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গালাতীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক পঁাচিন েপৗল, এইেটােৱই আিছল আিদ মণ্ডলীৰ

সবর্সন্মত মন্তবয্ েপৗেল এিচয়া মাইনৰত েতওঁেলাকৰ প্রথম িমছনাৰী
যাত্রা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত েতওঁ দিক্ষণ গালাতীয়াৰ মণ্ডলী সম্পেকর্
এই পত্র িলিখিছল কিৰন্থ বা েৰামৰ দেৰ গালাতীয়া এখন চহৰ
নহয়, িকন্তু ই েৰামান প্রেদশৰ আন বহু চহৰৰ দেৰ আিছল আৰু
ইয়াত অসংখয্ মণ্ডলী আিছল এই গালাতীয়াসকল বুিল িযসকলক
উেদ্দশয্ কিৰ এই পত্র িদয়া ৈহেছ, েসই েলাকসকল েপৗলৰ েযােগিদ
মনপালটন কৰা আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 48 খ্রীষ্টাব্দ
েপৗেল সম্ভবতঃ আন্তিখয়াত থােকােত গালাতীয়াসকলৈল এই পত্র

িলিখিছল, এয়াই েতওঁৰ আিছল গৃহৰ েভিট
প্রাপক
গালাতীয়া পত্রখন গালাতীয়াত থকা মণ্ডলীৰ সদসয্সকৈল িলখা

এখন পত্র (গালাতীয়া 1:1-2)
উেদ্দশয্
এই পত্রখনৰ উেদ্দশয্ আিছল িযহূদীবাদীসকলৰ ভুৱা শুভবাতর্ াক

খণ্ডন কৰা, এই ইহুিদ খ্রীষ্টিয়ানসকেল িবশ্বাস কিৰিছল েয, পিৰত্রাণ
পাবৈল হ’েল চুন্নৎ কৰােতা এক অপিৰহাযর্ িবষয় আিছল আৰু
এইদেৰ েতওঁেলাকক পিৰত্রাণৰ সঁচা িভিত্তসমূহ মনত েপলাই িদিছল
েপৗেল পিৰষ্কাৰভােব েতওঁৰ পঁাচিনবাবৰ কতৃর্ ত্বৰ দ্বাৰা প্রিতিক্রয়া
প্রকাশ কিৰেছ আৰু এই প্রিতবাদক শুভবাতর্ া েতওঁ প্রচাৰ কিৰেছ
এইেটা িবশ্বাসৰ মাধয্মত অনুগ্রহৰ েযােগিদ মানুহ নয্ায়সঙ্গত হয়,আৰু
ই মাত্র িবশ্বাস কেৰ েয, েতওঁেলােক আত্মাৰ স্বাধীনতাত নতুন জীৱন
যাপন কিৰেছ
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মূল িবষয়
খ্রীষ্টত স্বাধীনতা

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1-10
2. শুভবাতর্ াৰ প্রমাণীকৰণ — 1:11-2:21
3. িবশ্বাসৰ দ্বাৰা আত্মপক্ষ সমথর্ন — 3:1-4:31
4. িবশ্বাস আৰু স্বাধীনতাৰ জীৱনৰ অভয্াস — 5:1-6:18
1 মই েপৗল, এজন পঁাচিন এই পঁাচিন পদ েকােনা মানুহৰ পৰা

বা মানুহৰ দ্বাৰাই মই েপাৱা নাই, িকন্তু যীচু খ্রীষ্ট আৰু িপতৃ ঈশ্বৰ, িয
জেন যীচুক মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা তুিলিছল, েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই মই
পঁাচিন িনযুক্ত হ’েলা

2 মই আৰু েমাৰ সহবত্তীর্ িয সকেলা ভাই আেছ, আমাৰ সকেলােৰ
পৰা এই পত্র গালাতীয়াৰ* মণ্ডলীেবাৰৰ সমীপৈল

3 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা আেপানােলাকৈল
অনুগ্রহ আৰু শািন্ত হওক; 4 যীচুেৱ আমাৰ পাপ সমূহৰ কাৰেণ
িনজেক উছগর্া কিৰেল যােত আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসােৰ েতওঁ
আমাক বত্তর্ মান মন্দ সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব পােৰ 5 েসই িপতৃ
ঈশ্বৰৰ মিহমা িচৰকাল হওক আেমন

শুভবাতর্ া এটাই
6 খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহত িয জেন আেপানােলাকক আমন্ত্রণ কিৰেল,

আেপানােলাক ইমান েসানকােল েতওঁৰ পৰা অনয্িবধ শুভবাতর্ াৈল
ঘূিৰ ৈগেছ েদিখ মই আচিৰত মািনেছা 7 আচলেত েকােনা
অনয্ শুভবাতর্ া নাই িকন্তু িকছুমান েলাক আেছ, িয সকেল
আেপানােলাকক িবভ্রান্ত কেৰ আৰু খ্রীষ্টৰ শুভবাতর্ া িবকৃত কিৰবৈল
িবচােৰ 8 িকন্তু আিম আেপানােলাকৰ আগত িয শুভবাতর্ া প্রচাৰ
কিৰেলঁা, তাৰ বািহেৰ আন শুভবাতর্ া, আিমেয়ই হওক বা স্বগর্ৰ দূেতই
হওক, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কেৰ, েতেনহেল
* 1 অধয্ায়:2 গালাতীয়া: েপৗেল এই ঠাইৰ পৰা প্রথম ধমর্যাত্রাৰ সময়ত উপেদশ িদিছল
আৰু মণ্ডলী স্থাপন কিৰিছল পা:কমর্ 13 আৰু 14 অধয্ায়
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েতওঁ অিভশপ্ত হওক 9 আিম আেগেয় েযেনৈক ৈকিছেলঁা, এিতয়া
মই পুনৰ ৈকেছঁা, “আেপানােলােক িয শুভবাতর্ া গ্রহণ কিৰেল, তাৰ
বািহেৰ আন শুভবাতর্ া, েকােনােৱ যিদ আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ
কেৰ, েতেনহেল েতওঁ অিভশপ্ত হওক ”

10 মই এিতয়া মানুহৰ েন ঈশ্বৰৰ প্রশংসা িবচািৰেছঁা? অথবা, মই
মানুহক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেছঁা েনিক? মই যিদ এিতয়াও
মানুহক সন্তুষ্ট কিৰবৈল েচষ্টা কেৰঁা, েতেনহেল মই খ্রীষ্টৰ দাস নহওঁ

েপৗলৰ পঁাচিন বাবৰ িবৱৰণ
11 ভাই সকল, মই আেপানােলাকক জনাবৈল িবচােৰা েয, মই িয

শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেছঁা, েসয়া েকােনা মানুহৰ মত অনুসােৰ নহয়
12 কাৰণ মই মানুহৰ পৰা তাক েপাৱা নাই আৰু েমাক িশেকাৱাও
নাই; িকন্তু যীচু খ্রীষ্টই িনেজ এই িবষেয় েমাৰ আগত প্রকাশ কিৰেল
13আেপানােলােকেতা শুিনেছ েয, ইহুদী ধমর্ পালন কৰাৰ সময়ত মই
িক ভােৱ জীৱন-যাপন কিৰিছেলঁা; েকেন িনমর্মভােৱ ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ
ওপৰত অিধক পিৰমােণ তাড়না কিৰ, তাক ধ্বংস কিৰবৈল েচষ্টা
কিৰিছেলঁা 14 ইহুদী ধমর্ চচ্চর্ াত েমাৰ সমসামিয়ক আনসকলতৈক
মই অেনক আগবািঢ় ৈগিছেলঁা পূবর্পুৰুষ সকলৰ পৰম্পৰাগত ৰীিত-
নীিত পালনত মই যেথষ্ট উৎসাহী আিছেলঁা 15 িকন্তু ঈশ্বেৰ েমাক
মাতৃ-গভর্ েৰ পৰা বািছ ল’েল আৰু েতওঁৰ অনুগ্রেহেৰ েমাক আমন্ত্রণ
কিৰেল 16 মই েযন অনা-ইহুদী সকলৰ আগত েতওঁৰ পুত্রৰ িবষেয়
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কেৰঁা; েসেয়, ঈশ্বেৰ েযিতয়া িনজ পুত্রক েমাৰ
জীৱনত প্রকাশ কিৰবৈল সন্তুষ্ট ৈহিছল, েতিতয়া মই ক্ষিণকৰ বােবও
মাংস আৰু েতেজেৰ ৈসেত েকােনা পৰামশর্ নকিৰেলঁা; 17 এেন িক
েমাতৈক আেগেয় েহাৱা পঁাচিন সকলক লগ পাবৈল িযৰূচােলমৈলও
নগ’েলা; িকন্তু মই আৰব েদশৈল ৈগিছেলঁা আৰু পাছত পুনৰ
দেম্মচকৈল উলিট আিহেলঁা

18 ইয়াৰ িতিন বছৰৰ পাছত, মই ৈকফােৰ ৈসেত িচনা পিৰচয়
হ’বৈল িযৰূচােলমৈল গ’েলা আৰু েতওঁৰ লগত েপান্ধৰ িদন
থিকেলঁা 19তাত প্রভুৰ ভােয়ক যােকাবৰ বািহেৰ আন েকােনা পঁাচিন
পদ েপাৱা েলাকক মই েদখা নাপােলঁা 20 চাওক, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত মই
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আেপানােলাকৰ ওচৰত এই িয সকেলা কথা িলিখেছঁা, েসইেবাৰ িমছা
নহয়

21 তাৰ পাছত মই িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়াৰ শাসনাধীন
অঞ্চলেবাৰৈল গ’েলা; 22 েতিতয়াও খ্রীষ্টত আশ্রয় েলাৱা িযহুদীয়াৰ
মণ্ডলীেবাৰৰ ৈসেত েমাৰ বয্িক্তগত সাক্ষাত-পিৰচয় েহাৱা নািছল
23 িকন্তু েতওঁেলােক েকৱল শুিনবৈল পাইিছল, “িয জেন পূবর্েত
আমাক তাড়না কিৰিছল, েতওঁ এিতয়া েসই িবশ্বাসৰ বাণী প্রচাৰ
কিৰেছ, িয েতওঁ পূেবর্ ধ্বংস কিৰবৈল িবচািৰিছল ” 24 আৰু
েতওঁেলােক েমাৰ বােব ঈশ্বৰৰ মিহমা কিৰবৈল ধিৰেল

2 অধয্ায়
পঁাচিন সকেল েপৗলক গ্রহণ কৰা

1 েচৗদ্ধ বছৰ পাৰ হ’ল মই বাণর্ব্বাৰ ৈসেত িযৰূচােলমৈল পুনৰ
ৈগিছেলঁা, লগত তীতেকা ৈলিছেলঁা 2 ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা প্রকািশত
আজ্ঞা অনুসােৰ মই তাৈল ৈগিছেলঁা িয শুভবাতর্ া মই অনা-ইহুদী
সকলৰ মাজত প্রচাৰ কিৰ থােকা, তােক েতওঁেলাকৰ আগত বয্াখয্া
কিৰেলঁা; িকন্তু েসই ঠাইৰ গণয্-মানয্ েনতা সকলৰ ওচৰত মই
সকেলােবাৰ েগাপেন ক’েলা মই িবচািৰিছেলঁা, েতওঁেলােক েযন
বুিজব পােৰ েয মই বৃথাই েদৗিৰ থকা নাই বা বৃথাই েদৗিৰেলঁা বুিল
েযন নাভােব 3 েমাৰ সঙ্গী তীতক গ্রীক মানুহ েহাৱা সেত্বও েতওঁক
চুন্নৎ কিৰবৈল বাধয্ নকিৰেল 4গুপ্তচৰৰ দেৰ পেঠাৱা েকইজনমান
ভণ্ড খ্রীষ্টিয়ান ভাইৰ কাৰেণ এেন হ’ল খ্রীষ্ট যীচুৰ িবশ্বাসী িহচােপ
আমাৰ িয স্বাধীনতা আেছ, তাত েদাষ উিলয়াবৈল েতওঁেলাক েগাপেন
েসামাইিছল যােত আমাক ইহুদী ৰীিত-নীিতৰ দাস কিৰব পােৰ
5 িকন্তু শুভবাতর্ াৰ সতয্ েযন আেপানােলাকৰ লগত থােক, েসেয়
এক মুহূতর্ ৰ কাৰেণও েসই ভণ্ড িবশ্বাসী ভাই সকলৰ বশয্তা স্বীকাৰ
কিৰ েতওঁেলাকৰ বশৱতীর্ নহ’েলা

6 মণ্ডলীত িয সকল মানয্ৱন্ত বুিল খয্াত, েতওঁেলােক হ’েল েমাক
এেকােক নজনােল েতওঁেলাক িক প্রকাৰৰ েলাক আিছল, তােত
েমাৰ এেকা প্রেয়াজন নাই ঈশ্বেৰ মানুহৰ সমাদৃত িবষয়েবাৰ গ্রহন
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নকেৰ 7এই মানয্ৱন্ত েলাক সকেল েদিখেল েয ঈশ্বেৰ েমাক অচুন্নৎ
সকলৰ ওচৰত শুভবাতর্ া প্রচাৰৰ দািয়ত্ব িদেছ, েযেনৈক চুন্নৎ েহাৱা
সকলৰ ওচৰত শুভবাতর্ া প্রচাৰৰ দািয়ত্ব িপতৰৰ ওপৰত িদিছল
8 িকয়েনা চুন্নৎ েহাৱা সকলৰ প্রিত িয ঈশ্বেৰ িপতৰৰ ৈহ পঁাচিন পদৰ
কাযর্ সাধন কিৰেছ, েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৰ কাৰেণ েমাৰ ৈহেয়া
এেক পঁাচিন পদৰ কাযর্ সাধন কিৰেছ; 9 েযিতয়া মানয্ িহচােপ খয্াত
েনতা যােকাব, ৈকফা আৰু েযাহেন বুিজ পােল েয মই ঈশ্বৰৰ পৰা
িবেশষ অনুগ্রহ পাইেছঁা, েতিতয়া েমাক আৰু বাণর্ব্বাক কৰমদর্ ন কিৰ
েতওঁেলাকৰ সহভািগতাত গ্রহণ কিৰেল েতওঁেলাক ৰাজী হ’ল েয,
আিম অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল যাম আৰু েতওঁেলাক চুন্নৎ েহাৱা
সকলৰ ওচৰৈল যাব; 10 েতওঁেলাকৰ েকৱল মাত্র এটা অনুেৰাধ
আিছল েয, আিম েযন দিৰদ্র সকলৰ কথা মনত ৰােখা অৱেশয্,
এই কাযর্ কিৰবৈল মেয়া যত্নবান আিছেলঁা

িপতৰ আৰু েপৗলৰ মতৰ অিমল
11 ৈকফা েযিতয়া আিন্তয়িখয়াৈল আিহল, েতিতয়া মই েতওঁৰ

সনু্মখেত েতওঁৰ সাৱধান কিৰেলঁা; কাৰণ েতওঁ েদাষ কিৰিছল
12 িকয়েনা যােকাবৰ ওচৰৰ পৰা েকইজনমান ইহুদী েলাক আিহিছল
আৰু েতওঁেলাক অহাৰ আেগেয়, ৈকফাই অনা-ইহুদী সকলৰ ৈসেত
েখাৱা-েবাৱা কিৰ আিছল িকন্তু েযিতয়া েতওঁেলাক আিহল, েতিতয়া
চুন্নৎ েহাৱা েলাক সকলৈল ভয় কিৰ ৈকফাই অনা-ইহুদী সকলৰ সঙ্গ
এিৰ িনজক পৃথেক ৰািখিছল 13 অনয্ানয্ িবশ্বাসী ইহুদী সকেলও
ৈকফাৰ লগত এই কপট আচৰণত েযাগ িদিছল এেন িক বাণর্ব্বাও
েতওঁেলাকৰ কপটতাৰ দ্বাৰা প্রভািৱত ৈহিছল 14 িকন্তু মই েযিতয়া
েদিখেলঁা েয, েতওঁেলাক শুভবাতর্ াৰ সতয্তা অনুসােৰ সৰল পথত চলা
নাই, েতিতয়া মই ৈকফাক সকেলােৰ সনু্মখত ক’েলা, “আপুিন এজন
ইহুদী ৈহেয়া যিদ ইহুদী সকলৰ দেৰ আচৰণ নকিৰ, অনা-ইহুদী সকলৰ
দেৰ আচৰণ কেৰ, েতেনহেল িয সকল অনা-ইহুদী েতওঁেলাকক ইহুদী
সকলৰ দেৰ জীৱন-ধাৰণ কিৰবৈল েজাৰ কিৰেছ িকয়?” 15 আিম
জন্মসূেত্র ইহুদী, “অনা-ইহুদী পাপী” নহয় 16 তথািপ আিম জােনা
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েয েকােনও িবধানৰ কেমর্েৰ নহয়, িকন্তু অকল যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস
কৰাৰ দ্বাৰাইেহ ধাির্মক বুিল গিণত হয়; েসই কাৰেণ আিমও খ্রীষ্ট
যীচুৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰেছঁা েযন আিমও িবধানৰ কেমর্েৰ নহয়,
িকন্তু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত হওঁ িকয়েনা
িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই েকােনা মানুেহই ধাির্মক বুিল গিণত নহ’ব

17 িকন্তু আিম ইহুদী সকেল খ্রীষ্টত ধাির্মক ৰূেপ ঈশ্বৰৰ গ্রহণীয়
হবৈল ৈগ যিদ িনেজ পাপী ৈহ পেৰা, েতেনহেল তাৰ অথর্ এেয় েনিক
েয, খ্রীষ্ট পাপৰ েসৱক? েকিতয়াও নহয়! 18 িকয়েনা, মই িযহেক
ভািঙেলঁা, তােক যিদ মই আেকৗ সােজঁা, েতেনহেল মই িনজেক
িনেজ অপৰাধী বুিল প্রমাণ কেৰঁা 19 মইেতা িবধানৰ দ্বাৰাই িবধানৰ
উেদ্দেশয্ মিৰেলঁা, েযন ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ জীয়াই থািকব পােৰঁা 20 মই
খ্রীেষ্ট ৈসেত কু্রচত হত হ’েলা; মই জীয়াই আেছঁা বুিলেলও, েসেয়
এিতয়া মই নহয়, খ্রীষ্টেহ েমাৰ লগত জীয়াই আেছ; েমাৰ শৰীৰত িয
জীৱন এিতয়া আেছ, ঈশ্বৰৰ পুত্রত কৰা িবশ্বাসতেহ মই েসই জীৱন-
যাপন কিৰেছঁা েতওঁ েমাক েপ্রম কিৰেল আৰু েমাৰ কাৰেণ িনজেক
সমপর্ণ কিৰেল 21 ঈশ্বৰৰ এই অনুগ্রহ মই বয্থর্ নকেৰঁা; িকয়েনা
িবধান পালনৰ দ্বাৰাই যিদ ধাির্মকতা হয়, েতেনহেল খ্রীষ্ট অকাৰেণ
মিৰল

3 অধয্ায়
িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ েপাৱা যায়

1 েহ অবুজ গালাতীয়া েলাক, কাৰ চকুেৱ আেপানােলাকক মুগ্ধ
কিৰ েপলাইেছ? আেপানােলাকৰ চকুৰ আগেতই যীচু খ্রীষ্ট কু্রচত হত
েহাৱা বুিল জােনা মই স্পষ্টভােৱ বণর্না কৰা নািছেলা? 2 মই েকৱল
এই িবষেয় আেপানােলাকৰ পৰা জািনব িবচােৰা েয, আেপানােলােক
িক িবধানৰ কাযর্ৰ দ্বাৰাই আত্মা পােল েনিক? েন বাতর্ া শুিন
িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই পােল? 3 আেপানােলাক ইমােনই অবুজ েন?
আত্মােৰ আৰম্ভ কিৰ, এিতয়া মাংিসক আচৰণত িকয় সমাপ্ত কিৰবৈল
ৈগ আেছ? 4 আেপানােলােক বৃথাই ইমান দুখেভাগ কিৰেল, যিদ



গালাতীয়া পত্র 3 অধয্ায়:5 vii গালাতীয়া পত্র 3 অধয্ায়:14

বাস্তিৱকেত েসই দুখেভাগ অনথর্ক ৈহ থােক? 5 গিতেক কওকেচান,
িয জেন আেপানােলাকক আত্মা দান কেৰ আৰু আেপানােলাকৰ
মাজত পৰাক্রম কাযর্ সাধন কেৰ, েতওঁ িবধানৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই কেৰ
েন বাতর্ া শুিন িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই কেৰ?

6 েযেনৈক অব্রাহােম “ঈশ্বৰক িবশ্বাস কিৰিছল আৰু েসই
িবশ্বােসই েতওঁৰ পেক্ষ ধাির্মকতাৰ স্বীকৃিত িদেল ” 7 েতেনদেৰ
আেপানােলােকও এই কথা জানক েয, িয সকেল িবশ্বাস কেৰ,
েতওঁেলােকই অব্রাহামৰ সন্তান 8 ধমর্শাস্ত্রত এই িবষেয় পূেবর্ই িলখা
আিছল েয, ঈশ্বেৰ অনা-ইহুদী সকলক িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল
গিণত কেৰ অব্রাহামৰ ওচৰত এই শুভবাতর্ া আেগেয় েঘাষণা কৰা
ৈহিছল, “সকেলা জািতেয় েতামাৰ মাধয্মত আশীবর্াদ প্রাপ্ত হ’ব ”*
9 েসেয়েহ, অব্রাহাম িবশ্বাসী েহাৱাত েযেনৈক আশীবর্াদ পাইিছল,
েতেনৈক িবশ্বাসী সকেলা অব্রাহােম ৈসেত আশীবর্াদ প্রাপ্ত হয়

10 িকয়েনা িযমান মানুেহ িবধান-শাস্ত্রৰ কমর্ৰ ওপৰত িনভর্ ৰ কেৰ,
েসই সকেলােৱই শাপগ্রস্ত; িকয়েনা শাস্ত্রত িলখা আেছ, “িবধানত
িয সকেলা িলখা আেছ, তাৰ সকেলা কথা িয জেন পালন নকেৰ,
েতওঁ শাপগ্রস্ত ”† 11এিতয়া এইেটা সুস্পষ্ট েয িবধানৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ
দৃষ্টিত েকােনা ধাির্মক বুিল গিণত নহয়, কাৰণ “ধাির্মক জন িবশ্বাসৰ
দ্বাৰাই জীয়াই থািকব ”‡ 12 িবধানৰ লগত িবশ্বাসৰ সম্বন্ধ নাই িকন্তু
“িয জেন িবধানৰ সকেলা কথা পালন কেৰ, েতওঁ িবধানৰ মাজেত
জীিৱত থািকব ”§ 13 খ্রীষ্টই মূলয্ িদ িবধানৰ শাপৰ পৰা আমাক মুক্ত
কিৰেল কাৰণ, েতওঁ আমাৰ কাৰেণ শাপস্বৰূপ হ’ল; িকয়েনা িলখা
আেছ, “িয জনক কাঠত *অৰঁা হয় েতওঁ শাপগ্রস্ত ”† 14 খ্রীষ্টই
িনজৰ ওপৰত এই অিভশাপ েলাৱাৰ এেয় উেদ্দশয্ আিছল েয, িয
আশীবর্াদ অব্রাহােম লাভ কিৰিছল, েসই আশীবর্াদ খ্রীষ্ট যীচুৰ দ্বাৰাই
অনা-ইহুদী সকেলও েযন লাভ কিৰব পােৰ আৰু িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই েযন
আিম প্রিতজ্ঞাযুক্ত আত্মা পাব পােৰঁা
* 3 অধয্ায়:8 আিদ 12:3 † 3 অধয্ায়:10 িদ্ব:িব 27:26 ‡ 3 অধয্ায়:11
হবকু্কক 2:4 § 3 অধয্ায়:12 েলবীয়া 18:5 * 3 অধয্ায়:13 কাঠত কু্রচত
† 3 অধয্ায়:13 িদ্ব:িব 21:23
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িবধান আৰু প্রিতজ্ঞা
15 ভাই সকল, মই এজন মানুহৰ দেৰ ৈকেছঁা মানুহৰ মাজত

এবাৰ েযিতয়া এখন িনয়ম-পত্র িথৰ কৰা হয়, েসই িনয়ম-পত্র
েকােনও বািতল কিৰব েনাৱােৰ আৰু তাত এেকা েযাগ িদবও
েনাৱােৰ 16 ঈশ্বেৰ অব্রাহাম আৰু েতওঁৰ বংশৈল প্রিতজ্ঞােবাৰ
কিৰিছল ইয়াত বহু বচনত “বংশেবাৰৈল” বুিল অেনকৰ িবষেয়
েকাৱা নাই, িকন্তু েকৱল এজনকেহ “েতামাৰ বংশৈল” বুিল ক’েল;
েসই বংশ খ্রীষ্ট 17 এিতয়া মই ইয়ােক কওঁ, পূবর্েত ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই
িনয়মৰ চুিক্ত িথৰ কৰা হ’ল আৰু তাৰ চািৰ শ িত্রশ বছৰৰ পাছত
িবধান আিহল তােত পূবর্ৰ েসই িনয়মৰ চুিক্ত প্রিতজ্ঞাৰ কৰাৰ দ্বাৰা
বািতল ৈহ নাযায় 18 উত্তৰািধকাৰ যিদ িবধান পালনৰ জিৰয়েত
প্রাপ্ত হয়, েতেনহেল েসয়া পুনৰ প্রিতজ্ঞাৰ ওপৰত িনভর্ ৰশীল হ’ব
েনাৱােৰ িকন্তু ঈশ্বেৰ িবনামূেলয্ এই উত্তৰািধকাৰ এক প্রিতজ্ঞাৰ
দ্বাৰাই অব্রাহামক দান কিৰেল 19 েতেনহেল ঈশ্বেৰ িবধান িকয়
িদেল? িবধান লঙ্ঘন কৰাৰ দ্বাৰা অপৰাধ বুিজবৈল িবধান িদয়া
ৈহিছল; িয জনৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, অব্রাহামৰ েসই
বংশ নহাৈলেক, তােত বির্ত থািকবৈল িবধান িদয়া ৈহিছল স্বগর্ৰ দূত
সকলৰ েযােগিদ এজন মধয্স্থকাৰীৰ দ্বাৰাই এই িবধান িনৰূিপত কৰা
ৈহিছল 20এিতয়া এজন মধয্স্থকাৰীৰ উপিস্থিতেয় ইয়ােক বুজায় েয,
তাত এজনতৈক অিধক েলাক আেছ; িকন্তু ঈশ্বৰ হ’েল এজনেহ

21 েতেনহেল িবধান ঈশ্বৰৰ প্রিতজ্ঞােবাৰৰ িবৰুেদ্ধ েনিক? িনশ্চয়
নহয়! যিদ এেন এক িবধান থািকলেহঁেতন িযেয় জীৱন িদব
পােৰ, েতেনহেল ধাির্মকতা অৱেশয্ই েসই িবধান পালন কৰাৰ দ্বাৰাই
হ’লেহেতন 22 িকন্তু শাস্ত্রই সকেলােক পাপৰ অধীনত ৰািখেল
েসই বােবই যীচু খ্রীষ্টক িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই আমাক উদ্ধাৰ কিৰবৈল
ঈশ্বৰৰ েসই প্রিতজ্ঞা; েযন িয সকেল িবশ্বাস কেৰ, েতওঁেলাক েসই
প্রিতজ্ঞাৰ অিধকাৰী হয়

23 খ্রীষ্টত এই িবশ্বাস অহাৰ আেগেয়, েযিতয়াৈলেক ঈশ্বেৰ আমাৰ
ওচৰত িবশ্বাসৰ েসই কথা প্রকাশ নকিৰেল, আিম িবধানৰ অধীনত
বন্দী আৰু ৰিক্ষত আিছেলঁা 24এইদেৰ খ্রীষ্ট নহাৈলেক িবধান আমাৰ
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কেঠাৰ অিভভাৱক হ’ল যােত িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আিম ধাির্মক বুিল গিণত
হ’ব পােৰঁা 25 িকন্তু এিতয়া িযেহতু িবশ্বাস আমাৰ মাজত আিহল,
আিম পুনৰ কেঠাৰ অিভভাৱকৰ অধীন নহওঁ 26 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত
কৰা িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই আেপানােলাক সকেলা ঈশ্বৰৰ সন্তান ৈহেছ
27 কাৰণ আেপানােলাক িয সকেল খ্রীষ্টত বািপ্তস্ম ৈলেছ, েতওঁেলাক
সকেলােৱই িনজক খ্রীষ্টেৰ ঢািকেল 28 এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুত িয সকল
আেছ, েতওঁেলাকৰ মাজত ইহুদী িক গ্রীক, দাস িক স্বাধীনৰ েকােনা
পাথর্কয্ নাই; পুৰুষ বা স্ত্রীৰ মাজত েকােনা েভদােভদ নাই িকয়েনা
খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাক সকেলােৱই এক 29 আেপানােলাক যিদ
খ্রীষ্টৰ হয়, েতেনহেল আেপানােলাক অব্রাহামৰ বংশধৰও ৈহেছ আৰু
অব্রাহামৰ ওচৰত ঈশ্বেৰ িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, আেপানােলাক তাৰ
উত্তৰািধকাৰীও ৈহেছ

4 অধয্ায়
1 িকন্তু মই কওঁ, উত্তৰািধকাৰী িশশুৈহ থকাৈলেক, সব্বর্স্বৰ গৰাকী

হ’েলও তােত েতওঁ আৰু দাসৰ মাজত এেকা প্রেভদ নাথােক; 2 িকন্তু
িপতৃৰ িনৰূিপত সময়ৈলেক েতওঁ নয্ায় ৰক্ষক আৰু তত্ৱাৱধায়ক
সকলৰ অধীনত থােক

3এেনৈক আিম েযিতয়া িশশু অৱস্থাত আিছেলঁা, আিমও েতেনৈক
জগতৰ েমৗিলক িবিধৰ অধীনত দাস আিছেলঁা; 4 িকন্তু েযিতয়া কাল
সমূ্পণর্ হ’ল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িনজ পুত্রক পঠাই িদেল, িয জন
মিহলাৰ পৰা জন্ম েপাৱা আৰু বয্ৱস্থা িবধানৰ অধীনত উৎপন্ন েহাৱা,
5 েতওঁ যােত িবধানৰ অধীনত থকা সকেলােক মুক্ত কিৰব পােৰ,
তােত আিম সকেলােৱ েযন েতওঁৰ সন্তান ৰূেপ স্বীকৃিত হওঁ৷

6কাৰণ অ◌ােপানােলাক আটােয় ঈশ্বৰৰ পুত্র, ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্রৰ
আত্মা িনজৰ ওচৰৰ পৰা আমাৰ হৃদয়ৈল পঠায় িদেল; েসই আত্মাই,
“আব্বা, িপতৃ”, এই বুিল মােত 7 এই কাৰেণ আপুিন পুনৰ আগৰ
দেৰ দাস নহয় িকন্তু পুত্র ৈহেছ; িযেহতু পুত্র ৈহেছ, েসেয়েহ ঈশ্বৰৰ
দ্বাৰাই উত্তৰািধকাৰীও ৈহেছ৷

ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত িথেৰ থািকবৈল িনেবদন
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8 পূবর্েত আেপানােলােক েযিতয়া ঈশ্বৰক জনা নািছল, েতিতয়া
িযেবাৰ স্বাভািৱকৰূেপ ঈশ্বৰ নহয়, েসইেবাৰৰ েসৱাকমর্ কিৰিছল
9 িকন্তু এিতয়া আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ পিৰচয় পােল, ইয়াৰ উপিৰ
ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই পিৰিচত হ’ল; এেন স্থলত েকেনৈক পুনৰ েসই দূবর্ল
আৰু দীনহীন প্রাথিমক িবিধৈল উলিট যাব? েকেনৈক পুনৰ েসই
িবিধেবাৰৰ েসৱাকমর্ কিৰব পািৰব?

10 আেপানােলােক িবেশষ িবেশষ িদন, মাহ, ঋতু আৰু বছৰ
এইেবাৰ পালন কিৰ আেছ 11আেপানােলাকৰ কাৰেণ েমাৰ এই ভয়
হয়; জােনাচা মই িয পিৰশ্রম কিৰেলঁা, েসেয় িকজািনবা েকেনবাৈক
বয্থর্ হয়

12 েহ ভাই সকল, িবনয় কিৰ ৈকেছঁা, অ◌ােপানােলাক েমাৰ িনিচনা
হওক; িকয়েনা মেয়া আেপানােলাকৰ িনিচনা ৈহেছঁা আেপানােলােক
েমাৰ এেকা অনয্ায় কৰা নািছল 13 েমাৰ শৰীৰৰ দূব্বর্লতাৰ কাৰেণ,
মই েয প্রথম বাৰ আেপানােলাকৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰিছেলঁা,
েসই িবষেয় আেপানােলােক জােন 14 েমাৰ মাংসত আেপানােলাকৰ
িয পৰীক্ষা ৈহিছল, েসই িবষয়ত আেপানােলােক েহয়জ্ঞান আৰু
ঘৃণােবাধ কৰা নািছল; বৰং ঈশ্বৰৰ এজন দূত, এেন িক খ্রীষ্ট যীচুৰ
িনিচনাৈক েমাক গ্রহন কিৰিছল

15 এিতয়া আেপানােলাকৰ েসই আনন্দ ক’ত? িকয়েনা
আেপানােলাকৰ পেক্ষ মই সাক্ষয্ িদিছেলঁা েয, সাধয্ েহাৱা হ’েল
আেপানােলােক িনজ িনজ চকুেকা কািঢ় েমাক িদেলেহঁেতন
16 এিতয়া আেপানােলাকক সতয্ কথা েকাৱাত মই আেপানােলাকৰ
ওচৰত শত্রু হ’েলঁা েন?

17 েসই েলাক সকল আেপানােলাকৰ প্রিত আগ্রহী িকন্তু েকােনা
ভাল উেদ্দশয্ৰ বােব আগ্রহী নহয়৷ েতওঁেলােক আেপানােলাকক েমাৰ
কাষৰ পৰা অ◌াতৰাই অ◌ািনবৈল িবচােৰ, যােত আেপানােলােক
েতওঁেলাকৰ প্রিত আগ্রহ প্রকাশ কেৰ৷ 18 অৱেশয্ আগ্রহ েদখুওৱা
ভাল, যিদেহ সৎ উেদ্দেশয্েৰ তাক কৰা হয়৷ অকল মই
আেপানােলাকৰ তাত উপিস্থত থােকােত েয ভাল, এেন নহয়, িকন্তু
সকেলা সময়েত থকা ভাল
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19 েহ েমাৰ িপ্রয় সন্তান সকল,আেপানােলাকৰ কাৰেণ পুনৰ এবাৰ
প্রসৱ যন্ত্রণা েভাগ কিৰেছঁা; েযিতয়াৈলেক আেপানােলাকত খ্রীষ্টৰ
আকাৰ উৎপন্ন নহয়, েতিতয়াৈলেক েভাগ কিৰ আেছঁা৷ 20 এিতয়া
আেপানােলাকৰ ওচৰত যাবৰ বােব েমাৰ মন ৈগ আেছ আৰু তাত
েবেলগ ভােব এই সকেলা কথা আেপানােলাকৰ লগত আেলাচনা
কিৰব পািৰেলঁা হয়৷ আেপানােলাকৰ বােব মই িববুিদ্ধত পিৰ আেছঁা

21 েহ িবধান-শাস্ত্রৰ অধীন হ’ব েখাজা সকল, েমাক কওকেচান,
আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােন িবধানৰ কথা শুিনবৈল িনিবচােৰ?
22 িকয়েনা িলখা আেছ েয, অব্রাহামৰ দুজন পুত্র আিছল; েবটীৰ
গভর্ ত ওপজা এজন, স্বাধীন জনীৰ গভর্ ত ওপজা এজন 23 িকন্তু
েবটীৰ িয জন, িস মাংস অনুসােৰ জিন্মিছল; িকন্তু স্বাধীন জনীৰ িয
জন, েসই জন প্রিতজ্ঞাৰ গুেণেহ জিন্মিছল

24 এইেবাৰ কথাৰ এটা আন প্রকাৰ ভাবাথর্ আেছ; িকয়েনা এই
দুজনীেয়ই দুই িবধান ৈহেছ; এক িনয়ম চীনয় পবর্তৰ পৰা দাসত্বৰূপ
অৱস্থাত প্রসৱ কেৰঁাতা; েসেয় ৈহেছ হাগাৰ৷ 25 িকয়েনা আৰব েদশত
হাগাৰ শব্দৰ অথর্, চীনয় পবর্ত; আৰু বতর্ মােন থকা িযৰূচােলমেকা
বুজায়; িকয়েনা তাই িনজ সন্তােন ৈসেত বন্দী অৱস্থাত আিছল

26 িকন্তু উদ্ধর্ েলাকত থকা িযৰূচােলম স্বাধীন; েতওঁ ৈহেছ, আমাৰ
মাতৃ

27 িকয়েনা িলখা আেছ,
“েহ প্রসৱ নকৰা বন্ধয্া আনন্দ কৰা, েতামােলাকৰ মাজৰ িয গৰাকীেয়

সন্তান প্রসৱ কৰা নাই;
বৰ মােতেৰ উল্লাস আৰু হষর্নাদ কৰা;
িকয়েনা িগিৰেয়ক থকা জনীতৈক অনািথনী জনীৰ সন্তান অিধক

হব ”
28 এিতয়া েহ ভাই সকল, ইচহাকৰ দেৰ আিমও প্রিতজ্ঞাৰ সন্তান

ৈহেছঁা৷ 29 িকন্তু েতিতয়া েযেনৈক মাংস অনুসােৰ জন্ম েপাৱা
জেন আত্মা অনুসােৰ জন্ম েপাৱা জনক তাড়না কিৰিছল, েতেনৈক
এিতয়াও ৈহেছ

30 িকন্তু শাস্ত্রই িক কয়? ‘েবটী আৰু তাইৰ পুেতকক েখিদ িদয়া;
িকয়েনা স্বাধীন জনীৰ পুেতকৰ ৈসেত, েবটীৰ পুেতেক উত্তৰািধকাৰী
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নাপাব’ 31 এেতেক েহ ভাই সকল, আিম েবটীৰ সন্তান নহওঁ; েসই
স্বাধীন গৰাকীৰেহ সন্তান হওঁ

5 অধয্ায়
1 খ্রীেষ্ট আমাক স্বাধীন কিৰেছ যােত আিম স্বাধীন ভােব থািকব

পােৰঁা; এেতেক সুিস্থৰ হওক, পুনৰ দাসত্বৰ ফান্দত নপিৰব
2 চাওক, মই েপৗেল আেপানােলাকক ৈক আেছঁা, যিদ

আেপানােলােক চুন্নৎ কৰা েযােগিদ পুনৰ িবিধেবাৰৈল ঘুিৰ যায়,
েতেনহেল খ্রীষ্টত আেপানােলাকৰ এেকা লাভ নহ’ব

3 পুনৰ মই সকেলা মানুহক সাক্ষয্ িদ কওঁ েয, আেপানােলােক যিদ
চুন্নৎ হবৈল িবচািৰ আেছ, েতিতয়াহেল প্রিতজেন িবধান পালন কিৰব
লািগব 4 পূবর্েত অ◌ােপানােলাক খ্রীষ্টৰ পৰা িবিচ্ছন্ন ৈহ আিছল,
আেপানােলাক সকেলােৱ িবধানৰ দ্বাৰাই িবচাৰত গ্রহণীয় েহাৱােটা
িবচািৰিছল; এইদেৰ আেপানােলাক অনুগ্রহৰ পৰা খিহ পিৰিছল৷

5 িকয়েনা আিম আত্মাৰ েযােগিদ িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাির্মকতাৰ আশা
ৈল বাট চাই আেছঁা 6 িকয়েনা খ্রীষ্ট যীচুত চুন্নৎ আৰু অচুন্নতৰ এেকা
সাথর্কতা নাই, িকন্তু ইয়াৰ পিৰৱেতর্ েপ্রমৰ েযােগিদ একমাত্র িবশ্বােস
কাযর্ সাধন কেৰ 7 আেপানােলােক ভালদেৰ েদৗিৰিছল; পাছত
েকােন আেপানােলাকক সতয্ক নামািনবৈল বাধা জন্মােল? 8 িয জেন
আেপানােলাকক প্রেৰাচনা কিৰেছ, েসই জন আেপানােলাকক আহ্বান
কৰা জনৰ পৰা অহা নহয়

9 অলপ খিমেৰ সনা িপঠাগুিড়ৰ আটাইিখিনেক ফুলায়
10আেপানােলােক েয আন েকােনা িবষয় নাভােব, এই িবষেয় প্রভুত
আমাৰ সমূ্পণর্ িবশ্বাস আেছ; িকন্তু িয জেন আেপানােলাকক অিস্থৰ
কেৰ, েসই জেন িনজ দণ্ড েভাগ কিৰব, েতওঁ িয েকােনােৱ নহওক

11 েহ ভাই সকল, মই যিদ চুন্নৎ েহাৱা িবধান ৰাজহুৱা ভােব প্রচাৰ
কেৰঁা, েতেনহেল মই িকয় এিতয়াও িনযর্াতন েভাগ কিৰ আেছঁা? িকন্তু
চুন্নতৰ প্রেয়াজন সমেন্ধ যিদ এিতয়াও কওঁ েতিতয়া হ’েল, কু্রচৰ
িবিঘিন লুপ্ত হ’লেহঁেতন 12 িয সকেল আেপানােলাকক ভুল ধাৰণা
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িদ আেছ, েতওঁেলােক িনেজ আগুৱাই যাওঁক আৰু িনেজ িনজৰ
অণ্ডেকােষা েছদন কৰক

13 েহ ভাই সকল, আেপানােলাক স্বাধীনতাৰ বােবেহ আমিন্ত্রত
হ’ল৷ আেপানােলাকৰ এই স্বাধীনতা েকৱল মাংসৰ অিভলাষ পুৰ
কিৰবৰ কাৰেণ নহওক; িকন্তু েপ্রমৰ েযােগিদ এজেন আন জনৰ
েসৱাকমর্ কৰক 14 িকয়েনা সকেলা িবধান িসদ্ধ ৈহ এটা আজ্ঞােত
িস্থৰ আেছ, েসইেটা হ’ল, ‘েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ িনিচনাৈক েপ্রম
কৰা৷’ 15 িকন্তু আেপানােলােক যিদ পৰস্পৰৰ মাজত েখাৱা-কােমাৰা
কিৰ থােক, েতেনহেল সাৱধান হ’ব, যােত আেপানােলােক এইদেৰ
ইজেন িসজনৰ অিনষ্ট সাধন নকেৰ৷

আত্মাৰ বশত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
16 িকন্তু মই কওঁ, আেপানােলােক আত্মােৰ চলক; তােত

েকােনামেত আেপানােলােক মাংসৰ অিভলাষ পুৰ নকিৰব
17 িকয়েনা মাংসই আত্মাৰ িবৰুেদ্ধ আৰু আত্মাই মাংসৰ িবৰুেদ্ধ
অিভলাষ কেৰ; কাৰণ আেপানােলােক িয কিৰবৈল ইচ্ছা কেৰ, তাক
েযন আেপানােলােক নকেৰ, তাৰ কাৰেণ এই দুেয়া পৰস্পৰ িবৰুদ্ধা-
িবৰুদ্ধী 18 িকন্তু আেপানােলােক যিদ আত্মাৰ দ্বাৰাই চািলত হয়,
েতেনহেল আেপানােলাক িবধানৰ অধীন নহয়

19এিতয়া মাংসৰ কাযর্েবাৰ দৃশয্মান৷ েসেয় বয্িভচাৰ, অশুিচ কাযর্,
লম্পট আচৰণ, 20 মূির্তপূজা, মায়াকম্মর্, নানা িবধ শত্রুতা, িববাদ,
ঈষর্া, খং-ৰাগ, িবেৰাধ িবেভদ, নানামত অসূয়া, মত্ততা, 21 িহংসুক,
মতলীয়া, মতলীয়া ৈহ হাই-কািজয়া কৰা, আৰু এইেবাৰৰ িনিচনা আন
আন অপৰাধ কমর্; এই সকেলা িবষয়ৰ ওপৰত মই েযেনৈক পূবর্েত
আেপানােলাকক সাৱধান কিৰ ৈকিছেলঁা, েতেনৈক এিতয়াও ৈকেছঁা,
িয সকেল এেন আচৰণ কেৰ, েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত অিধকাৰ
নাপাব

22 িকন্তু আত্মাৰ ফল হ’ল, েপ্রম, আনন্দ, শািন্ত, িচৰসিহষু্ণতা,
দয়া, মঙ্গলভাৱ, িবশ্বাস, 23 মৃদুভাব, ইিন্দ্রয়-দমন৷ এইেবাৰৰ িবৰুেদ্ধ
েকােনা িবধান নাই 24 আৰু িয সকল খ্রীষ্ট যীচুৰ, েতওঁেলােক
মাংিসক অিভলােষেৰ ৈসেত কু-ভাৱনা আৰু আসিক্তক কু্রচত িদেল৷
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25আিম যিদ আত্মােৰ জীয়াই থােকা, েতেনহেল আত্মােৰ চেলাহঁক
26 েসেয়েহ আিম ইজেন িসজনৰ খং তুিল আৰু ইজেন িসজনক
িহংসা কিৰ, অনথর্ক অহংকাৰ নকেৰঁাহক

6 অধয্ায়
1 েহ ভাই সকল, েকােনা মানুহ যিদ েকােনা অপৰাধত পেৰ,

েতেনহেল আিত্মক িয আেপানােলাক, আেপানােলােক মৃদুশীল
আত্মােৰ েতেনকুৱা জনক পুনৰ সুস্থ কৰক; িকন্তু পাছত িনেজ িনজৰ
পৰীক্ষাত নপিৰবৰ বােব আপুিনও সাৱধান হ’ব৷ 2 আেপানােলােক
ইজেন িসজনৰ ভাৰ কিঢ়য়াওক আৰু খ্রীষ্টৰ িবধান সমূ্পণর্ৈক পালন
কৰক

3 িকয়েনা েকােনােৱ এেকা নৈহেয়া যিদ িনজেক বৰ মােন,
েতেনহেল েতওঁ িনজেক প্রতাৰণা কেৰ 4 প্রিতজেন িনজ কমর্
িবেবচনা কৰক; আৰু েতিতয়া েতওঁ অনয্ৰ তুলনাত নহয় িকন্তু িনজৰ
িবষয়তেহ েগৗৰৱ কৰাৰ কাৰণ পাব 5 িকয়েনা প্রিতজেন িনেজ
িনজৰ ভাৰ ব’ব

6 িয জেন বাকয্ৰ িশক্ষা পায়, েতওঁ িশক্ষকৰ ৈসেত সকেলা ভাল
বস্তুৰ ভাগ িদয়ক 7 আেপানােলাক ভ্রান্ত নহ’ব, ঈশ্বৰক প্রতাৰণা
নকিৰব৷ িকয়েনা মানুেহ িযহেক ৰুেৱ তােকেহ দাব 8 কাৰণ িয
জেন িনজৰ মাংসৰ উেদ্দেশয্ ৰুেৱ, েতওঁ মাংসৰ পৰা অৱক্ষয়ৰূপ
শসয্ দাব; িকন্তু িয জেন আত্মাৰ উেদ্দেশয্ ৰুেৱ, েতওঁ আত্মাৰ পৰা
অনন্ত জীৱনৰূপ শসয্ দাব

9 আিম ভাল কমর্ কিৰ কিৰ েযন ক্লান্ত নহওঁ; িকয়েনা আিম ক্লান্ত
নহ’েল উিচত সময়ত দাবৈল পাম 10 এই েহতুেক আহক, সুেযাগ
পােল সকেলােৰ বােব, িবেশষৈক পিৰয়াল স্বৰূপ িবশ্বাস কৰা েলাক
সকলৰ বােব উত্তম কমর্ কেৰঁা আহক

11 চাওক, মই িনজ হােতেৰ িকমান িদঘলীয়া িচিঠ
আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা 12 িয সকল েলােক মাংিসক ৰূেপ
ভাল প্রভাৱ িবস্তাৰ কিৰব িবচােৰ, েসই সকেলেহ আেপানােলাকক
চুন্নৎ হবৈল বাধয্ কৰাই, িকন্তু েতওঁেলােক খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ অেথর্ তাড়না
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নাপাবৰ কাৰেণেহ ইয়ােক কেৰ 13 িকয়েনা চুন্নৎ েহাৱা সকেল
িনেজও িবধান পালন নকেৰ; আেপানােলাকৰ মাংসত েতওঁেলােক
েযন েগৗৰৱ কিৰব পােৰ, এই কাৰেণ আেপানােলাক চুন্নৎ েহাৱােতা
েতওঁেলােক ইচ্ছা কেৰ

14 িকন্তু আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ কু্রচৰ বািহেৰ আন েকােনা কথাত
েগৗৰৱ কৰা েমাৰ পৰা নহওক; েতওঁৰ দ্বাৰাই জগত খন েমাৰ বােব
আৰু মই জগত খনৰ বােব কু্রচত হত হেলঁা 15 িকয়েনা চুন্নেতা
এেকা নহয়, অচুন্নেতা এেকা নহয়; িকন্তু নতুন সৃষ্টিেহ গুৰুত্বপূণর্
16 িযমান মানুহ এই সূত্র অনুসােৰ চিলব, েতওঁেলাকৰ ওপৰত শািন্ত
আৰু দয়া থাকক; আৰু ইস্রােয়লৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰেতা থাকক৷

17 এিতয়াৰ পৰা েকােনও েমাক অসুিবধা িনিদয়ক; িকয়েনা মই
িনজ শৰীৰত যীচুৰ নানা িচন ৈল ফুিৰ আেছঁা

18 ভাই সকল, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাকৰ
আত্মাৰ লগত থাকক আেমন



xvi

ইিণ্ডয়ান িৰভাইচ ভাৰচন (IRV) আচািমচ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Assamese Language of India
copyright © 2017, 2018 Bridge Connectivity Solutions

Language: অসমীয়া (Assamese)

Dialect: Standard

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God'sWord
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2020-02-11

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
1e228d69-d6f5-5171-b1af-4f5bccdf9ed9

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/asm
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	গালাতীয়া পত্র

