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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ৮ নম্বর িছপারা

দুছরা 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 দুছরা
ছিহফা। অনুমান করা অয়, হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার
২১ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ।
কিরন্থ জমাতর লেগ েযবলা হজরত পাউলুছর সম্পকর্ ভালা আিছল
না, অউ সময় তাইন জমাতর েগেছ ই িচিঠ েলখিছলা। পাউলুছর সাহািব
পদ লইয়া কিরন্থ জমাতর কয়জন মানেষ খু ব িবরুিধতা করিছল। অউ
িছপারার মােজ তাইন ইতার জুয়াপ িদছইন।
হজরত পাউলুছর েলখা অউ ছিহফার মাজিদ তানের আেরা ভালা
কির িচনা যায়। েলখেক তান মনর কথা, আল্লাই খু শ-খবির তবিলগর
েবয়াপাের তান উত্সাহ, দুখ-মিছবতর কথা, আর পয়লা ইছায়ী
জমাতর মােজ েটকা-পয়সার অভাবর সময় এেক-অইেনয্ িকলা
সাইযয্ করছইন, ইতা অউ িছপারার মােজ েলখছইন। ই িছপারার
মােজ উেল্লখ করা আিছয়া েদশ অখনকুর তু রস্ক েদশর িভতের, আর
মািকদিনয়া অখনকুর গ্রীস েদশর িভতের। হউ সময় ইতা স্বাধীন েদশ
আিছল।
এরমােজ আেছ,
(ক) ভুিমকা ১:১-১১ আয়াত
(খ) কিরন্থ জমাতর লেগ হজরত পাউলুছর সম্পকর্ ১:১২-৭:১৬
(গ) এহুিদয়ার ইছায়ী ইমানদার অকলর লািগ দান ৮-৯ রুকু
(ঘ) সাহািব িহসােব হজরত পাউলুছর অিধকার ১০-১৩ রুকু
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ভু িমকা (১:১-১১)
ছালাম জানািন

1 আিম পাউলুছ,

আল্লা পাকর মির্জ মািফক হজরত ইছা আল-মসীর
একজন সাহািব। কিরন্থ টাউনর ইছায়ী জমাত আর আস্তা গ্রীস েদশর
মােজ আল্লার যেতা পাক বন্দা অকল বসত করইন, এরার েগেছ আিম
আর আমরার মু িমন ভাই িতমিথেয় অউ ছিহফা খান েলখরাম।
2 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক আর মািলক ইছা আল-মসীেয়
আপনারা হকলর উপের রহমত আর শািন্ত নািজল করউক্কা।
বু জ েদওয়ার মািলক আল্লা
3 আমরার মািলক ইছা আল-মসীর গাইিব বাফ আল্লা পাকর তািরফ
অউক। তাইনউ রহমানুর রিহম আল্লা, হক্কলর িদলর বু জ েদওরা আল্লা।
4 হকল জাত দুখ-মিছবতর সময় তাইন আমরাের বু জ েদইন, যােত
তান েগছ থািক বু জ পাইয়া, অইনয্র দুখ-মিছবতর সময় আমরাও
তারাের বু জ িদতাম পাির। 5 আল-মসীর লাখান আমরা েযলা বউত
দুখ-মিছবত সইযয্ কিরয়ার, অউলা তান উিছলায় বউত বু জ-শািন্তও
পাইয়ার। 6 আমরা েয দুখ-মিছবত সইযয্ কির, ইতা েতা তু মরার মনর
সান্তনা আর নাজাতর লািগউ কির। তু মরাের বু জ েদওয়ার িনয়েতউ
আল্লায় আমরাের বু জ েদইন। তু মরা েযবলা আমরার লাখান দুখমিছবেতা পড়বায়, অউ সময় আমরার েদওয়া বু জ মািফক তু মরার
কষ্টের সইযয্ করেত সাইযয্ করেবা। 7 তু মরার উপের আমরার মজবু ত
এিকন আেছ, তু মরা েযলা আমরার দুখ-মিছবেতা শিরক আেছা,
অউলা আল্লার েদওয়া বু জ-সান্তনার মােজও শিরক আেছা।
8 তু রস্কর আিছয়া েদেশা আমরা েয মিছবেতা পড়ছলাম, অতা
তু মরাের জানাইতাম চাই। িহেনা থাকেত আমরার উপের েয আজাব
আইিছল, অউ আজাব অলা মারাত্মক আিছল, এরলািগ আমরা জানর
মায়া ছািড় িদছলাম। 9 মেনা করছলাম, আমরা িনিচ্চত মারা যাইমু । েত
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আমরার ই হালত অইিছল, যােত আমরা িনজর উপের ভরসা না কিরয়া,
েয আল্লায় মু দর্াের িজন্দা কির তু লইন, অউ আল্লার উপের ভরসা
কির। 10 এক েবজুইতা মউতর আত থািক তাইন আমরাের বাচাইছইন,
আর অখনও বাচাইরা। আমরা তান উপের ভরসা করতাম পাির, তাইন
হােমশাউ আমরাের অলাখান বাচাইবা। 11 তু মরাও েদায়া-মু নাজাত
কিরয়া আমরাের সাইযয্ কররায়, এরলািগ বউত জনর েদায়ার খািতের
আমরা েয রহম পাইিছ, অতার ফল েদিখয়া বউেত আল্লার শুকিরয়া
আদায় করবা।

কিরন্থ জমাতর লেগ হজরত পাউলুছর সম্পকর্
(১:১২-৭:১৬)
হজরত পাউলুছর সফরর েদির

আমরা েযতা লইয়া েগৗরব কিরয়ার, আমরার িবেবেকও অলা
কয়, আল্লার েদওয়া পিবত্র আর সরল মন লইয়া হকল মানষর মােজ
িজেন্দিগ কাটাইিছ, খাছ কির তু মরার মােজউ কাটাইিছ। ই িজেন্দিগ
আমরা দুিনয়ািব আখল-েহকমেত নায়, খািল আল্লার রহমতর বেল
কাটাইিছ। 13 আমরা েতা তু মরার েগেছ লুকাই-চাপাই কুনুতা েলিখয়ার
না, তু মরা েয েলখা পড়রায় আর বু জরায়, খািল অউ েবয়াপােরউ
েলিখয়ার। আর আশা কিরয়ার, তু মরা হােমশাউ অলা বু জাত রইবায়।
14 আসেল আমরার েবয়াপাের তু মরা থু ড়া িকছু জািনয়াউ, আমরাের
লইয়া েযলা বড়াই কররায়, মািলক ইছায় তশিরফ আনার সময় তু মরাের
লইয়া আমরাও অলা বড়াই করমু ।
12

আর অউ কথার উপের ভরসা কিরয়া আিম খু ব িখয়ািল
অইছলাম, আিম আওয়া-যাওয়ার পেথা দুইও বার তু মরার েগেছ
যাইমু , েগেল তু মরা দুইও বারউ রহম-িনয়ামত পাইবায়। 16 আিম মেনা
করছলাম, মািকদিনয়াত যাওয়ার পেথ তু মরার লেগ েদখা করমু আর
হন থািক িহরবার তু মরার েগেছ আইমু , যােত এহুিদয়া িজলাত যাওয়ার
কােলা তু মরা আমাের আগুয়াইয়া েদও। 17 অইেল আিম না আওয়ায়
15

২-কিরিন্থয়া 1:18

iv

২-কিরিন্থয়া 2:3

তু মরা মেনা কররায় িন, আিম ইতা ঢং করছলাম? জগতর মানেষ েযলা
একবার কয় “অয়, অয়” আরকবার কয় “না, না”, আিমও অলা িন?
18 আল্লা পাক েতা হক আর খািট, ইখান েযলা হাছা, অউলা
এওখানও হাছা, তু মরার েগেছ আমরার জবান একবার “অয়” আর
আরকবার “না” অয় না। 19 আিম, িসলাছ, আর ভাই িতমিথেয়
তু মরার েগেছ যার কথা তবিলগ করিছ, হউ ইছা আল-মসীউ অইলা
আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, তাইন একবার “অয়” আর একবার
“না” নায়, তাইন েতা হকল সময়উ “অয়।” 20 আল্লা পাকর হকল
ওয়াদাউ েতা আল-মসীর মাজিদ পুরা অয়। এরলািগ মু নাজাতর সময়
আল্লার েগৗরবর লািগ আল-মসীর নামর উিছলায় আমরা “আিমন”
মািন “অয়” কই। 21 আর আল-মসীর লািগ আমরাের আর তু মরাের
েযইন মজবু ত কির িটকাই রাখছইন, তান নাম আল্লা। তাইনউ আমরাের
েখলাফিত িদছইন। 22 তান িনজর ধন িহসােব আমরাের সীল-চাপ্পড়
মািরয়া রাখছইন, আর তাইন েযতা আমরাের িদবার ওয়াদা করছইন,
ইতার পয়লা িকিস্ত িহসােব আমরার িদলর মােজ আল্লাই পাক রুহ দান
করছইন।
23 আিম আল্লাের সািক্ষ রািখয়া আমার িজেন্দিগর কছম খাইয়া
কইরাম, তু মরার বায় দয়া-মায়া থাকায় তু মরাের বাচািনর িখয়ােল আিম
কিরন্থ টাউেনা যাওয়া বন্দ রাখিছ। 24 আমরা িনজের তু মরার ইমানর
মািলক মেনা কররাম না, বরং তু মরাের খু িশ-বািসেয় রাখার লািগ
তু মরার লেগ রইয়া কাম কররাম। কারন তু মরা ইমােন মজবু ত আেছা।

2

তু মরার মেনা দুখ েদওয়ার লািগ
আিম আর তু মরার েগেছ যাইতাম নায়। 2 কারন আিম তু মরাের দুখ
িদেল আমাের খু িশ করেবা েক? আর আিম যারাের দুখ িদমু , অউ
তু মরা ছাড়া আমাের খু িশ করার আর েতা েকউ নাই। 3 আমার ইলা
েলখার কারন অইেলা, আিম েযবলা যাইমু , অউ সময় েযরা আমাের
খু িশ করার কথা, তারার েগছ থািক যানু কুনু দুখ না পাই। তু মরার
উপের আমার ই িবশ্বাস আেছ, আিম েযতাত খু িশ অইমু , তু মরাও
1 এরলািগ মেন মেন িঠক করলাম,
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ইতাত খু িশ অইবায়। 4 আমার মেনা বড় দুখ লইয়া, চখু র পািন ফালাইয়া
আেগ তু মরার েগেছ েলখছলাম। আসেল আিম তু মরাের দুখ েদওয়ার
লািগ েলখিছ না, বরং তু মরার লািগ আমার েয কেতা মহব্বত, অখান
জানািনর লািগউ েলখিছ।
অপরািধের মাফ করা
আমাের যু িদ েকউ দুখ িদয়া থােক, েত েহ খািল আমাের নায়,
থু ড়া অইেলও তু মরা হকলেরউ দুখ িদেছ। 6 তু মরা েবিশর ভাগ জেন
িমিলয়া তাের েয সাজা িদেছা, অতাউ তার লািগ যেথষ্ট। 7 অখন তু মরা
তাের মাফ কির িদলাও, তাের বু জ েদও, যােত েবিশ দুেখ েহ কাতর
না অয়। 8 এরলািগ খাছ কির তু মরাের কইরাম, তু মরা েযন তাের
মায়া কেরা, ইতা পরমান কির েদখাও। 9 আিম পিরক্ষা কির েদখতাম
চাইছলাম, তু মরা হকল েবয়াপাের বাইধয্ আেছা িক না, এরলািগউ
আিম তু মরার েগেছ েলখিছ। 10 তু মরা যু িদ কুনু েবয়াপাের েকউরের
মাফ কির িদলাও, েত আিমও তাের মাফ কির েদই। আর হাছাউ যু িদ
আিম কুন্তা মাফ কিরয়া থািক, েত আল-মসীর ছামেন তু মরার লািগউ
কিরয়ার, 11 যােত শয়তােন আমরাের ধু কা িদেতা না পাের। তার কুমতলবর কথা েতা আমরার অজানা নায়।
5

আল-মসীের িচনাউ েতা েঘরানর লাখান
আিম তেরায়াছ টাউেনা আল-মসীর েবয়াপাের খু শ-খবির
তবিলগ করাত িগয়া েদখলাম, হেনা কাম করার লািগ মািলেক আমাের
একটা সুেযাগ কির িদছইন। 13 অইেল আমার ইমানদার ভাই তীতাছের
হেনা না পাওয়ায় আমার মেনা খু ব অশািন্ত আিছল। এরলািগ তেরায়াছ
টাউনর মানষর েগছ থািক িবদায় লইয়া মািকদিনয়াত েগলামিগ।
14 অইেল আমরা আল্লার শুকিরয়া জানাই, তাইন আমরাের হােমশা
আল-মসীর িবজয়র মহা ফুির্তর িমিছলর লেগ চালাইরা। আল-মসীের
িচনা েতা এক েঘরানর লাখান। আল্লায় তান জয়-যাত্রায় অউ েঘরান
আমরার মাজিদ হকল জাগাত িছতরাই েদইন। 15 েযরা নাজাত
হািছল কররা আর েযরা িবনাশ অইরা, অউ দুইও দলর লািগ আমরা
12
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অইলাম আল-মসীর এক েঘরান, অউ েঘরানের আল-মসীেয় আল্লার
দরবােরা কুরবািনর লাখান সিপয়া িদরা। 16 েযরা িবনাশ অইযার, তারার
েগেছ আমরার েঘরান অইেলা মরার গন্দ, যার ফল অইেলা িনিচ্চত
মরন। আর েযরা নাজাত হািছল কররা, তারার েগেছ আমরা অইলাম
িজেন্দিগর েঘরান, এর ফল অইেলা আেখরাতর িজেন্দিগ। ই অেতা বড়
েনক কাম করার লাখ কুন জন? 17 িনজর লাভর লািগ েযলা বউত
জেন আল্লার কালাম লইয়া বয্বসা কের, আমরা েতা ইতার লাখান নায়।
আমরা বরং আল্লার পাঠাইল জন িহসােব সরল মেন আল-মসীর নােম
আল্লাের আিজর-নািজর রািখয়া তবিলগ কিরয়ার।

3
আল্লার লেগ িমলনর নয়া এক উিছলার খািদম

1 তু মরা িকতা মেনা কেরা, আমরা ইতা কইয়া িহরবার আমরার িনজর

সুনাম গাওয়াত লাগিছ িন? কুনু কুনু মানষর েযলা অইনয্র েগছ থািক
সনদ েনওয়া লােগ, আমরাও অলাখান তু মরার েগেছ বা তু মরা থািক
সনদ পাওয়া লাগেবা িন? না, েমােটউ না। 2 তু মরার নাম েতা আমরার
িদলর মােজ েলখা আেছ, তু মরাউ অইলায় আমরার সনদ। আর অউ
সনদর কথা েতা হকেলউ জােন আর হকেলউ পেড়। 3 ইখান েতা
পিরস্কার বু জা যায়, আল-মসীর েলখা সনদ অইলায় তু মরাউ, তু মরাউ
আমরার েমনতর ফল। ই সনদ েতা কুনু কািল-কলম িদয়া েলখা অইেছ
না, খািল আল্লার পাক রুহ িদয়া েলখা অইেছ। ইখান েতা তু র পােড়া
পাওয়া শিরয়তর লাখান কুনু পাথরর উপের েলখা নায়, বরং মানষর
িদলর মােজউ েলখা অইেছ।
4 অউ েবয়াপাের আল-মসীর উিছলায় আল্লার দরবােরা আমরার
ু
পরাপুর িনচ্চয়তা আেছ, 5 তা-ও আমরা েয িনজর গুেন হকলতা
কিরলতাম পারমু , ইলা কুনু কথা নায়। ই েখজমিত গুন েতা খািল
আল্লার েগছ থািকউ পাই। 6 আল্লার লেগ িমলনর নয়া উিছলার কথা
জানািনর লািগ, তাইনউ আমরাের ই েখজমিত গুন দান করছইন। ই
উিছলা েতা অক্ষের অক্ষের শিরয়ত মানার েবয়াপার নায়, বরং পাক
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রুহর পিরচালনায় িদলর ইমান-আিকদার েবয়াপার। কারন অক্ষের
মউত, আর রুেহ িজেন্দিগ।
পাথরর উপের েলখা শিরয়িত েয েখজমেত মরন আয়, অউ
শিরয়ত নািজলর সময় েতা আল্লার মিহমা জাইর অইিছল। অউ সময়
হজরত মু ছার েচহারাও আল্লার মিহমায় নুরািন অইেগিছল। তান মু খর
নুরািন ছুরত যু িদও আেস্ত আেস্ত কিম যাওয়া ধরিছল, েতবউ বিন
ইসরাইল অকেল তান েচহারা বায় চাওয়ার তাক্কত অইেছ না। 8 অউ
শিরয়তর েখজমিত ফল যু িদ অেতা মিহমা আলা অয়, েত পাক রুহর
েখজমিত ফল কেতা েবিশ মিহমা আলা! 9 অউ েয অক্ষির শিরয়েত
মানষের দুিষ সাইবেস্তা কের, তার েখজমিত কাম যু িদ অেতা মিহমা
আলা অয়, েত েয েখজমেত েব-কছুর খালাছ কইয়া গইনয্ কের,
ই েখজমত েতা আেরা কেতা েবিশ মিহমা আলা! 10 বু জরায় িন,
আেগ েযতা মিহমা আলা আিছল, অখন ইতার কুনু মিহমা নাই কইেলউ
চেল, তার তু লনায় অখনকুর নয়া েখজমতর মিহমা বউত েবিশ। 11 েয
নুরািনর েতজ কমা ধরিছল, ইতা েযবলা অেতা মিহমা আলা, েত েযতা
িচরকাল রইেবা, ইতা েতা আেরা কেতা েবিশ মিহমা আলা!
7

আমরার মেনা অলাখান আশা আেছ গিতেকউ আমরা খু লাখু িল মািত। 13 আমরা েতা হজরত মু ছার লাখান নায়, তাইন পদর্া িদয়া
তান মু খ গুিরয়া থইছলা, যােত তান মু খর কিম যাওয়া নুরািন ছুরত
বিন ইসরাইেল না েদখইন। 14 অইেল তারার িদল পাষান অইেগিছল।
আর অখনও েতৗরাত শিরেফা েলখা, আল্লার লেগ িমলনর হউ পুরানা
উিছলার কথা িতলাওত করেল, তারার িদলর মােজ পদর্া থােক। খািল
ইছা আল-মসীর উপের ইমান আনেল অউ পদর্া হির যায়। 15 আর
অখন পযন্ত
র্ হজরত মু ছার েতৗরাত শিরফ িতলাওত করার সময় বিন
ইসরাইল অকলর িদল পদর্া িদয়া গুরা থােক। 16 তারার মােজ েকউ
েযবলা মািলকর উপের ইমান আেন, অউ সময় হউ পদর্া হির যায়।
17 অউ মািলক অইলা পাক রুহ, আর মািলকর রুহ েযেনা আেছ,
অেনাউ স্বাধীনতা আেছ। 18 আয়নার ছামেন েযলা পদর্া ছাড়া মু খ
সরাসির েদখা যায়, অউলা আমরা হকলউ আল-মসীর নুরািন মিহমা
েদিখ েদিখ আেরা েবিশ মিহমা আলা বিনয়া তান লাখান মিহমা আলা
12
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অইরাম। আমরার মািলক ইছা, মািন পাক রুহর কুদরিত বেলউ ইলা
অর।

4
মািটর বাসেনা রাখা ধন

1 অউ কারেন, আল্লায় েমেহরবািন কিরয়া অউ নয়া েখজমিত কামর
দািয়ত্ব আমরার আেতা িদছইন কির, আমরা িনরাশ অই না। 2 তবিলগ

কােমা মানেষ লুকাইয়া েযতা েব-হায়ািম করইন, ইতা আমরা েমােটউ
কির না। আমরা কুনু কােমা ছল-চতু ির কির না, আল্লার কালােমা
েভজাল িমশাই না। বরং হক কথাের খু লা-েমলা কইয়া হকল মানষর
েগেছ আর আল্লার দরবােরা আমরাের েযাইগয্ িহসােব পরমান কির।
3 আমরার খু শ-খবির যু িদ লুকাইল থােক, েত লান্নিত পেথ েযরা যাইরা,
তারার েগেছউ লুকাইল থােক। 4 অউ জগতর েদবতা ইবিলেছ অইমানদার অকলর িদলের আন্দা বানাইিলেছ, যােত তারা খু শ-খবিরর
নুর না েদেখ। অউ খু শ-খবিরর মাজিদ আল-মসীর েগৗরব জাইর
অইেছ, আর অউ আল-মসীউ অইলা আল্লার অিবকল ছুরত। 5 আমরা
েতা িনজর েবয়াপাের তবিলগ কররাম না, খািল ইছা আল-মসীের
তবিলগ কররাম, তাইনউ মািলক, তান লািগউ আমরা তু মরার গুলাম
বনিছ। 6 আমরা ইতা তবিলগ কররাম, কারন েয আল্লায় কইছইন,
“আন্দাইর থািক ফর অউক,” হউ আল্লা পােক তান নুর আমরার িদেলা
জালাইছইন, যােত আল-মসীর েচহারার মােজ আল্লার নুরর মিহমা
জাইর অয়।
7 আল্লাই অউ নুরর ধন েতা মািটর বাসেনা রাখা অইেছ, অউ
বাসন অইলাম আমরাউ। মািটর বাসেনা রাখা অইেছ, যােত মানেষ
বু জেতা পাের অউ কুদরিত মহাশিক্ত আমরার িনজর েগছ থািক আইেছ
না, বরং আল্লার েগছ থািকউ আইেছ। 8 হকল বায় থািক আমরার
উপের বউত লাখান চাপ আইেলও, আমরা চু রমার অইিছ না। আমরা
েবিদশা লাগেলও পুরাপুর িনরাশ অইিছ না। 9 আমরার উপের জুলুম
করা অইেলও আল্লায় েতা আমরার লগ ছাড়ছইন না। মািটত ফালাইয়া
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আছাড়েলও আমরা িবনাশ অইিছ না। 10 হােমশা মািলক ইছার মউতর
দুখ-কষ্টর িনশানা আমরার শিরেলা লইয়া ঘু িরয়ার, যােত আমরার
শিরলর মােজ তান িজেন্দিগও েদখা যায়। 11 আর আমরা যেতা
সময় বািচয়া আিছ, মািলক ইছার লািগ আমরাের েতা হর-হােমশাউ
মউতর আেতা তু িল েদওয়া অর, যােত অউ মউতর অধীন শিরেলা
তান িজেন্দিগ জাইর অয়। 12 অউ নমু নায় আমরার মােজ কাম কেরর
মউেত, আর তু মরার মােজ কাম কেরর িজেন্দিগেয়।
13 পিবত্র জবু র শিরেফা আেছ, “আিম ইমান আনিছ গিতেকউ
কইলাম।” অউ একই ইমানর ভািগ অইয়া আমরাও অলা কই। 14 কারন
আমরা জািন, েয আল্লায় মািলক ইছাের িজন্দা করছলা, হউ আল্লায়
তান লেগ আমরােরও িজন্দা করবা, আর আমরার লেগ কির
তু মরােরও তান ছামেন আিজর করবা। 15 ইতা হকলতা তু মরার ভালাইর
লািগউ অইেছ, যােত মানষর উপের আল্লার েয রহমত নািজল অইেছ,
হউ রহমতর খািতের বউেত আেরা েবিশ কির আল্লার শুকিরয়া আদায়
কের আর আল্লার েগৗরব অয়।
ইমােন িজেন্দিগ কাটািন
এরলািগ আমরা িনরাশ অই না। যু িদও আমরার রক্ত-মাংসর
শিরল ক্ষয় অইযার, েতবউ আমরার রুহ িদন িদন তাজা অইয়া
উেঠর। 17 অখন আমরা েয কয়িদনর লািগ সামাইনয্ কষ্ট কিরয়ার,
ই কষ্টর বদলা আমরা িচরকালর লািগ অফুরন্ত শান-মিহমা লাভ করমু ।
18 চউখিদ েযতা েদখা যায়, আমরা েতা ইতার বায় চাইরাম না, বরং
েযতা েদখা যায় না, অতার বায় চাইরাম। চউেখ েযতা েদখা যায়, ইতা
েতা থু ড়া কয়িদনর, অইেল েযতা েদখা যায় না, ইতা িচরকালর।
16

5

জািন, আমরা ই দুিনয়ািব েয েডরা-ঘেরা বসত কির, মািন
েয কমজুর শিরল লইয়া আিছ, ইখান যু িদ িবনাশও অইযায়, েতবউ
আল্লার েদওয়া এখান ঘর আমরার আেছ। ই ঘর কুনু মানষর আতর
বানাইল নায়, ইখান েতা হােমশা েবেহেস্তা আেছ। 2 অউ েডরা-ঘেরা
বসত করা হালেত আমরা লাম্বা কির দম ফালাইয়ার আর িদেল-জােন
1 আমরা
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আশা কিরয়ার, যােত েবেহিস্ত হউ নয়া ঘরর মােজ আমরাের গুরা
অয়। 3 তা-ও কথা অইেলা, অউ েডরা-ঘর ভাংগার বােদ আমরাের
যানু েলমটা েদখা না যায়। 4 অউ েডরা-ঘেরা রইয়া ভার-েবাঝা বইেত
বইেত আমরা আহাজাির কিরয়ার। এরবােদও আমরা রক্ত-মাংসর ই
েডরা-ঘর ছাড়তাম চাই না, তা-ও ভালা ঘরর লািগ বার চাইরাম, যােত
অখনকুর অউ মউতর অধীন েডরা-ঘর ফালাইয়া, িচরকাল িজন্দা
থাকার জুকা ঘর পাই। 5 অতার লািগউ আল্লায় আমরাের জুইত করছইন
আর ইতার বায়নামা িহসােব আমরাের পাক রুহ দান করছইন।
6 এরদায় আমরার সাওসর কুনু কমিত নাই। আমরা েতা বু িজিলিছ,
যতিদন অউ রক্ত-মাংসর শিরল লইয়া বসত করমু , অতিদন আমরা
মািলকর েগছ থািক হরাইল রইমু । 7 আমরা েতা চখু র েদখা কুন্তার
ভরসায় চিল না, খািল ইমানর বেলউ চিল। 8 আসেল আমরার িভতর
ভরা সাওস আেছ, আর আমরা রক্ত-মাংসর শিরেলা রওয়া থািক
মািলকর লেগ বসত করা খানউ ভালা মেনা কির। 9 এরলািগ আমরা
শিরলর মােজ থািক বা না থািক, আমরার িনয়ত অইেলা মািলকের
খু িশ করা। 10 কারন আল-মসীর আদালেতা আমরা হকেলউ উবািন
লাগেবা, যােত দুিনয়ািব অউ শিরেল আমরা যেতা নমু নার বাদ-ভালা
কাম করিছ, অউ কামর বদলা পাই।
আল্লার লেগ িমলনর খু শ-খবির তবিলগ
আমরা েতা আল্লা পাকের ডরাইয়া চিল, এরলািগ মানষের
বু জািনর েচষ্টা কররাম। আমরার েবয়াপার েতা আল্লার দরবােরা
পিরস্কার, আশা কির তু মরার েগেছও অলা পিরস্কার আিছ। 12 ইখান
কইয়া আমরা িহরবার িনজর তািরফ গাইরাম না, বরং আমরাের লইয়া
তু মরার বড়াইর কারন জানাইরাম। েত েযতা মানেষ িভতর না েদিখয়া,
খািল মানষর বার গালা লইয়া বড়াই কের, তু মরা তারাের একটা জুয়াপ
িদতায় পােরা। 13 আমরা যু িদ পাগল অই, েত আল্লার পাগল অইিছ,
আর যু িদ মাথা ভালা থােক, েত তু মরার লািগউ ভালা আেছ। 14 আলমসীর মহব্বেত আমরাের পুশ মানাইয়া চালায়। আমরা িনিচ্চত বু জিছ,
হকলর তরফ থািক একজনর মউত অইিছল, এরলািগ হকলরউ মউত
11
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অইেছ। 15 তাইন হকলর লািগ মারা েগছলা, যােত েযরা িজন্দা আছইন,
তারা যানু আর িনজর লািগ না বাচইন। বরং তারার লািগ েযইন মারা
েগছলা আর িহরবার িজন্দা অইছলা, তান লািগউ তারা বাচইন।
16 এরলািগ অখন থািক আমরা আর মানষর বাইরর ছুরত েদিখয়া
িবচার কির না। আমরা েতা আেগ আল-মসীের অলাখান মেনা
করছলাম, অইেল অখন আর ইলা কির না। 17 েকউ যু িদ আল-মসীর
তিরকা কবু ল কের, েত েহ নয়া পয়দা অইেলা। তার পুরান হকলতা
ফুিছয়া হাির এেক্কের নয়া বিনেগল। 18 ইতা েতা আল্লা থািকউ অয়।
তাইন আল-মসীর উিছলায় তান লেগ আমরার িমলন ঘটাইছইন, আর
আমরাের অউ েখজমতর দািয়ত্ব িদছইন, বাদ-বািক হকল মানষের তান
লেগ িমলাই িদতাম। 19 এর মািন অইেলা, আল্লায় মানষর গুনার বায় না
চাইয়া, আল-মসীর উিছলায় তান লেগ মানষর িমলন ঘটাইছইন। আর
অউ িমলনর খু শ-খবির তবিলগর দািয়ত্ব আমরাের িদছইন।
20 এরলািগউ আমরা আল-মসীর নাইব িহসােব তান পেক্ষ মািতরাম।

আসেল আল্লায়উ আমরার মাজিদ মানষের িমনিত কররা। আর আলমসীর পেক্ষ আমরাও িমনত কররাম, তু মরা আল্লার লেগ িমিলত অও।
21 হজরত ইছা আল-মসীেয় েতা কুনু গুনা-নাফরমািন করছইন না।
অইেল আমরা হকলর গুনার সাজা আল্লায় তান কােন্দা তু িল িদলা,
যােত তান উপের ইমান আনার মাজিদ আল্লাই পিবত্রতায় আমরা
পেরজগার িহসােব কবু ল অই।

1 আল্লার

6

খািদম িহসােব আমরা অউ িমনত কিরয়ার, তু মরা েযবলা
আল্লার রহমত পাইেছা, েত ইকটাের িবফল অইেত িদও না। 2 পাক
কালােমা আল্লায় বাতাইছইন,
আিম সিঠক সমেয় তু মার আরিজ হুনিছ,
নাজাত পাওয়ার িদন তু মাের সাইযয্ করিছ।
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হুেনা, অখনউ সিঠক সময়, অখনউ নাজাত পাওয়ার িদন।
হজরত পাউলুছর েখজমত কামর হালত
3 আল-মসীর নােম আমরা েয তবিলগ কির, অউ তবিলগর বদনাম
না অওয়ার লািগ আমরা ইলা কুনু কাম কির না, েয কােম মানষর মেনা
বাধা আয়। 4 বরং হকল েবয়াপাের আমরা পরমান েদখাইরাম, আমরা
আল্লার েখজমতকাির। বউত দুখ-কষ্ট, জুলুম-মিছবত, আর িবপদআপদ সইযয্ কিরয়া ইতার পরমান িদরাম। 5 আমরাের বউত বার মাইরধইর করা অইেছ, বউত বার েজেলা হারািন অইেছ, বউত দাংগাহাংগামা আমরার উপেরিদ েগেছ, বউত েমনত করিছ, না ঘু মাইয়া
রাইত কাটাইিছ আর উপাস-খাপাস রইিছ। 6 ইতা ছাড়া আমরার পাকপেরজগার িজেন্দিগ, আখল-বু িদ্ধ, ছবরগাির, দয়া-মায়া, িদলর পাক
রুহ, খািট মহব্বত, 7 হক কথা কওয়া আর আল্লার কুদরিত বল, দুইও
আেত পেরজগািরর আিতয়ার েববহার কিরয়ার। 8 মানেষ আমরাের
দাম েদউক বা না েদউক, আমরার সুনাম গাউক বা বদনাম গাউক,
ইতায় আমরার যায় আয় না। মানেষ কইরা, আমরা বু েল টগ, আসেল
েতা আমরা হক পেথ চিল। 9 মানেষ কইন, আমরাের িচনইন না,
েতবউ হকেল আমরাের িচেন। আমরা মরার লাখ অইেগেলও বািচয়া
আিছ। আমরাের মাইর-ধইর করা অর, অইেল জােন মারা অর না।
10 বউত দুখর মােজও আমরা হােমশা খু িশ-বািস আিছ। আমরা িনেজ
গিরব অইয়াও বউতের ধিন বানাইিছ। আমরার েতা কুন্তাউ নাই, েতবউ
হক্কলতার মািলক। অউ লাখান আমরা পরমান করিছ, আমরা আল্লার
েখজমতকাির।
11 ও কিরন্থ জমাতর মু িমন ভাই অকল, তু মরার েগেছ েতা
খু লা-েমলাউ মািতিছ, তু মরার লািগ আমরার মন উজাড় কির িদিছ।
12 আমরার িদল তু মরার লািগ খু িলয়া রাখিছ, অইেল তু মরার িদল
আমরার লািগ বন্দ কির থইেছা। 13 েত আমার আওলাদ িহসােব
তু মরাের কইরাম, আমরা েযলা তু মরার লািগ িদল খু িলয়া রাখিছ,
তু মরাও অলা আমরার লািগ তু মরার িদল খান খু িলয়া েদও।
িবধমীর্র লেগ কুটু িমতা কিরও না
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তু মরা িবধমীর্ মানষর লেগ েখিশ-কুটু িমতা কিরও না।
পেরজগারর লেগ নাফরমানর িমল কুয়াই? আল্লার নুরর লেগ
আন্দািরর কুনু খািতর আেছ িন? 15 ইবিলছর লেগ আল-মসীর কুনু
খািতর আেছ িন? মু িমনর লেগ িবধমীর্ শিরক অইেবা িকলা? 16 জােনা
েতা, পাক কালােমা আল্লায় কইরা,
14

আিম তারার িভতের বসত করমু ,
তারার লেগউ চলা-িফরা করমু ।
আিম অইমু তারার আল্লা,
তারা অইবা আমার প্রজা।
েত আমরাউ অইলাম িজন্দা আল্লার বসত খানা। আল্লার কাবা ঘরর
িভতের মু ির্তর কুনু জাগা আেছ িন? 17 পাক কালােমা আেরা
বাতাইছইন,

এরলািগ তু মরা িবধমীর্র েগছ থািক হেরা,
তারার েগছ থািক আলগ রও,
নাপাক কুনু িজিনস ছইও না,
েতউ আিম তু মরাের কবু ল করমু ।
18 আিম

অইমু তু মরার গাইিব বাফ,
তু মরা অইবায় আমার আওলাদ,

ইখান আিম আল্লা রাব্বু ল আলািমেন কইরাম।
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ও মায়ার ভাই অকল, অউ ওয়াদা অকল েতা আমরার লািগউ
করা অইেছ, েত আও আমরা শিরলর আর িদলর নাপািক দুর কিরয়া
িনজের পাক-ছাফ কির, আর আল্লার ডর-খেফ পুরাপুর পাক-পিবত্র
িজেন্দিগর পেথ চিল।
1

েতৗবা করার বােদ খু িশ-বািস
ভাই অকল, আমরা েতা কুনু মানষর লেগ অইনয্ায় করিছ না,
েকউরর েখিতও করিছ না আর েকউরের টগাইিছও না। এরলািগ
আমরাের তু মরার িদলর মােজ ঠাই েদও। 3 তু মরাের দুিষবার লািগ
ইখান কইরাম না। আিম আেগউ কইিছ, তু মরা েতা আমরার জানর জান
কইলজার টু করা, আমরা মরেলও একলেগ মরমু , বাচেলও একলেগ
বাচমু । 4 তু মরার উপের আিম খু ব ভরসা কির, তু মরাের লইয়া বড়াই
কির। এরলািগ অেতা দুখ-মিছবতর মােজ রইয়াও আমার জােনা শািন্ত
আিছল, আমার মন খু িশ-বািসেয় ভরা।
5 হুেনা, অউ মািকদিনয়াত আইয়াও আমরার শিরেলা কুনু সুখ
পাইিছ না, হকল বায় থািকউ আমরা কষ্ট পাইিছ, বাইের আিছল
গন্ডেগাল আর জানর িভতের আিছল ডর-খফ। 6 অইেল আল্লা পাক,
েযইন দুিখ জনের বু জ েদইন, তাইন আমরাের বু জ িদবার লািগ তীতাছ
ভাইের অেনা আনাইলা। 7 খািল ইখান নায়, তীতাছ ভাইেয় তু মরার েগছ
থািক েয বু জ পাইছলা, অউ বু েজ তাইন আমরােরও বু জ িদলা। তাইন
তু মরার মনর এশিক, তু মরার কান্দা-কািটর কথা জানাইলা, আমার
েবয়াপাের তু মরা বু েল খু ব আগ্রহী। অউ হকলতা হুিনয়া আিম খু ব খু িশ
অইিছ।
8 ভাইয়াইনের, আমার আগর িচিঠর মােজ যু িদও তু মরাের দুখ
িদছলাম, েতবউ আমার মেনা কুনু কষ্ট নাই। আিম েযবলা বু জলাম,
অউ িচিঠেয় তু মরার মনর মােজ থু ড়া কয়িদন দুখ িদেছ, অউ সময়
আিমও িকছু দুখ পাইছলাম, 9 অইেল অখন আিম খু িশ। তু মরাের
দুখ েদওয়ায় খু িশ অইিছ না, বরং দুখ পাইয়া তু মরা েতৗবা করেছা
েদিখয়া খু িশ অইিছ। অউ দুখ পাইছলায় তু মরা আল্লার মির্জেয়, যােত
2
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আমরার দারা তু মরার কুনু েখিত না অয়। 10 আল্লার েদওয়া মনর কষ্টয়
মানেষ েতৗবা করইন, আর জান বাচাইন। েত অউ কষ্টয় েতা দুখ নাই।
অইেল দুিনয়ািব মনর কষ্টয় মানষর মরন আেন। 11 তু মরা বু জরায়
িন, আল্লার েদওয়া মনর কষ্টয় তু মরার কেতা ভালাই করেছ, তু মরাের
নাফরমািন থািক বাচাইেছ, গুনার বায় তু মরার িঘন্না জন্মাইেছ, মেন
মেন কেতা ডর ডরাইেছা, আল্লার বায় কেতা আগুয়াইেছা, নাফরমািন
কামর িবচার করেছা। অউ েবয়াপাের তু মরা হকল মেন্তউ পরমান
িদেছা, তু মরা িনখু ত। 12 আিম যু িদও অউ িচিঠ েলখিছলাম, অইেল েয
মানেষ অইনয্ায় করেছ বা যার উপের অইনয্ায় করা অইেছ তার লািগ
নায়, বরং আল্লার দরবােরা যােত তু মরার অউ হালত খান জাইর অয়
েযন, তু মরা হাছাউ আমরাের মহব্বত কেরা, অতার লািগউ েলখিছ।
13 এরলািগ আমরা বু জও পাইিছ।
অউ বু জ পাইয়া আর ভাই তীতাছর খু িশ েদিখয়া আমরা আেরা েবিশ
খু িশ অইিছ, কারন তু মরা হকলর েগছ থািক তাইন খু ব আরাম পাইছইন।
14 আসেল আিম তু মরাের লইয়া তান েগেছ বড়াই করছলাম, এেত
কুনু শরিমন্দাও অইিছ না। তু মরার েগেছ আমরার বাতাইল হকল কথা
েযলা হাছা আিছল, অউলা তু মরাের লইয়া আমরার বড়াই করাখানও
তান েগেছ হাছা পরমান অইেছ। 15 তু মরা হকেল েযলা তান নিছয়ত
মানেছা, মনর ডর-খেফ কািপ কািপ তানের কবু ল করেছা, অখান মেনা
অওয়ায় তু মরার বায় তান মায়া খু ব েবিশ বািড়েছ। 16 আর আিমও খু ব
খু িশ, তু মরার উপের আিম অখন পুরাপুর ভরসা করতাম পাির।

এহুিদয়ার ইছায়ী ইমানদার অকলর লািগ দান
(৮:১-৯:১৫)
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অকল, আিম তু মরাের জানাইরাম মািকদিনয়া েদশর জমাত
অকেল আল্লার েগছ থািক কেতা িনয়ামত পাইছইন। 2 যু িদও বউত
দুখ-মিছবত িদয়া তারাের পিরক্ষা করা অইিছল, তারা খু ব গিরব হালেত
আছলা, েতবউ তারার মনর মােজ বউত ফুির্ত আিছল, তারা খু লা আেত
আল্লার নােম দান-খয়রাত করছইন। 3 আিম তারার পেক্ষ কইরাম,
তারা খু িশ অইয়া িনজর েতৗিফক মািফক, এমনিক েতৗিফক থািক
আেরা েবিশও দান করছইন। 4 আর খু ব িখয়ািল অইয়া আমরাের
িমনত করিছলা, যােত আল্লার েয বন্দা অকল অভাবর মােজ আছইন,
এরাের অভাব থািক বাচািনর লািগ তারা শিরক অইতা পারইন। 5 আমরা
যতখান আশা করছলাম, তারা এর চাইেতও েবিশ দান করছইন। খািল
ইখান নায়, তারা পয়লা িনজের মািলক ইছার আেতা সিপছইন, বােদ
আল্লার মির্জেয় আমরার েগেছও সপা অইছইন। 6 ইতা েদিখয়া আমরা
তীতাছ ভাইের খু ব িমনত করছলাম, দান-খয়রাত করার েয কাম তাইন
তু মরার মােজ চালু করছইন, ইতা যানু েশষও করইন। 7 তু মরা েযলা
হকল েবয়াপােরউ আগুয়াইল আেছা, তু মরার সবল ইমান, কথাবাতর্া,
আখল-েহকমত, মনর এশিক, আর আমরার বায় েযলা খু ব মায়ামহব্বত আেছ, িঠক অউ লাখান দান-খয়রাত করার েনক আমলও
যানু তু মরার মােজ বাইয়া পেড়।
8 ইতা েলিখয়া আিম তু মরাের কুনু হুকুম িদরাম না, খািল পিরক্ষা
কির েদখরাম, এরলািগ অইনয্ মু িমন অকলর েনক কামর এশিকর কথা
জানাইরাম। েদিখ, তু মরার মহব্বত কতখান িনখু ত। 9 আমরার মািলক
ইছা আল-মসীর রহম-িনয়ামতর কথা েতা তু মরা জােনাউ, তাইন েতা
আল্লাই ধেন ধিন আছলা, অইেল তু মরার লািগ গিরব বনলা, যােত
তাইন গিরব বনার কারেন তু মরা ধিন অইতায় পােরা। 10 েত আিম
তু মরাের পরািমশ িদরাম, ইতা মানেল তু মরার ভালাই অইেবা, তু মরা খু ব
খু িশ অইয়া গত বছর দান-খয়রাত তু লাত লাগিছলায়, 11 অখন অউ
কাম েশষ কেরা। মনর েয এশিক লইয়া তু মরা ই কাম শুরু করিছলায়,
অউলা এশিকেয় যারিযর েতৗিফক মািফক দান-খয়রাত িদয়া ইতা েশষ
কেরা। 12 দান-খয়রাত িদবার িনয়ত করেল, আল্লায় েতা িনয়ত মািফক
কবু ল করইন, েত েতৗিফক থাকেল েদও, না থাকেল নাই।
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ভাইয়াইনের, আিম চাইরাম না, অইনয্ মানেষ আরাম করউক
আর তু মরা কষ্ট কেরা, বরং তু মরা হকলর হালত এক লাখান অউক,
অখানউ আশা কররাম। 14 তু মরার েযতা ধন-েদৗলত অখন বাড়িত
আেছ, অতায় তারার অভাব িমটাউক, আর তারার েযবলা েবিশ
অইেবা, অউ সময় তারাও তু মরার অভাব িমটাইবা। অলাখান হকলর
হালত একই লাখান অউক। 15 েযলা েতৗরাত শিরেফা আেছ, “েযইন
েবিশ তু কাইছলা তানও েবিশ অইেছ না, আর েযইন থু ড়া তু কাইছলা
তানও কম অইেছ না।”
13

দান-খয়রাত বািটবার কােলা হুিশয়াির
হুেনা, আিম আল্লার শুকিরয়া আদায় কির, আমার মনর মােজ
তু মরার বায় েযলা িখয়াল আেছ, আল্লায় অউ একই লাখান িখয়াল দান
করছইন ভাই তীতাছর মােজও। 17 তাইন আমরার অনুেরাধ মািনয়া
তু মরার েগেছ যাইরা, আর আসল কথা অইেলা তাইন িনেজউ খু িশ
অইয়া যাইরা। 18 তান লেগ কির আমরা হউ ভাইেরও পাঠাইয়ার,
খু শ-খবির তবিলগর লািগ হকল জমােতউ ই ভাইর তািরফ করইন।
19 জমাতর মানেষ খািল তান তািরফ করেছ না, আমরার লেগ অইয়া
দান-খয়রাত লইয়া যাইবার লািগ তারাউ তানের পছন্দ করেছ। েত
মািলক ইছার েগৗরবর লািগ, আর অইনয্ মু িমন অকলের সাইযয্ করার
লািগ, আমরা অউ দান-খয়রাত িনবার েববস্তা করিছ। 20 আমরা খু ব
হুিশয়ার অইয়া চিলয়ার, যােত বড় আকারর অউ িরিলফ িবলািনর বােদ
েকউ আমরার বদনাম করার সুেযাগ না পায়। 21 মেনা রািখও, আমরা
খািল মািলক ইছার েগেছ নায়, মানষর ছামেনও হক-হালািল রওয়ার
েচষ্টা কিরয়ার।
22 আর এরার লেগ কির আমরা আরক ভাইের পাঠাইরাম, এনের
আমরা বউত বার বউত লাখান পিরক্ষা কিরয়া েদখিছ, তান খু ব এশিক
আেছ। অখন েদখরাম, তাইন তু মরাের খু ব িবশ্বাস করইন, এরলািগ
তু মরার বায় তান এশিক আেরা বািড়েছ। 23 অখন তীতাছ ভাইর
েবয়াপাের আিম কইরাম, এইন েতা আমার লেগ রইন, আর তু মরার
লািগ কাম করইন। বাদ-বািক হকল ভাইয়াইন্তর েবয়াপাের কইরাম,
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হকল জমাতর মানেষ পছন্দ কিরয়া তারাের পাঠাইরা, তারার মাজিদ
আল-মসীর েগৗরব অয়। 24 এরলািগ কইরাম, তু মরার িভতরর মহব্বত,
আর তু মরাের লইয়া আমরা েয বড়াই-েবটািগির েদখাই, ইতার পরমান
েদখাইও। েতউ হকল জমাতর মানেষ বু জবা, তু মরা েক।

9
দান-খয়রাতর েবয়াপাের নিছয়ত
ভাইয়াইনের, আল্লার পাক বন্দা অকলের সাইযয্র লািগ দানখয়রাত তু লার েয কাম চেলর, ইতা েবয়াপাের েতা তু মরাের কুন্তা
েলখার জরুর নায়। 2 অউ েবয়াপাের তু মরার মনর িখয়াল েতা আমার
জানা আেছ। মািকদিনয়ার মানষর েগেছ আিম তু মরার সুনাম গাইয়া
কইরাম, গ্রীস েদশর মানুষ মািন তু মরা, গত বছর থািকউ দান-খয়রাত
লইয়া জুইত আেছা। তু মরার ই এশিক েদিখয়া, মািকদিনয়ার বউত
মানুষ হজাগ অইছইন। 3 এরলািগ আিম অউ ভাইয়াইনের পাঠাইরাম,
যােত তু মরাের লইয়া আমরা েয বড়াই েদখাই, তারা িগয়া িনজর চউেখ
ইতা েদিখয়া পরমান পাইন। েত আিম েযলা বড়াই করিছ তু মরাও
অলাখান জুইত রইও। 4 আরনায় আমার লেগ অইয়া মািকদিনয়ার কুনু
ভাইয়াইন িগয়া যু িদ েদখইন তু মরা জুইত নায়, েত তু মরার উপের অেতা
বড় ভরসা করায়, আমরা শরম পাইমু আর তু মরাও শরিমন্দা অইবায়।
5 এরলািগ অউ মু িমন অকলের অনুেরাধ করলাম, তারা যানু আমার
আেগ তু মরার েগেছ যাইন। িরিলফ কামর লািগ দান-খয়রাত িদবার েয
ওয়াদা করিছলায়, তারা িগয়া অগুইন জুইত করাত সাইযয্ করবা। েত
তু মরার েগছ থািক জুর-জবরদিস্ত কিরয়া কুন্তা আদায় করা অইেতা
নায়, খািল মনর খু িশেয় েদওয়া দান-খয়রাত েনওয়া অইব।
6 িখয়াল রািখও, েয িগরেস্ত থু ড়া কির জালা বাইন েদয়, েহ থু ড়া
ফসল দাইেবা, আর েয িগরেস্ত েবশ কির জালা বাইন েদয়, েহ েবশ
কির ফসল দাইেবা। 7 েত তু মরাও অলা পরেতেক যারিযর িনয়ত
মািফক দান-খয়রাত েদও। মনর মােজ কষ্ট লইয়া বা েদওয়া লাগেবা
1
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কির িদও না। কারন িদলর খু িশেয় দান করেল, আল্লায় মায়া করইন।
8 আল্লায় তু মরাের হকল লাখান রহম-বরকত িদতা পারইন। ই েখমতা
তান আেছ, যােত তু মরার দরকাির হকলতা হােমশা তু মরার েগেছ
থােক, আর েনক কামর লািগ খু লা আেত ইতা িবলাইতায় পােরা।
9 েযলা পিবত্র জবু র শিরেফা আেছ,
েহ েতা খু লা আেত িবলাই িদেছ,
গিরব অকলের দান করেছ,
তার পেরজগাির িচরকাল স্থায়ী।
10 মেনা

রািখও, িগরস্তর লািগ েযইন িবচ যু গাইয়া েদইন, আর খাইবার
লািগ েযইন দানা-পািন যু গাইয়া েদইন, তাইন তু মরােরও িবচ যু গাই
িদবা, ইতাত বরকত িদবা, তু মরার েনক কামর ফসল বউত বাড়াই
িদবা। 11 অউ লাখান তু মরা হকলমেন্ত ধিন অইবায়, আর খু লা আেত
দান-খয়রাত িবলাইবায়, েতউ আমরার মাজিদ আল্লার শুকুর-গুজার
আদায় অইেবা।
12 অউ িরিলফ কােম খািল আল্লার বন্দা অকলর অভােবা সাইযয্
অইেতা নায়, বরং বউত জনর তরফ থািক আল্লার শুকুর-গুজারও
বাইয়া পেড়র। 13 তু মরা আল-মসীর খু শ-খবিরর উপযু ক্ত অউ
েখজমত করেছা েদিখয়া, তারা আল্লার শুকুর-গুজার আদায় করবা।
তু মরা দুইও আেত দান-খয়রাত িবলািনেয়, মািকদিনয়ার মানেষ আর
বািক হকেলউ আল্লার েগৗরব করবা। 14 তু মরা দান-খয়রাত েদওয়ায়
আল্লার েগছ থািক অউ েয আচানক িনয়ামত পাইেছা, অতা েদিখয়া
তারা তু মরার লািগ িদেল-জােন েদায়া করবা। 15 আল্লার েয দানর কথা
মু খিদ কইয়া ফুড়ািনর সাইধয্ নাই, হউ দানর লািগ তান তািরফ অউক।
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আল্লার েখজমেতা হজরত পাউলুছ

ও মু িমন ভাইয়াইন, আল-মসীর নরম আর দয়ালু ভাবর কথা
ইয়াদ কিরয়া, আিম পাউলুেছ তু মরাের িমনত কিরয়ার, মানেষ কইন,
আিম েযবলা তু মরার লেগ রই, অউ সময় আিম বু েল ডরাই ডরাই
থািক, আর হিরয়া িগয়া হারেল সাওিস অইযাই। 2 েত েযরা মেনা
কের, আমরা দুিনয়ািব মানষর লাখান িজেন্দিগ কাটাইয়ার, তারার লেগ
যতখান সাওস েদখািন দরকার, আিম চাইরাম, আিম আওয়ার বােদ
যানু অতখান সাওস েদখািন না লােগ। 3 আমরা যু িদও রক্ত-মাংসর
মানুষ, অইেল আমরা েয লাড়াই কররাম, ইতা েতা কুনু রক্ত-মাংসর
লাড়াই নায়। 4 দুিনয়ািব িসপাইেয় েযতা অস্ত্র-শস্ত্র িদয়া লাড়াই করইন,
আমরা েতা ইতা িদয়া লাড়াই কির না, আল্লাই বেল আমরার অস্ত্র-শস্ত্রয়
পাড়র উপরর বাংকারও ভাংিগলেতা পাের। 5 আমরার অস্ত্রিদ মানষর
বােনায়াট যু িক্ত িবনাশ কির, আর আল্লাের িচনার পেথ যেতা লাখান
বাধা-িবঘ্নয় িদলের আটকাইয়া রােখ, ইতােরও িবনাশ কির। মানষর
মনর হকল কু-িচন্তাের েখদাইয়া হাির আল-মসীর তেল আিন। 6 েত
তু মরা েযবলা েষালআনা বাইধয্ অইয়া তান তেল আইবায়, হউ সময়
েযতা অবাইধয্ রইবা, ইতাের সাজা িদবার লািগ আমরা জুইত অইমু ।
7 তু মরা েতা খািল আমরার বাইরর ছুরত েদখেছা। কুনু মানেষ
যু িদ িনজের আল-মসীর উম্মত মেনা কের, েত তার িচন্তা করা
জরুর, েহ যান উম্মত, আমরাও েতা তান উম্মত। 8 আসেল মািলক
ইছায় আমরাের েয অিধকার িদছইন, ই েবয়াপাের আিম িকছু বড়াই
েদখাইেলও েতা শরিমন্দা অইতাম নায়। কারন ই অিধকারর উেদ্দশয্
অইেলা, তু মরাের গিড়য়া তু লা, কুনু েখিত করা নায়। 9 আমার ই েলখা
পিড়য়া মেনা কিরও না, আিম িচিঠ িদয়া তু মরাের ডর েদখাইরাম।
10 কুনু কুনু মানেষ মাতইন, “তান েলখা িচিঠেন্ত িদেলা েডক্কা মাের,
ইতা শিক্তশািল িচিঠ, অইেল তাইন কান্দাত আইেল েদখা যায়, তাইন
কমজুর আর ওয়াজ-নিছয়তও েমােটউ গরম নায়।” 11 অতা মানষের
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জানািনর লািগ কইরাম, আমরা দুরই থািক িচিঠর মাজিদ েযতা
েলখরাম, ছামেন আইেল িঠক অলাউ করমু ।
12 তু মরার মাজর কুনু কুনু জেন তার িনজর তািরফ গায়। তারার
লেগ েতা আমরার তু লনা চেল না, বা তারার দলর সদইসয্ অইেতও
সাওস কির না। তারা েতা িনেজ িনেজ েযতা ভালা মেনা করইন, অতার
লেগউ তারার তু লনা করইন, অতািদউ িবচার করইন, বু জরায় িন, ইতা
কেতা বড় আম্মক! 13 হুেনা, আমরার যতখান বড়াই করা উিচত, এর
েবিশ করতাম নায়, বরং আল্লায় আমরার কামর েয সীমানা িঠক কির
িদছইন, আমরা এর িভতের রইয়াউ বড়াই করমু , ই সীমানার িভতের
তু মরাও আেছা। 14 এরলািগ আমরা েযবলা তু মরার েগেছ েগছলাম,
অউ সময় সীমার বারা েতা েগিছ না। তু মরার েগেছ েতা হকল পয়লা
আমরাউ আল-মসীর খু শ-খবির তবিলগ করাত েগছলাম। 15 এছাড়া
পরর কাম লইয়া আমরা েগৗরব কিরয়ার না, ইতা করেল সীমার বারা
অইেলা অেন। আমরা আশা কিরয়ার, তু মরার ইমািন বল বাড়ার লেগ
লেগ তু মরার মােজ আেরা বউত কাম করতাম পারমু । 16 হউ সময়
তু মরার েগছ থািক আেরা দুরর েদশাইেন্তা িগয়া খু শ-খবির তবিলগ
করতাম পারমু । েতউ কুনু মানেষ কইেতা পারেতা নায়, পরর কাম লইয়া
আমরা বড়াই কিরয়ার। 17 অইেল আল্লার কালােমা আেছ, “েয মানেষ
বড়াই কের, েহ মািলক-মউলাের লইয়া বড়াই করউক।” 18 কারন
িনজর সুনাম িনেজ গাইেলউ পরমান অয় না েহ ভালা মানুষ, বরং
মািলক-মউলায় যার সুনাম গাইন, েহ-উ ভালা িহসােব পরমান অয়।

11
ভন্ড সাহািব থািক হুিশয়ার
মু িমন ভাই অকল, আিম চাইরাম, আমার থু ড়া েবআখিল তু মরা
সইযয্ কেরা, আর হাছাউ তু মরা আমাের সইযয্ কররায়ও। 2 আল্লাই
এশিকর জালায় আমার িদেলা তু মরার লািগ এক জালা পয়দা অইেছ।
েত আিম একজন নশার লেগ তু মরার িবয়ার মাত-কথা িঠক কির
1ও
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রাখিছ, এন নাম আল-মসী। আিম চাইরাম, সতী কইনা িহসােব তু মরাের
তান আেতা সমজাই িদতাম। 3 অইেল আিম ডরাইয়ার, হউ হােফ েযলা
কু-বু িদ্ধ িদয়া িবিব হাওয়াের েব-পেথ িনিছলিগ, অলাখান তু মরােরও
আল-মসীর েগছ থািক হরাইিলেতা পাের, েহ তু মরার িদলর খািট ভাব
আর মনর িনশানা আলাইিলেবা। 4 কারন আমরা েয ইছার েবয়াপাের
তবিলগ করিছ, অইনয্ জেন েযবলা তানের ছাড়া দুছরা কুনু ইছার কথা
তবিলগ কের, তু মরা ইতা মানরায়। আর তু মরা েয পাক রুহ পাইেছা,
অউ পাক রুহ ছাড়া দুছরা কুনু রুহ পাইেল, বা েয খু শ-খবির তু মরা
মানরায়, ই খু শ-খবির ছাড়া দুছরা কুনু খু শ-খবির হুনেল, খু ব খু িশ
অইয়াউ মািনিলরায়। 5 অইেল আিম মেনা কির না, হউ নাম-ডািক
সাহািব দল থািক আিম কুনুমেন্তউ হুরু। 6 আিম যু িদও খু ব িমঠা িমঠা
সুের ওয়াজ করতাম পাির না, েতবউ আমার েতা আখল-বু িদ্ধর কমিত
নায়, ইতা েতা আিম হকল নমু নায় হকল হালেত তু মরাের েদখাইিছ।
7 তু মরার

উন্নিত েদখািনর লািগ আিম িবনা েবতেন আল্লার েদওয়া
খু শ-খবির তবিলগ কিরয়া িনজের িনচা করিছ, ইতা কুনু পাপ করিছ
িন? 8 তু মরার েখজমতর লািগ আিম অইনয্ জমাত অকলর েগছ
থািক সাইযয্ আনিছ, কইেত েগেল তারাের লুিটয়া আনিছ। 9 তু মরার
েগেছ রওয়ার কােলা আিম েযবলা অভােবা পড়লাম, হউ সময়ও আিম
েকউরর েবাঝা অইিছ না। কারন মািকদিনয়া থািক েযতা ভাইয়াইন
আইছলা, তারা আমাের সাইযয্ করছইন। েত কুনু হালেতউ আিম
তু মরার েবাঝা অইিছ না, অইতামও নায়। 10 আল-মসীর েয হিককিত
আমার িভতের আেছ অউ হকর বেলউ আিম কইরাম, আস্তা গ্রীস
েদশর কুনু জাগাতউ আমার ই েবটািগির েকউ বন্দ করেতা পারেতা
নায়। 11 আিম ইলা মাতার কারন িকতা? আিম তু মরাের মায়া কির না
িন? এক আল্লায়উ জানইন, আিম তু মরাের কেতা মায়া কির।
12 িনজর

বড়াই-েবটািগির েদখাইয়া েযগুইন আমরার হমািন অইতা
চাইন, ইতায় যানু ই সুেযাগ না পাইন, অতার লািগ আিম েযখান করাত
আিছ, ইখান করাত রইমু উ। 13 আসেল েতা ইতা অইলা ভন্ড সাহািব
আর টগ কামলাইন। তারা িনজের আল-মসীর সাহািব েদখাইেতা
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কির িনজর ছুরত বদিললায়। 14 এেত তাইজ্জুব অওয়ার কুন্তা নায়,
ইবিলেছও েতা িনজের নুরর িফিরস্তা েদখািনর লািগ তার ছুরত বদলায়।
15 এরলািগ েযগুইেন্ত ইবিলছর েখজমত করইন, তারাও যু িদ িনজর
ছুরত বদলাইয়া েদখাইন তারা েনক কাম কররা, েত তাইজ্জুব অওয়ার
িকতা আেছ? তারার কামর ফল তারা আেখরােতা পাইেবা।
সাহািব কামর লািগ হজরত পাউলুছর জুলুম-কষ্ট
আিম আরকবার কইরাম, আমাের যানু েকউ পাগল মেনা না
কের। আর যু িদ ইলা মেনা কিরলাও, েত আমাের এক পাগল িহসােবউ
সমিজলাও, যােত আিমও থু ড়া বড়াই করার সুেযাগ পাই। 17 আিম
অখন েযতা কইরাম, ইতা মািলক ইছার হুকুেম কইরাম না, খািল িনজর
বড়াই েদখািনত িগয়া পাগলািম কররাম। 18 বউত জেন েযবলা দুিনয়ািব
িবষয় লইয়া বড়াই েদখাইরা, েত আিম েকেন েদখাইতাম না? 19 তু মরা
েতা েবিশ আখলদার, এরলািগ েবআখল অকলের খু শ িদেল সইযয্
কেরা। 20 খািল ইখান নায়, েকউ যু িদ তু মরাের িনজর গুলাম বানাইয়া
রােখ, তু মরাের তার িশকার বানাইলায়, ফােন্দা ফালায়, তু মরার উপের
উস্তািদ কের বা তু মরার গােলা চড় মাের, তা-ও েতা তু মরা খু িশ
অইয়া সইযয্ কররায়। 21 অইেল আিম খু ব শরিমন্দা অইয়া স্বীকার
কিরয়ার, ইতা েবয়াপাের তু মরার েগেছ আমরা বড় কমজুর আছলাম,
ইলা েনতািগির করতাম পারিছ না।
অইনয্ মানেষ েযতা লইয়া বড়াই করার সাওস পায়, আমারও
সাওস আেছ ইতা েবয়াপাের বড়াই েদখািনর, আিম খািল পাগলর
লাখান ইতা মািতরাম। 22 েযতায় বড়াই-েবটািগির েদখাইন, তারা িকতা
ইবরািন জািতর িন? আিমও েতা তারার লাখান। তারা বিন ইসরাইল
জািতর িন? আিমও অলা। তারা হজরত ইব্রািহমর আওলাদ িন?
আিমও েতা। 23 তারা আল-মসীর েখজমতকাির িন? আিম আেরা বড়
েখজমতকাির। মেনা রািখও, আিম পাগলর লাখান মািতরাম। আিম
আল-মসীর েখজমেতা লািগয়া তারা থািক বউত েবিশ েমনত করিছ।
বউত বার েজল খাটিছ, বউত বার মাইর-ধইর খাইিছ, আর বউত বার
মউতর মু কািবলা অইিছ। 24 ইহুিদ অকেল আমাের পাচ বার দুররা
16
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মারছইন, পরেতক বার উনু চািল্লশটা কির দুররা খাইিছ। 25 িতনবার
আমাের িছংলািদ মারা অইেছ। একবার আমাের কাংকড় মারা অইেছ।
িতনবার আমার জাজ ডু িব েগিছল, আর এক িদন এক রাইত দিরয়ার
পািনত ভাসাইল আছলাম। 26 আিম বউত েদশ সফর করিছ। বানপািনর আেতা, চু র-ডাকাইতর আেতা, িনজর জািতর আেতা আর িভন
জািতর আেতা আিম মিছবেতা পড়িছ। এছাড়া টাউেনা, মরুভুিমত,
দিরয়াত, আর ভন্ড মু িমন অকলর আেতাও আিম মিছবেতা পড়িছ।
27 অউ দুখ-মিছবতর মােজও জােন-পরােন েমনত করিছ, বউত
রাইত উজাগির করিছ, খািন-পািনর লািগ কষ্ট পাইিছ, বউত উপাসখাপাস রইিছ, শীত আর কাপড়-চু পড়র অভােবও কষ্ট পাইিছ। 28 ইতা
ছাড়াও আল-মসীর জমাত অকলর লািগ আিম পরেতক িদন িচন্তা
কির। 29 েকউ কমজুর অইেল আিম িনেজও তার কমজুিরর ভািগ অই
না িন? কুনু কু-সংিগর তােলা পিড়য়া েকউ গুনার পেথ েগেলিগ, আিম
অশািন্ত কির না িন?
30 আিম যু িদ বড়াই েদখাইতাম চাই, েত অউ কমজুির লইয়াউ বড়াই
করমু । 31 আমরার আল্লা পাক আর মািলক ইছা আল-মসীর গাইিব
বাফ, েযইন হােমশা েগৗরব পাওয়ার লাখ, তাইন িনেজউ জানইন,
আিম কুন্তাউ িমছা মাতরাম না। 32 দােমস্কর বাদশা আিরতার হািকম
ছােব আমাের ধরার লািগ দােমস্ক টাউেনা পারা েদওয়ার হুকুম িদছলা।
33 অইেল টাউনর বাউন্ডিরর ওয়ালর মােজ েয িখড়িক আিছল, মু িমন
ভাইয়াইেন্ত এক টু কিরত কির অউ িখড়িক বায়িদ আমাের মািটত লামাই
িদছলা, অউ নমু নায় আিম তান আত থািক বািগিছ।

12
হজরত পাউলুছর খাছ দরশন
1 েত আমার আেরা িকছু বড়াই করা দরকার, ই বড়াইেয় কুনু
ফায়দা নাই, অইেল মািলক ইছায় েয দরশন েদখাইছইন আর েযতা
জানাইছইন, ইতা অখন কইরাম। 2 হজরত ইছার একজন খািদমের
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আিম িচিন, অখন থািক েচৗদ্দ বছর আেগ েমরাজ শিরফর লািগ তানের
েবেহেস্তা তু িলয়া েনওয়া অইিছল। তাইন জান্নাতু ল-েফরেদৗেছা েগলা,
ই সময় তাইন স-শিরেল েগছইন িক না জািন না, খািল আল্লায়উ
জানইন। 3 েত এনের আিম িচিন, অইেল তােন স-শিরেল েনওয়া
অইেছ িক না আিম জািন না, খািল আল্লা পােক জানইন। 4 েমরাজ
শিরেফা িনয়া হারেল তান লেগ বউত বাতিচত করা অইেছ, ইতা
বাতিচত মানষের হুনািন িঠক নায়। 5 অউলা মানষের লইয়া আিম
বড়াই করমু । আমার িনজের লইয়া কুনু বড়াই নায়, খািল আমার
কমজুিরর লািগ বড়াই করমু । 6 অউ বড়াই েদখাইেত চাইেলও, আিম
কুনু েবআখিল করতাম নায়, খািল হাছা মাত মািতমু । তা-ও আিম বড়াই
েদখািন বাদ িদলাইলাম, িকযানু আমার কাম-কাজ েদিখয়া বা আমার
মু খর জবানবিন্দ হুিনয়া, মানেষ অখন আমাের যতখান মেনা করইন,
এর চাইেত েবিশ মেনা কিরলাইন।
7 আল্লায় আমাের অেতা বাতু িন েবয়াপার জানািনেয় আমার িদেলা
যানু অহংকার না আয়, অউ িনয়েত তাইন আমার শিরেলা একটা
িরপু িদলা, আমাের কষ্ট িদবার লািগ, অউ িরপু অইেলা ইবিলছর
েচলা। 8 মািলক ইছার দরবােরা আিম িতন বার আরজ করছলাম, অউ
িরপুগু আমার েগছ থািক হরাইয়া িনতািগ। 9 অইেল তাইন জুয়াপ িদলা,
“আমার রহমতউ তু মার বউততা, আমার বল-শিক্ত িমেল খািল কমজুর
হালেত।” এরলািগ আমার কমজুিরর েবয়াপাের আিম খু িশ মেনউ বড়াই
করমু , যােত আল-মসীর অউ বল-শিক্ত আমার মােজ বসত কের।
10 েত আল-মসীর নামর লািগ নানান লাখান কমজুির, েবইজ্জিত,
অভাব-অনটন, জুলুম-মিছবত, আর েব-ফানাত পড়েলও আিম খু িশ
অই। কারন কমজুর হালেতউ আিম বলবান অই।
কিরন্থ জমাতর লািগ িচন্তা-ভাবনা
আিম পাগল অইিছ িঠকউ, অইেল তু মরাউ আমাের পাগল
অইেত বাইধয্ করেছা। তু মরার উিচত আিছল আমার তািরফ করা।
আিম যু িদও খু ব সাধারন মানুষ, েতবউ তু মরার হউ নাম-ডািক সাহািব
দল থািক কুনুমেন্তউ হুরু নায়। 12 আিম িনজের একজন হক সাহািব
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িহসােব পরমান করিছ, বউত সইযয্ কিরয়া তু মরার মােজ নানান নমু নার
েকরামিত কাম, কুদরিত িনশানা আর েমােজজা েদখাইিছ। 13 আইচ্ছা
কওছাইন, অইনয্ জমাত অকল থািক তু মরা কুনুমেন্ত হুরু িন? অয়,
খািল একটা েবয়াপাের হুরু আেছা, ইতা অইেলা, আিম তু মরার েগেছ
েবাঝা অইিছ না। ই ভুলর লািগ আমাের মািফ েদও।

হুেনা, আিম তু মরার েগেছ যাওয়ার লািগ অউ িতন নম্বর বার
ু
জইত অইলাম, েত আিম কুনু েবাঝা অইতাম নায়, তু মরার েগেছ
কুনু ধন-ছামানা চাইরাম না, খািল তু মরাের চাইরাম। মা-বাফর লািগ
ধন-ছামানা জমািন েতা আওলাদর ফরজ নায়, বরং মা-বাফর উিচত
অইেলা আওলাদর লািগ ধন জমািন। 15 েত আিম খু ব খু িশ অইয়াউ
তু মরার লািগ আমার হকলতা খরচ করমু , আমার িনজেরও িবলাই িদমু ।
আিম েযবলা তু মরাের েবশ কির মায়া-মহব্বত কিরয়ার, েত তু মরা
েকেন আমাের কম মায়া কররায়?
16 যাই অউক, আিম তু মরার উপের েবাঝা অইিছ না, আরনায় েকউ
কইিলেতা পাের, আিম চালািক কিরয়া তু মরাের ধু কা িদিছ। 17 আর
তু মরার েগেছ আিম েযরাের পাঠাইছলাম, এরােরিদ তু মরাের টগাইিছ
িন? 18 তীতাছ ভাইের আিম িমনত করলাম তু মরার েগেছ যাওয়ার
লািগ, তান লেগ হউ ভাইেরও পাঠাইলাম। েত অউ তীতােছ তু মরাের
টিগছইন িন? আিম আর তীতাছ, আমরা দুইওজেন েতা একই রুেহ
আর একই িনয়েত কাম কির। 19 আইচ্ছা, তু মরা মেনা কররায় িন, অউ
িচিঠ েলিখয়া আমরা িনজর দুষ কাটাইরাম? না, ইখান িঠক নায়, ও
দুস্ত অকল, আমরা আল-মসীর খািদম িহসােব আল্লা পাকের আিজরনািজর রািখয়া েলখরাম, তু মরাের গিড়য়া তু লার িনয়েতউ ইতা কইরাম।
20 আসেল আমার খু ব ডর কেরর, আিম েযবলা তু মরার েগেছ আইমু ,
আইয়া হাির তু মরাের েযলা েদখতাম চাইরাম, তু মরা যু িদ ইলাখান
জুইত না অও, আর তু মরাও আমার েয রুপ েদখতায় চাও না, আিম
যু িদ হউ রুপ েদখািন লােগ। বা আইয়া েদিখ তু মরার মােজ কাইজ্জাফসাদ, ইংসা-িনন্দা, রাগ-গুছা, দলাদিল, পরর বদনাম গাওয়া, িগবত
গাওয়া, বড়াই-েবটািগির আর েগালমাল আেছ। 21 আমার িভতের
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ডর কেরর, আিম আরকবার েযবলা তু মরার েগেছ আইমু , অউ সময়
আমার আল্লায় িন তু মরার ছামেন আমাের শরিমন্দা বানাইলাইন, েযতা
মানেষ গুনা করছইন, েযতায় নাপািক কাম, িজনা, আর বদমাইিশ
কিরয়া েতৗবা করেছ না, অতাের েদিখয়া িন আিম মনর মােজ কষ্ট
পাই।

13
কিরন্থ জমাতের আেখির হুিশয়াির
ভাইয়াইনের, আিম অউ িতন নম্বর বার তু মরার েগেছ আইরাম।
জােনা েতা, আল্লার কালােমা আেছ, “দুই বা িতন জন মানেষ একই
লাখান সািক্ষ িদেল অউ েবয়াপার হাছা পরমান অয়।” 2 েত আিম
েযবলা দুছরা বার তু মরার েগেছ েগছলাম, হউ সফরর আেগ েযরা
গুনা-কছুির করিছল, আিম তারাের আর বাদ-বািক হকলের হুিশয়ার
কির িদছলাম। আর অখন আিম িনেজ আিজর না অইেলও তারাের
অলা হুিশয়ার কির িদরাম, আিম আরকবার আইেল তারা েকউ
েরহাই পাইতা নায়। 3 তু মরা বু েল পরমান চাইরায়, আমার মু খ িদয়া
আল-মসীেয় মািতরা িন। আসেল আল-মসী েতা তু মরার েবয়াপাের
কুনুমেন্তউ কমজুর নায়, তান িনজর বল-শিক্ত তু মরার মােজ আিজর
আেছ। 4 যু িদও তানের কমজুর হালেত সিলবর উপের লটকাইয়া জােন
মারা অইিছল, তা-ও আল্লার কুদরিত বেল তাইন অখন িজন্দা আছইন।
আর আমরাও অলা তান লাখান কমজুর আিছ, অইেল তান লেগ িজন্দা
রওয়ায় আল্লাই কুদরিত বেল তু মরার েগেছ আইয়া মু কািবলা অইমু ।
5 তু মরা িনজের যাচাই কির েদেখা, আল-মসীর উপের হাছারর
ইমান আেছ িন? তু মরা বু েজা না িন, ইছা আল-মসী তু মরার িদেলা
আছইন। িখয়াল রািখও, যাচাই করাত িগয়া যানু তু মরার মােজ েভজাল
না িমেল। 6 আর আিম আশা কির তু মরা বু জবায়, আমরা েতা
খািট িহসােব পরমান অইেগিছ। 7 আমরা আল্লার দরবােরা মু নাজাত
কররাম, তু মরা হকল লাখান বদ কাম থািক বািচয়া রও। আমরা িনজর
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পেরজগািরর পরমান েদখািনর লািগ ইখান কইরাম না। আর মানেষ
আমরাের পেরজগার মেনা না করেলও, তু মরা হােমশা েনক কাম
করাত রও। 8 আমরার েখমতা অইেলা হকর পেক্ষ, না-হকর পেক্ষ
আমরার কুনু বল নাই। 9 েত আমরা েযবলা কমজুর আর তু মরা বলবান,
ইতা েদখেল আমরা খু িশ। আমরা েদায়া কিরয়ার, তু মরা েতৗবা কিরয়া
হাির পুরাপুর খািট অও। 10 এরলািগ আিম তু মরার েগছ থািক দুরই
রইয়া ইতা েলখরাম, যােত তু মরার ছামেন আইয়া হারেল মািলক ইছার
েদওয়া েখমতা খাটাইয়া কটু েববহার করা না লােগ। মািলেক আমাের
ই েখমতা িদছইন তু মরাের গিড়য়া তু লার লািগ, েখিত করার লািগ নায়।
িবদািয় ছালাম আর েদায়া
ও ভাই অকল, েহশ-েমশ কইরাম, তু মরা খু িশ-বািস কেরা,
িনজের কািমল বানাও, এেক-অইনয্ের নিছয়ত কেরা, একই
মেনাভােব রও, শািন্তেয় বসত কেরা। েতউ শািন্তর আর মহব্বতর
আল্লাও তু মরার লেগ লেগ রইবা।
12 তু মরা এেক-অইেনয্ পিবত্র গলাগিল কিরও। 13 আল্লার হকল
পাক বন্দায় তু মরাের ছালাম জানাইরা।
14 মািলক ইছা আল-মসীর রহমত, আল্লা পাকর মহব্বত, আর পাক
রুহর খািতর-যতন তু মরা হকলর িদেলা রউক। আিমন॥
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