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1 গালাতীয় ১:২৪

গালাতীয়েদর
রিত প র

১ ১ রিরত পৗেলর কাছ থেক েভ া; রিরতহবার জ য কান মানষু বা মানেুষর মা যেম আমােক মেনানীত করা হয়
িন, বরং যী রী ও িপতা ঈ বর, িযিন যী েক মতৃেদর ম য থেক উি ত কেরেছন, তাঁর মা যেমই আিম রিরত পেদ

মেনানীত হেয়িছ। ২ আিম পৗল এবং অ য ভাইরা যাঁরা আমার সােথ আেছন, আমরা গালাতীয়ার *ম লীেদর উে ে য এই
িচিঠ িলখিছ।

৩ আমােদর িপতা ঈ বর ও রভু যী রীে র অনু রহ, দয়া ও শাি তামােদর ওপর বতাক। ৪ যী আমােদর পােপর
জ য রাণ িদেয়িছেলন, যােত, য ম জগেত আমরা বাস কির তার থেক যন িতিন আমােদর র া করেত পােরন। আমােদর
িপতা ঈ বর তাই চেয়িছেলন। ৫ যেুগ যেুগ ঈ বেরর মিহমা হা । আেমন।

কবলমা র একিটই স য সসুমাচার
৬ আিম তামােদর দেখ আ য হি য, িযিন রীে র অনু রেহর মা যেম তামােদর আ বান কেরিছেলন তামরা সই

ঈ বেরর কাছ থেক কত শী র সের িগেয় এক িভ সসুমাচাের িব বাস করছ। ৭ এটা সসুমাচােরর কান ভাষা র নয় িক
িকছ ু লাক তামােদর িব রা করেছ। তারা রীে র সসুমাচারেক িবকৃত করেত চাইেছ। ৮ আমরা তামােদর কােছ য স য
সসুমাচার রচার কেরিছ তার থেক িভ কান সসুমাচার যিদ আমােদর কউ বা কান বগদূত এেসও রচার কের, তেব
স অিভশ হা । ৯ এর আেগও আমরা একথা বেলিছ; সই একই কথা আবার বলিছ; তামরা য সসুমাচার রহণ কেরিছেল

তাছাডা় অ য কান সসুমাচার যিদ কউ তামােদর কােছ রচার কের তেব এমন যি অিভশ হা ।
১০ তামােদর িক মেন হয় আমােক রহণ করার জ য আিম লাকেদর কােছ চ া চালাি ? তা নয়, বরং একমা র ঈ বরেকই

আিম স করেত চাইিছ। আিম িক মানষুেক খশুী করেত চাইিছ? আিম যিদ মানষুেক খশুী করেত চাইতাম তাহেল রীে র
দাস হতাম না।

পৗেলর ক ৃ ব ঈ বর হেত পাওয়া
১১ ভাইরা, আিম চাই তামরা জান য, য সসুমাচার আিম তামােদর কােছ রচার কেরিছ তা কান মানেুষর মতানযুায়ী

নয়। ১২ কারণ সই বাতা আিম কান মানেুষর কাছ থেক পাই িন; কান মানষু আমােক তা শখায় িন, বরং যী রী ই আমার
কােছ তা রকাশ কেরেছন।

১৩ তামরা তা েনছ আিম আেগ কমন জীবনযাপন করতাম। আিম ই দী ধমমতাবল বী িছলাম। আিম িনমমভােব
ঈ বেরর ম লীেক িনযাতন কের তা বংস করেত চ া কেরিছলাম। ১৪ ই দী ধমচচায় সমসামিয়ক ও আমার সমবয়সী অ যা য
ই দীেদর থেক আিম অেনক এিগেয়িছলাম, কারণ পবূপু ষেদর পর রাগত রীিতনীিত পালেন আমার যেথ উে যাগ িছল।

১৫ আমার জ াবার আেগ থেকই ঈ বর আমােক বেছ নন এবং িনজ অনু রেহ তাঁর সবা করার জ য আমােক ডােকন।
১৬ আিম যন অই দীেদর কােছ তাঁর পেু রর িবষয় সসুমাচার রচার কির সইজ য ঈ বর তাঁর পেু রর িবষেয় আমার কােছ

রকাশ করেত মন করেলন। ঈ বর যখন আমােক ডাকেলন তখন আিম কান মানেুষর সে পরামশ কির িন, ১৭ এমন িক
আমার আেগ যাঁরা রিরত হেয়িছেলন তাঁেদর সে দখা করেত আিম জ শােলেম যাই িন; িক কাল িবল ব না কের আিম
আরব দেশ চেল গলাম। পের দে শক শহের িফের গলাম।

১৮ তারপর িতন বছর বােদ িপতেরর সে পিরিচত হেত জ শােলেম যাই ও িপতেরর সে আিম পেনেরা িদন থািক।
১৯ সখােন আিম রভরু ভাই যােকাব ছাডা় আর কান রিরতেক দিখ িন। ২০ ঈ বর জােনন য যসব কথা আিম িলখিছ
স িল িম যা নয়। ২১ তারপর আিম সিুরয়ার ও িকিলিকয়ার অ ল িলেত চেল যাই।

২২ এর পেূব িযহদূার কান রী ম লী আমায় যি গতভােব িচনত না। ২৩ তারা ধু আমার স বে েনিছল, “ য লাকিট
আেগ আমােদর িনযাতন করত, স এখন সই িব বােসর বাণী রচার করেছ, যা স পেূব বংস করেত চেয়িছল।” ২৪ আর
তারা আমার কারেণ ঈ বেরর রশংসা করেত লাগল।

*১:২ গালাতীয়া গালাতীয়া সই জায়গা যখান থেক পৗল রথম ধমযা রার সময় উপেদশ িদেয়িছেলন ও ম লী াপন
কেরিছেলন। পড়নু রিরত ১৩ এবং ১৪ অ যায়।
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অ য রিরতরা পৗলেক রহণ করেলন

২ ১ তারপর চৗ বছর পর আিম আবার জ শােলেম গলাম। আিম বাণবার সে গলাম আর তীতেকও সে িনলাম।
২ ঈ বেরর কাছ থেক রা আেদশ অনসুাের আিম সখােন গলাম। সখানকার িব বাসীেদর নতবৃেগর কােছ এক

গাপন সভায় অই দীেদর কােছ য সসুমাচার রচার কের থািক তার যা যা করলাম। আিম চেয়িছলাম য তারা যন বঝুেত
পাের আিম িক কাজ করিছ, যন অতীেত য কাজ কেরিছলাম ও বতমােন আিম যা করিছ তা বথৃা না হেয় থােক।

৩ এর ফল ব প তীত, িযিন আমার সে িছেলন, িতিন একজন রীক হওয়া সেৎ বও এই নতবৃগ তীতেক সু ত করার
জ য জার করেলন না। ৪ এইসব সম যা িনেয় কথা বলার দরকার িছল, কারণ িকছ ু ভ িব বাসী গাপেন চেরর মেতা
আমােদর দেল ঢেুক পেডি়ছল এবং রী যী েত আমােদর কতটা বাধীনতা আেছ তা জানবার চ া করিছল, যােত আমােদর
তােদর দাস করেত পাের। ৫ সই ভ িব বাসী ভাইরা যা চেয়িছল তার কান িকছেুতই আমরা মত িদই িন, যােত সসুমাচার
বারা য স য রকািশত হেয়িছল তা তামােদর সােথ থােক।

৬ ম লীেত যােদর খবু বপণূ বেল মেন হি ল তােদর কাছ থেকও আিম নতনু কান িকছ ু জানেত পাির িন। তাঁরা
যই হান না কন তােত আমার িকছ ু এেস যায় না। ঈ বেরর কােছ সবাই সমান আর িতিন কারও মখুােপ ী নন। ৭ িক

এই বপণূ নতারা দখেলন য ঈ বর আমােক একিট িবেশষ কােজর ভার িদেয়িছেলন, যমনিট িপতরেক িদেয়িছেলন।
ঈ বর িপতরেক ই দীেদর কােছ সসুমাচার রচােরর ভার িদেয়িছেলন। িক ঈ বর আমােক অ-ই দীেদর কােছ সসুমাচার

রচার করার ভার িদেয়িছেলন। ৮ ই দীেদর জ য রিরেতর কাজ করেত ঈ বর িপতরেক মতা িদেয়িছেলন, িতিনই আবার
আমােকও রিরেতর কাজ করবার মতা িদেয়িছেলন, িক যারা ই দী নয় তােদর জ য। ৯ যােকাব, িপতর এবং যাহন
আপাতদিৃ েত নতা িছেলন এবং তাঁরা যখন দখেলন য ঈ বর আমােক রচােরর একিট িবেশষ অনু রহ দান কেরেছন, তখন
তাঁরা বাণবা এবং আমােক তােদর সহভাগী িহেসেব রহণ কেরিছেলন। তাঁরা আমােদর বলেলন, “আমরা এই যব ায় স ত
য, আমরা, অথাৎ পৗল এবং বাণবা অ-ই দীেদর কােছ রচাের যাব; আর তাঁরা অথাৎ যােকাব, িপতর ও যাহন ই দীেদর

কােছ যােবন।” ১০ তাঁরা কবলমা র একিট িবষেয় আমােদর অনেুরাধ করেলন, যন যারা দির র তােদর মেন রািখ। এ কাজিট
করেত আিমও খবু উদ রীব িছলাম।

পৗল িপতেরর ভলু দিখেয় দন
১১ িক যখন িপতর আি য়িখয়ায় এেলন, আিম সরাসির তাঁর িবেরািধতা করলাম, কারণ িতিন তই ভলু িদেক িছেলন।

১২ আি য়িখয়ায় আসার পর রথেম িতিন অই দীেদর সে পানাহার ও মলােমশা করেতন িক যােকােবর কােছ থেক িকছ ু
ই দী সখােন এেল িপতর অই দীেদর সে পানাহার ব কের িদেলন। িতিন অই দীেদর সে মলােমশা ব কের িনেজেক
পথৃক রাখেলন। িতিন সই সম ই দীেদর কথা মেন কের ভয় পাি েলন, যারা মেন করত সব অই দী লাকেদর সু ত হওয়া
দরকার। ১৩ এরপর অ যা য অই দীরা িপতেরর সে এই ভ ািমেত এমন মা রায় যাগ িদেলন য বাণবাও এেদর ভ ািমর
বারা রভািবত হেলন। ১৪ আিম যখন দখলাম য তাঁরা সসুমাচােরর স য অনসুাের সাজা পেথ চলেছন না, তখন আিম

িপতরেক সে বাধন কের সবার সামেন বললাম: “আপিন একজন ই দী হেয় যিদ ই দীেদর রীিতনীিত পালন না কেরন, তেব
যারা অই দী তােদর ই দীেদর মেতা সব িকছ ু পালন করেত জার করেছন কন?”

১৫ আমরা জ সেূ র ই দী, অই দী পাপী নই। ১৬ তবু আমরা জািন য মানষু ঈ বেরর সামেন িবিধ- যব া পালেনর বারা
নয় বরং যী রীে িব বাস বারা ঈ বেরর সা ােত িনেদাষ গিণত হয়, তাই আমরা যী রীে িব বাস কেরিছ, যােত আমরা
ঈ বেরর সামেন িবিধ- যব া পালেনর বারা নয় বরং রীে িব বাসী বেলই িনেদাষ গিণত হই। কারণ কউই িবিধ- যব া
পালেনর বারা ঈ বেরর সামেন িনেদাষ বেল িবেবিচত হয় না।

১৭ িক আমরা ই দীরা রীে িনেদাষ িবেবিচত হেত িগেয় যিদ অই দীেদর মত িনেজেদর পাপী দখাই, তেব তার অথ িক
এই য রী পাপেক উৎসািহত কেরন? কখনই না। ১৮ কারণ যা আিম ভেঙ ফেলিছ তা যিদ আবার গঠন কির, তাহেল আিম
িনেজেক িনয়ম ভ কারী িহসােব রমাণ কির। ১৯ িবিধ- যব ার িদক থেক আিম মতৃ এবং িবিধ- যব া হল আমার মতৃু্যর
কারণ। এটা হেয়েছ যােত আিম ঈ বেরর জ য বাঁিচ। আিম রীে র সে শিব হেয়িছ। ২০ সতুরাং আিম আর জীিবত
নই, িক রী ই আমার মে য জীিবত আেছন; আমার দেহর মে য য জীবন আিম এখন যাপন কির, এ কবল ঈ বেরর
পেু রর ওপর িব বােসর বারাই কির, িযিন আমােক ভালেবেসেছন এবং আমার জ য িনেজেক উৎসগ কেরেছন। ২১ ঈ বেরর
অনু রহ আিম র যাখান কির না, কারণ যিদ িবিধ- যব ার বারা ঈ বেরর সামেন িনেদাষ গিণত হওয়া যায়, তেব রী
িম যাই রাণ িদেয়িছেলন।
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িব বােসর মা যেম ঈ বেরর আশীবাদ লাভ

৩ ১ ওেহ অবঝু গালাতীেয়র লােকরা! তামােদর ক যা কেরেছ? েশর ওপর যী রীে র মতৃু্যর কথা তামােদর তা
কেরই বাঝােনা হেয়িছল। ২ কবল আমার এই কথািটর জবাব দাও য তামরা িকভােব পিব র আ া পেয়িছেল?

িবিধ- যব া পালেনর বারা িক পেয়িছেল? না সসুমাচার েন ও তােত িব বাস করােতই পিব র আ া পেয়িছেল? ৩ তামরা
িক এতই অেবাধ য, পিব র আ ায় রী ীয় জীবন কের এখন তা ুল দিহক শি র ওপর িনভর কের শষ করেত চাও?
৪ তামরা িক বথৃাই এত রকম অিভ তার মে য িদেয় গছ? আিম আশা কির তা বথৃা হেব না। ৫ তামরা িবিধ- যব া পালন
কেরিছেল বেলই িক ঈ বর তামােদর পিব র আ া িদেয়িছেলন এবং তামােদর মে য অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, না তামরা
সসুমাচার েন িব বাস কেরিছেল বেল?

৬ অ রাহােমর স েক শা র যমন বেল: “অ রাহাম ঈ বেরর ওপর িব বাস কেরিছেলন এবং ঈ বর তাঁর িব বাসেক
বীকৃিত িদেয়িছেলন, তার ফেল ঈ বেরর সা ােত অ রাহাম ধািমক রিতপ হেয়িছেলন।” †৭ তামােদর জানা ভাল, য

যারা িব বােসর পেথ চেল তারাই অ রাহােমর রকৃত স ান। ৮ পিব র শাে র এিবষেয় আেগই লখা িছল য, অই দী
লাকেদর ঈ বর তােদর িব বােসর বারা ধািমক রিতপ করেবন। আেগ থেকই এই সসুমাচার অ রাহামেক জািনেয় দওয়া

হেয়িছল, “অ রাহাম, সম জািত তামার মা যেম আশীবাদ পােব।” ‡৯ অ রাহাম িব বাস কের যমন আশীবাদ পেয়েছন
তমিন য সম লাক এখন িব বাস করেছ তারাও সই আশীবাদ লাভ করেছ।

১০ যারা ঈ বেরর সামেন ধািমক রিতপ হেত িবিধ- যব া পালেনর ওপর িনভর কের, তােদর ওপর অিভশাপ থােক। কারণ
শা র বেল: “িবিধ- যব ায় য সকল লখা আেছ তার সব কিট য পালন না কের স শাপ র !” ¶১১ এখন এটা পির ার য
িবিধ- যব ার বারা ঈ বেরর কােছ ধািমক রিতপ হওয়া যায় না। কারণ শা র বেল: “ধািমক যি িব বােসর জ যই
বাঁচেব।” §

১২ িক িবিধ- যব ার সে িব বােসর কান স ক নই, বরং শা র বেল, “ য িবিধ- যব া পালন কের, স তার ম য
িদেয়ই জীবন পােব।” **১৩ িবিধ- যব া আমােদর ওপর য অিভশাপ চািপেয় িদেয়েছ তার থেক রী আমােদর উ ার
কেরেছন। রী আমােদর ােন দাঁিডে়য় িনেজর ওপর সই অিভশাপ রহণ করেলন। কারণ শা র বলেছ: “যার দহ গােছ
টা ােনা হয় স শাপ র ।” ††১৪ রী এই কাজ স করেলন যােত য আশীবাদ অ রাহাম লাভ কেরিছেলন তা রীে র
মা যেম অই দীরাও লাভ কের, এবং যন িব বােসর বারা আমরা সই রিত ত আ ােক পাই।

িবিধ- যব া ও রিত িত
১৫ আমার ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর কােছ সাধারণ একিট উদাহরণ িদি : জেনর মে য একটা চিু র কথা িচ া

কর। সই চিু একবার বধ হেয় গেল কউ তা বািতল করেত পাের না বা তােত কান িকছ ু যাগ করেত পাের না। ১৬ ঈ বর,
অ রাহাম ও তাঁর বংশধরেক আশীবােদর রিত িত িদেয়িছেলন। ল ্য কর য এখােন “বংশধর” বলা হেয়েছ, “বংশধরেদর”
নয়, যন অেনকেক নয় বরং একজনেক অথাৎ রী েক িনেদশ করা হয়। ১৭ আিম এটাই বলেত চাই য ঈ বর অ রাহােমর
সে চিু কেরিছেলন, আর তার চারেশা িতিরশ বছর পের িবিধ- যব া এেসিছল। তাই িবিধ- যব া এেস পেূবই য চিু
ঈ বেরর সােথ অ রাহােমর হেয়িছল তা বািতল করেত পাের না।

১৮ যিদ উ রািধকার িবিধ- যব ার ওপর িনভর করত তাহেল তা আর রিত িতর ওপর িনভরশীল হত না; িক ঈ বর
মু হে এই উ রািধকার অ রাহামেক তাঁর রিত িতর মে য িদেয়িছেলন।

১৯ তাহেল িবিধ- যব া িকেসর জ য? অপরাধ িক, এটা বাঝাবার জ য িবিধ- যব া সই বংশধেরর (অ রাহােমর) আসা
পয যাগ করা হল, যােক সই রিত িত দওয়া হেয়িছল। মানেুষর কােছ সই িবিধ- যব া পৗঁেছ িদেত বগদূতরা
মািশেক ম য েপ যবহার কেরিছেলন। ২০ িক কবলমা র একজন থাকেল কান ম যে র দরকার হয় না; আর ঈ বর

এক।

†৩:৬ আিদ ১৫:৬ হইেত উ ৃত।
‡৩:৮ আিদ ১২:৩ হইেত উ ৃত।
¶৩:১০ ি ব. িব. ২৭:২৬ হইেত উ ৃত।
§৩:১১ হবককূক ২:৪ হইেত উ ৃত।
**৩:১২ য … পােব লবীয় ১৮:৫.
††৩:১৩ ি ব. িব. ২১:২৩ হইেত উ ৃত।
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মািশর িবিধ- যব ার উে য
২১ তাহেল িক িবিধ- যব া ঈ বেরর রিত িতর িব ে ? িন য়ই নয়! যিদ এমন িবিধ- যব া থাকত যা মানষুেক জীবন

দান করেত পাের, তেব িবিধ- যব া পালন কেরই আমরা ধািমক হেত পারতাম। ২২ িক এ স য নয়, কারণ শা র দখাে
য সকেল পােপর কােছ ব ী এবং লােকরা িব বােসর মা যেমই সই রিত ত আশীবাদ পেত পাের। যারা যী রীে

িব বাস করেব, তােদর উে ে যই এই রিত িত দওয়া রেয়েছ।
২৩ এই িব বাস আসার আেগ আমরা িবিধ- যব ার অধীেন ব ী িছলাম। আমােদর কান বাধীনতা িছল না, য পয না

ঈ বর আমােদর কােছ সই িব বােসর কথা জানােলন। ২৪ রীে র কােছ আসার জ য িবিধ- যব াই িছল আমােদর কেঠার
অিভভাবক, যন িব বােসর মা যেম আমরা ঈ বেরর সা ােত ধািমক বেল গিণত হই। ২৫ এখন যখন িব বাস আমােদর মে য
এেসেছ, তখন আমরা আর িবিধ- যব ার অধীন নই।

২৬–২৭ কারণ তামােদর মে য যােদর রীে বাি হেয়েছ, তােদর সবাই রী েক পিরধান কেরেছ। রী যী র মা যেম
িব বাস বারা তামরা সকেলই ঈ বেরর স ান। ২৮ এখন রী যী েত যারা আেছ তােদর মে য পু ষ বা রীেত কান
ভদােভদ নই, ই দী িক রীক, বাধীন অথবা দােসর মে য কান পাথ য নই। কারণ রী যী েত তামরা এক। ২৯ তামরা
রীে র, তাই তামরা অ রাহােমর বংশধর; সতুরাং অ রাহােমর কােছ ঈ বর য রিত িত িদেয়িছেলন তামরাও তার

উ রািধকারী হেব।

৪ ১ আিম তামােদর একথা বলেত চাইিছ—উ রািধকারী যতিদন িশ থােক ততিদন তার সে একজন দােসর কান তফা
থােক না; যিদও সই িশ সব িকছরু মািলক। ২ কারণ স যত িদন িশ অব ায় থােক তােক অিভভাবক এবং সংসার

পিরচালেকর কথা অনযুায়ী চলেত হয়। সাবালক হবার জ য য বয়স তার িপতা িনধারণ কের দন, সই বয়েস পৗঁছেল স
বাধীন হয়। ৩ একথা আমােদর পে একইভােব রেযা য। আমরা যখন িশ েদর পযােয় িছলাম, তখন আমরা এই জগেতর

কতক িল রাথিমক িনয়ম কানেুনর অধীন িছলাম, ৪ িক িন িপত সমেয় ঈ বর তাঁর পু রেক পাঠােলন। ঈ বেরর পু র
একজন রীেলােকর গভজাত হেলন এবং িবিধ- যব ার অধীেন জীবন কাটােলন, ৫ যােত িতিন িবিধ- যব ার অধীন সম
লাকেদর বাধীন করেত পােরন এবং যন আমরা সকেল তাঁর পু র েপ বীকৃিত পেত পাির।

৬ তামরা সকেলই ঈ বেরর স ান, সইজ যই তাঁর পেু রর আ ােক িতিন তামােদর অ ের পািঠেয়েছন। সই আ া
ডেক ওেঠ, “ আ বা , িপতা” বেল। ৭ তাই তামরা আেগর মেতা আর দাস নও িক ঈ বেরর পু র। আর যেহতু তামরা

পু র তাই ঈ বর তাঁর রিত ত িবষয় িল তামােদর দেবন।

গালাতীয় রী ানেদর জ য পৗেলর ভালবাসা
৮ অতীেত যখন তামরা ঈ বরেক জানেত না, তখন তামরা য সম দবতার সবা করেত, তারা ঈ বর নয়। ৯ িক

তামরা এখন স য ঈ বরেক জেনছ অথবা এটা বলা ভাল য ঈ বরই তামােদর জেনেছন। তাই পেূব য সব িনরথক ও
বল িনয়ম-কাননু িছল সিদেক আবার কন িফরছ? তামরা িক আবার ঐ সকেলর দাস হেত চাও? ১০ তামরা কবল িবেশষ

িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। ১১ তামােদর দেখ আমার ভয় হয় য, তামােদর মে য হয়েতা আিম বথৃাই
পির রম করিছ।

১২ আমার ভাই ও বােনরা, আিম তামােদর মেতা িছলাম, তাই িমনিত কির তামরা আমার মেতা হও। তামরা আমার সে
কান খারাপ যবহার কর িন। ১৩ তামরা তা জান, আিম অসু িছলাম বেল রথেমই তামােদর কােছ সসুমাচার রচার

কির। ১৪ যিদও আমার অসু তা তামােদর সবার কােছ এক পরী া ব প হেয়িছল, তবু তামরা এমনভােব আমােক রহণ
কেরিছেল যন আিম ঈ বর হেত আগত বগদূত, যন বয়ং যী রী । ১৫ এখন তামােদর সই আন কাথায়? আিম
তামােদর স বে এই সা ্য িদেত পাির য তখন স ব হেল তামরা আমার জ য িনেজর িনেজর চাখ উপেড় আমােক িদেত

ি বধা করেত না। ১৬ এখন তামােদর কােছ স য বলিছ বেল িক আিম তামােদর শ হেয় দাঁিডে়য়িছ?
১৭ সই লাকরা তামােদর রিত আ রহী হেয়েছ, িক তা কান ভাল উে ে য নয়। তারা তামােদর কাছ থেক আমােদর

আলাদা করেত চায়, যােত তামরা তােদর রিত আ রহ রকাশ কর। ১৮ অব য আ রহ দখােনা ভাল কবল যিদ সৎ 
উে ে য তা করা হয়। আিম যখন তামােদর মে য উপি ত থািক কবল তখনই নয় বরং সবসমেয়ই তা থাকা ভাল। ১৯ হ
আমার ি রয় স ানরা, তামােদর জ য আিম আর একবার রসব য রণা ভাগ করিছ। তামােদর িনেয় আমােক এই য রণা
ভাগ করেতই হেব যতিদন পয না তামরা রীে র মেতা হেয় ওেঠা। ২০ এখন তামােদর কােছ যেত আমার খবু ই া করেছ,

তাহেল িভ ভােব এসব িনেয় আেলাচনা করেত পারতাম। আিম জািন না তামােদর িনেয় আিম িক করব।
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হাগার এবং সারার উদাহরণ
২১ আমােক বলেতা, তামােদর মে য ক মািশর িবিধ- যব ার অধীন থাকেত চাও? তামরা িক জান না িবিধ- যব া িক

বেল? ২২ শা র বলেছ য অ রাহােমর িট পু র িছল, একিট পেু রর মা িছল দাসী রী, অপর পেু রর মা িছল বাধীন
রী। ২৩ দাসী রীর গেভ অ রাহােমর য স ান জে িছল তার জ বাভািবকভােবই হেয়িছল, িক বাধীন রীর গেভ

অ রাহােমর য স ান জে িছল, স অ রাহােমর কােছ ঈ বেরর রিত িতর ফেলই জে িছল।
২৪ এই িবষয় িল পেকর মেতা যা যা করা যায়। এই ই মিহলা িট চিু র রিতিনিধ ব কের, একিট চিু যটা

সীনয় পবত থেক এেসিছল, সটা একদল লােকর জ িদেয়িছল দাসে বর জে য। য মাতার নাম হাগার, স এই চিু র
সে তলুনীয়। ২৫ হাগার হেলন আরেবর সীনয় পবেতর মেতা। িতিন বতমান ই দীেদর জ শােলেমর রিত প, কারণ
সই জ শােলম তার লাকেদর সােথ দাসে বর ব েন ব । ২৬ িক বগীয় জ শােলম বাধীন মিহলা ব প। সই
জ শােলম আমােদর মাতসৃম। ২৭ কারণ শাে র লখা আেছ:

“ হ ব যা নারী, তামরা যারা স ােনর জ দাও িন,
তামরা আন কর, উ িসত হও!
তামরা যারা কখনই রসব য রণা ভাগ কর িন;
তামরা উ াস কর,

কারণ বামীর সে বসবাসকারী রীর চাইেত
িনঃস রীর অেনক বশী স ান হেব।” ‡‡

২৮ আমার ভাই ও বােনরা, তামরাও সই ইস ্হােকর মেতা রিত িতর স ান। ২৯ িক িঠক এখনকার মেতাই তখনও
য পু র বাভািবকভােব জে িছল, স অ য পু রেক অথাৎ পিব র আ ার শি েত যার জ হেয়িছল তােক িনযাতন করত।

৩০ িক শা র িক বেল? “দাসী রী ও তার পু রেক তািডে়য় দাও! কারণ দাসীর পু র বাধীন রীর পেু রর সােথ
িকছরুই উ রািধকারী হেব না।” ¶¶৩১ তাই বিল আমার ভাই ও বােনরা, আমরা সই দাসীর স ান নই, আমরা বাধীন রীর
স ান।

বাধীন হেয় থেকা

৫ ১ রী আমােদর বাধীন কেরেছন, যন আমরা বাধীনভােব থাকেত পাির; তাই শ হেয় দাঁডা়ও, দাসে ব িফের যও
না। ২ শান! আিম পৗল বলিছ। যিদ তামরা সু েতর মা যেম আবার িবিধ- যব ায় িফের যাও, তেব তামরা রীে েত

লাভবান হেব না। ৩ আবার আিম রে যক মানষুেক সতক কের িদি । তামরা যিদ সু ত করােত চাও, তেব িবিধ- যব ার
সবটাই তামােদর পালন করেত হেব। ৪ তামরা যারা িবিধ- যব ার বারা ঈ বেরর সা ােত িনেদাষ গিণত হেত চ া করছ,
তারা রীে র কাছ থেক িনেজেদর আলাদা কেরছ এবং ঈ বেরর অনু রহ থেক বি ত হেয়ছ। ৫ িক আমরা িব বােসর
বারা ঈ বেরর সা ােত িনেদাষ বেল গিণত হবার জ য অধীর আ রেহ আ ায় অেপ া করিছ। ৬ কারণ রী যী েত যু

থাকেল সু ত হওয়া বা না হওয়া এ র মূ যহীন; িক দরকাির িবষয় হল িব বাস, য িব বাস ভালবাসার ম য িদেয় কাজ
কের।

৭ তামরা বশ ভালই দৗেডা়ি েল, তাহেল সে যর বা য হেয় চলেত ক তামােদর বাধা িদল? ৮ িযিন তামােদর আ বান
কেরেছন, সই ঈ বেরর কাছ থেক এই ধরেণর রেরাচনা আেস িন। ৯ সাবধান হও! “সামা য একটু খািমর গাটা ময়দার
তালেক ফিুলেয় ফাঁিপেয় তােল!” ১০ তামােদর জ য রভেুত আমার পণূ িব বাস আেছ য তামরা আমার িশ া ছাডা় িভ
কান িশ ার িদেক িফরেব না; িক য লাক তামােদর িবর করেছ, স যই হা না কন, শাি স পােবই।

১১ আমার ভাই ও বােনরা, যিদ আিম এখনও সু েতর রেয়াজন স বে িশ া িনই, তেব আিম এখনও এেতা িনযাতন
ভাগ করিছ কন? এবং আিম সু েতর রেয়াজন স বে যিদ এখনও বিল তাহেল েশর কথা বলেত কান সম যাই হত

না। ১২ যাঁরা তামােদর অি র কের তলুেছ, আিম চাই তারা যন িনেজেদর িছ া ও কের।
১৩ আমার ভাই ও বােনরা, বাধীন মানষু হবার জ যই ঈ বর তামােদর আ বান কেরেছন, কবল দখ তামােদর পাপ

রবিৃ েক তিৃ িদেয় সই বাধীনতার সেুযাগ িনও না, বরং রেম এেক অপেরর দাস হও। ১৪ যেহতু সম িবিধ- যব ােক

‡‡৪:২৭ উ ৃিত িযশাইয় ৫৪:১.
¶¶৪:৩০ আিদ ২১:১০ হইেত উ ৃত।
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এক করেল এটাই দাঁডা়য়: “ তামার রিতেবশীেক িনেজর মত কের ভালবাস।” §§১৫ িক তামরা যিদ িনেজেদর মে য
কামডা়-কামিড,় ছঁডা়েছিড় কর, তেব সাবধান! যন তামরা এেক অপেরর বারা বংস না হও।

মানব রকৃিত এবং আ া
১৬ তাই আিম বিল য, তামরা সই আ ার পিরচালনায় চল, তাহেল তামরা আর তামােদর পাপ রকৃিতর ই া পণূ করেব

না। ১৭ কারণ আমােদর পাপ রকৃিত যা চায়, তা আ ার িব ে এবং আ া যা চায় তা পাপ রকৃিতর ই ার িব ে । এরা
পর েরর িবেরাধী, ফেল তামরা যা চাও তা করেত পার না। ১৮ িক তামরা যিদ আ া বারা পিরচািলত হও তেব তামরা
িবিধ- যব ার অধীেন নও।

১৯ পাপ রবিৃ র কাজ িল : স িল হল যিভচার, অ িচতা, ব াচািরতা, ২০ রিতমা পজূা, ডাইিন িব যা, ঘণৃা,
বাথপরতা, িহংসা, রাধ, িনেজেদর মে য িবতক, মতেভদ, দলাদিল, ঈষা, ২১ মাতলািম, লা য আর একই ধরেণর অ য

অপরাধ। এর িব ে তামােদর সাবধান কের িদি যমন এর আেগও কেরিছ। যারা এইসব কুকাজ করেব তােদর ঈ বেরর
রাে য জায়গা হেব না। ২২ িক আ ার ফল হল ভালবাসা, আন , শাি , ধয্য, দয়া, ম লভাব, িব ব তা, ম ৃ তা ও
আ সংযম। ২৩ এই সেবর িব ে কান িবিধ- যব া নই। ২৪ যারা যী রীে রেয়েছ, তারা তােদর পাপ রকৃিতেক কামনা
বাসনা সেমত েশ িব কেরেছ, অথাৎ তােদর পরুােনা জীবেনর সব ম লালসা ও রবিৃ যাগ কেরেছ। ২৫ সতুরাং
আ াই যখন আমােদর নতনু জীবেনর উৎস তখন এস আমরা আ ার অধীেন চিল। ২৬ এস আমরা যন অযথা অহ ার না কির,
পর রেক বালাতন ও িহংসা না কির।

এেক অপরেক সাহা য কেরা

৬ ১ আমার ভাই ও বােনরা, তামােদর মে য কউ যিদ হঠাৎ পােপ পেড় তেব তামরা যাঁরা আি ক ভাবাপ তারা অব যই
তােক িঠক পেথ আনেত সাহা য করেব। একাজ অ য ন রভােব করেত হেব; িক তামরা িনেজরাও সাবধােন থেকা,

পােছ তামরাও পরী ায় পড।় ২ তামরা এেক অপেরর ভার বহন কর, এই রকম করেল বা েব রীে র িবিধ- যব াই পালন
করেব। ৩ কান যি যিদ রকৃতপে ভাল না হেয়ও িনেজেক অ যেদর থেক ভাল মেন কের তাহেল স িনেজেক রতারণা
করেছ। ৪ অপর লােকর সে িনেজর তলুনা না কের রে যেকর উিচত িনেজর কাজ যাচাই কের দখা, তেব স যা করেছ
তাই িনেয় গব করেত পারেব। ৫ কারণ রে যক যি েক তার িনেজর দািয় ব িনেত হেব।

যমন বনুেব তমন কাটেব
৬ য যি িশ েকর কাছ থেক ঈ বেরর বাতার িবষেয় িশ া লাভ কের, তার উিচত সই িশ কেক তার সম উ ম

িবষেয়র সহভাগী কের রিতদান দওয়া।কারণ রে যক যি েক তার িনেজর দািয় ব িনেত হেব।
৭ তামরা িনেজেদর বাকা বািনও না। ঈ বরেক ঠকােনা যায় না। যমন বনুেব, তমন কাটেব। ৮ য িনজ পাপ রকৃিতর

বীজ রাপন কের স তার থেক সং রহ করেব। িক য পিব র আ ার বীজ বনুেব স পিব র আ ার কাছ থেক অন
জীবন পােব। ৯ ভাল কাজ করেত করেত আমরা যন া না হেয় পিড,় কারণ িন িপত সমেয় আমরা ফসল েপ অন জীবন
পাব। হাল ছাডে়ল চলেব না। ১০ সেুযাগ পেল আমােদর সব লােকর রিত ভাল কাজ করা উিচত, িবেশষ কের িব বাসীর
গেৃহর পিরজনেদর রিত।

পৗেলর িচিঠর শষ কথা
১১ দখ কত বড় বড় অ ের িনেজর হােত আিম এই চডূা় কথা িল িলখিছ। ১২ যারা তামােদর সু ত করার চ ায় আেছ

তােদর উে য অ যেদর কােছ নাম কনার। তারা এটা কের যােত রীে র েশর জ য তারা অ যাচািরত না হয়। ১৩ যারা
সু ত কেরেছ তারা িনেজরাও িবিধ- যব া িঠক মেতা পালন কের না অথচ তারাই তামােদর সু ত করােত চাইেছ; উে য,
তামােদর সু ত করােনার মা যেম বশ করেত পারেল এই কাজ িনেয় তারা গব করার সেুযাগ পােব।

১৪ ধু আমােদর রভু যী রীে র শ ছাডা় আমার গব করার মেতা িকছইু নই। যী র শীয় মতৃু্যর বারা আিম
জগেতর কােছ শিব আর জগত আমার কােছ শিব । ১৫ কােরা সু ত করা হল িক হল না সটা বড় িবষয় নয় িক
এটা জ রী য এক নতনু সিৃ হা । ১৬ ঈ বেরর লােকরা যারাই এই িনয়ম মােন তােদর ওপর শাি ও দয়া বিষত হা ।

১৭ িচিঠ লখা শষ করার আেগ আমার অনেুরাধ, যন কউ আর আমােক ক না দয়, কারণ ইিতমে যই আিম আমার দেহ
রীে র ত িচ বহন করিছ।

§§৫:১৪ লবীয় ১৯:১৮ হইেত উ ৃত।
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১৮ আমার ভাই ও বােনরা, আিম রাথনা কির য রভু যী রীে র অনু রহ তামােদর আ ার মে য িবরাজ ক ক।
আেমন।
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