরর েদােষ েদাষী
হয় না৷

4 অতএব আমার ভাই ও েবােনরা, খ্রীেষ্টর েদেহর মাধয্েম
েসইভােবই েতামােদর পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্ হেয়েছ ও েতামরা িবিধ-
বয্বস্থার বন্ধন েথেক মুক্ত হেয়ছ৷ মৃতুয্ েথেক িযিন েবঁেচ উেঠেছন
এখন েতামরা তঁারই হেয়ছ৷ আমরা খ্রীেষ্টর হেয়িছ, েযন ঈশ্বেরর
উেদ্দেশয্ ফল উত্পন্ন করেত পাির৷ 5 অতীেত আমরা মানিবক পাপ
প্রকৃিত অনুসাের জীবনযাপন করিছলাম৷ িবিধ-বয্বস্থা পােপর েয়সব
প্রবৃিত্ত জািগেয় েতােল েসগুিল আমােদর েদেহ প্রবল িছল৷ যার ফেল
আমরা য়া করতাম তা আমােদর কােছ আিত্মক মৃতুয্ িনেয় আসত৷



েরামীয় 7:6 xviii েরামীয় 7:13

6 অতীেত িবিধ-বয্বস্থা আমােদর বন্দী কের েরেখিছল, িকন্তু এখন
আমােদর পুরােনা সত্ত্বার মৃতুয্ হেয়েছ এবং আমরা িবিধ-বয্বস্থার বন্ধন
েথেক মুক্ত হেয়িছ৷ এখন আমরা নুতন ধারায় ঈশ্বেরর েসবা কির,
পুরােনা িলিখত িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ শ অনুসাের নয় িকন্তু পিবত্রআত্মার
িনেদর্ েশ৷

পােপর িবরুেদ্ধ আমােদর সংগ্রাম
7 েতামরা হয়েতা ভাবছ েয আিম বলিছ িবিধ-বয্বস্থা এবং পাপ

একই বস্তু৷ না িনশ্চয়ই নয়৷ একমাত্র িবিধ-বয্বস্থার দ্বারাই পাপ িক
তা আিম বুঝেত পারলাম৷ আিম কখনই বুঝেত পারতাম না েয েলাভ
করা অনয্ায়৷ যিদ িবিধ-বয্বস্থায় েলখা না থাকত, “অপেরর িজিনেস
েলাভ করা পাপ৷”✡ 8কারণ পাপ ঐ িনেষধাজ্ঞার সুেযাগ িনেয় আমার
অন্তের তখন েলােভর আকষর্ণ জািগেয় তুলেত শুরু করল৷ তাই ঐ
আেদেশর সুেযাগ িনেয় আমার জীবেন পাপ প্রেবশ করল৷ বয্বস্থা না
থাকেল পােপর েকান শিক্ত থােক না৷ 9 এক সময় আিম িবিধ-বয্বস্থা
ছাড়াই েবঁেচ িছলাম; িকন্তু যখন িবিধ-বয্বস্থা এল তখন আমার মেধয্
পাপ বাস করেত শুরু করল৷ 10 তখন আিম আিত্মকভােব মৃতুয্ বরণ
করলাম৷ েয আেদেশর ফেল জীবন পাবার কথা েসই আেদশআমােক
মৃতুয্র মুেখ েঠেল িদল৷ 11 ঈশ্বেরর েসই আজ্ঞা িদেয়ই পাপ আমােক
ঠকাবার সুেযাগ েপল এবং তাই িদেয়ই আমােক আিত্মকভােব েমের
েফলল৷

12 তাহেল েদখা যােচ্ছ েয িবিধ-বয্বস্থা পিবত্র আর তঁার আজ্ঞাও
পিবত্র, নয্াযয্ ও উত্তম৷ 13 তাহেল যা উত্তম, তাই িক আমার কােছ
মৃতুয্ িনেয় এল? িনশ্চয়ই নয়৷ উত্তম িবষেয়র মধয্ িদেয় পাপ আমার
কােছ মৃতুয্ িনেয় এল যােত পাপেক পাপ বেল েচনা যায়৷ আজ্ঞােক
বয্বহার কের পাপেক অতীব পাপপূণর্ বেল েচনা েগল৷

মানুেষর অন্তেরর দ্বন্দ্ব
✡ 7:7: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:17; িদ্ব. িব. 5:21
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14আমরা জািন েয িবিধ-বয্বস্থা আিত্মক; িকন্তু আিম আিত্মক নই৷
ক্রীতদােসর মেতা পাপ আমার ওপর কতৃ্তর্ ত্ব কের৷ 15 িক করিছ তাই
আিম জািন না কারণ আিম যা করেত চাই তা কির না বরং েয মন্দ
িজিনস আিম ঘৃণা কির তাই কির৷ 16 আর আিম েয সব মন্দ কাজ
করেত চাই না যিদ তাই কির তাহেল বুঝেত হেব িবিধ-বয্বস্থা েয উত্তম
তা আিম েমেন িনেয়িছ৷ 17 আিম েযসব মন্দ কাজ করিছ তা আিম
িনেজ েয করিছ তা নয়, করেছ েসই পাপ যা আমার মেধয্ বাসা েবঁেধ
আেছ৷ 18 হঁয্া, আিম জািন যা ভাল তা আমার মেধয্ বাস কের না,
অথর্াৎ আমার অনািত্মক মানিবক প্রকৃিতর মেধয্ তা েনই৷ কারণ যা
ভাল তা করবার ইচ্ছা আমার মেধয্ আেছ িকন্তু তা আিম করেত পাির
না৷ 19 কারণ যা ভাল আিম করেত চাই তা কির না; িকন্তু েয অনয্ায়
আিম করেত চাই না কােজ তাই েতা কির৷ 20 যা আিম করেত চাই না
যিদ আিম তাই কির তাহেল েয পাপ আমার মেধয্ আেছ তা এই মন্দ
কাজ করায়৷

21 কােজই আমার মেধয্ এই িনয়মিট আিম লক্ষয্ করিছ েয, যখন
আিম সত্কাযর্ করেত ইচ্ছা কির তখনও মন্দ আমার মেধয্ থােক৷
22আমার অন্তর ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা ভালবােস৷ 23 িকন্তুআিম েদখিছ
েয আমার েদেহর মেধয্ আর একটা িবিধ-বয্বস্থা কাজ করেছ, যা েসই
িবিধ-বয্বস্থার সেঙ্গ লড়াই কের চেল, যা আমার মন গ্রহণ কেরেছ৷
আমার েদেহ েয িবিধ-বয্বস্থা কাজ করেছ তা হল পােপর িবিধ-বয্বস্থা
এবং এর হােত আিম বন্দী৷ 24 িক হতভাগয্ মানুষ আিম! েক আমােক
এই মরেদহ েথেক উদ্ধার করেব৷ 25 ঈশ্বর আমােক উদ্ধার করেবন!
আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম পিরত্রােণর দ্বারা ঈশ্বর আমােক
উদ্ধার করেবন৷
এইজনয্ আিম তঁােক ধনয্বাদ জানাই৷ তাহেল েদখিছ েয আিম মেন

ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থার দাস; িকন্তু আমার পাপ প্রকৃিতর িদক েথেক
আিম পাপ বয্বস্থারই দাস৷

8
আত্মােত জীবন
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1 তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুেত আেছ তারা িবচাের েদাষী সাবয্স্ত হেব
না৷ 2 কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত আত্মার েয িবিধ-বয্বস্থা জীবন আেন, তা
আমােক মুক্ত কেরেছ েসই পােপর বয্বস্থা েথেক যা মৃতুয্র কারণ হয়৷
3 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা যা পাের িন তা ঈশ্বর সাধন করেলন; কারণ
আমােদর স্বভাবজাত দুবর্লতার জনয্ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা শিক্তহীন
িছল৷ তাই িতিন তঁার িনেজর পুত্রেক আমােদর মত মনুষয্েদেহ
পাঠােলন, েযন িতিন মানুেষর পােপর জনয্ বিল হন৷ ঈশ্বর এইভােব
েসই মানবীয় েদেহ পাপেক মিণ্ডত করেলন৷ 4 েযন েদেহর বেশ নয়
িকন্তু আত্মার বেশ চলার দরুন আমােদর মেধয্ িবিধ-বয্বস্থার দাবী-
দাওয়াগুিল পূণর্ হয়৷

5 যারা পাপ প্রবৃিত্তর বেশ চেল তােদর মন পাপ িচন্তাই কের৷ িকন্তু
যারা পিবত্রআত্মার বেশ চেল, তারা পিবত্রআত্মা যা চান েসই অনুসাের
িচন্তা কের৷ 6আমােদর িচন্তা যিদ েদহ দ্বারা িনয়িন্ত্রত হয় তেব তার ফল
হয় মৃতুয্৷ িকন্তু যিদ পিবত্র আত্মা দ্বারা পিরচািলত হয় তেব তার ফল
হয় জীবন ও শািন্ত৷ 7তাই েয মন মানুেষর পাপ স্বভাব দ্বারা পিরচািলত
েস ঈশ্বর িবেরাধী, কারণ েস িনেজেক ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থার অধীেন
রােখ না৷ বাস্তেব েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর িবিধ-বয্বস্থা পালেন অসমথর্৷
8 যারা তােদর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা চািলত হয় তারা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট
করেত পাের না৷

9 িকন্তু েতামরা েতামােদর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা চািলত নও বরং
আত্মা দ্বারা চািলত; অবশয্ যিদ ঈশ্বেরর আত্মা েতামােদর অন্তের
িবরাজ কেরন তাহেল তুিম আত্মার দ্বারা চািলত হেব; িকন্তু যার মেধয্
খ্রীেষ্টর আত্মা েনই েস খ্রীেষ্টর নয়৷ 10 পােপর ফেল েতামােদর েদহ
মৃতুয্র অধীন, িকন্তু খ্রীষ্ট যিদ েতামােদর অন্তের থােকন, তেব পিবত্র
আত্মা েতামােদর জীবন দান কেরন, কারণ খ্রীষ্ট েতামােদর ঈশ্বেরর
সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরেছন৷ 11 ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্
েথেক জীিবত কেরেছন, আর ঈশ্বেরর আত্মা যিদ েতামােদর মেধয্
বাস কেরন তেব িতিন েতামােদর মরণশীল েদহেক জীবনময় করেবন৷
ঈশ্বরই যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থতকেরেছন, তঁার েযআত্মা
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েতামােদর মেধয্ আেছ িতিন েসই আত্মার দ্বারা েতামােদর েদহেক
সঞ্জীিবত করেবন৷

12 তাই ভাই ও েবােনরা, আমরা ঋণী িকন্তু েসই ঋণ আমােদর
ৈদিহক প্রবৃিত্তর কােছ নয়৷ আমরা অবশয্ই আর ৈদিহক প্রবৃিত্তর দ্বারা
জীবন পিরচািলত করব না৷ 13 কারণ যিদ েতামরা ৈদিহক প্রবৃিত্তর
দ্বারা চল তেব মরেব৷ িকন্তু পিবত্র আত্মার সাহােযয্ যিদ েদেহর মন্দ
কাজগুিল েথেক িবরত থাক তেব জীবন পােব৷

14 ঈশ্বেরর প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্বেরর আত্মার দ্বারা পিরচািলত হয়৷
15 েতামরা েয আত্মােক েপেয়ছ তা েতা দাসেত্বর আত্মা নয় েয
পুনরায় ভেয় থাকেব৷ বরং েতামরা েয আত্মােক েপেয়ছ তার দ্বারা
পুত্রত্ব েপেয়ছ; আর েসই আত্মােত আমরা ডািক, “আব্বা,” “িপতা৷”
16 পিবত্র আত্মা িনেজও আমােদর আত্মার সেঙ্গ সাক্ষয্ িদেয় বলেছন
েয আমরা ঈশ্বেরর সন্তান৷ 17আর যিদ সন্তান হই, তেব আমরা তঁার
উত্তরািধকারী এবং খ্রীেষ্টর সােথ উত্তরািধকারী, যিদ অবশয্ খ্রীষ্ট েযমন
দুঃখেভাগ কেরিছেলন, েতমিনআমরা তঁার সেঙ্গ দুঃখেভাগ কির,আর
তা করেল আমরা খ্রীেষ্টর সেঙ্গ মিহমািন্বত হব৷

ভিবষয্েত আমরা মিহমািন্বত হব
18 এখন আমরা দুঃখ েভাগ করিছ; িকন্তু আমােদর জনয্ েয

মিহমা প্রকািশত হেব তার সেঙ্গ বতর্ মান কােলর এই দুঃখেভাগ তুলনার
েযাগয্ই নয়৷ 19 িবশ্বসৃষ্টি বয্াকুল প্রতীক্ষায় রেয়েছ ঈশ্বর কেব তঁার
পুত্রেদর প্রকাশ করেবন৷ সমগ্র িবশ্ব এর জনয্ আকুল প্রতীক্ষায়
রেয়েছ৷ 20 িবশ্ব সৃষ্টিেক েতা বয্থর্তার বন্ধেন েবঁেধ রাখা হেয়েছ যিদও
তা তার িনেজর ইচ্ছায় নয় িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছায়, িযিন সৃষ্টিেক িনয়িন্ত্রত
অবস্থায় েরেখেছন৷ 21 তবুও িবশ্বসৃষ্টির এই আশা রেয়েছ েয েসও
একিদন এই অবক্ষেয়র দাসত্ব েথেক মুক্ত হেবআর ঈশ্বেরর সন্তানেদর
মিহমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হেব৷

22আমরা জািন েয এখন পযর্ন্ত ঈশ্বেরর সমস্ত সৃষ্টি বয্থায় আতর্ নাদ
করেছ েযমন কের নারী সন্তান প্রসেবর বয্থা েভাগ কের৷ 23 েকবল
েগাটা িবশ্ব নয়, আমরাও যঁারা পিবত্র আত্মােক উদ্ধােরর জনয্ প্রথম
ফলরূেপ েপেয়িছ, আমােদর েদেহর মুিক্তলােভর প্রতীক্ষায় অন্তের
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আতর্ নাদ করিছ৷ 24আমরা উদ্ধার েপেয়িছ তাই আমােদর অন্তের এই
প্রতয্াশা রেয়েছ৷ প্রতয্াশার িবষয় প্রতয্ক্ষ হেল তা প্রতয্াশা নয়৷ যা
পাওয়া হেয় েগেছ তার জনয্ েক প্রতয্াশা কের? 25আমরা যা এখনও
পাই িন তারই জনয্ প্রতয্াশা করিছ, ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গই তার জনয্ প্রতীক্ষা
করিছ৷

26একইভােব আমােদর দুবর্লতায় পিবত্র আত্মাও আমােদর সাহাযয্
করেত এিগেয় আেসন, কারণআমরা িকেসর জনয্ প্রাথর্না করব জািন
না, তাই স্বয়ং পিবত্র আত্মা আমােদর হেয় অবয্ক্ত আতর্ স্বের আেবদন
জািনেয় থােকন৷ 27 মানুেষর অন্তের িক আেছ ঈশ্বর তা েদখেত পান;
আর ঈশ্বর পিবত্র আত্মার বাসনা িক তা জােনন; কারণ পিবত্র আত্মা
ভক্তেদর হেয় ঈশ্বেরর ইচ্ছানুসাের েসই আেবদন কেরন৷

28 আমরা জািন েয সব িকছুেত িতিন তােদর মঙ্গেলর জনয্ কাজ
কেরন যারা ঈশ্বরেক ভালবােস, যারা তঁার সংকল্প অনুসাের আহুত৷
29জগৎ সৃষ্টির পূেবর্ ঈশ্বর যােদর জানেতন, তােদর িতিন তঁার পুেত্রর
মত করেবন বেল মনস্থকরেলন৷ এইভােব যীশু হেবন অেনক ভাইেদর
মেধয্ প্রথমজাত৷ 30 আেগ েথেক িতিন যােদর েবেছ েরেখিছেলন
তােদর আহ্বান করেলন; যােদর িতিন আহ্বান করেলন তােদর ধাির্মক
গনয্ করেলন এবং যােদর িতিন ধাির্মক গনয্ করেলন তােদর মিহমািন্বত
করেলন৷

খ্রীষ্ট যীশুর মেধয্ই ঈশ্বেরর ভালবাসা
31 এই সব েদেখ আমরা িক বলব? ঈশ্বর যখন আমােদরই পেক্ষ

তখন আমােদর িবপেক্ষ েক যােব? 32 িযিন তঁার িনজ পুত্রেকই িনষৃ্কিত
েদন িন, এমন িক আমােদর সকেলর জেনয্ তঁােক মৃতুয্র হােত সঁেপ
িদেলন, তখন িতিন তঁার পুত্রদােনর সেঙ্গ সবিকছুই িক আমােদর দান
করেবন না? 33ঈশ্বর িনেজর বেল যােদর মেনানীত কেরেছন, তােদর
িবরুেদ্ধ অিভেযাগ েক আনেব? ঈশ্বরই তােদর ধাির্মক কেরেছন৷
34 খ্রীষ্ট যীশু িযিন মারা েগেলন ও মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত হেয়
উঠেলন, িতিন ঈশ্বেরর ডানিদেক বেস আেছন আর আমােদর জনয্
ঈশ্বেরর কােছ িমনিত করেছন৷ 35খ্রীেষ্টর ভালবাসা েথেক েকান িকছুই
িক আমােদর িবিচ্ছন্ন করেত পাের? দুঃখ, দুদর্ শা, েক্লশ, সঙ্কট,
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তাড়না, দুির্ভক্ষ, নগ্নতা বা প্রাণসংশয় িক তরবািরর মৃতুয্? 36 েযমন
শােস্ত্র েলখা আেছ:

“েতামার জনয্ আমরা সমস্ত িদন মৃতুয্বরণ করিছ৷
েলাকচেক্ষ আমরা বিলর েমেষর মেতা৷” গীতসংিহতা 44:22

37 িকন্তু ঈশ্বর, িযিন আমােদর ভালবােসন তঁার দ্বারা আমরা ঐ
সবিকছুেত পূণর্ িবজয়লাভ কির৷ 38-39কারণআিম িনিশ্চতভােব জািন
েয েকান িকছুই প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িনিহত ঐশ্বিরক ভালবাসা েথেক
আমােদর িবিচ্ছন্ন করেত পারেব না, মৃতুয্ বা জীবন, েকান স্বগর্দূত বা
প্রভুত্বকারী আত্মা, বতর্ মান বা ভিবষয্েতর েকান িকছু, উেদ্ধর্ র বা িনেম্নর
েকান প্রভাব িকংবা সৃষ্ট েকান িকছুই আমােদর েসই ভালবাসা েথেক
িবিচ্ছন্ন করেত পারেব না৷

9
ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

1 আিম খ্রীেষ্টেত আিছ এবং সিতয্ বলিছ৷ পিবত্র আত্মা দ্বারা
পিরচািলত আমার িবেবকও বলেছ েয আিম িমথয্া বলিছ না৷ 2আিম
ইহুদী সমােজর জনয্ অন্তের সবসময় গভীর দুঃখ ও েবদনা অনুভব
করিছ৷ 3 তারা আমার ভাই ও েবান, আমার স্বজািত৷ তােদর যিদ
সাহাযয্ করেত পারতাম! এমন িক আমার এমন ইচ্ছাও জােগ েয
তােদর বদেল আিম েযন অিভশপ্ত এবং খ্রীষ্ট েথেক িবিচ্ছন্ন হই৷ 4তারা
ইস্রােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈশ্বর তােদর পুত্র হবার অিধকার িদেয়েছন,
িনেজর মিহমা েদিখেয়েছন, ধমর্ িনয়ম িদেয়েছন৷ ঈশ্বর তােদরই
েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা, সিঠক উপাসনা পদ্ধিত এবং তঁার
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ 5ঐ েলােকরাইআমােদর মহান িপতৃপুরুষেদর
বংশধর এবং খ্রীষ্ট এই জািতর মধয্ িদেয়ই পাির্থব জগেত এেসিছেলন৷
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ঈশ্বর, িযিন সবার ওপর কতৃ্তর্ ত্ব কেরন, যুেগ যুেগ িতিন প্রশংিসত েহান্!
আেমন!

6 আিম একথা বলিছ না েয ঈশ্বেরর েয প্রিতশ্রুিত তােদর জনয্
িছল তা িতিন পূণর্ কেরন িন৷ িকন্তু ইস্রােয়েলর সমস্ত মানুষই সিতয্কার
ইস্রােয়েলর েলাক নয়৷ 7 এমনও নয় েয অব্রাহােমর বংেশর বেলই
তারা সিতয্কােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিছেলন, “েকবল ইসহাক্ই
েতামার ৈবধ পুত্র হেব৷”✡ 8এর অথর্ হল এই েয ৈদিহকভােব জন্মপ্রাপ্ত
অব্রাহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান নয়৷ অব্রাহােমর প্রকৃত
বংশধর তারাই যারা অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের
জন্মলাভ কেরেছ৷ 9 িতিন অব্রাহামেক এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন:
“িনরুিপত সমেয় আিম পুনবর্ার আসব৷ তখন সারার এক পুত্র হেব৷”✡

10 শুধু তাই নয়, িরিবকাও একজন মানুেষর কাছ েথেকই সন্তান
েপেয়িছেলন, িতিন আমােদর পূবর্পুরুষ ইসহাক৷ 11-12 েসই সন্তান
দুিটর জন্ম হবার পূেবর্ ঈশ্বর িরিবকােক বেলিছেলন: “েতামার
সন্তানেদর মেধয্ েজয্ষ্ঠ কিনেষ্ঠর দাস হেব৷”✡ তােদর জেন্মর পূেবর্ই
ঈশ্বর এই কথা জািনেয়িছেলন কারণ ঈশ্বেরর সংকল্প অনুসাের তারা
মেনানীত হেয়িছল৷ েসই সন্তান মেনানীত হল তার কৃত েকান কেমর্র
জনয্ নয় বরং এইজেনয্ েয ঈশ্বর তােকইআব্বান কেরিছেলন৷ 13আর
শােস্ত্র েযমন বেল: “আিম যােকাবেক ভােলােবেসিছ, িকন্তু এেষৗেক
ঘৃণা কেরিছ৷”✡

14 তাহেল আমরা িক বলব? ঈশ্বের িক অনয্ায় আেছ? আমরা তা
বলেত পাির না৷ 15 ঈশ্বর, েমািশেক বেলিছেলন, “আিম যােক দয়া
করেত চাই, তােকই দয়া করব৷ যােক করুণা করেত চাই, তােকই
করুণা করব৷”✡ 16 তাই ঈশ্বর তােকই মেনানীত কেরন যােক করুণা
করেবন বেল িঠক কেরেছন৷ তাই মানুেষর েচষ্টা বা তার ইচ্ছার ওপর
তঁার মেনানয়ন িনভর্ র কের না৷ 17 শােস্ত্র আেছ ঈশ্বর ফেরৗণেক
উেদ্দশয্ কের বলেলন, “তুিমআমার জনয্ এই কাজকরেব, এইজনয্ই
✡ 9:7: উদৃ্ধিত আিদ 21:12 ✡ 9:9: উদৃ্ধিত আিদ 18:10-14 ✡ 9:11-12:
উদৃ্ধিত আিদ 25:23 ✡ 9:13: উদৃ্ধিত মালািখ 1:2-3 ✡ 9:15: উদৃ্ধিত যাত্রা
33:19
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আিম েতামােক রাজা কেরিছ, েযন েতামার মধয্ িদেয় আিম আমার
ক্ষমতা প্রকাশ করেত পাির ও সারা জগেতআমার নাম েঘািষত হয়৷”✡

18 েসজনয্ ঈশ্বর যােক দয়া করেত চান, তােকই দয়া কেরন আর
যার অন্তর ঈশ্বর কেঠার করেত চান, তার অন্তর কেঠার কের েতােলন৷

19 তাহেল েতামরা হয়েতা আমােক বলেত পার: “তেব ঈশ্বর েকন
পােপর জনয্ মানুষেক েদাষী কেরন?” কারণ ঈশ্বেরর ইচ্ছা েক
প্রিতেরাধ করেত পাের? 20 তা সতয্, িকন্তু তুিম েক? ঈশ্বরেক প্রশ্ন
করার েকান অিধকার েতামার েনই৷ মািটর পাত্র িক িনমর্াণকতর্ ােক প্রশ্ন
করেত পাের? মািটর পাত্র কখনও িনমর্াতােক বেল না, “তুিম েকন
আমােক এমন কের গড়েল?” 21 কাদামািটর ওপের কুেমােরর িক
েকান অিধকার েনই, েস িক একই মািটর তাল েথেক তার ইচ্ছামত
দুরকম পাত্র ৈতরী করেত পাের না? একিট িবেশষ বয্বহােরর জনয্
আর অনয্িট সাধারণ বয্বহােরর জনয্?

22 ঈশ্বর যিদও েচেয়িছেলন, েয েলােকেদর িবনােশর জনয্ প্রস্তুত
করা হেয়েছ তােদর ওপর িতিন তঁার েক্রাধ প্রকাশ করেবন ও তঁার
ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ েদেবন, তবু ঈশ্বর তঁার েক্রােধর পাত্রেদর প্রিত
অসীম ৈধযর্য্ েদিখেয়েছন৷ 23 যােত েসই দয়ার পাত্রেদর, যােদর
িতিন মিহমা প্রািপ্তর েযাগয্ কের ৈতরী কেরিছেলন, তােদর কােছ তঁার
মিহমার ঐশ্বয়র্ সম্বেন্ধ পিরচয় করােত পােরন৷ 24আমরাই েসই েলাক,
ঈশ্বর যােদর আহ্বান কেরেছন৷ ইহুদী বা অইহুদীর মধয্ েথেক ঈশ্বর
আমােদর আহ্বান কেরেছন৷ 25 এিবষেয় েহােশেয়র পুস্তেক েলখা
আেছ:

“যারা আমার েলাক নয়,
তােদর আিম িনেজর েলাক বলব,

েয িপ্রয়তমা িছল না
তােক আমার িপ্রয়তমা বলব৷” েহােশয় 2:23

26 “আর েযখােন ঈশ্বর বেলিছেলন
✡ 9:17: উদৃ্ধিত যাত্রা 9:16
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েতামরা �আমার েলাক নও�,
েসখােনই তােদর বলা যােব জীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান৷” েহােশয়
1:10

27 িযশাইয় ইস্রােয়ল সম্বেন্ধ উচ্চকেণ্ঠ বেলিছেলন:

“যিদও ইস্রােয়লীেদর সংখয্া সমুদ্র তীেরর বালুকণার মত অগিনত হয়,
তবুও তােদর মধয্ েথেক অবিশষ্ট িকছু মানুষ েশষ পযর্ন্ত উদ্ধার
পােব৷

28 িবচােরর বয্াপাের প্রভু এই পৃিথবীেত যা করেবন বেলেছন, িতিন তা
পূণর্ করেবন, িশিগ্গরই তা েশষ করেবন৷” িযশাইয়
10:22-23

29 এই রকম কথা িযশাইয় আেগই বেলিছেলন:

“সবর্শিক্তমান প্রভু যিদ আমােদর জনয্
িকছু বংশধর েরেখ না িদেতন

তেব এতিদেন আমরা সেদােমর তুলয্ হতাম,
আমরা এতিদেন ঘেমারার তুলয্ হতাম৷” িযশাইয় 1:9

30 তাহেল এসেবর অথর্ িক? অথর্ এই, যারা অইহুদী তারা ঈশ্বেরর
সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার েকান েচষ্টা কের িন; তােদরই ঈশ্বর
ধাির্মক প্রিতপন্ন করেলন৷ তােদর িবশ্বােসর জনয্ তারা ধাির্মক প্রিতপন্ন
হল৷ 31আর ইস্রােয়লীয়রা িবিধ-বয্বস্থা পালন করার মধয্ িদেয় ধাির্মক
প্রিতপন্ন হবার েচষ্টা কেরও কৃতকাযর্ হয় িন৷ 32 কারণ তারা তােদর
কৃতকােযর্র দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন হবার েচষ্টা কেরেছ৷ ধাির্মক প্রিতপন্ন
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হবার জনয্ তারা ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের িন, তারা বয্াঘাতজনক
পাথের ধাক্কা েপেয় েহঁাচট েখেয়েছ৷ 33 শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ:

“েদখ, আিম িসেয়ােন একিট পাথর রাখিছ
যােত মানুষ েহঁাচট েখেয় পেড় যােব;

িকন্তু যঁারা তঁার ওপর িবশ্বাস করেব তারা কখনও লজ্জায় পড়েব না৷”
িযশাইয় 8:14; 28:16

10
1 ভাই ও েবােনরা, আমার হৃদেয়র একান্ত কামনা এই, েযন সমস্ত

ইহুদী উদ্ধার পায়৷ ঈশ্বেরর কােছ এই আমার কাতর িমনিত৷ 2 আিম
ইহুদীেদর িবষেয় একথা বলেত পাির েয ঈশ্বেরর িবষেয় তােদর উৎসাহ
আেছ; িকন্তু এটা তােদর জ্ঞােনর ওপর িভিত্ত কের েনই৷ 3 েয পেথ
ঈশ্বর মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন তারা েসই পথ জােন না৷ তারা
িনেজেদর প্রেচষ্টায় ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত চায়৷ তাই
েয পেথ ঈশ্বর মানুষেক ধাির্মক প্রিতপন্ন কেরন, তা তারা গ্রহণ কের
িন৷ 4 খ্রীেষ্টর আগমেন িবিধ-বয্বস্থার যুগ েশষ হেয়েছ৷ এখন যঁারা
তঁােক িবশ্বাস কের তারাই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হয়৷

5 িবিধ-বয্বস্থা পালন কের ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া সম্পেকর্ েমািশ
বেল েগেছন, “েয বয্িক্ত এইসব িবিধ-বয্বস্থা পালন করেব েস তার
মধয্ িদেয়ই জীবন পােব৷”✡ 6 েয ধাির্মকতা ঈশ্বের িবশ্বাস েথেকজন্মায়
েস সম্বেন্ধ শােস্ত্র বেলেছ: “মেন মেন কখনও বেলা না, �ওপের স্বেগর্
েক যােব?� ” (এর অথর্, “খ্রীষ্টেক েক পৃিথবীেত নািমেয় আনেব?”)
7 বা “নীেচ পাতােল েক যােব?� ” (এর অথর্, “মৃতেদর মধয্ েথেক
েক খ্রীষ্টেক উেদ্ধর্ আনেব?”)

8 এ বয্াপাের শাস্ত্র বলেছ: “েসই িশক্ষা েতামার কােছই েতামার
মুেখ ও হৃদেয় আেছ৷”✡ েস িশক্ষা হল িবশ্বােসর িশক্ষা যা আমরা
✡ 10:5: উদৃ্ধিত েলবীয় 18:5 ✡ 10:8: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 30:12-14
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েলাকেদর কােছ বিল৷ 9 তুিম যিদ িনজ মুেখ যীশুেক প্রভু বেল স্বীকার
কর, এবং অন্তের িবশ্বাস কর েয ঈশ্বরই তঁােক মৃতেদর মধয্ েথেক
জীিবত কেরেছন তাহেল উদ্ধার পােব৷ 10কারণ মানুষ অন্তের িবশ্বাস
কের ধাির্মকতা লাভ করার জনয্ আর মুেখ িবশ্বােসর কথা স্বীকার কের
উদ্ধার পাবার জনয্৷

11 শাস্ত্র এই কথাই বেল েয: “েয খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কের েস কখনও
লজ্জায় পড়েব না৷”✡ 12 এেক্ষেত্র ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধয্ েকান
পাথর্কয্ েনই, একই প্রভু সকেলর প্রভু৷ যত েলাক তঁােক ডােক েসই
সকেলর ওপর িতিন প্রচুর আশীবর্াদ েঢেল েদন৷ 13 হঁয্া, শাস্ত্র বেল,
“েয েকউ তঁােক িবশ্বাস কের ডাকেব েস উদ্ধার পােব৷”✡

14 িকন্তু যঁােক তারা িবশ্বাস কের না তঁােক ডাকেব িক কেব? আর
যঁারা তঁার কথা েশােনিন তঁােক িবশ্বাসই বা িক কের করেব? েকউ প্রচার
না করেল তারা শুনেবই বা িক কের? 15 যঁারা প্রচার করেত যােব তারা
েপ্রিরত না হেল িক কের প্রচার করেব? হঁয্া, শােস্ত্র িকন্তু েলখা আেছ:
“সুসমাচার িনেয় যঁারা আেসন তােদর চরণযুগল িক সুন্দর৷”✡

16 িকন্তু ইহুদীেদর মেধয্ সকেলই েসই সুসমাচার গ্রহণ কেরিন৷
িযশাইয় িঠকই বেলেছন, “প্রভু আমরা য়া বেলিছ তা ক�জেনই িবশ্বাস
কেরেছ৷”✡ 17 সুতরাং সুসমাচার েশানার েভতর িদেয়ই িবশ্বাস উত্পন্ন
হয় আর েকউ খ্রীেষ্টর সুসমাচার েশানােল তখনই েলাকরা সুসমাচার
শুনেত পায়৷

18তাহেলআিমই িজজ্ঞাসা কির, “েলােক িক তঁার সুসমাচার শুনেত
পায় িন?” হঁয্া, তারা িনশ্চয়ই শুেনেছ এিবষেয় শাস্ত্র বলেছ:

“তােদর রব পৃিথবীর েকােণ েকােণ েপৗেঁচেছ,
তােদর বাকয্ পৃিথবীর সবর্ত্র েপৗেঁছ েগেছ৷” গীতসংিহতা 19:4

✡ 10:11: উদৃ্ধিত িযশ. 28:16 ✡ 10:13: উদৃ্ধিত েযােয়ল 2:32 ✡ 10:15:
উদৃ্ধিত িযশ. 52:7 ✡ 10:16: উদৃ্ধিত িযশ. 53:1
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19আবার আিম বিল, “ইস্রােয়লীয়রা িক বুঝেত পাের িন?” হঁয্া, তারা
বুঝেত েপেরিছল৷ ঈশ্বেরর হেয় প্রথেম েমািশ এই কথা বেলেছন:

“যঁারা জািত বেলই গনয্ নয়, এমন েলাকেদর মাধয্েম আিম েতামােদর
ঈষর্ািন্বত করব৷

অজ্ঞ জািতর দ্বারা েতামােদর কু্রদ্ধ করব৷” িদ্বতীয় িববরণ
32:21

20এরপর ঈশ্বেরর মুখপাত্র হেয় িযশাইয় যেথষ্ট সাহেসর সেঙ্গ বলেলন:

“যারা আমায় েখঁােজ িন
তারাই িকন্তু আমােক েপেয়েছ;

আর যারা আমােক চায় িন তােদর কােছই আিম িনেজেক প্রকাশ
কেরিছ৷” িযশাইয় 65:1

21 িকন্তু ইহুদীেদর সম্বেন্ধ ঈশ্বর বেলন,

“সমস্ত িদন ধের দুহাত বািড়েয় আিম তােদর জনয্ অেপক্ষা করিছ৷
িকন্তু তারা আমার অবাধয্ এবং তারা আমার িবেরািধতা কেরই
চেলেছ৷” িযশাইয় 65:2

11

ঈশ্বর তঁার েলাকেদর ভুেল যান িন
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1 তাহেল আিম িজজ্ঞাসা কির, “ঈশ্বর িক তঁার েলাকেদর দূের
সিরেয় িদেয়েছন?” িনশ্চয়ই না, কারণ আিমও অব্রাহােমর বংশধর,
িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর একজন ইস্রােয়লী৷

2 পূেবর্ই ঈশ্বর যােদর তঁার িনেজর েলাক বেল মেনানীত কেরিছেলন
তােদর িতিন দূের সিরেয় েদন িন৷ শােস্ত্র এিলয় সম্বেন্ধ িক বেল েতামরা
িক জান না? এিলয় যখন ইস্রােয়লীেদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
কেরিছেলন, 3 তখন িতিন বলেলন, “প্রভু তারা েতামার ভাববাদীেদর
হতয্া কেরেছ, েতামার সমস্ত য়জ্ঞেবদী ধ্বংস কেরেছ৷ আিমই একমাত্র
ভাববাদী এখনও জীিবত আিছ আর েলাকরা আমার প্রাণনােশর েচষ্টা
করেছ৷”✡ 4 িকন্তু ঈশ্বর তখন এিলয়েক িক উত্তর িদেয়িছেলন? ঈশ্বর
বলেলন, “এখনওআমার সাত হাজার েলাকেক বঁািচেয় েরেখিছ, যারা
আমার উপাসনা কের৷ এই সাত হাজার েলাক বােলর সামেন জানুপাত
কের িন৷”✡

5 িঠক েসই ভােবই এখনও িকছু েলাক আেছ, ঈশ্বর যােদর িনজ
অনুগ্রেহ মেনানীত কেরেছন৷ 6 ঈশ্বর যিদ তঁার েলাকেদর অনুগ্রেহ
মেনানীত কেরেছন, তেব তােদর কৃতকেমর্র ফেল তারা ঈশ্বেরর েলাক
বেল গনয্ হয় িন,কারণ তাই যিদ হত তেব ঈশ্বেররঅনুগ্রহআরঅনুগ্রহ
হত না৷

7 তেব বয্াপারিট দঁাড়াল এই: ইস্রােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাক্ষােত
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত চাইেলও সফলকাম হয় িন৷ িকন্তু ঈশ্বর যােদর
মেনানীত করেলন, তারাই ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক প্রিতপন্ন হল৷ বািক
ইস্রােয়লীয়রা তােদর অন্তঃকরণ কেঠার কের তুলল ও ঈশ্বেরর কথা
অমানয্ করল৷

8 শােস্ত্র তাই েলখা আেছ:

“ঈশ্বর তােদর এক জড়তার আত্মা িদেয়েছন৷” িযশাইয় 29:10
✡ 11:3: উদৃ্ধিত 1 রাজাবিল 19:10, 14 ✡ 11:4: উদৃ্ধিত 1 রাজাবিল 19:18
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“ঈশ্বর তােদর চকু্ষ রুদ্ধ কেরেছন, তাই তারা েচােখ সতয্ েদখেত পায়
না৷

ঈশ্বর তােদর কান বন্ধ কের িদেয়েছন, তাই তারা কােন সতয্
শুনেত পায় না,

এ কথা আজও সিতয্৷” িদ্বতীয় িববরণ 29:4

9 দায়ূদ এ সম্বেন্ধ বেলেছন:

“তােদর েভাজ েহাক্ ফঁােদর মেতা, জােলর মেতা যা তােদর ধের৷
তােদর পতন েহাক্◌্ ও তারা দণ্ড েভাগ করুক্৷

10 তােদর েচাখ রুদ্ধ হেয় যাক্ যােত তারা েদখেত না
পায় আর তারা কেষ্টর ভাের সবর্দা নুেয় থাকুক৷” গীতসংিহতা
69:22-23

11 আিম বিল ইহুদীরা েহঁাচট েখেয়িছল৷ েসই েহঁাচট েখেয়
তারা িক ধ্বংস হেয় িগেয়িছল? না৷ বরং তােদর ভুেলর জনয্ই
অইহুদীরা পিরত্রাণ েপেয়েছ৷ এটা ইহুদীেদর ঈষর্াতুর কের েতালার
জনয্ ঘেটিছল৷ 12 ইহুদীেদর েসই ভুল, জগেতর জনয্ মহা আশীবর্াদ
িনেয় এেসেছ৷ ইহুদীরা যা হারাল তােদর েসই ক্ষিত অইহুদীেদর সমৃদ্ধ
করল৷ তেব একথা িনিশ্চত েয পযর্াপ্ত সংখয্ক ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর
িদেক মন েদয় তেব জগত কত না আশীবর্াদ পূণর্ হেব৷

13 এখন আিম অইহুদীেদর বলিছ, আিম অইহুদীেদর জনয্ একজন
েপ্রিরত, আর আিম এই কাজ সাধয্মত করব৷ 14আিম আশা রািখ েয
আমার স্বজাতীয় ইহুদীেদর এেত অন্তজ্বর্ ালা হেব আর হয়েতা েসইভােব
িকছু েলাকেক আিম সাহাযয্ করেত পারব, েযন তারা উদ্ধার পায়৷
15 ঈশ্বর ইহুদীেদর েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয় জগেতর অনয্ েলাকেদর
িমত্র কের িনেলন৷ তাই ঈশ্বর ইহুদীেদর আবার যখন গ্রহণ করেবন
তার ফল িক হেত পাের? েস িক মৃেতর জীবন পাওয়ার মত অবস্থা
হেব না? 16 ময়দার তােলর েথেক ৈতরী প্রথম রুিট যিদ ঈশ্বরেক
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িনেবদন করা হয় তাহেল পুেরা তালটাই পিবত্র; আর একিট গােছর
িশকড় পিবত্র হেল তার সব শাখাই পিবত্র হেব৷

17 েসই জলপাই গােছর কেয়কিট শাখা েভেঙ্গ েগেল েসই জায়গায়
েতামার মত বুেনা জলপাইেয়র এক শাখা, ঐ গােছ কলম কের জুেড়
েদওয়া হেয়েছ৷ এখন তুিম আসলজলপাই গােছর বাকী শাখা প্রশাখার
সেঙ্গ েশকেড়র রস ও জীবনী শিক্ত েটেন িনচ্ছ৷ 18 সুতরাং, তুিম েসই
ভাঙ্গা শাখাগুিলর েচেয় িনেজেক উন্নত েভেব গবর্ কেরা না; িকন্তু
যিদ কর তাহেল মেন েরেখা েয েশকড়েক তুিম ধারণ করছ না বরং
েশকড়ই েতামােক ধারণ কের আেছ৷ 19তাহেল তুিম বলেতই পার েয
েতামােক কলম লাগাবার জেনয্ই শাখাগুেলা ভাঙা হেয়িছল৷ 20 হঁয্া,
িঠক৷ ঈশ্বের িবশ্বাস িছল না বেলই তােদর ভাঙ্গা হেয়িছল, আর েতামার
িবশ্বাস িছল বেলই তুিম েসই গােছর অংশরূেপ আছ, এর জনয্ গবর্
না কের বরং ভয় কর৷ 21 ঈশ্বর যখন েসই প্রকৃত শাখাগুিলই েকেট
েফেলিছেলন তখন িবশ্বাস না থাকেল িতিন েতামােকও েরহাই েদেবন
না৷

22 তাহেল ঈশ্বেরর দয়ার ভাব ও কেঠারভাব েদখ৷ যারা আর
ঈশ্বেরর অনুগামী হয় না তােদর িতিন দণ্ড েদন৷ িকন্তু ঈশ্বর েতামার
প্রিত দয়াবান হন যিদ তুিম তঁার দয়ায় অবস্থান করেত থাক৷ যিদ
না থাক তাহেল েতামােক েসই প্রকৃত গাছ েথেক েকেট েফলা হেব;
23 আর ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর কােছ িফের আেস, তঁােক িবশ্বাস কের
তেব ঈশ্বর ইহুদীেদর আবার গ্রহণ করেবন৷ তারা েযখােন িছল ঈশ্বর
তােদর েসখােন আবার জুেড় েদেবন৷ 24 বুেনা জলপাই গােছর শাখা
স্বাভািবকভােব উত্তম জলপাই গােছ লাগােনা হয় না; িকন্তু েতামরা
অইহুদীরা বুেনা জলপাই গােছর শাখার মত হেলও েতামােদর সকলেক
উত্তম জলপাই গােছর সেঙ্গ যুক্ত করা হল৷ সুতরাং ইহুদীরা উত্তম
জলপাই গােছর শাখা-প্রশাখা বেল তােদর েভেঙ্গ েফলা হেলও তােদর
িনজস্ব উত্তম গােছর সেঙ্গ আবার কত সহেজই না যুক্ত করা যােব৷

25 ভাই ও েবােনরা, আিম চাই েয েতামরা িনগূঢ় সতয্ েবাঝ
যােত িনেজর েচােখ িনেজেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল সতয্ েয
ইস্রােয়লীয়েদর িকছু অংশ শক্তগ্রীব হেয়েছ৷ অইহুদীেদর সংখয্া পূণর্
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না হওয়া পযর্ন্ত ইহুদীেদর েসই মেনাভাব বদলােব না৷ 26এইভােব সমগ্র
ইস্রােয়েলর উদ্ধার হেব৷ শােস্ত্র েলখা আেছ:

“িসেয়ান েথেক ত্রাণকতর্ া আসেবন৷
িতিন যােকােবর বংশ েথেক সব অধমর্ দূর করেবন৷

27আর তখন এই েলাকেদর সব পাপ হরণ কের
আিম তােদর সেঙ্গ আমার চুিক্ত স্থাপন করব৷” িযশাইয়
59:20-21; 27:9

28 সুসমাচার গ্রহণ করেত অস্বীকার কের ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু
হেয়েছ৷ েতামরা যঁারা অইহুদী েতামােদর সাহাযয্ করেতই এমন
হেয়েছ; িকন্তু েবেছ েনবার িদক েথেক ইহুদীরা এখনও ঈশ্বেরর
মেনানীত েলাক৷ তােদর িপতৃপুরুষেদর কােছ ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন েসই সুবােদ িতিন তােদর ভালবােসন৷ 29 ঈশ্বর কাউেক
আহ্বান জািনেয় ও দান কের অনুেশাচনা কেরন না৷ 30 একসময়
েতামরা ঈশ্বেরর অবাধয্ িছেল, িকন্তু এখন ইহুদীেদর অবাধয্তার
জনয্ েতামরা তঁার করুণা েপেয়ছ৷ 31 িঠক েতমনই েতামরা করুণা
েপেয়ছ বেল ইহুদীরা ঈশ্বেরর অবাধয্ হেয়েছ যােত ইহুদীরা ঈশ্বেরর
করুণা েপেত পাের৷ 32ঈশ্বর তােদর সকলেকই অবাধয্তায় বন্দী কের
েরেখেছন যােত িতিন সকেলর প্রিত দয়া করেত পােরন৷

ঈশ্বেরর প্রশংসা
33 হঁয্া, ঈশ্বর তঁার করুণায় কেতা ধনবান, তঁার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কেতা

গভীর তার িবচােরর বয্াখয্া েকউ করেত পাের না৷ তঁার পথ েকউ
বুঝেত পাের না৷ 34 শােস্ত্র েযমন বেল,

“প্রভুর মন েক েজেনেছ?
েকই বা তঁার মন্ত্রণাদাতা হেয়েছ?” িযশাইয় 40:13



েরামীয় 11:35 xxxiv েরামীয় 12:7

35 “আর েক-ই বা প্রথেম ঈশ্বরেক িকছু দান কেরেছ?
এমন েক আেছ যার কােছ ঈশ্বর ঋণী?” ইেয়াব 41:11

36কারণ ঈশ্বরই সবিকছু িনমর্াণ কেরেছন; সবিকছু তঁার মধয্ িদেয়ই
অিস্তেত্ব আেছ এবং তঁার জনয্ই রেয়েছ৷ িচরকাল ঈশ্বেরর মিহমা অটুট
থাকুক! আেমন৷

12
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীবন উৎসগর্ কর

1 ভাই ও েবােনরা, আমার িমনিত এই, ঈশ্বর আমােদর প্রিত দয়া
কেরেছন বেল েতামােদর জীবন ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ জীিবত বিলরূেপ
উৎসগর্ কর, তা তঁার কােছ পিবত্র প্রীিতজনক েহাক্৷ ঈশ্বেরর উপাসনা
করার জনয্ েতামােদর কােছ এ এক আিত্মক উপায়৷ 2 এই জগেতর
েলাকেদর মেতা িনেজেদর চলেত িদও না, বরং নতুন িচন্তাধারায়
িনেজেদর পিরবতর্ ন কর; েযন বুঝেত পার ঈশ্বর িক চান, েকানটা
ভাল, েকানটা তঁােক খুশী কের ও েকানটা িসদ্ধ৷

3 ঈশ্বর আমােক একিট িবেশষ বর দান কেরেছন, তাই েতামােদর
মেধয্ প্রেতয্কেক আমার িকছু বলার আেছ৷ িনেজর সম্বেন্ধ েযমন
ধারণা থাকা উিচত তার েথেক উঁচু ধারণা েপাষণ কেরা না; িকন্তু
ঈশ্বর যােক েয পিরমাণ িবশ্বাস িদেয়েছন েতামরা েসইমেতা িনেজেদর
সম্বেন্ধ ধারণা েপাষণ কর৷ 4আমােদর সকেলর েদহ আেছ আর েসই
েদেহ অেনক অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ আেছ৷ এই অঙ্গ প্রতয্ঙ্গগুিল একই কাজ
কের না৷ 5 িঠক েতমনই আমরা অেনেক িমেল খ্রীেষ্টেত েদহ গঠন
কির৷ আমরা েসই েদেহর অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ, এেক অপেরর সেঙ্গ সংযুক্ত৷

6আরঈশ্বেরর অনুগ্রহ অনুসােরইআমরা িভন্ন িভন্ন বরদান েপেয়িছ৷
েকউ যিদ ভাববাণী বলার বরদান েপেয় থােক তেব েস তার িবশ্বােসর
পিরমাণ অনুসাের ভাববাণী বলুক৷ 7 যার েসবা করবার বরদান আেছ
েস তা েসবা কেমর্ই প্রেয়াগ করুক৷ েয িশক্ষক, েস িশক্ষার দ্বারা
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েলাকেদর উৎসাহ িদক৷ 8 েয উপেদষ্টা, েস উপেদশ দােনর কাজ
করুক৷ যার অপরেক সাহাযয্দােনর ক্ষমতা আেছ, েস উদারভােবই
সাহাযয্ করুক৷ কতৃ্তর্ ত্ব যার হােত েস সযেত্নই কতৃ্তর্ ত্ব করুক৷ েয দয়া
কের, েস আনেন্দর সেঙ্গই তা করুক৷

9 েতামার ভালবাসা অকৃিত্রম েহাক্◌্৷ যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা
ভাল তােত আসক্ত থাক৷ 10 ভাই েবােনর মেধয্ েয পিবত্র ভােলাবাসা
থােক েসই ভােলাবাসায় েতামরা পরস্পরেক ভালবাস৷ অপর ভাই
েবােনেদর িনেজর েথেকও েবশী সম্মােনর েযাগয্ বেল মেন কর৷
11 প্রভুর কােজ িশিথল হেয়া না৷ আত্মায় উদ্দীপ্ত হেয়ই েতামরা প্রভুর
েসবা কর৷ 12আনন্দ কর, কারণ েতামােদর প্রতয্াশা আেছ৷ েতামরা
দুঃখকেষ্ট সিহষু্ণ হও; িনরন্তর প্রাথর্না কর৷ 13 েতামােদর য়া আেছ
তা অভাবী ঈশ্বেরর েলাকেদর সেঙ্গ ভাগ কের নাও৷ েতামােদর গৃেহ
অিতিথেদর স্বাগত জানাও৷

14 েতামােদর যারা িনযর্াতন কের তােদর জনয্ প্রাথর্না কেরা, েযন
ঈশ্বর তােদর আশীবর্াদ কেরন৷ তােদর মঙ্গল কামনা কর, অিভশাপ
িদও না৷ 15 েতামরা অপেরর সুেখ সুখী হও, যারা দুঃেখ কঁাদেছ তােদর
সেঙ্গ কঁােদা৷ 16 েতামরা পরস্পরএকপ্রাণ হেয় শািন্তেত থাক,অহঙ্কারী
হেয়া না৷ যারা দীনহীন মানুষ তােদর সেঙ্গ সম্পকর্ েরেখ চল৷ িনেজেক
জ্ঞানী মেন কের গবর্ কেরা না৷

17 েকউ অপরাধ করেল অপকার কের প্রিতেশাধ িনও না৷ সকেলর
েচােখ য়া ভাল েতামরা তা করেতই েচষ্টা কর৷ 18 যতদূর পার সকেলর
সেঙ্গ শািন্তেত থাকার েচষ্টা কের যাও৷ 19 আমার বনু্ধরা, েকউ
েতামােদর িবরুেদ্ধ অনয্ায় করেল তােক শািস্ত িদেত েযও না, বরং
ঈশ্বরেকই শািস্ত িদেত দাও৷ শােস্ত্র প্রভু বলেছন, “প্রিতেশাধ েনওয়া
আমার কাজ, প্রিতদান যা েদবার আিমই েদব৷” ✡ 20 িকন্তু েতামরা
এই কাজ কর,

“েতামােদর শত্রুরা কু্ষধাতর্ হেল
তােদর েখেত দাও,

✡ 12:19: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 32:35
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েতামােদর শত্রু তৃষ্ণাতর্ হেল
তােদর জল পান করাও৷

এই রকম করেল েতামরা তােক লজ্জায় েফেল েদেব৷” িহেতাপেদশ
25:21-22

21 মেন্দর কােছ পরাস্ত হেয়া না, বরং উত্তেমর দ্বারা মন্দেক পরাস্ত
কেরা৷

13
1 প্রেতয্ক মানুেষর উিচত েদেশর শাসকেদর অনুগত থাকা, কারণ

েদশ শাসেনর জনয্ ঈশ্বরই তােদর ক্ষমতা িদেয়েছন৷ যারা এমন শাসন
কােযর্য্ িনযুক্ত, ঈশ্বরই তােদর েসই কােজর ক্ষমতা িদেয়েছন৷ 2 তাই
েতা কতৃ্তর্ পেক্ষর িবেরািধতা েয কের, েস ঈশ্বর যা িস্থর কেরেছন
তারই িবেরািধতা কের৷ েতমন িবেরািধতা যঁারা কের তারা িনেজরাই
িনেজেদর শািস্ত েডেকআনেব৷ 3 েতামরা ভাল কাজ কেরা, শাসকবৃন্দ
েতামােদর প্রশংসা করেব৷ ভয় পাবার কারণ থােক তােদরই যারা মন্দ
কাজ কের৷ যিদ েতামরা কতৃ্তর্ পেক্ষর কাছ েথেক ভয় েপেত না চাও,
তেব যা ভাল তাই কর৷

4 শাসনকতর্ ারা আসেল েতামােদর ভােলার জনয্ ঈশ্বর িনেয়ািজত
দাস; িকন্তু েতামরা যিদ অনয্ায় কর তাহেল ভীত হবার কারণ িনশ্চয়
থােক৷ শািস্ত েদবার মেতা ক্ষমতা শাসেকর ওপর নয্স্ত আেছ, িতিন
েতা ঈশ্বেরর দাস; তাই যারা অনয্ায় কের, তােদর িতিন ঈশ্বেরর হেয়
শািস্ত েদন৷ 5 তাই েতামরা শাসনকতর্ ােদর অনুগত েথেকা৷ ঈশ্বেরর
েক্রােধর ভেয়ই েয েকবল তােদর অধীনতা স্বীকার করেব তা নয়,
িকন্তু েতামােদর িবেবক পিরষ্কার রাখার জনয্ও করেব৷

6 এই জনয্ পরস্পরেক েতামরা প্রাপয্ কর দাও, কারণ শাসনকাযর্
পিরচালনা করার জনয্ই তারা ঈশ্বর দ্বারা িনযুক্ত আেছন, আর েসই
কােযর্য্ তঁারা বয্স্তভােব সময় বয্য় কেরন৷ 7 েতামােদর কােছ যার যা
প্রাপয্ তােক তা িদেয় দাও৷ েয করআদায় কের তােক কর দাও; যােদর
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শ্রদ্ধা করা উিচত তােদর শ্রদ্ধা কর; যােদর সম্মান পাওয়া উিচত তােদর
সম্মান কর৷

অপরেক ভালবাসাই একমাত্র িবিধ-বয্বস্থা
8 শুধু পরস্পেরর প্রিত ভালবাসার ঋণ ছাড়া কােরা কােছ ঋণী

েথেকা না, কারণ যারা প্রিতেবশীেক ভালবােস, তারাই িঠকভােব
িবিধ-বয্বস্থা েমেন চলেছ৷ 9 আিম একথা বলিছ কারণ ঈশ্বেরর
এই আজ্ঞাগুিল অথর্াৎ, “বয্িভচার করেব না, নরহতয্া করেব না,
চুির করেব না, অপেরর িজিনস আত্মসাত্ করেব না”✡ আর অনয্
যা িকছু আেদশ িতিন িদেয়েছন েস সবগুিল সংেক্ষেপ এই একিট
আেদেশর মেধয্ই চেল আেস, “িনেজর মেতা েতামার প্রিতেবশীেক
ভালবােসা৷”✡ 10 ভালবাসা কখনও কােরার ক্ষিত কের না, তাই েদখা
যােচ্ছ ভালবাসােতই িবিধ-বয্বস্থা পালন করা হয়৷

11এখন েকান্ সময় তা েতা েতামােদরজানাইআেছ৷ হঁয্া, এখন েতা
ঘুম েথেক েজেগ ওঠার সময়, কারণ যখন আমরা খ্রীেষ্ট প্রথম িবশ্বাস
কেরিছলাম তখন অেপক্ষা এখন পিরত্রাণ আমােদর আেরা সিন্নকট৷
12 “িদন”শুরু হেতআর েদরী েনই৷ “রাত” প্রায় েশষ হল তাই জীবন
েথেক অন্ধকােরর িক্রয়াসকল পিরতয্াগ কের এস এখন পিরধান কির
আেলােকর রণসজ্জা৷ 13 েলাকরা িদেনর আেলায় েযমন চেল আেস
আমরাও তােদর মত সৎ পেথ চিল৷ আমরা েযন ৈহ-হল্লা পূণর্ েভােজ
েযাগ না িদই, মাতলািম না কির, েযৗন দুরাচার, উচৃ্ছঙ্খলতা েথেক দূের
থািক; িববাদ, ঈষর্া ও তেকর্ র মেধয্ না যাই৷ 14 িকন্তু েযন নব েবেশ
প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক পিরধান কির ও ৈদিহক কামনা বাসনা চিরতাথর্ করার
িচন্তায় আর মন না িদই৷

14
অপেরর সমােলাচনা কেরা না

1 িবশ্বােস েয দুবর্ল, এমন েকান ভাইেক েতামােদর মেধয্ গ্রহণ
করেত অস্বীকার কেরা না৷ তার িভন্ন ধারণা িনেয় তার সেঙ্গ তকর্ কেরা
✡ 13:9: উদৃ্ধিত যাত্রা 20:13-15, 17 ✡ 13:9: উদৃ্ধিত েলবীয় 19:18
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না৷ 2 এক একজন িবশ্বাস কের েয তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব িকছুই
েস েখেত পাের; িকন্তু েয িবশ্বােস দুবর্ল েস মেন কের েয েস েকবল
শাকসব্জী েখেত পাের৷ 3 েয বয্িক্ত সব খাবারই খায় েস েযন েয
েকবল সব্জীই খায়, তােক েহয় জ্ঞান না কের৷ আর েয মানুষ েকবল
সব্জী খায়, তারও উিচত সব খাবার খায় এমন েলাকেক ঘৃণা না করা,
কারণ ঈশ্বর তােকও গ্রহণ কেরেছন৷ 4 তুিম অেনয্র ভৃেতয্র েদাষ
ধরেব না৷ েস িঠক করেছ না ভুল করেছ তা তার মিনবই িঠক করেবন;
বরং প্রভুর দাস িনেদর্ াষই হেব কারণ প্রভু তােক ধাির্মক প্রিতপন্ন করেত
পােরন৷

5 েকউ হয়েতা মেন কের এই িদনিট ঐ িদনিটর েথেক ভাল, আবার
েকউ মেন কের সব িদনই সমান ভাল৷ প্রেতয্ক বয্িক্ত িনজ িনজ মেন
তার িবশ্বাস সম্বেন্ধ িস্থর িনশ্চয় েহাক্◌্৷ 6 েয েকান িদনেক িবেশষ
মযর্াদা িদেয় থােক েস প্রভুর উেদ্দেশয্ই তা কের৷ েতমিন েয মানুষ
সবরকম খাবারই খায়, েসও প্রভুর উেদ্দেশয্ই তা কের কারণ েস ওই
খাবােরর জনয্ ঈশ্বরেক ধনয্বাদ জানায়৷ এিদেক েয বয্িক্ত িকছু খাদয্
গ্রহেণ িবরত থােক েসও েতা প্রভুর উেদ্দেশয্ই তা কের৷

7 হঁয্া,আমরা সকেলই প্রভুর জনয্ েবঁেচ থািক৷ আমরা েকউ িনেজর
জনয্ েবঁেচ থািক না, েকউ িনেজর জনয্ মেরও যাই না৷ 8 আমােদর
েবঁেচ থাকা েতা প্রভুরই উেদ্দেশয্ েবঁেচ থাকা, আমরা যিদ মির তেব
েতা প্রভুর জনয্ই মির৷ তাই আমরা বঁািচ বা মির, েয ভােবই থািক না
েকন, আমরা প্রভুরই৷ 9 এইজনয্ই খ্রীষ্ট মৃতুয্ বরণ করেলন ও পুনরায়
েবঁেচ উঠেলন, যােত িতিন মৃত ও জীিবত সকেলরই প্রভু হেত পােরন৷

10 তাহেল েতামরা েকন খ্রীেষ্টেত েতামার এক ভাইেয়র েদাষ ধর?
েতামার ভাইেয়র েথেক তুিম ভাল, এমন কথাই বা ভাব িক কের?
আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর িবচারাসেনর সামেন দঁাড়ােত হেব৷ আর
ঈশ্বর আমােদর িবচার করেবন৷ 11 হঁয্া, শােস্ত্র েলখা আেছ:

“ �প্রেতয্ক বয্িক্ত আমার সামেন নতজানু হেব৷
প্রেতয্ক ওষ্ঠাধর স্বীকার করেব েয আিম ঈশ্বর,
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প্রভু বেলন, আমার জীবেনর িদবয্, এসব হেবই৷� ” িযশাইয়
45:23

12আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর কােছআমােদর জীবেনর িহসাব িদেত
হেব৷

অপরেক পােপ প্রেরািচত কেরা না
13 তাই এস, আমরা অেনয্র িবচার করা েথেক িবরত হই, বরং

আমরা িসদ্ধান্ত েনব েয আমরা এমন িকছু করব না যােত আমােদর
েকান ভাই বা েবান েহঁাচট খায় ও প্রেলাভেন পেড় পাপ কের৷ 14আিম
প্রভু যীশুেত িনিশ্চতভােব বুেঝিছ েয েকান খাবার আসেল অশুিচ নয়,
তা খাওয়া অনয্ায় নয়৷ তেব েকউ যিদ েসই খাবার অশুিচ ভােব,
তাহেল তার কােছ তা অশুিচ৷

15 েতামার খােদয্ যিদ েতামার ভাই আিত্মকভােব আহত হয় তাহেল
বুঝেত হেব েয তুিম আর ভােলাবাসার পেথ চলছ না৷ তুিম এমন
িকছু েখও না যা অেনয্র কােছ গ্রহণেযাগয্ নয়৷ এেত তার িবশ্বাস
আঘাত েপেত পাের, কারণ খ্রীষ্ট েসই বয্িক্তর জনয্ প্রাণ িদেয়িছেলন৷
16 তাহেল েতামার কােছ যা ভাল, তা েযন অপেরর কােছ িনিন্দত
না হয়৷ 17 ঈশ্বেরর রাজয্ খাদয্ পানীয় নয়, িকন্তু তা ধাির্মকতা, শািন্ত
ও পিবত্র আত্মােত আনন্দ৷ 18 েয এ িবষেয় খ্রীেষ্টর দাসত্ব কের, েস
ঈশ্বেরর প্রীিতপাত্র এবং মানুেষর কােছও পরীক্ষািসদ্ধ৷

19 তাই েসই সব কাজ যা শািন্তর পথ প্রশস্ত কের এবং পরস্পরেক
শিক্তশালী কের, এস, আমরা তাই কির৷ 20 িনছক খাদয্বস্তু িনেয়
ঈশ্বেরর কাজ পণ্ড কেরা না, কারণ সব খাদয্ই শুিচ ও খাওয়া যায়,
িকন্তু কােরা িকছু খাওয়া িনেয় যিদ অেনয্র পতন ঘেট তাহেল েতমন
িকছু খাওয়া অবশয্ই অনয্ায়৷ 21 েতামার ভাই যিদ েহঁাচট খায় ও পােপ
পিতত হয়, তাহেল মাংস আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই েশ্রয়৷
েতমন েকান কাজও না করা ভাল যার ফেল েতামার েকান ভাই বা
েবােনর পতন ঘটেত পাের ও েস পাপ কের৷

22 েতামরা যা ভাল বেল িবশ্বাস কর তা তুিম ও েতামার ঈশ্বেরর
মেধয্ই রাখ; কারণ েকউ যখন ভাল মেন কের েকান কাজ কের এবং
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েস যা করেছ েসই বয্াপাের যিদ তার িবেবক তােক েদাষী না কের,
তেব েসই বয্িক্ত ধনয্৷ 23 িকন্তু েকান িকছু খাবার বয্াপাের যার অন্তের
িদ্বধা থােক েস যিদ তবুও তা খায় তাহেল েস অবশয্ই েদাষী, কারণ েস
েতা িনেজর িবেবেকর িবরুেদ্ধ কাজ করল৷ েকউ যিদ িবশ্বাস করেত
না পাের েয এটা িঠক তেব েসই কাজ করা পাপ৷

15
1 আমােদর মেধয্ যারা িবশ্বােস বিলষ্ঠ হেয়িছ তােদর কতর্ বয্ েযন

যারা িবশ্বােস সবল তােদর দুবর্লতায় সাহাযয্ কির, েযন িনেজেদর খুশী
করার েচষ্টা না কির৷ 2 আমরা প্রেতয্েক বরং অপরেক খুশী করার
েচষ্টা করব, তা করেল তােদর সাহাযয্ করা হেব৷ তারা েযন িবশ্বােস
বলবান হেয় উঠেত পাের, েস েচষ্টা আমােদর অবশয্ই করা উিচত৷
3 খ্রীষ্টও িনেজেক সন্তুষ্ট করার কথা ভােবন িন৷ বরং শাস্ত্র েযমন
বেল: “যারা েতামােদর অপমান কেরেছ, েসই সব অপমান আমার
ওপরই এেসেছ৷”✡ 4 শােস্ত্র বহু আেগই েয সব কথা েলখা হেয়েছ তা
আমােদর িশক্ষা েদবার জনয্ই েলখা হেয়েছ৷ তা েলখা হেয়েছ েযন
তার েথেক ৈধযর্য্ ও শিক্ত আেস এবং অন্তের প্রতয্াশা জন্মায়৷ 5আিম
প্রাথর্না কির ঈশ্বর, িযিন সকল ৈধযর্য্ ও উৎসােহর উৎস, িতিন েযন
েতামােদর খ্রীেষ্টর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কের একমনা হেত সাহাযয্ কেরন৷
6 এইভােব েতামরা েযন সকেল িমিলত কেন্ঠ িযিন আমােদর প্রভু,
যীশুর িপতা, েসই ঈশ্বেরর মিহমা কীতর্ ন করেত পার৷ 7খ্রীষ্ট েতামােদর
গ্রহণ কেরেছন, তাই েতামরাও পরস্পরেক গ্রহণ কের কােছ েটেন
নাও, এেত ঈশ্বর মিহমািন্বত হেবন৷ 8 মেন েরেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর
িপতৃপুরুষেদর কােছ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা পূণর্ করার জনয্ই
খ্রীষ্ট ইহুদীেদর দাস হেয়িছেলন, েযন ঈশ্বর েয িবশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়৷
9খ্রীষ্ট এই কাযর্য্ সাধন করেলন েযন অইহুদীরা তঁার দয়া েপেয়েছ বেল
তঁার েগৗরব কের৷ শােস্ত্র েযমন েলখা আেছ:

“এই জনয্ই অইহুদীেদর মেধয্ আিম েতামার েগৗরব করব;
✡ 15:3: উদৃ্ধিত গীত 69:9
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েতামার নােমর প্রশংসা গান করব৷” গীতসংিহতা 18:49

10আবার শাস্ত্র বেল,

“অইহুদীরা, েতামরা ঈশ্বেরর মেনানীত েলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷”
িদ্বতীয় িববরণ 32:43

11 শাস্ত্র আেরা বেল,

“সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর প্রশংসা কর;
সমস্ত েলাক তঁার প্রশংসা করুক৷” গীতসংিহতা 117:1

12আবার িযশাইয় বলেছন,

“িযশেয়র একজন বংশধর আসেবন
িযিন সমস্ত অইহুদীেদর উপর কতৃ্তর্ ত্ব করেবন;
আর অইহুদী জািতবৃন্দ তঁার উপেরই আশা রাখেব৷” িযশাইয়
11:10

13 ঈশ্বর, িযিন েতামােদর মেধয্ আশার সঞ্চার কেরন, তঁার ওপর
প্রতয্াশা েতামােদর সকলেকআনন্দওশািন্তেত ভরপুর করুক৷ তাহেল
পিবত্র আত্মার শিক্তেত েতামােদর আশা আেরা উপেচ পড়েব৷

েপৗল তঁার কাজ সম্বেন্ধ বলেলন
14 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম সুিনিশ্চত েয েতামরা সবাই

উত্তমতায় পূণর্৷ আিম জািন েয েতামরা সব রকম জ্ঞান সঞ্চয় কেরছ,
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যােত পরস্পরেক িনেদর্ শ িদেত পার৷ 15 িকন্তু আিম কতকগুিল
বয্াপার মেন কিরেয় েদবার জনয্ সাহস ভের েতামােদর সবাইেক
িলখিছ, কারণ ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ বরদান কেরেছন৷ 16আিম
অইহুদীেদর মেধয্ কাজ করার জনয্ খ্রীষ্ট যীশুর েসবক হেয়িছ৷ আিম
যাজেকর মত তােদর মােঝ ঈশ্বেরর সুসমাচার প্রচার কির, যােত পিবত্র
আত্মা দ্বারা পিবিত্রকৃত অইহুদীরা ঈশ্বেরর গ্রহণেযাগয্ উপহার রূেপ
গ্রাহয্ হয়৷

17 তাই যীশু খ্রীেষ্ট আেছ এমন একজন িহসােব ঈশ্বেরর কাজ
করেতআিম গবর্েবাধ কির৷ 18আিম েয িনেজ িকছু কেরিছ, এমন কথা
বিল না৷ আমার বাকয্ ও কাযর্ দ্বারা অইহুদীেদর ঈশ্বেরর বাধয্ করার
জনয্ খ্রীষ্ট আমার মাধয্েম যা কেরেছন শুধু তা বলার সাহস আমার
আেছ৷ 19 িতিন নানা অেলৗিকক িচহ্ন ও আশ্চযর্য্ কােজর দ্বারা এবং
পিবত্র আত্মার পরাক্রেম আমার দ্বারা তা পূণর্ কেরেছন৷ তার ফেল
আিম েজরুশােলম েথেক শুরু কের ইলু্লিরকা পযর্ন্ত সমস্ত জায়গায়
খ্রীষ্ট িবষয়ক সুসমাচার প্রচােরর কাজ েশষ কেরিছ৷ 20 েযখােন খ্রীেষ্টর
নাম কখনও বলা হয় িন, েসখােন খ্রীেষ্টর সুসমাচার প্রচার করাইআমার
জীবেনর লক্ষয্৷ অেনয্র গঁাথা িভেতর ওপরআিম গেড় তুলেত চাই না৷
21 এ বয্াপাের শাস্ত্র বেল:

“যােদর কােছ তঁার সম্বেন্ধ িকছুই বলা হয় িন তারা েদখেত পােব;
আর যঁারা েশােনিন তারা বুঝেত পারেব৷” িযশাইয় 52:15

েরাম পিরদশর্েন েপৗেলর পিরকল্পনা
22এই জনয্ই বহুবার েতামােদর কােছ েযেত েচেয়ও বাধা েপেয়িছ৷
23 িকন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ েশষ হেয়েছ৷ বহুবছর

ধের েতামােদর সকেলর কােছ যাবার ইচ্ছা আমার িছল৷ 24তাই েস্পন
েদেশ যাবার পেথ েতামােদর সেঙ্গ েদখা করব; ঐ পথ িদেয় যাবার
সময় েতামােদর সেঙ্গ েদখা কের িকছু সময় আনেন্দ কাটােত পারব;
আশা কির েসই সমেয় েতামরা আমায় সাহাযয্ করেত পারেব৷
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25এখন আিম েজরুশােলেম যািচ্ছ েযন ঈশ্বেরর েলাকেদর সাহাযয্
করেত পাির৷ 26 েজরুশােলেম ঈশ্বেরর েলাকেদর মেধয্ েয গরীব
মানুষরা আেছন তােদর হােত েদবার জনয্ মািকদিনয়া ও আখায়ার
খ্রীষ্ট িবশ্বাসীরা িকছু চঁাদা তুেলেছন৷ 27ওেদর সাহাযয্ করা উিচত মেন
কেরই মািকদিনয়া ও আখায়া মণ্ডলীরা এই িসদ্ধান্ত িনেয়েছ৷ তােদর
সাহাযয্ করা উিচত, কারণ তারা অইহুদী হেলও ইহুদীেদর কাছ েথেক
আিত্মক আশীবর্ােদর সহভাগীতা েপেয়েছ৷ এ িবষেয় তারা ইহুদীেদর
কােছ ঋণী৷ 28আমার এই কাজ েশষ হেল আিম যখন জানব েয েসই
চঁাদা িঠকমেতা েপৗেঁচেছ তখন েতামােদর কােছ িকছুক্ষণ েথেক আিম
েস্পেন যাব৷ 29আিম জািন যখন েতামােদর সবার কােছ যাব, তখন
খ্রীেষ্টর পূণর্ আশীবর্াদ িনেয়ই যাব৷

30ভাই ও েবােনরা, েতামােদর কােছ আমার একান্ত িমনিত েতামরা
ঈশ্বেরর কােছ আমার জনয্ প্রাথর্না কর৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
েদাহাই িদেয় বলিছ, পিবত্র আত্মার ভােলাবাসায় প্রেণািদত হেয়
েতামরা আমার জনয্ ঈশ্বেরর কােছ িমনিত কর৷ 31 প্রাথর্না কর, েযন
িযহূিদয়ায় অিবশ্বাসীেদর হাত েথেক আিম রক্ষা পাই৷ প্রাথর্না কর েযন
েজরুশােলেমর জনয্ আমার েসবা েসখানকার পিবত্র বয্িক্তরা গ্রহণ
কেরন৷ 32তখন ঈশ্বেরর ইচ্ছা হেল আিম খুিশ মেনই েতামােদর কােছ
যাব এবং েতামােদর সেঙ্গ িকছুকাল েথেক িবশ্রাম পাব৷ 33 শািন্তদাতা
ঈশ্বর েতামােদর সকেলর সেঙ্গ সেঙ্গ থাকুন৷ আেমন৷

16
েপৗেলর বয্িক্তগত শুেভচ্ছাবাতর্ া

1 এখন আিম খ্রীেষ্টেত আমােদর েবান ৈফবীর জনয্ বলিছ৷
িকংিক্রয়াস্থ মণ্ডলীেত িতিন একজন িবেশষ েসিবকা৷ 2আিম অনুেরাধ
কির েতামরা প্রভুেত তঁােক গ্রহণ কেরা৷ ঈশ্বেরর েলাকরা েযভােব
অপরেক গ্রহণ কের েসইভােবই তঁােক গ্রহণ কেরা৷ েকান বয্াপাের যিদ
িতিন েতামােদর সাহাযয্ চান তেব তঁােক সাহাযয্ কেরা৷ িতিন অেনক
েলাকেক, এমনিক আমােকও খুব সাহাযয্ কেরেছন৷
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3 যীশু খ্রীেষ্টর েসবায় আমার সহকমীর্ িপ্রষ্কা ও আিক্কলােক শুেভচ্ছা
জািনও৷ 4 তারা তােদর জীবন িবপন্ন কের আমার জীবন
বঁািচেয়িছল৷ েকবল আিমই েয তােদর কােছ কৃতজ্ঞ তা নয়,
সমগ্র অইহুদী মণ্ডলীও তােদর কৃতজ্ঞতা জািনেয়েছ৷

5 তােদর গৃেহ েয মণ্ডলী সমেবত হন, তােদরও শুেভচ্ছা জািনও৷
আমার িপ্রয় বনু্ধ ইেপিনতেকও শুেভচ্ছা জানাও, এিশয়ার মেধয্
েসই প্রথম ধমর্ান্তিরত হেয় খ্রীষ্ট ধমর্ গ্রহণ কের৷

6 মিরয়মেক শুেভচ্ছা জািনও কারণ েস েতামােদর সকেলর জনয্
কেঠার পিরশ্রম কেরেছ৷

7 আন্দ্রনীক ও যূিনয়েক শুেভচ্ছা জািনও, তঁারা আমার স্বজািত,
আমার সেঙ্গ তঁারা কারাগাের বন্দী িছেলন৷ তঁারা েপ্রিরতেদর
মেধয্ িবিশষ্ট বয্িক্ত৷ আমার আেগই তঁারা খ্রীেষ্ট িছেলন৷

8 প্রভুেত আমার িপ্রয় বনু্ধ আমিপ্লয়াতেক শুেভচ্ছা জািনও৷
9 উব্বর্ানেক শুেভচ্ছা জািনও, িতিন খ্রীষ্টেত আমােদর সহকমীর্৷

আমার িপ্রয় বনু্ধ স্তাখুেক শুেভচ্ছা জািনও৷ 10আিপিল্লেক শুেভচ্ছা
জািনও, িতিন একজন পরীক্ষা িসদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান৷

আিরষ্টবুেলর পিরবােরর সকলেক আমার শুেভচ্ছা জািনও৷
11 েহেরািদয়ান, িযিন আমার মেতাই একজন ইহুদী, তঁােক
শুেভচ্ছা জািনও;

নাির্কেসর পিরবােরর মেধয্ যারা প্রভুর, তােদর সকলেক আমার
শুেভচ্ছা জািনও৷ 12 ত্রুেফণা এবং কু্রেফাষােক শুেভচ্ছা
জািনও, এই মিহলারা প্রভুর জনয্ খুবই পিরশ্রম কেরন৷

আমার েসই িপ্রয় বান্ধবী পষীর্েক শুেভচ্ছা জািনও, িযিন প্রভুর জনয্
কেঠার পিরশ্রম কেরেছন৷

13 রূফেক শুেভচ্ছা জািনও৷ েস প্রভুেত এক িবেশষ বয্িক্ত, তার
মােক শুেভচ্ছা জািনও৷ িতিনও আমার মােয়র মেতা;

14 আর অসুংিক্রত, িফ্রেগান, হিম্মর্পােত্রাবা, হম্মর্া ও তােদর সেঙ্গ
সমিবশ্বাসী ভাইেদরও আমার শুেভচ্ছা জািনও৷

15 িফললগ, যুিলয়া, নীিরয় ও তার েবান ওলুম্প ও তঁােদর সেঙ্গ েয
সব ঈশ্বেরর ভক্তরা আেছন তঁােদরও আমার শুেভচ্ছা জািনও৷
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16 পিবত্র চুম্বন িদেয় পরস্পরেক শুেভচ্ছা জািনও৷
এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী েতামােদর সবাইেক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷

17 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর িবেশষভােব অনুেরাধ
করিছ,যারা দলাদিল সৃষ্টি কের ও পাপেক প্রেরািচত কের তােদর প্রিত
লক্ষয্ রাখেত৷ েতামরা েয সতয্ িশক্ষা েপেয়ছ তারা তার িবেরাধী৷
এমন েলাকেদর েথেক দূের েথেকা৷ 18 এমন েলাকরা আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর েসবা কের না৷ তারা িনেজেদর খুশী করেতই কাজ কের
চেলেছ৷ তারা েমালােয়ম ও িমষ্টি-িমষ্টি কথা বেল েসই েলাকেদর
ভুিলেয় থােক, যারা মন্দ জােন না৷ 19 েতামােদর বাধয্তার কথা সবাই
শুেনেছ আর েসইজনয্ আিম েতামােদর ওপের খুশী হেয়িছ৷ আিম চাই
েতামরা সবাই যা ভাল তা িচেন গ্রহণ কর এবং মন্দ েথেক দূের থাক৷

20 শািন্তর ঈশ্বর শীঘ্রই েতামােদর পােয়র নীেচ শয়তানেক িপেষ
েফলেবন৷
আমােদর প্রভু যীশুর অনুগ্রহ েতামােদর সবার সেঙ্গ থাকুক৷
21 আমার সহকমীর্ তীমিথ েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন; আর

আমার মত জািতেত ইহুদী লুিকয়, যােসান ও েসািষপাত্র েতামােদর
শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷

22 আিম তির্ত্তয়, েপৗেলর হেয় এই িচিঠিট িলখিছ, আিমও প্রভুর
নােম েতামােদর শুেভচ্ছা জানাই৷

23 আিম যঁার আিতথয্ গ্রহণ কেরিছ, যঁার বািড়েত েগাটা মণ্ডলী
সমেবত হয় েসই গাইয়াসও েতামােদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ ইরাস্ত,
িযিন এই শহেরর েকাষাধয্ক্ষ ও আমােদর ভাই কাত্তর্ তঁারাও েতামােদর
শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ 24 *

25 যীশু খ্রীেষ্টর িবষেয় েয সুসমাচার আিম প্রচার কির, েসই
সুসমাচােরর মধয্ িদেয় েতামােদর িস্থর রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বেরর আেছ৷
অেনক যুগ ধের ঈশ্বর তঁার েগাপন উেদ্দেশয্র িবষয় কােরার কােছ
জ্ঞাত কেরন িন; িকন্তু এখন সুসমাচােরর মাধয্েম তা প্রকাশ েপেয়েছ;
* 16:24: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 24 যুক্ত করা হেয়েছ: “আমােদর প্রভু যীশু
খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সেঙ্গ থাকুক৷” আেমন৷
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আর আিম েসইমত তা প্রচার কেরিছ৷ 26অনন্ত ঈশ্বেরর আেদশ মেতা
ভাববাদীেদর বাণীর মধয্ িদেয় সবজািতর েলাকেদর কােছ তা জানােনা
হেয়েছ েযন তারা খ্রীেষ্টর ওপর িবশ্বাস কের ঈশ্বেরর বাধয্ হেত পাের৷
27 যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েম িচরকাল একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বেরর মিহমা
েহাক্৷ আেমন৷
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