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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ৭ নম্বর িছপারা
পয়লা কিরিন্থয়া

পিরিচিত
পিবত্র আছমািন িকতাবর অউ িছপারা আল্লা পাকর হুকুেম হজরত

ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত পাউলুেছ (রা:) িচিঠর আকাের
েলখছইন। ইখান অইেলা কিরন্থ জমাতর েগেছ তান েলখা পয়লা
ছিহফা। অনুমান করা অয়, হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার
২০ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ।
েরামান বাদশাইর িভতের গ্রীস েদশর রাজধািন কিরন্থআিছল কায়-

কারবারর লািগ নািম-দািম এক টাউন। ই টাউেনা বউত েবশয্া-বািজ
সহ নানান নমুনার িজনার কাম আিছল।
সাহািব হজরত পাউলুেছ দুছরা বার তবিলিগ সফরর কােলা পয়লাউ

অউ টাউেনা তশিরফ আনিছলা (সাহািব নামা ১৮ রুকু েদখউক্কা)।
তাইন কিরন্থ টাউন থািক িফিরয়া আওয়ার িতন বছর বােদ েযবলা
ইিফছ টাউেনা তবিলগ করাতআইলা,অউ সময় কিরন্থজমাতর মুরিব্ব
অকেল খবর িদলা, জমাতর মােজ নানান নমুনার গন্ডেগাল আর ভুল
তািলেম ভির েগেছ।
জমাতর এবাদত-বেন্দিগর মােজ এরা গাইিব ভাষায় মাতাের বউত

দাম িদরা। েতউ হজরত পাউলুেছ তারাের পরািমশ িদলা পীরািক মাত
মাতার লািগ। অউ দুইও িনয়ামতউ আল্লাই পাক রুহর দান, তা-ও
পীরািক মাত মাতাের তাইন েবিশ দাম িদছইন, কারন অউ মােত মানেষ
আল্লাই মুনশা, েহদায়ত আর হুিশয়াির পায়।
আেরা খবর পাইলা, ইমানদার অকলর মােজ খুব েবিশ দলাদিল,

িজনার কাম, মামলা-মকদ্দমা, িবশৃংখলা, মদ খাওয়া, আর ভন্ডািম
চেলর। তাইন অউ জগইনয্ কাম-কাজের, হজরত মুছার (আ:)
জমানার নাফরমান বিন ইসরাইলর লেগ তুলনা করছইন (১০ রুকু
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েদখউক্কা)। তারাের েতৗবা করার পরািমশ িদয়া অউ মুলয্বান িচিঠ
েলখছইন, যােত ইমানদার অকেল গুনার কাম ছািড়য়া, আল্লার ডর-
খেফ পাক-পিবত্র িজেন্দিগর পেথ িফিরয়া আইন, আর তারা পিবত্র
মহব্বতর আিশক অইন। মহব্বতউ অইেলা হকল থািক বড় ধন।
এরমােজ আেছ,
(ক) ছালাম জানািন ১:১-৯ আয়াত
(খ) আল্লার জমাতর দায়-দািয়ত্ব ১:১০-৪:২১
(গ) মানষর েযৗবন আর পিরবারর তািলম ৫-৭ রুকু
(ঘ) ইছায়ী মুিমন আর েদব-েদবীর পুজা ৮:১-১১:১ আয়াত
(ঙ) জমােতা আল্লার এবাদত-বেন্দিগ ১১:২-১৪:৪০
(চ) মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠা ১৫ রুকু
(ছ) িবদািয় পরািমশ আর েদায়া ১৬ রুকু

ছালাম জানািন
1আিম পাউলুছ, আল্লা পাকর মির্জেয় আল্লাই দাওত পাইয়া হজরত

ইছা আল-মসীর একজন সাহািব অইিছ। আিম আর আমার মুিমন
ভাই েসািছেন, 2 কিরন্থ টাউনর আল্লার জমাতর মানষর েগেছ,
মািন তুমরার েগেছ েলখরাম। হজরত ইছা আল-মসীর তিরকা কবুল
করায় আল্লায় তুমরাের পাক-পিবত্র করছইন আর তান আপন বন্দা
অইবার লািগ দাওত িদছইন। তুমরার েগেছ আর অইনয্ানয্ জাগার যত
মানেষ আমরার হজরত ইছা আল-মসীের মািলক কইয়া মানইন, তারা
হকলর েগেছ আমরা অউ িচিঠ খান েলখরাম। তাইন তারারও মািলক,
আমরারও মািলক।

3আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক আর হজরত ইছা আল-মসীেয়
তুমরাের রহমত আর শািন্ত দান করউক্কা।

4 আিম হােমশা তুমরার লািগ আমার আল্লার দরবােরা শুকিরয়া
আদায় কির, কারন ইছা আল-মসীর তিরকা কবুল করায় তুমরা আল্লার
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রহমতর তেলআইেছা। 5অউ রহমত অইেলা, হজরত ইছা আল-মসীর
লেগ শিরক অইয়া তুমরা হকল নমুনায় মাত-কথা মাতা আর আখল-
ইিলেম ধিন অইেছা। 6অখন েদখা যার, আল-মসীর েবয়াপাের আমরা
েযতা তািলম িদছলাম, ইতা তুমরার িদেলা গািথয়া রাখেছা। 7 আর
হজরত ইছা আল-মসীেয় দুছরা বার তশিরফ আনার লািগ তুমরা বার
চাইরায়, এরমােজ আল্লার েদওয়া বাতুিন েখমতার েযকুনু িনয়ামত
পাইেত তুমরার অভাব অর না। 8 আিম জািন, আমরার হজরত ইছা
আল-মসীেয় তুমরাের আেখর পযর্ন্ত ইমােন মজবুত রাখবা, যােত
তাইন আইবার আগ পযর্ন্ত তুমরা পুরাপুর িনখুত রইবায়। 9আল্লা পাক
েতা হকআর খািট, তাইন েযলা কইন অলা অয়। তাইন তুমরাের দাওত
িদছইন, তুমরা যানু তান খাছ মায়ার জন ইছা ইবনুল্লার লেগ খািতর-
সম্পকর্ রােখা, এইনউ আল-মসী, আমরার মািলক।
আল্লার জমাতর দায়-দািয়ত্ব (১:১০-৪:২১)

জমাতর মােজ দলাদিল
10 েত ভাই অকল, হজরত ইছা আল-মসীর অইয়া আিম তুমরাের

জুড় আেত িমনত কিরয়ার, তুমরা হকল এক অও। তুমরার মােজ কুনু
দলাদিল না রউক, এক মন আর এক মত অও। 11 হুেনা, কুলুয়া
িবিবর বািড়র মানষর েগছ থািক জানলাম, তুমরার মােজ কাইজ্জা-
ফসাদ চেলর। 12 আিম হুনলাম, তুমরার মােজ েকউ কয়, “আিম
পাউলুছর দলর,” েকউ কয়, “আিম আপল্লছর দলর,” েকউ কয়,
“আিম িপতরর দলর,” আর েকউ কয়, “আিম আল-মসীর দলর।”

13 েত কওছাইন, আল-মসীের িকতা বাটা-বািট করা অইেগেছ িন?
আিম পাউলুছের তুমরার লািগ সিলেবা লটকাইয়া মারা অইেছ িন?
তুমরা িকতা আমার নােম েতৗবার েগাছল করেছা িন? 14আিম আল্লার
দরবােরা শুকিরয়া জানাই, খািল িকিরেস্পা আর গউছ ছাড়া, দুছরা
কুনু মানষের আিম েতৗবার েগাছল করাইিছ না। 15 যােত েকউ কইেতা
না পাের, তুমরা আমার নােম েতৗবার েগাছল করেছা। 16 আিস্তফান
ভাইর পিরবারর মানষেরওআিম েতৗবার েগাছল করাইিছ, এছাড়া আর
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কুনু মানষের েগাছল করাইিছ কিরয়া আমার মেনা অর না। 17 আল-
মসীেয় েতাআমাের েতৗবার েগাছল করািনর লািগ পাঠাইছইন না, খািল
খুশ-খবির তবিলগর লািগউ পাঠাইছইন। আর অউ খুশ-খবিরও কুনু
আখলদাির পিন্ডিত ভাব-ভংিগেয় তবিলগ করাত পাঠাইছইন না, যােত
সিলবর উপের আল-মসীর কুরবািন অওয়া েবকামা না বেন।

আল-মসীউ আল্লাই আখল আর বল
18যারা গজিব পেথিদ েদৗড়ার,আল-মসীর সিলবর উপরর কুরবািন

তারার েগেছ েতা খািল েবআখিল মেনা অয়, অইেল আমরা যারা
নাজাতর পেথ েদৗড়াইরাম, আমরার েগেছ ইতা অইেলা আল্লাই
বল। 19 আছমািন িকতােবা েলখা আেছ, “আিম আখলদার অকলর
আখলের েবকামা করমু, আর বুিদ্ধমান অকলর বুিদ্ধের িবফল করমু।”

20 েত অউ আখলদার অকল কুয়াই? আিলম অকলউ বা
কুয়াই? আর অউ জমানাত তকর্ করার েখমতা যার আেছ, েহ অখন
কুয়াই? দুিনয়ািব আখল েতা খািল েবআখিল, ইতা আল্লায়উ েদখাইরা।
21 আল্লায় তান িনজর আখল িদয়া ফয়ছালা করছইন, যােত দুিনয়ায়
যানু তার আখল িদয়া তানের িচনেতা না পাের। এরলািগ েবআখিলর
অউ খুশ-খবির তবিলগর মাজিদ আল্লায় মুিমন অকলর জান বাচাইতা
চাইলা। 22 ইহুিদ অকেল খািল েকরামিত কাম েদখতা চাইন, ইউনািন
অকেল আখলর তালাশ করইন, 23 অইেল আমরা তবিলগ কির
সিলবর উপের কুরবািন অওয়া আল-মসীর কথা। ইতা অইেলা বিন
ইসরাইলর েগেছ একটা েব-দীিন কাম আর িভন জািত অকেল মেনা
করইন েবআখিল কাম। 24 অইেল বিন ইসরাইল অউক্কা বা ইউনািন
অউক্কা, আল্লার দাওিত বন্দা অকলর েগেছ অউ আল-মসীউ অইলা
আল্লাই আখল আর আল্লাই বল। 25 আল্লাই েবআখিল মানষর আখল
থািক বউত বড় আখলদার, আর আল্লাই কমজুির মানষর শিক্ত থািক
বউত সবল।

26 ভাই অকল, িচন্তা কির েদেখা, তুমরাের েযবলা দাওত েদওয়া
অইিছল, িহ সময় তুমরা িকলাখান আছলায়। তুমরার মাজর বউত
জনউ মানষর চখুত আখলদার, েখমতাবান বা নািম-দািম বংশর
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আছলায় না। 27 অইেল দুিনয়ায় েযতাের েবআখিল কইয়া মেনা কের
আল্লায় অতােরউ পছন্দ করছইন, যােত দুিনয়ার আখলদার অকেল
শরম পাইন। আর দুিনয়ায় েযতাের কমজুর মেনা কের, আল্লায়
অতাের পছন্দ করছইন, যােত দুিনয়ার বলবান হকলতা শরিমন্দা
অইন। 28 দুিনয়ার মানেষ েযতাের খুব তুচ্ছ মেনা কের, দুিনয়ার বুকুত
েযতার কুনু দাম নাই, আল্লায় অতােরউ পছন্দ করছইন, যােত দুিনয়ার
চখুত েযতা নািম-দািম, ইতা েব-দািম অইযায়। 29 তাইন ইতাের পছন্দ
করছইন, যােত দুিনয়ার কুনু মানেষ তান ছামেন বড়াই েদখািনর সুেযাগ
না পাইন। 30 আর তুমরা েযরা ইছা আল-মসীর আপন জন বনেছা,
ইতা েতা আল্লা থািকউ অইেছ। আল-মসীউ অইলা আমরার েগেছ
আল্লার েদওয়া আখল, পাক-পেরজগাির, পিবত্রতা আর আজািদর
খুিট। 31 এরলািগ আছমািন িকতােবা েলখা আেছ, “েয মানেষ বড়াই
কের, েহ মাবুদের লইয়াউ বড়াই করউক।”

2
1 ভাই অকল, আল্লার েদওয়া খুশ-খবির তুমরার েগেছ তবিলগ

করাত িগয়া আিম েতা সুন্দর সুন্দর ভাষায় মািতিছ না, বা বড় কুনু
আিলম-উলামার লাখান বয়ান করিছ না। 2 আিম মেন মেন িঠক
করছলাম, তুমরার লেগ থাকার কােলা আিম খািল অউ ইছা আল-
মসীর িবষেয় মািতমু, েয ইছাের সিলবর উপের লটকাইয়া মারা অইেছ,
ইতা ছাড়া আর কুন্তা মাততাম নায়। 3 আিম েযবলা তুমরার লেগ
রইতাম, অউ সময় িনজের কমজুর মেনা করতাম আর ডরাইয়া
কািপতাম। 4 আমার তবিলগ আর আমার বয়ানর মােজ মানষর মন
জয় করার মেতা কুনু আখল-েহকমত আর যুিক্ত আিছল না, খািল
আল্লাই পাক রুহ আর কুদরিত বল েদখা েগিছল। 5 আিম চাইলাম,
তুমরার ইমান মানষর আখল-ইিলমর উপের ভরসা না কিরয়া, খািল
আল্লাই বলর উপের ভরসা কের।

আল্লাই পাক রুহর েদওয়া আখল
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6 তা-ও েযরা ইমােন কািমল, তারার েগেছ আমরা আখলর মাত
মািত। অইেল অউআখল েতা ই জগতর নায় বা জগতর েনতা অকলর
লাখানও নায়, তারা েতা বরবাদ অওয়ার পিথ। 7আসেল আমরা খািল
আল্লাই আখল-েহকমতর বাতুিন েগাপন েবয়াপাের মািত। অউ বাতুিন
েবয়াপার েতা দুিনয়া পয়দা করার আেগউ আল্লায় তান িনজর মির্জেয়
িঠক কিরয়া রাখছইন, যােত আমরা তান েগৗরবর ভািগ অই। 8অইেল
অউ জগতর েনতা অকেল ইতা বুজরা না। ইতা বুজেল তারা, হউ
েগৗরবর ধন আমরার মািলক ইছাের সিলবর উপের লটকাইয়া মারেলা
না অেন।

9অইেল আমরা জািন, আল্লার কালােম কয়,

যারা আল্লাের মহব্বত করইন,
তারার লািগ তাইন েযতা রাখছইন,

ইতা েকউ চউেখ েদখেছ না, কােনও হুনেছ না,
িদলর মােজ কুনুিদন িচন্তাও করেছ না।

10 ইতা অখন তান পাক রুহর মাজিদ আমরার েগেছ জাইর করছইন।
পাক রুহর অজানা কুন্তাউ নাই, তাইন আল্লার হকল বাতুিন েবয়াপারও
জানইন। 11 মানষর মােজ অলা েকউ আেছ িন, েযরা একজেন আরক
জনর মনর খবর জানইন? খািল িনজর রুেহউ তার মনর খবর জােন।
িঠক অউ লাখান, আল্লার পাক রুহ ছাড়া দুছরা েকউ তান গাইিব
েবয়াপার জােন না। 12আর আমরা েতা দুিনয়ািব রুহ পাইিছ না, বরং
আল্লার তরফ থািক তান রুহ পাইিছ, এরলািগ তান েদওয়া িনয়ামত
অকল আমরা িচিন। 13 আর অউ িনয়ামতর েবয়াপােরউ আমরা কই,
ইতা কওয়ার সময় আমরা মানষর আখল েববহার কির না, খািল পাক
রুহর মাজিদ তািলম পাইয়া কই।রুহািন হিককতের জাইর করার লািগ,
আমরা রুহািন মাত মািত। 14 েয মানুষ রুহািন মেনাভাবর নায়, আল্লাই
পাক রুহর মাজিদ েযতা িমেল েহ ইতাের কবুল কের না, কারন তার
েগেছ ইতা েবকামা। ইতা েবয়াপার েহ বুেজও না, কারন ইতা রুহািন
জগতর েবয়াপার, খািল রুহিদ যাচাই করা যায়। 15 েয জনর মােজ
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পাক রুহ আেছ, েহ হক্কলতা যাচাই কিরয়া েদেখ, তাের েকউ যাচাই
করেতা পাের না। 16 েযলা আল্লার কালােমা আেছ,

মাবুদর মন েখিগেয় বুজেতা পারেছ,
তানের পরািমশ িদবার সাইধয্ কার?

অইেল আল-মসীর মন আমরার িদেলা থাকায়, আমরা ইতা বুজরাম।

3
তবিলগ কাম অইেলা আল্লাই েখজমত

1 ভাই অকল, রুহািনক জনর লেগ েযলাখান মাতা উিচত, আিম
তুমরার লেগ ইলা মাততাম পারিছ না। বরং দুিনয়ািব মানষর লেগ
েযলা মাতা উিচত, তুমরার লেগ অলাউ মািতিছ। তুমরা েতা ইছায়ী
তিরকাত এেক্কের হুরুতাইন্তর লাখান, এরলািগউ অউলা মািতলাম।
2 পয়লা আিম তুমরাের শক্ত খািন না িদয়া খািল দুধ খাবাইছলাম, িহ
সময় শক্ত খািন খাওয়ার জুকা আছলায় না, আর অেতা িদন বােদও
তুমরা ই েবয়াপাের হুরুতা রইেছা। 3 কারন তুমরা অখনও দুিনয়ািব
রক্ত-মাংেস চলরায়। তুমরার মােজ অখনও ইংসা, কাইজ্জা-ফসাদ
লাগাইলউআেছ। েত তুমরা রক্ত-মাংসর বেশ রইেছা না িন? 4 তুমরার
মােজ েকউ েযবলা কয়, েহ পাউলুছর দলর, েকউ কয় আপল্লছর
দলর, েত তুমরা দুিনয়ািব মানষর লাখান নায় িন?

5 আপল্লছ েক? আর পাউলুছউ বা েক? আমরা েতা সামাইনয্
েখজমতকাির, আমরার মাজিদ তুমরা ইমানর পেথ আইেছা। আল্লায়উ
আমরাের যারিযর ই দািয়ত্ব িদছইন। 6 আিম িবচ লাগাইিছ, আপল্লেছ
পািন িদছইন, আর আল্লায় ইতাের বড় করছইন। 7 এরলািগ েযইন িবচ
লাগাইন আর েযইন পািন েদইন, এরা আসেল কুন্তাউ নায়, অইেল
েযইন ইতাের বড় কির তুলইন, তাইনউ হক্কলতা। 8 িবচ লাগাওরা আর
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পািন েদওরার একই উেদ্দশয্। এরা পরেতেক যারিযর েমনত মািফক
কামর ফল পাইবা। 9অইেলআমরা দুইও জেনউআল্লার কাম কিরয়ার।
তুমরা আল্লারউ েখত, তান বানাইল িবিল্ডং। 10 আল্লার েগছ থািক

েয খাছ রহমত আিম পাইিছ, অউ রহমতর বেলউ আিম আখলদার
রাজ-েমস্তিরর লাখান ইয়ান খুিট গাড়িছ।আরঅউ খুিটর উপের অইনয্
জেন িবিল্ডং বানাইরা। অইেল েক িকলা বানাইরা, ই েবয়াপাের তারা
হুিশয়ার অউক। 11 েয ইয়ান খুিট আেগউ গাড়া অইেগেছ, মািলক
ইছা আল-মসীউ অইলা হউ খুিট, ইকটা বাদ িদয়া আর কুনু নয়া খুিট
েকউ গাড়েতা পারেতা নায়। 12 অখন ই খুিটর উপের েসানা, রুপা,
দািম পাথর, লাকিড় আর ছন িদয়া েকউ যুিদ ঘর বানায়, 13 েত েক
িকলা বানাইছইন, ইতা ভালা কির েদখা যাইেবা। েরাজ হাশরর িদন ইতা
জাইর অইেবা, হউ িদন অিগ্ন-পিরক্ষার মাজিদ ইতা খুলা-েমলা অইেবা।
14 েযইন েযতা বানাইছইন, ইতা যুিদ িটিকয়া রয়, েত এইন পুরুস্কার
পাইবা। 15অইেল ইতা জিল েগেল পুরুস্কার থািক বাদ পড়েবা, তা-ও
তার িনজর জান বািচেবা। তাের েদখেল বুজা যাইেবা, েহ আগুইনর
মাজিদ পািড় িদয়া আইেছ।

16 তুমরা জােনা না িন, তুমরা অইলায় আল্লার কাবা ঘর, তুমরার
মােজ তান পাক রুহ বসত করইন? 17 েকউ যুিদ আল্লার কাবা ঘর
িবনাশ কের, েত আল্লায়ও তাের িবনাশ করবা। কারন তান থাকার ঘর
অইেলা পিবত্র, আর তুমরাউ অইলায় হউ ঘর।

18 তুমরা েকউ িনজের ফািক িদও না। তুমরার মাজর েকউ যুিদ
দুিনয়ারআখল-ইিলেম িনজেরআখলদার মেনা কের, েত েহ েবআখল
বনউক যােত আসল আখলদার অইেতা পাের। 19 কারন ই জগতর
আখল-বুিদ্ধ, আল্লার নজেরা খািল েবআখিল। আছমািন িকতােবা
আেছ, “আল্লায় আখলদার অকলের তারার চালািকত ধরইন।”
20আরকআয়ােতা আেছ, “আখলদার অকলর হকল িচন্তাউ েবকামা,
ইতা েতা মাবুেদ জানইন।” 21এরলািগ আমার কথা অইেলা, হক্কলতাউ
েতা তুমরার, েত তুমরা কুনু মানষের লইয়া বড়াই কিরও না। 22পাউলুছ,
আপল্লছ, িপতর, ই দুিনয়া, িজেন্দিগ, মউত, বতর্ মান, ভিবষয্ত,
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হক্কলতাউ তুমরার। 23 তুমরা অইলায় আল-মসীর, আর আল-মসী
অইলা আল্লার।

4
আল-মসীর সাহািবর িজেন্দিগর নমুনা

1 আমরাের েদিখয়া মানেষ বুজউক, আমরা আল-মসীর খািদম,
আল্লাই বাতুিন ভান্ডারর খাজািঞ্চ। 2 আর েযরার উপের ভান্ডারর
খাজািঞ্চর ভার েদওয়া অয়, তারা েতা পরমান েদখািন লাগেবা, তারা
হক-হালাল। 3 েত আিম হক-হালাল িক না ই িবচার তুমরা কেরা বা
আদালেতউ করউক, এেতআমার কুন্তা যায়আয় না।আিম েতা আমার
িনজর িবচারউ কির না। 4আমার মন সাদা অইেলও পরমান করা যার না
আিম িনদুর্ ষ। েত মািলক ইছায়উআমার িবচার করবা। 5এরলািগ সিঠক
সময়র আগ পযর্ন্ত, মািন মািলক ইছা িহরবার না আওয়া পযর্ন্ত তুমরা
কুনু িবচার কিরও না। আন্দাইেরা েযতা লুকাইল আেছ, তাইন আইয়া
ইতাের ফেরা আনবা আর মানষর িদলর েগাপন িনয়ত অকল জাইর
করবা। হউ সময় আল্লার েগছ থািক হকেল যারিযর পাওনা তািরফ
পাইবা।

6 ভাই অকল, তুমরার ভালাইর লািগ আিম আমার িনজর আর
আপল্লছর উদাহরন িদয়া তুমরাের কইলাম, যােত তুমরা আমরার েগছ
থািক অউ তািলম েনও, আছমািন িকতােবা েযতা েলখা আেছ, ইতার
বাের যাওয়া িঠক নায়। েত তুমরা একজনের থইয়া আেরক জনের
লইয়া বড়াই কিরও না। 7 েকউ যানু মেনা না কের তুিম আলাদা কুন্তা
বিনেগেছা। তুমার িনজর এমন কুন ধন আেছ, েযতা তুিম আল্লার েগছ
থািক িলল্লা পাইেছা না? আর ইতা যুিদ িলল্লা পাইয়া থােকা, েত িলল্লা
পাইেছা না কইয়া েবটািগির কররায় েকেন?

8 তুমরাের েদিখয়া েতা মেনা অর, তুমরা আেগউ হক্কলতা পাইয়া
ধিন অইেগেছা, আমরাের বাদ িদয়াউ তুমরা বাদশা বিনেগেছা! তুমরা
হাছারর বাদশা অইেল ভালাউ অইেতা, আমরাও তুমরার লেগ বাদশা
অইতাম পারতাম। 9 যুদ্ধ-বিন্দ অকলের মািরিলবার িনয়েত, যুদ্ধর
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িবজয় িমিছলর খরর কাতােরা যারাের রাখা অয়, আমার মেনা
অয় আল্লায় আমরার লাখান সাহািব অকলেরও অলা হকলর খের
রাখছইন। আমরা আস্তা জগতর েগেছ, হকল মানষর েগেছ, আর
িফিরস্তা অকলর েগেছও তামশার নায়ক বিনেগিছ। 10 আমরা েতা
আল-মসীর লািগ েবআখল অইিছ, আর তুমরা বুেল আল-মসীর
নােম আখলদার বিনেগেছা। আমরা কমজুর, তুমরা বলবান, তুমরা
বুেল ইজ্জিত বিনেগেছা, আমরার েতা কুনু ইজ্জত নাই। 11 আমরা
অখনও েপটর ভুেক, পািনর িপয়ােছ, কাপড়-চুপড়র অভােব কষ্ট
কিরয়ার, বািড়-ঘর নাই কির ৈবতলর লাখান রইয়ার আর মাইর-
ধইর খাইয়ার। 12 হােমশা িনজর আেত েমনত কির খাইয়ার। মানষর
গাইল-মন্দ হুিনয়াও, তারার ভালাই চাইয়ার, জুলুম-িনযর্াতন, হুমিক-
ধামিকের ছবর কিরয়ার। 13 বদনাম-িগবত সইযয্ কির কির, নরম সুের
তারাের বুজাইয়ার। অখন পযর্ন্ত আমরা আস্তা জগতর খাছরার লাখান,
হকলতার েগেছউ জইঞ্জাল বিনেগিছ।

14 হুেনা, তুমরাের শরম েদওয়ার িনয়েত ইতা েলখরাম না, খািল
আমার মায়ারআওলাদ িহসােব হুিশয়ার করার লািগ েলখরাম। 15মেনা
রািখও, আল-মসীর েবয়াপাের তািলম েদওয়ার লািগ তুমরার আজার
আজার উস্তাদ থাকতা পারইন, অইেল তুমরার বাফ েতা অেতা জন
নায়। খুশ-খবির তবিলগর মাজিদ ইছায়ী িজেন্দিগত একমাত্র আিমউ
অইলাম তুমরার বাফ। 16অখন আিম তুমরাের িমনত কিরয়া কইয়ার,
আিম েযলা চিল, তুমরাও অলা চেলা। 17অউ িনয়েত আিম িতমিথের
তুমরার েগেছ পাঠাইলাম, মািলকর নােম এইন েতা আমার মায়ার হক-
হালাল পুত। মািলক ইছাআল-মসীেরআিম িকলা মািনয়া চিলয়ার,আর
হকল জাগার হকল জমােতা িকলা তািলম িদয়ার, ইতা তাইন মেনা
করাই িদবা।

18 তুমরার মাজর েকউ েকউ মেনা কেরর,আিমআর তুমরার েগেছ
আইতাম নায়, এরলািগ তারা বড়াই-েবটািগির েদখাইরা। 19 ইনশাল্লা
আিম খুব জলিদউ আইমু। েযতায় বড়াই-েবটািগির েদখাইরা, তারার
মাত হুনাত নায়, খািল তারার মুল েখমতা েদখাত আইমু। 20 আল্লার
বাদশাই েতা মাত-কথার েবয়াপার নায়, ইতা অইেলা কুদরিত েখমতার
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েবয়াপার। 21 তুমরার ইচ্ছা িকতা? আিম তুমরার েগেছ িকতা লইয়া
আইতাম? িছংলা লইয়া িন, না মায়া-মমতা আর নরম িমজাজ?

মানষর েযৗবন আর পিরবারর তািলম
(৫:১-৭:৪০)

5
নাফরমান খিবছ অকলর িবচার

1 আিম হুনরাম, তুমরার মােজ েযলাখান জগইনয্ িজনার কাম
চেলর, ইলা কাম িবধমীর্ অকেলও কের না। তুমরার মাজর এক জেন
িনজর হাতন মােরও বউর লাখান রাখেছ। 2 এরবােদও তুমরা বড়াই
কেরা িকলা? ইতার লািগ তুমরা ফানা মাংগা জরুর নায় িন? আর
েযিগেয় ইতা করেছ, তাের জমাত থািক বার কির েদওয়া উিচত না
িন? 3আিম স-শিরেল তুমরার মােজ না থাকেলও রুেহ েতা তুমরার
লেগআিছ, এরলািগ েযিগেয় ইতা করেছ, ছামেন থাকা িবচািরর লাখান
আিমও আেগউ তার িবচার কিরয়া রাখিছ। 4 আমার িবচার অইেলা,
তুমরা মািলক ইছার নােম এক জাগাত দলা অও, অউ সময় আিমও
রুেহ তুমরার লেগ রইমু আর মািলক ইছার বল-শিক্তও আমরার লেগ
থাকেবা। 5আরঅউ নাফরমানর শিরলের িবনাশ করার লািগ শয়তানর
আেতা িদলাইেত অইেবা, যােত মািলক ইছা আইবার কােলা তার রুেহ
নাজাত পায়।

6 ভাইয়াইনের, বড়াই করা তুমরার লািগ িঠক নায়। জােনা না িন,
ময়দার খাইর বড় গামলােরও থুড়া খািমের ফুলাইলায়? 7 েত তুমরার
িদল থািকও হউ পুরান খািমরর ভাব ফালাই েদও, যােত খািমর ছাড়া
ময়দার খাই বেনা,আরআসেলউ েতা তুমরা খািমর ছাড়া জন।আজািদ
ইদর কুরবািনর েমড়ার বাইচ্চার লাখান আমরার লািগ আল-মসীেরও
কুরবািন েদওয়া অইেছ। জােনা েতা, হউ ইেদা হকল লাখান খািমর
রাখা হারাম। 8 এরলািগ আও, আমরাও হউ পুরান খািমর, মািন ইংসা
আর খারািপের বাদ িদলাই, এর বদলা খািমর ছাড়া রুিট, মািন হকআর
সাদা িদেল ইদ আদায় কির।
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9আিম আেগ তুমরাের েলখছলাম, তুমরা নাফরমান খিবছ অকলর
লেগ সং ধিরও না। 10আিম কইরাম না, ই জগতর খিবছ মানুষ, েলাভী,
দখলবাজআর েদব-েদবীর পুজা কররার সংেগা এেক্কের ছািড় িদতায়।
ইলা অইেল েতা তুমরা জগতর বােরআেরা কুনুখােনা যাইেতিগ অইেবা।
11অইেলআিম খািল অখান কইতাম চাইরাম, েকউ যুিদ িনজের মুিমন
কইয়া দািব কের, আর েহ িজনাকুর, েলাভী, েদব-েদবীর পুজাির,
িগবত গাওরা, মদখুর, বা চুর-ডাকাইত অয়, েত তার সং ধিরও না,
তার লেগ খানা-িপনাও খাইও না।

12-13 হুেনা, আমার অলা েঠকা পড়েছ িন, ইছার তিরকার বাইরর
মানষর িবচার করতাম? ইতার িবচার আল্লায়উ করবা। অইেল তিরকার
িভতরর মানষর িবচার করা তুমরার কাম না িন? েতৗরাত িকতােবা
আেছ, “হউ নাফরমানের তুমরার সমাজ থািক বার কির েদও।”

6
মামলা-মকদ্দমার েবয়াপাের হুিশয়ার

1 তুমরা েকউরর যুিদ কুনু ইমানদার ভাইর িবপেক্ষ নািলশ থােক,
েত আল্লার পাক বন্দা অকলর েগেছ না িগয়া, েহ কুন সাওেস
বাইরা মানষর েগেছ িবচার চায়? 2 তুমরা জােনা না িন, অউ পাক
বন্দা অকেলউ আস্তা জগতর িবচার করবা? আর আস্তা জগতর
িবচার করেত পারেল অউ মামুিল েবয়াপারর ফয়ছালা করতায় পােরা
না িন? 3 তুমরা জােনা না িন, আমরা িফিরস্তা অকলরও িবচার
করমু? েত দুিনয়ার েবয়াপার েতা কুন্তাউ নায়! 4 তুমরার েযবলা অউ
লাখান িবচার-আচারর জরুর অয়, অউ সময় জমাতর বাইরা মানষের
েকেন িবচারর সািলশ বানাও? 5 আিম েতা তুমরাের শরম েদওয়ার
লািগউ েলখরাম, তুমরার মােজ ইলা আখলদার সািলশ একজনও নাই
িন, েযইন তুমরার িনজর মাজর গন্ডেগাল িমট-মাট করতা পারইন?
6 আিম েদখরাম, িবচারর মজিলেছা বইয়াও তুমরা ভাইেয় ভাইেয়
কাইজ্জা কররায়। তা-ওআবার অ-ইমানদারর ছামেন! 7আসেল তুমরা
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ভাইেয় ভাইেয় অউ েযলা িবচার সািলশ চালাইরায়, ইতায় েতা তুমরার
িনজরউ েখিত অর। তুমরা ইতা সইযয্ কেরা না েকেন বা িনেজ িনেজ
টগা খাও না েকেন? 8 বরং তুমরা িনেজউ েতা অইনয্ায় কররায়,
মানষের টিগরায়, আর ইতা িনজর ভাইর লেগউ কররায়!

9 আসেল তুমরা জােনা না িন, আল্লার বাদশাইত নাফরমান খিবছ
অকলর কুনু ঠাই নাই। েত তুমরার ভুল িচন্তা দুর অউক, েযতা
মানষর স্বভাব খারাপ, েযতায় িজনা করইন, মুির্তপুজা করইন, গাটুয়া
নাচাইন, সমকািম, 10 চুির, েলাভ-লালিছ, মদখুর, িগবত গাওরা
আর দখলবাজ, ইতা মানেষ েতা আল্লার বাদশাইত ঠাই পাইতা নায়।
11 তুমরার মাজর কুনু কুনু জনওআেগ অলা আছলায়, অইেল মািলক
ইছা আল-মসীর উিছলায় আর আমরার আল্লার রুেহ তুমরাের ধইয়া
ছাফ করেছ, তুমরাের পিবত্র করা অইেছ আর েব-কছুর খালাছ কইয়া
গইনয্ করা অইেছ।

হকল নমুনার িজনা থািক হুিশয়ার
12 কুনু কুনু মানেষ কইন, “আমার লািগ কুন্তাউ হারাম নায়,

হক্কলতাউ জাইজ।” অইেল হক্কলতা েযন মানষর লািগ উপকাির, ইলা
িচন্তা িঠক নায়। আমার লািগ হক্কলতা জাইজ অইেলও, আিম কুন্তার
গুলাম অইতাম নায়। 13 েকউ েকউ কইন, “েপটর লািগ খািন আর
খািনর লািগ েপট েদওয়া অইেছ।” খুব সুন্দর কথা, অইেল আল্লায়
েতা ই দুইওতাউ িবনাশ কিরিলবা। মেনা রািখও, শিরল েতা িজনা
করার লািগ নায় বরং মািলক ইছার লািগউ, আর মািলক ইছা শিরলর
লািগ। 14 আল্লায় তান কুদরিত বেল মািলক ইছাের মুদর্ া থািক িজন্দা
করছইন, আর অউ বেল আমরােরও িজন্দা করবা। 15 তুমরা জােনা
না িন, তুমরার শিরল অইেলা আল-মসীর শিরলর অংগ? েত আল-
মসীর শিরলের আিম বদমাইশ েবিটর শিরলর লেগ িমলাইতাম িন?
নাউজুিবল্লা, কুনুমেন্তউ না! 16 তুমরা বুেজা না িন, েয েবটায় বদমাইশ
েবিটর লেগ িমলা-িমশা কের, তার শিরল েতা অউ েবিটর লেগ এখােনা
িমিলযায়। েযলা পিবত্র েতৗরাত শিরেফা েলখা আেছ, “তারা দুইওজন
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এক শিরল অইবা।” 17 অইেল েয জন মািলক ইছার লেগ িমিলযায়,
েহ তান লেগ রুেহও এক অইযায়।

18ভাইয়াইনের, তুমরা হকল জাতর িজনা থািক জান বাচাও। মানেষ
বাদ-বািক যেতা গুনা কের, ইতা শিরলর বাের কের, অইেল েযিগেয়
িজনা কের, েহ তার িনজর শিরলর িবরুেদ্ধ গুনা কের। 19 তুমরা বুেজা
না িন, তুমরার শিরল অইেলা আল্লাই পাক রুহর কাবা ঘর, অউ রুহের
তুমরা আল্লার েগছ থািক পাইেছা, এইন তুমরার িদেলা বসত করইন।
তুমার শিরল েতা তুমার িনজর সম্পদ নায়। 20 বউত দাম িদয়া তুমাের
খিরদ করা অইেছ। এরলািগ তুমার শিরলের আল্লার েগৗরবর কােমা
লাগাও।

7
িবয়া-শািদর েবয়াপাের তািলম

1 ভাইয়াইনের, তুমরা েযতা ফেতায়া জানার লািগ আমার েগেছ
েলখেছা, অখন অউ েবয়াপাের কইরাম। তুমরার কথা িঠক আেছ,
মানষর লািগ ভালা কাম অইেলা িবয়া-শািদ না করা। 2অইেল সমাজর
হালত েদিখয়া আিম কইরাম, িজনা থািক বািচবার লািগ পরেতক
েবটাইন্তর বউ থাকেল ভালা, আর পরেতক েবিটন্তরও জামাই থাকেল
ভালা। 3 হকল জামাইেয় তার বউর পাওনা হক আদায় করউক, আর
বউেয়ওঅলা জামাইর পাওনাআদায় করউক। 4বউর শিরল েতা তাইর
িনজর নায়, তাইর জামাইর। অলাখান জামাইর শিরলও তার িনজর
নায়, তার বউর। 5 জামাই-বউেয় এেক-অইনয্ের িনরাশ কিরও না,
খািল খাছ কুনু েদায়া-মুনাজাতর লািগ দুইওজেন পরািমশ কিরয়া িকছু
সময় আলাদা রইতায় পােরা। বােদ িহরবার িমিলিযও, যােত শিরলর
খাইশর লািগ শয়তােন তুমরাের গুনার পেথ টানার সুেযাগ না পায়।
6 েত ই েবয়াপাের আিম তুমরাের কুনু হুকুম িদরাম না, খািল ইজাজত
িদরাম। 7তা-ওআমার মনর আশা অইেলা, হকল মানুষ আমার লাখান
আিবয়ািত রউক! অইেল আল্লার েগছ থািক েতা এেকা মানেষ এেকা
নমুনার রহম-িনয়ামত পাইছইন।
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8 েত ড়ািড় েবিটন্তের আর বউ মরা েবটাইন্তের আিম পরািমশ
িদরাম, তারা যুিদ আমার লাখান রইতা পারইন, েত ভালা। 9 অইেল
িনজের সামলাইেত না পারেল তারা িবয়া-শািদ করউক। কারন শিরলর
খাইেশ জিলয়া-পুিড়য়া মরা থািক িবয়া-শািদ করাউ ভালা।

10 আর জামাই-বউের আিম অউ হুকুম িদরাম, বউেয় যানু তাইর
জামাই ছািড়য়া না যায়। ই হুকুম খািল আিম িদরাম না, স্বয়ং মািলেকউ
িদরা। 11 আর যুিদ তাই হিরয়া যায়িগ, েত দুছরা িবয়া না বউক, বরং
জামাইর েগেছ িফিরয়া আউক। অলা কুনু জামাইেয়ও তার বউের
তালাক না েদউক।

12অখন েযতা কইরাম, ইতা েতা সরাসির মািলকর হুকুম নায়, তান
পেক্ষআিম কইরাম, কুনু মুিমন ভাইর বউ যুিদ ইছায়ী তিরকার না অইন
আর তাইন জামাইর লেগ সংসার করতা চাইন, েত জামাইেয় তানের
তালাক না েদউক। 13 অউ লাখান কুনু েবিট মানষর জামাইও যুিদ
ইছায়ী তিরকার না অইন,আরজামাই তান লেগ রইতা চাইন, েত বউেয়
ই জামাইের তালাক না েদউক। 14 কারন অউ বউর উিছলায় আল্লায়
তাইর জামাইের পাক-পিবত্র করছইন আর অউ জামাইর উিছলায় তার
বউেরও পাক-পিবত্র করছইন। ইলা না অইেল তুমরার হুরুতাইন েতা
নাপাক অইেলা অেন। আসেল েতা আল্লায় অখন তারােরও পাক-
পিবত্র মেনা করইন। 15অইেল ইছায়ী তিরকার বাইরা হউ বউ বা জামাই
যুিদ এমেনউআলগ অইিযতা চাইন, েত অইতা পারবা। ইলা হালেত হউ
মুিমন ভাই বা বইন িবয়ার কুনু বান্দনর মােজ থাকইন না। বুজরায় িন,
আমরা শািন্তেয় রওয়ার লািগ আল্লায়উ আমরাের দাওত িদছইন। 16ও
বউ অকল, তুিম িকলা বুজলায়, তুমার জামাইর জান তুিম বাচাইতায়
পারতায় নায়? ও জামাই অকল, তুিমউ বা িকলা বুজলায়, তুমার বউর
জান তুিম বাচাইতায় পারতায় নায়?

17 যাই অউক, মািলক ইছায় যাের েযলা রাখছইন, আল্লায় যাের
েযলা দাওত িদছইন, েহ অলা চলউক। হকল ইছায়ী জমাতের আিম
অউ একই হুকুম িদয়ার। 18 েযলা, মছলমািন কাম করাইল কুনু মানেষ
ইছায়ী তিরকা কবুল করেল েহ তার অউ মছলমািনের অস্বীকার না
করউক, আর মছলমািন না করাইল কুনু মানেষ ইছায়ী তিরকা কবুল



১-কিরিন্থয়া 7:19 xvi ১-কিরিন্থয়া 7:31

করেল, েহ মছলমািন না করউক। 19 মছলমািন কাম করািন বা না
করািন ইটা কুনু বড় েবয়াপার নায়, আল্লার হুকুম-আহকাম মানাউ
অইেলা আসল কথা। 20 আল্লায় যাের েয হালেত দাওত িদছইন, েহ
অউ হালেতউ থাকউক। 21 ইছায়ী তিরকাতআইবার কােলা তুিম গুলাম
আছলায় িন? েত ইতার লািগ েবজার অইও না, আর স্বাধীন অইেত
পারেল স্বাধীন অও। 22গুলািম করা হালেত মািলক ইছায় যাের দাওত
কির আনছইন, েহ েতা তান দরবােরা স্বাধীন অইেগেছ। আর স্বাধীন
হালত থািক যাের দাওত কির আনছইন, েহ েতা আল-মসীর গুলাম
বিনেগেছ। 23 ভাইয়াইনের, তুমরাের বউত দামিদ খিরদ করা অইেছ,
এরলািগ মানষর গুলাম বিনও না। 24আল্লায় যাের েয হালেত দাওত
িদছইন, আল্লার দরবােরা েহ অলাউ রউক।

25 অখন আিম আিবয়ািত পুিড়ন্তর মুছলার েবয়াপাের কইরাম।
ই েবয়াপাের মািলকর েগছ থািক আিম সরাসির কুনু হুকুম পাইিছ
না, অইেল আল্লার রহমেত হক-হালাল রইয়া আিম আমার মতামত
জানাইরাম। 26অউ আেখির জমানাত েযলা মিছবত আইয়া আিজেছ,
আমার মেন অর তুমরা েযইন েযলা আেছা, অলাউ রও। 27 তুমার যুিদ
বউ থােক, েত তাইের তালাক িদও না, আর বউ না থাকেল িবয়া-শািদ
করাতও লািগও না। 28 অইেল িবয়া করেল কুনু গুনা অইেতা নায়,
আর কুনু আিবয়ািত পুিড় িবয়া বইেল তাইরও গুনা অইেতা নায়। খািল
জগেতা তারার কষ্ট বািড়েবা, অউ কষ্ট থািক আিম তুমরাের বাচাইতাম
চাইরাম।

29 ভাই অকল, আিম কইতাম চাইরাম, মািলক ইছায় খুব জলিদ
তশিরফ আনরা, েবিশ েদির নায়। এরলািগ অখন থািক অউলা মেনা
কিরও, েযরার বউ-বাইচ্চা আেছ, মেনা কিরও বউ-বাইচ্চা নাই।
30 েযরা দুখ-মিছবেতা আছইন, তারা মেন করউক্কা কুনু দুখ-মিছবত
নাই, েযরা খুিশ-বািস কররা, তারা মেন করউক্কা কুনু খুিশ-বািস নাই,
আর যারা খিরদ-িবিক কেরর, তারাও মেন করউক্কা, ইতা মালর উপের
তারার কুনু দািব-দাওয়া নাই। 31 েযরা জগত-সংসার লইয়া বয্স্ত,
তারার ভাব যানু পুরাপুর সংসাির না অয়, কারন ভবর বাজার েতা
সাংেগা অইযার।
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32 আিম চাইরাম, তুমরাের হকল নমুনার িচন্তা-ভাবনা থািক হরাই
রাখতাম। কারন আিবয়ািত েবটাইেন্ত িচন্তা করইন মািলকর েবয়াপাের,
িকলা মািলক-মউলাের খুিশ রাখা যায়। 33অইেল িবয়ািত মানেষ িচন্তা
করইন সংসারর েবয়াপাের, িকলা ঘরর বউ-বাইচ্চাের খুিশ রাখা যায়,
34 এরলািগ তারার মন দু-টানাত পিড় যায়। অউলা আিবয়ািত েবিট
আর পুিড়েন্ত িচন্তা করইন মািলকর েবয়াপাের, িকলা মািলক-মউলাের
খুিশ রাখা যায়, যােত তারার শিরলআর মন পাক-পিবত্র থােক।অইেল
িবয়ািত েবিটেন্ত িচন্তা করইন সংসারর েবয়াপাের, িকলা জামাইের খুিশ
রাখা যায়। 35 বুজরায় িন,অউতািলম অকল েতা তুমরার ভালাইর লািগ
কইরাম। আিম তুমরার গলাত কুনু ফাস লাগাইতাম চাইরাম না, খািল
কইতাম চাইরাম, তুমরা েনক পেথ চেলা আর িদেল-জােন মািলক-
মউলার আিশক অও।

36 কুনু মানেষ যুিদ মেনা কের, েহ তারআিবয়ািত পুিড়র দায়-দািয়ত্ব
আদায় কেরর না, পুিড়র িবয়ার বয়স পারইযার কির, েহ পুিড়ের িবয়া
েদওয়া জরুর মেনা কের, েত তার খুিশ মািফক পুিড়ের িবয়া েদউক।
এেত কুনু গুনা অইেতা নায়। 37অইেল েয মানষর মন িথর আেছ, যার
মেনা কুনু অশািন্ত নাই, েহ তার িনজর মনের সামলাইয়া কাম কের, ই
মানেষ যুিদ মেন কের তার পুিড়র িবয়া-শািদ জরুর নায়, েত েহ িঠক
কামউ কেরর। 38 অখন বুজা যার, েয জেন তার পুিড়ের িবয়া-শািদ
েদয়, েহ েনক কাম কের আর েয জেন তার পুিড়ের আিবয়ািত হালেত
রােখ, েহ আেরা েবিশ েনক কাম কের।

39 জামাই যতিদন িজন্দা থাকইন, অতিদন বউ জামাইর বান্দেনা
থাকইন। অইেল জামাই মারা েগেল বউেয় খালাছ পাইন, আর িনজর
পছন্দ মািফক ইছায়ী তিরকার েযকুনু জনর েগেছ িবয়া বইতা পারইন।
40 তা-ও আিম মেনা কির, তাইন ড়ািড় হালেত রইেলউ আেরা ভালা।
আিম বুজরাম, আিম অউ হক্কলতা আল্লাই রুহর বেল কইরাম।
ইছায়ী মুিমন আর েদব-েদবীর পুজা (৮:১-১১:১)
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েদবতার নামর পসাদ খাওয়া
1 হুেনা, অখন আিম েদবতার নােম িবলাই েদওয়া পসাদর মুছলার

কথা কইরাম। আমরা েতা জািন, আমরা হকলরউ আখল-বুিদ্ধ আেছ।
অইেল আখেল বড়াই বােড়, আর মহব্বেত মানুষ গেড়। 2 েকউ যুিদ
িনজের িশয়ান মেনা কের, েত যতখান িশয়ান অওয়া জরুর, অতখান
েতা অইেছ না। 3 অইেল েয জেন আল্লাের মহব্বত কের, আল্লা
পােক েতা তাের িচনইন। 4 েত েদবতার নােম িবলাই েদওয়া পসাদর
েবয়াপাের কইরাম, আমরা জািন, েদবতা বলেত ই জগেতা কুন্তাউ
নাই, এক আল্লা ছাড়া দুছরা কুন্তাউ নাই। 5 আছমােনা বা জিমেনা
েযকুনু জাগাত, েদব-েদবী নােম যুিদ কুন্তা থািকয়া থােক, েত বউত
েদবতা আর বউত মুিনব আছইন। 6অইেল আমরার জানা মেত খািল
এক আল্লা আছইন, তাইনউ আমরার গাইিব বাফ। তান আেত হক্কলতা
পয়দা অইেছ, তান লািগউ আমরা বািচয়া আিছ। িঠক অউলা আমরার
মািলকও খািল একজন, তান নাম ইছা আল-মসী। তান উিছলায়
হক্কলতা পয়দা অইেছ, আমরা খািল তান লািগউ িটিকয়া আিছ। 7 ইতা
বুজার আখল েতা হকল মানষর নাই। কুনু কুনু জেন আেগ েদবতাের
ভজনা করেতা, এরলািগ তারা অখন েদবতার নােম িবলাই েদওয়া
পসাদ খাইেল, তারার িবেবকর কমজুিরেয় তাের কলংিক বানায়।
8আসেল কুনু নমুনার খািনর বেলউআমরা আল্লার দরবােরা কবুল অই
না। খািন না খাইেলও আমরার ইমানর েখিত অয় না, আর খাইেলও
কুনু লাভ অয় না।

9 অইেল হুিশয়ার রইও, তুমরার অউ স্বাধীনতা কুনুমেন্তউ যানু
কমজুর ইমানদারর লািগ গুনার কারন না অয়। 10 তুমার েতা আখল-
িবেবক আেছ, অইেল যার িবেবক কমজুর, েহ যুিদ তুমাের েদবতার
মিন্দেরা বইয়া পসাদ খাওয়াত েদেখ, েত েহ-ও অউ পসাদ খাইেতা
নায় িন? 11 আর অউ কমজুর ভাইের বাচািনর লািগউ েতা আল-
মসীেয় জান কুরবািন িদছলা, অখন তুমার অউ আখেল তার ইমানর
সবর্নাশ অর। 12অলাখান তুমরা েযবলা তুমরার মুিমন ভাইয়াইন্তর লেগ
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গুনার কাম কেরা, তারার কমজুর িবেবকের দুখ েদও,অউসময় তুমরা
আল-মসীর িবরুেদ্ধউ গুনা কেরা। 13 এরলািগ আিম কইরাম, খানা-
িপনার কারেন যুিদ আমার ভাইর ইমানর েখিত অয়, েত তাের গুনা
থািক বাচািনর লািগ আিম েগাস্ত খাওয়াও এেক্কের বাদ িদলাইমু।

9
সাহািব অকলর অিধকার

1 ভাইয়াইনের, আিম িকতা স্বাধীন নায় িন? আিম কুনু সাহািব নায়
িন? আিম কুনু আমরার মািলক ইছাের েদখিছ না িন? মািলকর লািগ
আিম েয তবিলগ কাম করিছ, ইতার ফল তুমরা নায় িন? 2 অইনয্
েকউ আমাের সাহািব কইয়া না মানেলও তুমরা েতা মানবায়, আমার
সাহািব কামর সীল-চাপ্পড় তুমরাউ, কারন আমার মাজিদ তুমরা তান
উম্মত অইেছা।

3 েত আমার সাহািব পদ লইয়া েযরা সন্দয় করইন, তারা আমার
অউ জুয়াপ হুনউক্কা। 4আিম আর সাহািব বানর্াবােছ িকতা খানা-িপনার
েবতন পাইবার অিধকার নাই িন? 5 মুিমন কুনু বইনের শািদ করার
অিধকার আমরার নাই িন? অইনয্ সাহািব অকেল, মািলক ইছার
ভাইয়াইেন্ত আর সাহািব িপতের েযলা যারিযর িবিবের লইয়া সফেরা
যাইন, আমরাও অলা পাির না িন? 6 খািল আিম আর বানর্াবােছউ
িনজর আেত কামাই কিরয়া খাইতাম িন? 7 িনজর গাট্টির েটকা
ভাংিগয়া েকউ িসপাইর চাকির কের িন? েয িগরেস্ত ফলর বাগান
কের, েহ ইতার ফল খায় না িন? েয রাখােল পশুপাল রােখ, েহ ইতার
দুধ খায় না িন? 8আিম েতা খািল মানুষআখেল মািতয়ার না, মুছা নবীর
শিরয়েতও অলা কইেছ। 9 শিরয়েতা আেছ, “ধান মাড়া েদওয়ার সময়
গরুর মুেখা হুিফ লাগাইও না।” েত আল্লায় খািল গরুর কথাউ িচন্তা
করইন িন? 10তাইনআসেলআমরার কথাউ কইছইন, ইখান হাছা নায়
িন? িনচ্চয়, ইতা আমরার লািগউ েলখা অইিছল, কারন েযইন েখত
করইন আর েযইন ধান মাড়া েদইন, ফসলর বাট পাওয়ার আশায়উ
তারার ইতা করা উিচত। 11 েত আমরা েযলা তুমরার মােজ রুহািনক
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িবিচ রুইিছ, অউলা যুিদ তুমরার েগছ থািক দুিনয়ািব খািন-পািন যুগাই,
েত েবিশ কুন্তা িনরাম িন? 12আর অউ েবয়াপাের যুিদ তুমরার উপের
অইনয্ মানষর দািব খােট, েতআমরাআেরা েবিশ দািব খাটাইতাম পাির
না িন? অইেল আমরা ইলা দািব না খাটাইয়া সইযয্ কিরয়ার, যােত
আল-মসীর েবয়াপাের খুশ-খবির তবিলগ কােমা আমরা েকউরর
পথর কাটা না অই।

13 তুমরা জােনা না িন, পিবত্র বায়তুল-মুকাদ্দেছা েযরা কাম করইন,
তারা অখান থািকউ খানা-িপনা পাইন, আর কুরবািন খানাত েযরা কাম
করইন, তারা অউ কুরবািনর মাল থািক বাট পাইন। 14 িঠক অলাখান
মািলক ইছার হুকুম আেছ, যারা খুশ-খবির তবিলগ করইন, তারা যানু
অউ কামর উিছলায় খাওয়া-িফন্দা পাইন।

15অইেলআিম েতা এর কুন্তাউ িনিছ না।আরঅখন তুমরােরও ইতা
েলিখয়ার না, আমার লািগ অতার েববস্তা করতায় কির। অখন আমার
অউ বড়াইের যুিদ েকউ েবকামা বানাইলায়, েত আমার মির যাওয়াউ
ভালা। 16 আিম েয খুশ-খবির তবিলগ কিরয়ার, এেত আমার বড়াই
েদখািনর কুন্তা নায়, ইতাআমার লািগ ফরজ। তবিলগ না করেলআমার
উপের লান্নত পড়উক! 17অইেল আিম যুিদ খুিশ মেন তবিলগ কির,
েত েতা আমার পুরুস্কার আেছ, আর যুিদ িনজর খুিশেয় না-ও কির,
েত মািলকর েদওয়া িজম্মাদার িহসােব েতা কিরয়ার। 18অখনআমার ই
কামর পুরুস্কার িকতা? ই পুরুস্কার অইেলা, খুশ-খবির তবিলগ কিরয়া
হাির পাওনা েবতন েনই না, িবনা পয়সায় তবিলগ করাউআমার েবতন।

19 আিম যুিদও কুনু েবটার গুলাম নায়, েতবউ বইত মানষর জান
বাচািনর লািগ িনজের হকলর গুলাম বানাইয়া রাখিছ। 20 ইহুিদ অকলর
মন জয় করার লািগ ইহুিদ সমােজা আিম ইহুিদর লাখান অইিছ। আিম
েতা মুছা নবীর শিরয়তর অধীেন নায়, অইেল যারা তান শিরয়ত মােন,
তারাের জয় করার লািগ আিম তারার লাখান অইিছ। 21 আর যারা
শিরয়তর বাইরা, তারাের জয়করার লািগআিম শিরয়তর বাইরা মানষর
লাখান অইিছ। আসেল আিম আল্লার েদওয়া শিরয়তর বাের নায়,
আল-মসীর শিরয়তর অধীেন আিছ। 22 েযরা কমজুর, তারার েগেছ
আিম কমজুরর লাখান অইিছ, তারােরও জয় করার লািগ। েবয়াপার
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অইেলা, েযকুনু মেন্ত িকছু মানষর জান বাচািনর লািগ আিম হকল
সমাজর মন যুগাই চিলয়ার। 23 খািল খুশ-খবিরর লািগউ আিম ইতা
কিরয়ার, যােত এর রহমতর ভািগ অই।

24 তুমরা জােনা না িন, েদৗড়র েখলাত উিঠয়া হকেলউ েদৗড়ায়,
অইেল পুরুস্কার খািল একজেনউ পায়। অখন তুমরাও অউলা েদৗড়াও
যােত পুরুস্কার পাও। 25 েদৗড়র েখলাত েদৗড়াইয়া হাির মানেষ অলা
এক মালা পায়, েয মালা বােদ নষ্ট অইযায়, আর অউ মালা পাওয়ার
লািগ এরা বউত কিঠন িনয়ম-কানুনও মােন।অইেলআমরা েতা আসল
অক্ষয় মালা পাওয়ার লািগ ইতা কররাম। 26 এরলািগ উেদ্দশয্ ছাড়া
আিম েদৗড়াইরাম না। েযতা েবটাইেন্ত বাতাসর লেগ িকলািকিল করইন,
আিম েতা ইতার লাখান নায়। 27 বরং আিম িনজর শিরলের কষ্ট িদয়া
গুলামর লাখান রাখিছ, যােত অইনয্র েগেছ খুশ-খবির তবিলগ কিরয়া
হাির, পুরুস্কার থািক িনেজ বাদ না পিড়।

10
বিন ইসরাইলর ইিতহাস থািক হুিশয়াির

1 ভাই অকল, আিম চাইরাম, মরুভুিমর মােজ আমরার ময়-মুরিব্ব
অকলর ঘটনা তুমরার মেনা রউক। এরা হকল েতা গাইিব েমঘর চাকার
তেল রইতা, হকেল পাওেয় আিটয়া নীল দিরয়া পারইয়া েগছলা।
2 হকেলউ হউ েমঘর চাকা আর নীল দিরয়ার মােজ হজরত মুছার
তিরকায় পাক েগাছল করছলা। 3 তারা আল্লার েদওয়া একই লাখান
গাইিব খািন খাইছইন, 4 একই লাখান গাইিব পািনও খাইছইন, হকেল
অলা এক কুদরিত পাথর থািক পািন খাইতা, েয পাথর তারার লেগ
লেগ রইেতা, অউ পাথরউ অইলা আল-মসী। 5 তা-ও এরা েবিশর
ভাগ মানষর উপের আল্লা পাক খুিশ আছলা না। এরলািগউ তারার লাশ
মরুভুিমর মােজ পিড় রইেলা।

6 ইতা ঘটনা অইেলা আমরার তািলমর লািগ এক ইিতহাস, যােত
অতা েদিখয়া আমরা হুিশয়ার অই আর তারার লাখান কু-পথর আিশক
না অই। 7 তারার মােজ েকউ েকউ েযলা মুির্তপুজা করিছল, তুমরা
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ইলা কিরও না। েতৗরাত শিরেফা আেছ, “হকল মানুষ খািনত বইলা,
বােদ তারা খাওয়া-দাওয়া কিরয়া হাির, ৈহ-হুল্লা কির নাচ-গান, ফুির্ত-
আেমাদ করাত লাগলা।” 8আরকবার তারার মাজর বউত জেন িজনা
করায়, একই িদেন েতইশ আজার মানুষ মারা েগছলা। েত আমরা
যানু অলাখান িজনা থািক বািচয়া রই। 9 তারার মাজর বউেত মািলক-
মউলাের পিরক্ষা করাত লািগয়া হাফর কামড় খাইয়া মরছইন। আমরা
যানু তানের ইলা পিরক্ষা না কির। 10তারার মাজর বউেত না-খুশ অইয়া
বকা-জকা করায়, আল্লার গজবর িফিরস্তায় তারাের িবনাশ করছইন।
এরলািগ তুমরা ইলা কিরও না।

11 তারার উপের ইতা ঘিটিছল িনশানা িহসােব, যােত অতা েদিখয়া
আমরা হুিশয়ার অই। আমরা েযরা অউ আেখির জমানার মানুষ, অউ
েলখা পিড়য়া আমরা যানু সাবধােন রই। 12 এরলািগ কুনু মানেষ যুিদ
মেনা কের, েহ মজবুত আেছ, েত েহ হুিশয়ার রউক যােত তার ইমান
না আেল। 13 মানষর িজেন্দিগত েযলাখান পিরক্ষা আয়, অতার বাইরা
নয়া কুনু পিরক্ষা েতা তুমরার উপের অর না। আল্লা পাক েতা হক-
হালাল, তাইন তুমরাের সইযয্র অিতিরক্ত কুনু পিরক্ষাত ফালাইতা নায়,
বরং পিরক্ষা থািক বািচবার পথও বাতাই িদবা, যােত তুমরা ইতা সইযয্
করতায় পােরা।

14 ও মায়ার দুস্ত অকল, এরলািগ আিম তুমরাের কইরাম, েদব-
েদবীর পুজা থািক জান বাচাও। 15 তুমরাের আখলদার জািনয়াউ আিম
কইরাম, আিম েযতা কইরাম তুমরা ইতা যাচাই-বাচাই কিরয়া েদেখা।
16 আল-মসীর েমজবািনর সময়, শুকিরয়া আদায় কিরয়া িপয়ালা
থািক আমরা েয শরবত খাই, ইতার মাজিদ আমরা আল-মসীর লউর
লেগ শিরক অই না িন? আর েয রুিট িছিড়য়া খাই, ই খািনর মাজিদ
তান শিরলর লেগ শিরক অই না িন? 17 আমরা হকেল েযবলা এক
রুিট বািটয়া খাই, েত বুজা যায়, আমরা বউত জন অইেলও আমরা
খািল এক শিরল।

18 হুেনা, বিন ইসরাইলর হালত িচন্তা কেরা, তারার েযতা মানেষ
কুরবািনর েগাস্ত খাইন, তারা হউ কুরবািন খানার হকল কােমাও শিরক
অইযাইন না িন? 19 আর আিম কুনু কইরাম িন, েদবতার নামর
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পসাদের িহসােবা ধরা যায়, বা অউ েদবতাের িহসােবা ধরা যায়? 20না,
েমােটউ না। তা-ও িবধমীর্ অকেল যেতা নমুনার বিল েদইন, ইতা েদও-
দানব, ভুত-েপরতর নােমউ েদইন, আল্লার নােম নায়। েত আিম চাই
না, অউ ভুত-েপরতর লেগ তুমরার কুনু খািতর-দুিস্ত রউক। 21 হুেনা,
মািলক ইছার েমজবািন আর ভুত-েপরতর েমজবািন, ই দুইও কােমা
শিরক অওয়া তুমরার লািগ িঠক নায়। মািলকর িপয়ালা আর ভুতর
িপয়ালা, দুইওতা থািক একলেগ খাওয়া িঠক নায়। 22 েত আমরা িকতা
কিরয়ার, আমরা মািলক ইছার িদেলা আগুইন লাগাইতাম িন? তান
লেগ লাড়াই কিরয়া িজততাম পারমু িন?

খানা-িপনার েবয়াপাের হুিশয়াির
23 মেনা অর িন, আিম েতা আেগ কইিছ, কুনু কুনু জেন কইন,

“আমার লািগ কুন্তাউ হারাম নায়, হক্কলতাউ জাইজ।” অইেল হক্কলতা
েযন মানষর লািগ উপকাির, ইলা িচন্তা েতা িঠক নায়। যুিদও এরা
কইন, হক্কলতাউ হালাল, অইেল হকলতায় েতা মানষর ইমান বাড়ায়
না। 24 েত কুনু জেনউ িনজর স্বাথর্ লইয়া পাগল অইও না, বরং অইনয্র
ভালাই করার েচষ্টা কেরা। 25 বাজার-আেটা েযকুনু েগাস্ত িবিক অইেল
ইতা খাইও, িনজর িবেবকের শািন্ত রাখার লািগ কুনু সন্দয় কিরও না।
26 পিবত্র জবুর শিরেফ েতা কয়, “ই জগত আর জগতর হক্কলতাউ
মাবুদর।”

27 এরলািগ আমরার তিরকার বাইরর কুনু মানেষ যুিদ তুমরাের
দাওত েদইন, আর তুমরা যাইতায় চাও, েত িবেবকের ঠান্ডা রাখার
লািগ কুনু সন্দয় না কিরয়া েযতা ছামেন েদইন অতাউ খাইও। 28অইেল
েকউ যুিদ তুমরাের জানাই েদয়, ই খািন কুনু েদবতার নামর পসাদ, েত
েয জেন ইখান কইেছ, তার ভালাইর লািগআর িবেবকরআরামর লািগ
ইতা খাইও না। 29আিম েতা তুমরার িবেবকর কথা কইরাম না, হউ দুছরা
মানষর িবেবকর কথা কইরাম। কারন অইনয্ মানষর িবেবক-িবচাের,
আমার ইচ্ছা-অিনচ্ছার স্বাধীনতাত েকেন নাক গলাইেতা? 30 আিম
যুিদ আল্লার শুকিরয়া আদায় কিরয়া খানা-িপনা খাই, েত েয খািনর
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লািগ শুকিরয়া আদায় করলাম, অউ খািনর লািগ আর বদনাম অইেতা
েকেন?

31 এরলািগ তুমরা খানা-িপনা কেরা বা েযতাউ কেরা না েকেন,
হকলতাউ আল্লার েগৗরবর িনয়েত কিরও। 32 বিন ইসরাইল বা িভন
জািত, বা আল্লার জমাতর কুনু মানষর পথর কাটা বিনও না। 33আিম
েযলা হকল নমুনার মানষের হকল েবয়াপাের খুশ রাখার েচষ্টা কির,
তুমরাও অউলা কিরও। আিম েতা িনজর স্বাথর্র িচন্তা কির না, সব
মানষর ভালাইর েচষ্টা কির, যােত তারা নাজাত হািছল করইন।

11
1 েত আিম েযলা আল-মসীর লাখান চিলয়ার, তুমরাও অউলা আমার
লাখান চেলা।

জমােতা আল্লার এবাদত-বেন্দিগ
(১১:২-১৪:৪০)

িনয়ম মািনয়া এবাদত কেরা
2ও ভাই অকল, তুমরা আমার েদওয়া তািলম মেনা রািখয়া চলরায়,

আর হকল েবয়াপােরউ আমাের ইয়াদ রাখরায়, এরলািগ আিম তুমরার
তািরফ কিরয়ার। 3 েতআিম চাইরাম, তুমরা অখান বুেজা, আল-মসীউ
অইলা হকল েবটাইন্তর মাথা, েবটাইন অইলা েবিটন্তর মাথা, আরআল্লা
পাক অইলা আল-মসীর মাথা। 4 এবাদত-বেন্দিগর সময় েয েবটায়
মাথা গুিরয়া েদায়া-মুনাজাত কের, বা পীরািক মােত, েহ েতা তার
মাথাের অসম্মান কের। 5অলাখান েয েবিটেয় মাথা না গুিরয়া েদায়া-
মুনাজাত কের, বা পীরািক মােত, অউ েবিটেয়ও তাইর মাথার অসম্মান
কের, তাই মাথা কামাইল েবিটন্তর লাখান বিনযায়। 6 কুনু েবিটেয় যুিদ
মাথা না গুের, েত তাইর চুল কামাইলাউক।অইেল েবিটন্তর চুল কামািন
শরমর িবষয় মেনা অইেল, তাইর মাথা গুিরয়া রাখউক। 7 এবাদত-
বেন্দিগর সময় মাথা গুিরয়া রাখা েবটাইন্তর লািগ িঠক নায়, আল্লায়
েতা েবটাইন্তের তান িনজর ছুরেত পয়দা করছইন আর েবটাইন্তর
মাজিদউ আল্লার মিহমা জাইর অয়, অইেল েবিটন্তর মাজিদ েবটাইন্তর
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মিহমা জাইর অয়। 8 পয়লা েবটা মানুষ বাবা আদম েতা েবিট থািক
পয়দা অইছইন না, অইেল পয়লা েবিট মানুষ মাই হাওয়া িনচ্চয় েবটা
থািকউ পয়দা অইছইন। 9আর েবিটন্তর লািগ েবটাইন পয়দা অইছইন
না, বরং েবটাইন্তর লািগউ েবিটন পয়দা অইছইন। 10 অউ তািলম
মািফক িফিরস্তা অকলর কথা িখয়াল রািখয়া, তােবদাির মানার িনশানা
িহসােব হকল েবিটেন্ত মাথা গুিরয়া রাখা জরুর। 11তা-ও মািলক ইছার
তিরকার েবিট মানেষ ঘরর েবটার উপের ভরসা করইন, আর েবটায়ও
অলা েবিটর উপের ভরসা করইন। 12কারন, পয়লা েবটা আদম থািক
যুিদও পয়লা েবিট মাই হাওয়া পয়দা, তা-ও েবিটন থািকউ িহরবার
েবটাইন্তর জনম অয়। আসেল হক্কলতাউ েতা আল্লার পয়দা।

13 তুমরা িনেজউ িবচার কির েদেখা, মাথাত কাপড় না িদয়া কুনু
েবিটেয় েদায়া-মুনাজাত করা িঠক িন? 14 আর সমাজর হাল-
চাল থািকউ েতা বুজা যায়, েবটাইন্তর মাথাত লাম্বা চুল রাখা শরমর
েবয়াপার, 15অইেল েবিটেন্ত লাম্বা চুল রাখেল তারার সুনাম বােড় না
িন? িনজের গুিরয়া রাখার লািগউ েতা তারা ই লাম্বা চুল পাইছইন।
16 েত ইতা লইয়া েকউ তকর্ -িবতকর্ করেল, আমার পিরস্কার জুয়াপ
অইেলা, ইতা ছাড়া দুছরা কুনু িনয়ম আমরার মােজ নাই আর আল্লার
জমাতর মােজও নাই।

ইছা আল-মসীর েমজবািনর েবয়াপাের
17অখন আিম েয েবয়াপাের পরািমশ িদতাম চাইরাম, ই েবয়াপাের

েতা তুমরা েমােটউ তািরফ পাওয়ার জুকা নায়। তুমরা জমােতা েযলা
শিরক অও, ইতায় তুমরার কুনু ফায়দা অয় না, বরং েখিত অয়।
18 আিম হুিনয়ার, তুমরা েযবলা জমােতা শিরক অও, অউ সময়
তুমরার মােজ দলাদিল থােক, আর ইতা িকছু আিম িবশ্বাসও কির।
19 আসেল েতা তুমরার মােজ মতর অিমল থাকেবাউ, যােত তুমরার
মাজর খািট িনখুত মানষর পিরচয় িমেল। 20 হুেনা, তুমরা েযবলা
এখােনা িমিলয়া এবাদত-বেন্দিগ কেরা, অউ সময় েতা আল-মসীর
েমজবািনর িনয়েত খািন িবলািন অয় না। 21 কারন তুমরা একজেন
আরক জনর বায় িখয়াল না কিরয়াউ খািন খাইলাও। তুমরার একজনর
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েপেটা ভুক থােক, আরআরকজন খাইয়া টাল অইযায়। 22খানা-িপনা
খাইবার লািগ তুমরার কুনু ঘর-বািড় নাই িন? তুমরা ইচ্ছা কিরয়া আল্লার
জমাতের এলািম কররায় িন? আর েযরার খািনর কুন্তা নাই, তারাের
শরম িদরায় িন? অখন আিম আর িকতা কইতাম? তুমরার তািরফ
করতাম িন? নাউজুিবল্লা!

23 আসেল আিম মািলক ইছার েগছ থািক েয তািলম পাইিছ, অউ
তািলমউ আিম তুমরাের িদিছ। মািলক ইছাের েয রাইত দুশমনর আেতা
ধরাই েদওয়া অইিছল, হউ রাইত তাইন খািনর রুিট আেতা লইলা,
24 আর আল্লার শুকিরয়া আদায় করলা, বােদ অউ রুিট টুকরাইয়া
কইলা, “ইতা েতা আমার শিরল, অউ শিরল তুমরার লািগ িবলাই
েদওয়া অর, েত আমাের মেনা রাখার লািগ অউলা কিরও।” 25অলা
খাওয়ার বােদ তাইন শরবতর িপয়ালা লইয়া কইলা, “আমার লউর
জিরয়ায় আল্লার লেগ িমলনর েয নয়া উিছলা কাইম অইেবা, অউ
িপয়ালা অইেলা এর িনশানা। তুমরা অউ িপয়ালা থািক খাওয়ার সময়
আমাের ইয়াদ করার লািগ হােমশা অলা কিরও।” 26 েত তুমরা যতবার
অউ রুিট খাইবায় আর অউ িপয়ালার শরবত খাইবায়, মািলক ইছা
িহরবার না আওয়া পযর্ন্ত অতবারউ তান মউতর কথা এলান কররায়।

27 এরলািগ খাম-েখয়ািল কিরয়া েকউ যুিদ ই রুিট খায় আর
িপয়ালার শরবত খায়, েত েহ মািলক ইছার শিরল আর লউর িবরুেদ্ধ
গুনা কিরয়া দুিষ বিনযায়। 28 অউ রুিট খাইবার আেগ আর িপয়ালার
শরবত খাইবার আেগ, মানেষ িনজের যাচাই কির েদখউক। 29কারন
ইতা খাওয়ার সময় েহ যুিদ মািলক ইছার শিরলর েবয়াপাের না বুেজ,
েত ইতা খাইয়া েহ িনজর উপের গজব ডািকয়া আেন। 30অতার লািগউ
তুমরার মাজর বউত মানুষ কমজুর আর েবমাির আছইন, এমনিক
েকউ েকউ মরছইন। 31আমরা িনজর িবচার িনেজ কিরেল্ল, মািলকর
আতর িবচার থািক েরহাই পাইমু। 32অইেল মািলেক েযবলা আমরার
িবচার করইন, অউ সময় তাইন আমরাের শাসন করইন, যােত দুিনয়ার
হকলর লেগ আেখরাতর িদন আমরাের দুিষ সাইবেস্তা করা না অয়।

33 এরলািগ ও ভাই অকল, তুমরা েযবলা েমজবািন খাওয়ার লািগ
এখােনা দলা অও, অউ সময় এেক-অইনয্র বায় িখয়াল কিরও।
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34 একজনর যুিদ েপেটা ভুক লািগ যায়, েত েহ বািড় থািক খাইয়া
আউক, যােত তুমরা এখােনা অওয়ায় কুনু সাজা না পাও। েত আিম
েযবলা তুমরার েগেছ আইমু, অউ সময় বাদ-বািক েবয়াপাের নিছয়ত
করমু।

12

আল্লাই পাক রুহর নানান লাখান িনয়ামত
1 ও ভাই অকল, আিম চাইরাম আল্লাই পাক রুহর দান-িনয়ামতর

েবয়াপাের তুমরার কুন্তাউ অজানা না রউক। 2 তুমরার জানা আেছ,
আেগ েযবলা তুমরা আল্লার এবাদত করতায় না, হউ সময় তুমরাের
অলাখান েদব-েদবীর বায় টািনয়া েনওয়া অইেতা, েযতায় কুন্তা
মািতেতা পাের না। 3 অইেল আিম তুমরাের জানাইরাম, আল্লার রুহর
বেল মািতেল কুনু মানেষ ইখান কয় না, “ইছার উপের লান্নত পড়উক।”
আর আল্লাই পাক রুহর বল ছাড়া েকউ কইেতাও পাের না, “হজরত
ইছাউ মািলক।”

4অউএকই পাক রুহর নানান নমুনার দান-িনয়ামতআেছ। 5আমরা
নানান িনয়েম একই মািলকর েখজমত কির। 6আমরা পরেতক জনের
নানান নমুনার কাম-কাজ েদওয়া অইেছ, অইেল আল্লা পাক েতা
একজনউ, তাইন নানান উপােয় আমরার মােজ কাম করইন। 7 হকলর
ফায়দার লািগ অউ পাক রুহ এেকা জনর মােজ এেকা নমুনায় জাইর
অইন। 8 অউ পাক রুহর বেল কুনু কুনু জনের জ্ঞান-বুিদ্ধর মাত
মাতা, আর েকউরের আখলদাির মাত মাতার িনয়ামত েদওয়া অয়।
9 একজেন অউ রুহর বেল গাইিব ভরসা পাইন, আর অউ রুহর
বেল দুছরা জেন েবমািরের ভালা করার েখমতা পাইন, 10 েকউ েকউ
েকরামিত কাম করার েখমতা, েকউ েকউ পীরািক মাতার েখমতা,
েকউ েকউ বাদ-ভালা রুহ অকল আর িজন-ভুতের িচনার েখমতা,
েকউ েকউ নানান নমুনার গাইিব ভাষায় মাতার েখমতা আর েকউ েকউ
ইতার মািন বুজাইয়া িদবার েখমতা পাইন। 11 ইতা হকল কাম েতা অউ
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একই পাক রুেহ করইন। অউ দান-িনয়ামত অকল তান িনজর খুিশ
মািফক পরেতক মুিমনের বািটয়া েদইন।

এক শিরলর মােজ বউত অংগ
12ও ভাইয়াইন অকল, এক শিরলর েযলা বউত অংগ থােক, অলা

বউত অংগ িমিলয়া এক শিরল অয়, আল-মসীও েতা িঠক অলাখান।
13আমরা বিন ইসরাইল অই বা িভন জািত অই, আজাদ বা গুলাম অই,
অউ একই পাক রুেহ হকলর তিরকাবিন্দ অইেছ এক শিরল অওয়ার
লািগ। হকেলউ েতা অউ একই পাক রুহ পাইিছ।

14 কুনু মানষর শিরলের খািল এক অংগ িদয়া বানাইল অইেছ না,
বরং বউত অংগ জুড়া েদওয়া অইেছ। 15 অখন পাওেয় যুিদ কয়,
“আমার নাম েতা আত নায়, েত আিম শিরলর অংগও নায়,” এরলািগ
পাও েযন শিরলর অংগ নায়, ইখান েতা িঠক নায়। 16 অউলা কােন
যুিদ কয়, “আমার নাম েতা চউখ নায়, েতআিম শিরলর অংগও নায়,”
এরলািগ কান েযন শিরলর অংগ নায়, ইখান েতা িঠক নায়। 17 মানষর
আস্তা শিরলউ যুিদ চউখ অইিযেতা, েত হুনবার েখমতা কই পাইেলা
অেন? আর যুিদ সারা শিরলউ কান অইিযেতা, েত েঘরান হুংিগবার
েখমতা কই রইেলা অেন? 18 েত আল্লায় তান িনজর িখয়াল-খুিশ
মািফক শিরলর নানান অংগের এক এক কির হাজাইছইন। 19 হকল
অংগ যুিদ এক লাখান অইিযেতা, তাইেল শিরলর কুন হালত অইেলা
অেন? 20 শিরেলা বউত অংগ আেছ, তা-ও শিরল েতা একটাউ।

21 চউেখ আতের কইেতা পাের না, “তুমাের আমার দরকার নাই,”
আর মাথায় দুইও পাওের কইেতা পাের না, “তুমরাের আমার দরকার
নাই।” 22 আসেল শিরলর েয অংগের কমজুর মেনা অয়, অগুইনউ
েবিশ দরকাির। 23 শিরলর েয শরমর অংগের আমরা হুরু-মুরু মেনা
কির, ইটােরআমরা েবিশ দাম েদই, মািন েয অংগের বাের েদখািন যায়
না, ইতাের আমরা ইজ্জত কিরয়া গুিরয়া রািখ। 24অইেল েয অংগের
বাের েদখািন যায়, ইতাের গুিরয়া রাখার দরকার অয় না। আসেল
আল্লায় অউ হুরু-মুরু আর কমজুর অংগের েবিশ ইজ্জত িদয়া, হকল
অংগের জুড়া লাগাইয়া এক শিরল বানাইছইন, 25 যােত শিরল ভাগা-
ভািগ না অয়, বরং এক অংগয় আরক অংগের িনজর লাখান মেনা
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কের। 26 শিরলর এক অংগর যুিদ কষ্ট অয়, েত সারা শিরেল কষ্ট
পায়, আর এক অংেগ ইজ্জত পাইেল, আস্তা শিরেল খুিশ-বািস কের।

27 েত তুমরাউ অইলায় আল-মসীর শিরল, তুমরা এেকা জন অউ
শিরলর এেকা অংগ। 28 জােনা িন, আল্লায় েতা জমাতর িভতের
পয়লা সাহািব, বােদ পীরািক মাত মাতরা, বােদ উস্তাদ অকল বওয়াল
করছইন। এরবােদ বওয়াল করছইন েযরা েকরামিত কাম কররা,
েবমার ভালা কররা, সাইযয্-সহায়তা কররা, ইছায়ী জমাতের চালাওরা
আর নানান গাইিব ভাষায় মাতরা জন। 29 েত এরা হকেলউ কুনু সাহািব
পদ পাইছইন িন? হকেলউ পীরািক মাতইন িন? হকলউ উস্তাদ িন?
আর হকেল কুনু েকরামিত কাম করার েখমতা পাইছইন িন? 30 হকেল
কুনু েবমার িশফা করতা পারইন িন? হকেলউ গাইিব ভাষায় মাতইন
িন? হকেলউ ইতার মািন বুজাইয়া িদতা পারইন িন? িনচ্চয় না। 31তা-
ওআিম কইরাম, তুমরা হকল থািক দািম িনয়ামত অকল পাওয়ার লািগ
আিশক অও।
আর িখয়াল কেরা, অখন আিম তুমরাের আেরা ভালা এখান পথ

েদখাইরাম।

13
মহব্বতউ অইেলা হকল থািক বড় ধন

1 আিম যুিদ জগতর মানুষ বা আছমািন িফিরস্তার গাইিব ভাষায়
মািত, আর আমার িভতের কুনু মহব্বত না থােক, েত েতা আিম
জুের জুের বাজাইল িপতলর ঘন্টি বা ঝন ঝন করা করতালর লাখান
অইেগিছ। 2আমার যুিদ পীরািক মািতবার েখমতা থােক, হকল বাতুিন
েবয়াপার বুিজ, হকল নমুনার আখল-বুিদ্ধেয় কািমল অই, আর
আমার ইমািন বলিদ উচা পােড়ােরও এক জাগা থািক আরক জাগাত
হরাইিলতাম পাির, অইেল আমার িদেলা কুনু মহব্বত না থােক, েত
আল্লার নজেরা আিম কুন্তাউ নায়। 3 আমার হকল ধন-ছামানা যুিদ
গিরব-দুিখের িবলাই েদই, এমনিক আমার শিরলেরও যুিদ জালািনর
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লািগ দান কিরলাই, আর আমার িভতের যুিদ মহব্বত না থােক, েত
কুনু ফায়দা নাই।

4 মহব্বত হকল সময় ছবর কের, দয়া-মায়া কের, ইংসা কের না,
বড়াই কের না, অহংকার কের না, 5 বাদ েববহার কের না, িনজর
স্বাথর্র েচষ্টা কের না, রাগ-গুছা কের না, েকউ কুনু েখিত করেল মেনা
রােখ না, 6 নাফরমািনত খুিশ অয় না, বরং হিককিতেয় খুিশ কের।
7মহব্বেত হক্কলতা সইযয্ কের, হকলতা িবশ্বাস কের, হকল েবয়াপাের
মনর মােজ আশা যুগায় আর হকল েবয়াপাের ছবর কিরয়া ৈধযর্ ধের।

8হুেনা, হকল পীরািক মাত একিদন ফুড়াইিযেবা, নানান ভাষাও েশষ
অইিযেবা আর আখলদারর আখলও ফুড়াইিযেবা, অইেল মহব্বত কুনু
সময় ফুড়ায় না। 9 েত অখন আমরা েতা কুনুতাউ েষালআনা জািন
না, পীরািক মাতও েষালআনা কইতাম পাির না। 10 অইেল আমরা
জািন, েষালআনা অওয়ার সময় েযবলা আইেবা, অউ সময় ভাংগা-
চুরা হকলতা ফুড়াইিযেবা।

11আিম েযবলা হুরুআছলাম, অউ সময় হুরুতার লাখান মািততাম,
হুরুতার লাখান িচন্তা-ভাবনা করতাম, আর হুরুতার লাখান িবচার-
িবেবচনা করতাম। অইেল অখন েতা বড় অইেগিছ, এরলািগ হুরুতার
লাখান আচার-েববহার বাদ িদলাইিছ। 12 অখন েতা আমরা জাপসা
আয়নার মােজ হকলতা পিরস্কার েদখরাম না, বােদ হউ েষালআনা
অওয়ার সময় আইেল আমরা হকলতা ছামনা-ছামিন েদখমু। অখন
আিম হক্কলতা পুরাপুর জািন না, হউ সময় আইেল আিম হকলতা
পুরাপুর জানমু, আল্লায় আমাের েযলা পুরাপুর িচনইন, অলা আিমও
হকলতা জানমু।

13 বুজরায় িন, ইমান, আশা, আর মহব্বত, অউ িতেনা ধন হর-
হােমশা রইেবা, ইতার মােজ মহব্বতউ হকল থািক বড়।

14
পীরািক মাত আর গাইিব ভাষায় মাতর তফাত
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1 এরলািগ ও ভাই অকল, তুমরাও মহব্বতর লািগ আিশক অও,
পাকরুহর েদওয়া দান-িনয়ামতর লািগ িখয়ািল অও, খাছ কির পীরািক
মািতবার েখমতা পাইেত িখয়ািল অও। 2 কারন েয মানেষ গাইিব
কুনু ভাষায় মােত, েহ ইতা মানষর লেগ মােতর না, আল্লার লেগউ
মােতর। তার মাতর ভাষা কুনু মানেষ বুেজ না, েহ খািল পাক রুহর
বেল বাতুিন বুিল কয়। 3 অইেল েযইন পীরািক মাতইন, এইন মানষর
েগেছউ মাতইন, এন মােত মানষর িজেন্দিগের গিড়য়া তুেল, মানষর
িদেলা আশা আর সান্তনা যুগায়। 4 েত েয জেন গাইিব ভাষায় মােত,
েহ খািল িনজের গিড়য়া তুেল, অইেল েযইন পীরািক মাতইন, এইন
েতা আল্লার জমাতের গিড়য়া তুলইন। 5 এরলািগ আিম চাইরাম, তুমরা
হকেলউ গাইিব ভাষায় মােতা, অইেল আেরা েবিশ চাইরাম, তুমরা
হকেল পীরািক মাত মােতা। মেনা রািখও, কুনু মানেষ যুিদ গাইিব ভাষায়
মােত, আর মাতর বােদ জমাতর মানষের গিড়য়া তুলার লািগ দুছরা
েকউ ইতার মািন বুজাইয়া না েদয়, েত হউ েযইন পীরািক মাতইন
এইনউ বড়।

6 ভাইয়াইনের, আিম যুিদ তুমরার েগেছ আইয়া খািল গাইিব কুনু
ভাষায় মািত, অইেল এর মাজিদ আল্লার বাতুিন মুনশার কথা, আখল-
েহকমতর কথা, পীরািক কুনু মাত বা িকতািব নিছয়ত না জানাই,
েত আমােরিদ তুমরার কুনু ফায়দা অইেবা িন? 7 মেন কেরা, বািশ,
সািরন্দা, আর েযতা বাইদয্-বাজনার িভতের কুনু জান নাই, ইতা যুিদ
গানর সিঠক সুর-তাল না মািনয়া বােজ, েত অউ বাজনাত িকতা
বােজর, মানেষ ইতা েকমেন বুজেবা? 8 যুদ্ধত যাওয়ার লািগ েফৗিজ
িশংগায় যুিদ পিরস্কার আওয়াজ না েদয়, েত কুনু িসপাই েরিড অইেবা
িন? 9 অলাখান তুিম েযবলা অজানা ভাষায় মােতা, েত তুিম িকতা
কইরায়, তারা েকমেন বুজেবা? তুমার ই মাত খািল বাতাসর লেগ
মাতরায় িন? 10 ই দুিনয়াত নানান জাতর বুিল আেছ, ইতা কুনুটাউ
মািন ছাড়া নায়। 11 আর আিম যুিদ অউ বুিল না বুিজ, েত েয জেন
মািতরা, তান েগেছ েতা আিম িবেদিশ মানষর লাখান, আর তাইনও
আমার েগেছ িবেদিশ। 12 ইখান েতা তুমরার েবলায়ও িঠক। তুমরা
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েযবলা পাক রুহর েদওয়া দান-িনয়ামতর লািগ িখয়ািল অইরায়, েত
েয িনয়ামত িদয়া জমাতের গিড়য়া তুলা যায়, অউ িনয়ামত পাওয়ার
লািগউ েবিশ েচষ্টা কিরও।

13 এরলািগ েয মানেষ গাইিব ভাষায় মােত, েহ আল্লার েগেছ
মাংগউক, যােত ইতার মািন বুজাইয়া িদেতা পাের। 14আিম যুিদ গাইিব
ভাষায় েদায়া কির, েত আসেল আমার রুেহ েদায়া কেরর, আমার
িনজর মেন কুন্তা কেরর না। 15অখন আিম িকতা করতাম? আিম রুহ
িদয়া েদায়া করতাম, আর বুিদ্ধ িদয়াও করতাম। আিম রুহ িদয়া গীত-
গজল গাইমু, বুিদ্ধ িদয়াও গীত-গজল গাইমু। 16আর তুিম যুিদ খািল
রুহ িদয়া শুকিরয়া আদায় কেরা, েত মজিলছর মানেষ িকলা আিমন
কইেতা? তারা েতা বুেজরউ না তুিম িকতা কইরায়, তারা েতা অিচনা
জনর লাখান রইলা। 17 তুিম হয়েতা িঠক ভােবউ শুকিরয়া আদায়
কররায়, অইেল অউ মানষের েতা গিড়য়া তুলা অর না।

18 আিম আল্লা পাকর শুকিরয়া আদায় কির, কারন আিম গাইিব
ভাষায় তুমরার চাইেত বউত েবিশ মািত। 19 তা-ও জমাতর মাহিফলর
মােজ গাইিব ভাষায় আজার আজার কথার বদলা, মানষর তািলমর
লািগ আিম আখল খাটাইয়া খািল পাচখান কথা কইমু।

20ভাইয়াইনের, তুমরারআখল-বুিদ্ধ হুরুতার লাখান না অইয়া বয়স্ক
মানষর লাখান অউক। অইেল ইংসা-িনন্দার েবয়াপাের তুমরার মন
মাছুম বাইচ্চার লাখান অউক। 21আছমািন িকতােবা আেছ,

অিচনা ভাষায় মাতরা মানুষিদ,
িবেদিশ মানষর মুখিদ,

আিম অউ জািতর লেগ মািতমু।
তা-ও আমার মাত তারা হুনেতা নায়,

ইখান আিম মাবুেদ কইরাম।
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22 েত বুজা যায়, গাইিব ভাষায় মাতা ইমানদার অকলর লািগ কুনু
িনশানা নায়, বরং অ-ইমানদার অকলর লািগ ইতা একটা িনশানা।
আর পীরািক মাত মাতা অ-ইমানদারর লািগ কুনু িনশানা নায়, অইেল
ইমানদারর লািগ েতা ইতা একটা িনশানা।

23 জমাতর হকল মানুষ এক জাগাত িমলার বােদ, হকেল যুিদ
একলেগ গাইিব ভাষায় মােত, আর অউ সময় জমাতর বাইরর বা
অ-ইমানদার কুনু মানুষ ইেনা আয়, েত তারা তুমরাের পাগল কইবা
না িন? 24 আর হকেল যুিদ পীরািক মাতইন, অমন সময় কুনু অ-
ইমানদার আইয়া ইেনা হামায়, েত অউ হকলর মাতর মাজিদ েহ িনজর
গুনার হালত বুিজিলেবা, অউ মাত হুনায় তার িনজর িবচার িনেজ
করেবা। 25 তার মনর লুকাইল িবষয় খুলা-েমলা অইেবা, েতউ েহ
সইজদাত পিড়য়া আল্লার েগৗরব-তািরফ কিরয়া কইেবা, “আপনারার
মােজ িনচ্চয় আল্লা পাক আিজর আছইন।”

ইছায়ী জমাতর িনয়ম-কানুন মানা
26ভাইয়াইনের, িকতা অইেতা? তুমরা েযবলা এক জাগাত জমােতা

দলা অও, অউ সময় েকউ গীত-গজল গাইন, েকউ নিছয়ত করইন,
েকউ বাতুিন েবয়াপাের কইন, েকউ গাইিব ভাষায় মাতইন, আর েকউ
ইতার মািন বুজাইয়া েদইন। েত েযইন েযতাউ করইন না েকেন,
ইতা যানু জমাতের গিড়য়া তুলার িনয়েত অয়। 27 েকউ যুিদ গাইিব
ভাষায় কুন্তা মােত, েত এেকাজন কির দুই-িতন জেন মাতউক আর
একজেন ইতার মািন বুজাইয়া েদউক। 28 মািন বুজাই িদবার েকউ না
থাকেল, তারা জমােতা চুপচাপ থাকউক, খািল িনেজ িনেজ আল্লার
লেগ মাতউক। 29 আর পীরািক মাতরা অকেল অলা দুই-িতন জেন
মাতউক আর বািক হকেল যাচাই-বাচাই করউক। 30 অইেল জমােতা
েযরা বওয়াত আছইন, তারা েকউরর েগেছ যুিদ কুনু ওহী বা বাতুিন
খবর নািজল অয়, েত েযইন বয়ান কররা, তাইন িনরাই অইযাউক্কা।
31অলাখান তুমরা হকেলউ এক এক কির পীরািক মািতও, যােত হুনরা
অকেল তািলম আর উত্ সাহ পায়। 32পীরািক মাতরার রুহ েতা তারার
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িনজর বেশ থােক, 33আল্লা পােক িনচ্চয় েগালমাল পছন্দ করইন না,
বরং শািন্ত পছন্দ করইন।

34আল্লার পাক বন্দা অকলর হকল জমাতর িনয়ম-কানুন অইেলা,
জমাতর মােজ েবিট মানুষ িনরাই রওয়া উিচত, গফ-সফ করা তারার
লািগ িঠক নায়। শিরয়তর িনয়ম মািফক তারা অধীনতা মানউক।
35তারা কুনু তািলম জানার িখয়ািল অইেল বািড়ত িগয়া িনজর জামাইর
েগছ থািক জানউক। কারন জমাতর মােজ েবিটেন্ত গফ-সফ করা
শরম।

36 আইচ্ছা কওছাইন, আল্লার কালাম কুনু তুমরার েগছ থািক
বারইেছ িন? খািল তুমরার েগেছউ আইেছ িন? 37 মেনা রািখও, কুনু
মানেষ যুিদ িনজের পীর-দরেবশ বা বাতুিন েখমতাআলা মেনা কের,
েত েহ ইখান বুিজলাউক, আিম তুমরার েগেছ েযতা েলখলাম, ইতা
হক্কলতাউ মািলক ইছার হুকুম। 38আর েকউ ইতা না মানেল, তােরও
মাইনয্ করা অইেতা নায়।

39 এরলািগ ও ভাই অকল, তুমরা পীরািক মাত মািতবার লািগ
িখয়ািল অও, আর গাইিব ভাষায় মািতেতও বাধা িদও না। 40 তা-ও
জমাতর হকল কামউ পুরাপুর আদব-কায়দা আর িনয়ম-কানুন মািনয়া
করা জরুর।

মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠা (১৫:১-৫৮)

15
ইছা আল-মসী মুদর্ া থািক িজন্দা অইছইন

1 ও মুিমন ভাই অকল, আিম আেগ েয খুশ-খবির তবিলগ
করিছলাম, হউ কথা অখন ইয়াদ করাই িদরাম। তুমরা েতা ইতা কবুল
করছলায় আর ইমােন িটিকয়াও রইেছা। 2 আিম েয কালাম তবিলগ
করিছ, ইতা যুিদ তুমরা মজবুত কির ধিরয়া রােখা, েত অউ খুশ-
খবিরর মাজিদ নাজাত পাইরায়, আর না পাইেল তুমরার ইমান আনাউ
েবকামা। 3 আসেল আিম িনেজ েয তািলম পাইিছ, অউ তািলমের
খুব জরুির মেনা কিরয়া তুমরােরও জানাইিছ। আল্লার কালাম মািফক
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আমরার গুনার মািফর লািগআল-মসীেয় িনজরজান কুরবািন িদছইন।
4তানের দাফন করা অইিছল, আরআল্লার কালাম মািফক মউতর িতন
িদনর িদন তাইন মুদর্ া থািক িজন্দা অইছইন। 5 িজন্দা অওয়ার বােদ
তাইন পয়লা সাহািব িপতরের, বােদ তান হউ বােরাজন সাহািবের েদখা
িদছইন। 6 এরবােদ তাইন একলেগ পাচেশারও েবিশ মুিমন ভাইের
েদখা িদছইন। এরার মােজ েকউ েকউ মারা েগেলও, অখনও েবিশর
ভাগ িজন্দা আছইন। 7 এরবােদ তান ভাই ইয়াকুবের, বােদ হকল
সাহািবের েদখা িদছইন। 8 আর আিম েতা হকলর েহশর ঝুিল-ঝাড়া
পুত, অউ আমােরও তাইন েদখা িদছইন। 9 সাহািব অকলর মােজ
আিমউ হকল থািক নগইনয্, আিম েতা সাহািব কইয়া পিরচয় িদবার
লাখ নায়, আেগ আিম আল্লার জমাতর উপের জুলুম করতাম।

10অইেল অখন আিম েযলা অইিছ, ইতা আল্লার রহমেতউ অইিছ।
আমার উপের তান ই রহমত েবকামা েগেছ না, আিম অইনয্ সাহািব
অকল থািক েবিশ েমনত করিছ। ই েমনত েতা আিম িনেজ িনেজ
করতাম পারিছ না, বরং আল্লার রহমেতউ ইতা করাইেছ। 11 এরলািগ
আিম বা অইনয্ কুনু সাহািবেয় েযইনউ তবিলগ কির না েকেন, আমরা
অউ একই েবয়াপােরউ তবিলগ কিরয়ার, ইতা হুিনয়া তুমরাও ইমান
আনেছা।

আমরা মরন বােদ িজন্দা অইমু
12 েত আল-মসীের মুদর্ া থািক িজন্দা করা অইেছ কইয়া েযবলা

তবিলগ করা অয়, তাইেল তুমরার মাজর েকউ েকউ েকমেন কয়,
মানুষ মিরেগেল আর িজন্দা অইতা নায়? 13 মরন বােদ িজন্দা অইয়া
উঠেত না পারেল েতা, আল-মসীও িজন্দা অইছইন না। 14 আর
আল-মসী িজন্দা অইয়া না উঠেল েতা আমরার তবিলগও েবকামা
আর তুমরার ইমান আনাও েবকামা। 15 এমনিক অখানও বুজা যার
েযন, আল্লার েবয়াপাের আমরা েযতা তবিলগ কিরয়ার ইতা িমছা,
কারনআমরার তবিলগ অইেলা, আল্লায়আল-মসীের মুদর্ া থািক িজন্দা
করছইন। অইেল মুদর্ া অকলের যুিদ িজন্দা করা না অয়, েত েতা তাইন
আল-মসীেরও িজন্দা করছইন না। 16 আর মুদর্ া অকল যুিদ িজন্দা
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অইয়া না উঠইন, েত েতা আল-মসীও িজন্দা অইয়া উঠছইন না।
17 আল-মসীের যুিদ িজন্দা করা না অইয়াউ থােক, েত েতা তুমরার
ইমান েবকামা, আর তুমরা অখনও গুনার মােজ হাবু-ডুবু খাইরায়।
18 তাইেল আল-মসীর তিরকার েযরার মউত অইেগেছ, তারাও েতা
িবনাশ অইেগছইন। 19আল-মসীর উপের আমরার েয আশা, ই আশা
যুিদ খািল অউ দুিনয়ািব িজেন্দিগর লািগ অয়, েত েতা হকল থািক
আমরারউ েবিশ বদ নিছব।

20অইেল আসল কথা অইেলা, আল-মসীের েতা হাছাউ মুদর্ া থািক
িজন্দা করা অইেছ। তাইনউ পয়লা ফসল, মুদর্ া থািক যেতা জনের
িজন্দা করা অইেবা, এরার মােজ তানেরউ পয়লা িজন্দা করা অইেছ।
21 বুজরায় িন, একজন মানষর মাজিদ েযলা মউত আইেছ, অলা
িজন্দা অইয়া উঠাও একজন মানষর মাজিদ আইেছ। 22 বাবা আদমর
আওলাদ িহসােব হকল মানষর েযলা মরন অয়, আল-মসীর উম্মত
িহসােব অউলা হকলের িজন্দা করা অইেবা। 23অইেল এর মােজ কথা
আেছ, আল্লায় তান মির্জ মািফক ধােপ ধােপ হকলতা করাইবা। েখেতা
থািক পয়লা তুলা ফসলর লাখান পয়লা ধােপা আল-মসীের িজন্দা
করা অইেছ, বােদ তাইন দুছরা বার তশিরফ আনার কােলা তান উম্মত
অকলেরও িজন্দা করা অইেবা। 24 এরবােদ িকয়ামতর কােলা আল-
মসীেয় দুিনয়ািব হকল শাসন, অিধকার আর েখমতাের িবনাশ কিরয়া
গাইিব বাফ আল্লার আেতা বাদশাই সমজাইবা। 25কারন, আল্লায় যেতা
সময় পযর্ন্তআল-মসীর হকল দুশমনের তান পাওর তলাত না ফালাইন,
অেতা সময় পযর্ন্ত তাইন বাদশাই করেত অইেবা। 26আর েশষ দুশমন
মউতেরও তাইন িবনাশ করবা। 27পিবত্র জবুর শিরেফা আেছ, “তাইন
হক্কলতােরউ আল-মসীর পাওর তলাত রাখছইন।” েত বুজা যায়,
হক্কলতাের আল-মসীর অধীেন রাখার মািন অইেলা, আল্লায় তান
িনজের বাদ রািখয়া অইনয্ হকলতােরউ আল-মসীর তেল রাখছইন।
28আর হক্কলতা তান অধীেনআইয়া হারেল, হক্কলতাের লইয়া অউ খাছ
মায়ার জন ইবনুল্লাও আল্লা পাকর অধীন অইবা। যােত েযইন হকলতা
তান অধীেন রাখিছলা, হউ আল্লা পাকউ হক্কলতার উপরআলা অইন।

29 আইচ্ছা ধেরা, মুদর্ া অকলর লািগ েযরা েতৗবার েগাছল কেরর,
মুদর্ া অকলের যুিদ কুনুিদনউ িজন্দা করা না অয়, েত এরার ফায়দা
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িকতা? 30 আর আমরা সাহািব অকলও েকেন ঘন্টায় ঘন্টায় িবপদর
মুখামুিখ অইয়ার? 31 অয়, ভাই অকল, আিম েতা পরেতক িদনউ
মউতর মুখামুিখ অইয়ার! আমরার মািলক ইছা আল-মসীর নােম
তুমরাের লইয়া েয বড়াই েদখাই, অউ বড়াইর লািগউ আিম তুমরাের
ইতা জানাইরাম। 32 ইিফছ টাউেনা জংিল জানুয়ার পালর লেগ আিম
েয লাড়াই করিছ, ইতা যুিদ খািল দুিনয়ািব িনয়েত কিরয়া থািক, েত
আমার কুনু লাভ অইেছ িন? মুদর্ া অকলের যুিদ িজন্দা করা না অয়,
েত আও, অলা কই, “আও, খাও-দাও ফুির্ত কেরা, কাইল েতা িনিচ্চত
মরন অইেবা।” 33ভাইয়াইনের, তুমরা ভুল কিরও না,অলা এক িছেল্লখ
আেছ, “কু-সংিগেয় ভালা মানষেরও নাটাইলায়।” 34 এরলািগ তুমরা
বদ িনশা থািক হজাগ অও, আর গুনা কিরও না। তুমরার মাজর েকউ
েকউ েতা স্বয়ং আল্লােরউ িচেন না, ইতা বড় শরমর েবয়াপার।

35 কুনু কুনু মানেষ িজকাইেতা পাের, “মুদর্ া অকল েকমেন িজন্দা
অইবা? তারার শিরলর গঠন িকলাখান অইেবা?” 36 হায়ের েবআখল!
তুমার িনজর েখতর মােজ েয িবিচ বাইন কেরা, ই িবিচ না মরেল েতা
েচরা উেঠ না। 37 আর তুমার বাইন করা িবিচ থািক েয েচরা বারয়,
তুিম েতা ই েচরা বাইন কেরা না, তুিম খািল িবিচ বাইন কেরা ধান
বা অইনয্ কুনু ফসলর, অগু মিরয়াউ েচরা বারয়। 38 বােদ আল্লায়
তান মির্জ মািফক ইতার ছুরত-আকার গঠন করইন। তাইন পরেতক
িবছেরউ তার জাত মািফক েচরার ছুরত-আকার েদইন। 39 বুেজা না
িন, হকল জানদারর েগাস্ত েতা এক সমান নায়। মানষর েগাস্ত এক
লাখান, পশুর এক লাখান, পািখর এক লাখান আর মাছর আরক
লাখান। 40অউলা আছমােনাও বউত নমুনার শিরল আেছ, দুিনয়াতও
বউত শিরল আেছ, তা-ও েবেহিস্ত শিরলর েতজ এক লাখান, আর
দুিনয়ািব শিরলর েতজ আরক লাখান। 41 সুরজর েতজ এক লাখান,
চান্দর েতজ আরক লাখান আর েতরার েতজ দুছরা লাখান। এমনিক
এক েতরা থািক আরক েতরার েতজও আলাদা।

42 মরন বােদ িজন্দা অইয়া উঠাও অউ লাখান। লাশ মািট িদয়া
হারেল পিচযায়, অইেল অউ লাশের েযবলা িজন্দা করা অইেবা, ইটা
আর পচেতা নায়। 43 অসম্মািন হালেত মািট েদওয়া অয়, সম্মািন
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হালেত তুলা অইেবা। মািট েদওয়া অয় দুবর্ল হালেত, আর তুলা অইেবা
বলবান হালেত। 44 মািট েদওয়া অয় রক্ত-মাংসর শিরল, অইেল তুলা
অইেবা রুহািনক শিরল। রক্ত-মাংসর শিরল েযবলা আেছ, েত েতা
রুহািনক শিরলও আেছ। 45 েযলা বাবা আদমর েবয়াপাের পিবত্র
েতৗরাত শিরেফা আেছ, “অউ পয়লা আদম িজন্দা জানদার অইলা।”
েত েশষ আদম, েযইন আল-মসী, তাইন িকতা অইলা? তাইন েতা
অইলা িজেন্দিগ েদওরা রুহ। 46অইেল রুহািনক েয শিরল, ইখান েতা
পয়লা অয় না, পয়লা অয় রক্ত-মাংসর শিরল, বােদ অয় রুহািনক
শিরল। 47 েযলা পয়লা আদম মািট থািক আইলা, বােদ দুছরা আদম,
আল-মসী আইলা েবেহস্ত থািক। 48জগতর মানুষ অইলা অউ মািটর
বানাইল মানষর লাখান, আর েবেহিস্ত মানুষ অইলা হউ েবেহিস্ত জন
আল-মসীর লাখান। 49 েত বাবা আদমর লাখান আমরা েযলা মািটর
কায়ার ছুরত পাইিছ, িঠক অউলা হউ েবেহিস্ত জনর লাখান েবেহিস্ত
ছুরতও পাইমু।

50 ভাইয়াইনের আিম তুমরাের কইরাম, রক্ত-মাংসর কুনু শিরল
আল্লার বাদশাইর অিধকার পায় না। েযতার িবনাশ আেছ, ইতা
কুনুমেন্তউ িচরস্থায়ী বেন না। 51 েত আিম তুমরাের একটা বাতুিন কথা
জানাইরাম, জােনা িন, আমরা হকলর েতা মউত অইেতা নায়, অইেল
হকলরউ ছুরত বদিলিযেবা। 52 িকয়ামতর কােলা এক মুহুতর্ র মােজ,
চখুর পলেক, িশংগাত ফু েদওয়ার লেগ লেগউ আমরা বদিলিযমু।
অউ িশংগা বািজয়া হারেল, হকল মুদর্ া অলা ছুরেত িজন্দা অইবা,
েযতা কুনুিদন িবনাশ অইেতা নায়, আরআমরাও হউ ছুরেত বদিলিযমু।
53এরলািগ েয শিরল িবনাশ অইযায়, ইতায় অলা ছুরত পাইেতঅইেবা,
েযতা কুনুিদন পিচেতা নায়, আর েযতা মিরিযেবা, ইতায় অলা ছুরত
পাইেত অইেবা, েযতা কুনু িদন মরেতা নায়। 54আর েয শিরল পিচযায়,
ই শিরেল েযবলা িচরস্থায়ী ছুরত পাইেবা, েয শিরলর মউত অয়, ইতায়
েযবলা িচরকািলন িজেন্দিগ পাইেবা, হউ সময় আল্লার কালামর অউ
েলখা ফিলেবা,
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মউতর িবনাশ অইয়া জয় আইেছ।
55 ও মউত, েতার জয় কুয়াই?

মউতের, েতার িবষ-দাত কুয়াই?

56 মউতর িবষ-দাত অইেলা গুনা, আর গুনাের েখমতা যুগায় মুছা
নবীর শিরয়ত। 57অইেল আল্লা পাকর শুকিরয়া আদায় কির, আমরার
মািলক ইছা আল-মসীর উিছলায় তাইন আমরাের জয় দান করইন।

58 েত, ও আমার মায়ার ভাইয়াইন, তুমরা ইমােন মজবুত অও,
যােত কুন্তায় তুমরাের আলাইেতা না পাের। মািলকর েখজমতর লািগ
িনজের হর-হােমশা পুরাপুর িবলাই েদও, তুমরা েতা জােনা, তান লািগ
েমনত করেল ই েমনত কুনুমেন্তউ েবকামা যায় না।

িবদািয় পরািমশ আর েদায়া (১৬:১-২৪)

16
িরিলফ চান্দা তুলার েবয়াপাের

1 ও ভাই অকল, আল্লার পাক বন্দা অকলের সাইযয্র লািগ চান্দা
তুলার েবয়াপাের আিম অখন কইরাম। গালািতয়া েদশর ইছায়ী জমাত
অকলের আিম েযলা হুকুম িদিছ, তুমরাও অউলা কেরা। 2 তুমরা
পরেতক জেন যারিযর েতৗিফক অনুযায়ী হাপ্তার পয়লা িদন িকছু
েটকা-পয়সা দলা কেরা, যােত আিম েযবলা আইমু, অউ সময় কুনু
চান্দা তুলা না লােগ। 3আিমআইয়া হারেল তুমরার দলা করা অউ দান-
খয়রাত েজরুজােলেমা লইয়া যাওয়ার লািগ, তুমরা েযরাের পছন্দ
করবায়, আিম িচিঠ িদয়া তারাের পাঠাইমু। 4 আর তুমরা যুিদ মেনা
কেরা আিমও যাওয়া জরুর, েত তারা আমার লেগ অইয়া যাইবা।

হজরত পাউলুেছ কিরন্থ সফরর িনয়ত
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5আমার িখয়াল অইেলা মািকদিনয়া অইয়া আইতাম, এরলািগ আিম
মািকদিনয়া েদশর িভতেরিদ তুমরার েগেছ আইমু। 6 আইয়া হয়েতা
থুড়া কয়িদন তুমরার েগেছ রইমু বা আস্তা শীতকাল তুমরার েগেছউ
কাটাইমু, যােত আিম েযেনাউ যাই না েকেন তুমরাউ আমাের অউ
সফরর লািগ হকলতা জুইত-জাইত কিরয়া িদবায়। 7 পথর কুটমর
লাখান আিম খািল পেথিদ যাওয়ার কােলা তুমরার লেগ েদখা করতাম
চাই না, আিম চাইরাম, আল্লার মির্জ অইেল বাক্কা কয়িদন তুমরার লেগ
থাকমু। 8অইেল পঞ্চাইশা ইদ পযর্ন্ত আিম অউ ইিফছ টাউেনাউ রইমু,
9 কারন আমার ছামেন অউলা বড় একটা সুেযাগ আেছ, ই সুেযােগ
বড় ভালা ফল িমেল। তা-ও বউত মানেষ ইতার িবরুিধতা কররা।

10 িখয়াল রািখও, িতমিথ ভাই তুমরার অেনা আইেল তাইন যানু
শািন্তেয়-িনভর্ েয় রইতা পারইন। জােনা েতা, আিম েযলা মািলকর
েখজমত কিরয়ার, তাইনও িঠক অউলা কররা। 11 এরলািগ েকউ যানু
তানের এলািম না কের। বােদ তাইন েযলাআমার েগেছআইতা পারইন,
অউলা শািন্ত মেতা তানের আগুয়াইয়া িদও। আিম েতা তান লািগ বার
চাইয়ার, আশা কির ভাইয়াইন্তর লেগ তাইনও আইবা।

12 আর আপল্লছ ভাইর েবয়াপাের কইরাম, তানের বউত িমনত
করছলাম, ভাইয়াইন্তর লেগ অইয়া অখন তুমরার েগেছ যাইতা, তা-ও
কুনুমেন্তউ রািজ অইলা না। েত সময়-সুেযাগ অইেল বােদ যাইবােন।

িবদািয় ছালাম
13 ভাইয়াইনের, তুমরা হকল হুিশয়ার অও, ইমােন মজবুত অও,

সাওিস ভাব েদখাও আর বলবান অও। 14 তুমরা যততাউ কেরা,
মহব্বতর সিহত কিরও।

15 আর তুমরার েতা জানা আেছ, আস্তা গ্রীস েদশর মােজ
আিস্তফান ভাইর পিরবারউ অইলা পয়লা ইমানদার। আল্লার পাক বন্দা
অকলর েখজমতর লািগ তারা িনজের সিপ িদছইন। 16এরলািগ িমনত
কিরয়ার, ইলাখান মানষের তুমরা ইজ্জতর সিহত ভিজও, আেরা যেতা
জেন অলা েখজমত করইন, আল্লার নােম েমনত করইন, তারােরও
অলা ভিজও। 17অউআিস্তফান ভাই, ফাতুনাত ভাই আর আিকক ভাই
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আইছইন েদিখয়া আিম খুব খুিশ অইিছ, এরা আওয়ায় তুমরার অভাব
পুরন অইেছ। 18এরা আমার আর তুমরার িদেলা আরাম িদছইন। তুমরা
অউ লাখান মানষের খাছ ইজ্জত কিরও।

19 তুরস্করআিছয়া েদশর জমাতর মানেষ তুমরাের ছালাম জানাইরা।
আিকল আর িফছিকলা, আর তারার ঘরর জমাতর মানেষ মািলকর
মহব্বতর সিহত তুমরাের ছালাম জানাইরা। 20 হকল মুিমন ভাইয়াইেন্ত
তুমরাের ছালাম জানাইরা। তুমরা এেক-অইেনয্ পিবত্র গলাগিল কিরও।

21 আিম পাউলুেছ িনজর আেত অউ ছালামর কথা েলখলাম।
22 মািলক ইছাের যুিদ েকউ মহব্বত না কের, েত তার উপের লান্নত
পড়উক। মারানা থা! মািন, ও আমরার মািলক, তশিরফ আনউক্কা!
23 মািলক ইছার রহমত তুমরার উপের জাির রউক। 24 তুমরা হকলর
লািগ আমার ইছায়ী মহব্বত রইেলা। আিমন॥
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