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গালাতীয়েদর
প্রিত পত্র

1 েপ্রিরত েপৗেলর কাছ েথেক শুেভচ্ছা; েপ্রিরতহবার জনয্ েকান
মানুষ বা মানুেষর মাধয্েম আমােক মেনানীত করা হয় িন, বরং যীশু
খ্রীষ্ট ও িপতা ঈশ্বর, িযিন যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক উিত্থত কেরেছন,
তঁার মাধয্েমই আিম েপ্রিরত পেদ মেনানীত হেয়িছ৷ 2আিম েপৗল এবং
অনয্ ভাইরা যঁারাআমার সােথআেছন,আমরা গালাতীয়ার* মণ্ডলীেদর
উেদ্দেশয্ এই িচিঠ িলখিছ৷

3 আমােদর িপতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ, দয়া ও
শািন্ত েতামােদর ওপর বতুর্ ক৷ 4 যীশু আমােদর পােপর জনয্ প্রাণ
িদেয়িছেলন, যােত, েয মন্দ জগেত আমরা বাস কির তার েথেক
েযন িতিন আমােদর রক্ষা করেত পােরন৷ আমােদর িপতা ঈশ্বর তাই
েচেয়িছেলন৷ 5 যুেগ যুেগ ঈশ্বেরর মিহমা েহাক্◌্৷ আেমন৷

েকবলমাত্র একিটই সতয্ সুসমাচার
6আিম েতামােদর েদেখ আশ্চযর্য্ হিচ্ছ েয, িযিন খ্রীেষ্টর অনুগ্রেহর

মাধয্েম েতামােদর আহ্বান কেরিছেলন েতামরা েসই ঈশ্বেরর কাছ
েথেক কত শীঘ্র সের িগেয় এক িভন্ন সুসমাচাের িবশ্বাস করছ৷ 7 এটা
সুসমাচােরর েকান ভাষান্তর নয় িকন্তু িকছু েলাক েতামােদর িবভ্রান্ত
করেছ৷ তারা খ্রীেষ্টর সুসমাচারেক িবকৃত করেত চাইেছ৷ 8 আমরা
েতামােদর কােছ েয সতয্ সুসমাচার প্রচার কেরিছ তার েথেক িভন্ন
েকান সুসমাচার যিদ আমােদর েকউ বা েকান স্বগর্দূত এেসও প্রচার
কের, তেব েস অিভশপ্ত েহাক্◌্৷ 9এরআেগওআমরা একথা বেলিছ;
* 1:2: গালাতীয়া গালাতীয়া েসই জায়গা েযখান েথেক েপৗল প্রথম ধমর্যাত্রার সময়
উপেদশ িদেয়িছেলন ও মণ্ডলী স্থাপন কেরিছেলন৷ েপ্রিরত 13 এবং 14 অধয্ায়৷
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েসই একই কথা আবার বলিছ; েতামরা েয সুসমাচার গ্রহণ কেরিছেল
তাছাড়া অনয্ েকান সুসমাচার যিদ েকউ েতামােদর কােছ প্রচার কের
তেব এমন বয্িক্ত অিভশপ্ত েহাক্◌্৷

10 েতামােদর িক মেন হয় আমােক গ্রহণ করার জনয্ আিম
েলাকেদর কােছ েচষ্টা চালািচ্ছ? তা নয় বরং একমাত্র ঈশ্বরেকই আিম
সন্তুষ্ট করেত চাইিছ৷ আিম িক মানুষেক খুশী করেত চাইিছ? আিম
যিদ মানুষেক খুশী করেত চাইতাম তাহেল খ্রীেষ্টর দাস হতাম না৷

েপৗেলর কতৃ্তর্ ত্ব ঈশ্বর হেত পাওয়া
11 ভাইরা, আিম চাই েতামরা জান েয, েয সুসমাচার আিম

েতামােদর কােছ প্রচার কেরিছ তা েকান মানুেষর মতানুযায়ী নয়৷
12 কারণ েসই বাতর্ া আিম েকান মানুেষর কাছ েথেক পাই িন; েকান
মানুষ আমােক তা েশখায় িন, বরং যীশু খ্রীষ্টই আমার কােছ তা প্রকাশ
কেরেছন৷

13 েতামরা েতা শুেনছ আিম আেগ েকমন জীবনযাপন করতাম৷
আিম ইহুদী ধমর্মতাবলম্বী িছলাম৷ আিম িনমর্মভােব ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক
িনযর্াতন কের তা ধ্বংস করেত েচষ্টা কেরিছলাম৷ 14 ইহুদী ধমর্চচর্ ায়
সমসামিয়ক ওআমার সমবয়সী অনয্ানয্ ইহুদীেদর েথেকআিম অেনক
এিগেয়িছলাম, কারণ পূবর্পুরুষেদর পরম্পরাগত রীিতনীিত পালেন
আমার যেথষ্ট উেদয্াগ িছল৷

15আমার জন্মাবার আেগ েথেকই ঈশ্বর আমােক েবেছ েনন এবং
িনজ অনুগ্রেহ তঁার েসবা করার জনয্ আমােক ডােকন৷ 16আিম েযন
অইহুদীেদর কােছ তঁার পুেত্রর িবষয় সুসমাচার প্রচার কির েসইজনয্
ঈশ্বর তঁার পুেত্রর িবষেয় আমার কােছ প্রকাশ করেত মনস্থ করেলন৷
ঈশ্বর যখনআমােক ডাকেলন তখনআিম েকান মানুেষর সেঙ্গ পরামশর্
কির িন, 17 এমন িক আমার আেগ যঁারা েপ্রিরত হেয়িছেলন তােদর
সেঙ্গ েদখা করেত আিম েজরুশােলেম যাই িন; িকন্তু কাল িবলম্ব না
কের আিম আরব েদেশ চেল েগলাম৷ পের দেম্মশক শহের িফের
েগলাম৷

18 তারপর িতন বছর বােদ িপতেরর সেঙ্গ পিরিচত হেত
েজরুশােলেম যাই ও িপতেরর সেঙ্গ আিম পেনেরা িদন থািক৷
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19 েসখােন আিম প্রভুর ভাই যােকাব ছাড়া আর েকান েপ্রিরতেক েদিখ
িন৷ 20 ঈশ্বর জােনন েয েযসব কথা আিম িলখিছ েসগুিল িমথয্া নয়৷
21 তারপর আিম সুিরয়ার ও িকিলিকয়ার অঞ্চলগুিলেত চেল যাই৷

22 এর পূেবর্ িযহূদার েকান খ্রীষ্ট মণ্ডলী আমায় বয্িক্তগতভােব
িচনত না৷ 23 তারা শুধু আমার সম্বেন্ধ শুেনিছল, “েয েলাকিট আেগ
আমােদর িনযর্াতন করত, েস এখন েসই িবশ্বােসর বাণী প্রচার করেছ,
যা েস পূেবর্ ধ্বংস করেত েচেয়িছল৷” 24 আর তারা আমার কারেণ
ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷

2
অনয্ েপ্রিরতরা েপৗলেক গ্রহণ করেলন

1 তারপর েচৗদ্দ বছর পর আিম আবার েজরুশােলেম েগলাম৷
আিম বাণর্বার সেঙ্গ েগলাম আর তীতেকও সেঙ্গ িনলাম৷ 2 ঈশ্বেরর
কাছ েথেক প্রাপ্তআেদশ অনুসাের আিম েসখােন েগলাম৷ েসখানকার
িবশ্বাসীেদর েনতৃবেগর্র কােছ এক েগাপন সভায় অইহুদীেদর কােছ েয
সুসমাচার প্রচার কের থািক তার বয্াখয্া করলাম৷ আিম েচেয়িছলাম েয
তারা েযন বুঝেত পাের আিম িক কাজ করিছ, েযন অতীেত েয কাজ
কেরিছলাম ও বতর্ মােন আিম যা করিছ তা বৃথা না হেয় থােক৷

3 এর ফলস্বরূপ তীত িযিন আমার সেঙ্গ িছেলন, িতিন একজন
গ্রীক হওয়া সেত্ত্বও এই েনতৃবগর্ তীতেক সুন্নত করার জনয্ েজার
করেলন না৷ 4এইসব সমসয্া িনেয় কথা বলার দরকার িছল,কারণ িকছু
ভণ্ড িবশ্বাসী েগাপেন গুপ্তচেরর মেতা আমােদর দেল ঢুেক পেড়িছল
এবং খ্রীষ্ট যীশুেত আমােদর কতটা স্বাধীনতা আেছ তা জানবার েচষ্টা
করিছল, যােতআমােদর তােদর দাস করেত পাের৷ 5 েসই ভণ্ড িবশ্বাসী
ভাইরা যা েচেয়িছল তার েকান িকছুেতই আমরা মত িদই িন, যােত
সুসমাচার দ্বারা েয সতয্ প্রকািশত হেয়িছল তা েতামােদর সােথ থােক৷

6 মণ্ডলীেত যােদর খুব গুরুত্বপূণর্ বেল মেন হিচ্ছল তােদর কাছ
েথেকও আিম নতুন েকান িকছু জানেত পাির িন৷ তঁারা েযই েহান
না েকন তােত আমার িকছু এেস যায় না৷ ঈশ্বেরর কােছ সবাই
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সমান আর িতিন কারও মুখােপক্ষী নন৷ 7 অপরপেক্ষ এই গুরুত্বপূণর্
েনতারা যখন েদখেলন েয ঈশ্বর আমােক অইহুদীেদর কােছ সুসমাচার
প্রচােরর িবেশষ ভার িদেয়েছন, েযমন িপতরেক ইহুদীেদর কােছ
সুসমাচার প্রচার করার ভার িদেয়েছন৷ 8 ইহুদীেদর জনয্ েপ্রিরেতর
কাজ করেত েয ঈশ্বর িপতরেক ক্ষমতা িদেয়েছন, িতিনই আবার
আমােক অইহুদীেদর জনয্ েপ্রিরত কেরেছন৷ 9 তাই যােকাব, িপতর
ও েযাহন যঁােদর েনতা িহসােব খয্ািত িছল, তঁারা বুঝেত পারেলন েয
ঈশ্বর আমােক এই িবেশষ অনুগ্রহ দান কেরেছন, তাই িচহ্ন িহসােব
বাণর্বা এবং আমার সেঙ্গ করমদর্ ন কের আমােদর সহভাগী িহেসেব
গ্রহণ করেলন৷ তঁারা এই বয্বস্থায় সম্মত হেলন েয, “আমরা, অথর্াৎ
েপৗল এবং বাণর্বা অইহুদীেদর কােছ প্রচাের যাব; আর তঁারা অথর্াৎ
যােকাব, িপতর ও েযাহন ইহুদীেদর কােছ যােবন৷” 10 তঁারা েকবলমাত্র
একিট িবষেয় আমােদর অনুেরাধ করেলন, েযন যঁারা দিরদ্র তােদর
মেন রািখ৷ এ কাজিট করেত আিমও খুব উদগ্রীব িছলাম৷

েপৗল িপতেরর ভুল েদিখেয় েদন
11 িকন্তু যখন িপতর আিন্তয়িখয়ায় এেলন, আিম সরাসির তঁার

িবেরািধতা করলাম, কারণ িতিন স্পষ্টতই ভুল িদেক িছেলন৷
12 আিন্তয়িখয়ায় আসার পর প্রথেম িতিন অইহুদীেদর সেঙ্গ পানাহার
ও েমলােমশা করেতন িকন্তু যােকােবর কােছ েথেক িকছু ইহুদী
েসখােন এেল িপতর অইহুদীেদর সেঙ্গ পানাহার বন্ধ কের িদেলন৷
িতিন অইহুদীেদর সেঙ্গ েমলােমশা বন্ধ কের িনেজেক পৃথক রাখেলন৷
িতিন েসই সমস্ত ইহুদীেদর কথা মেন কের ভয় পািচ্ছেলন, যারা মেন
করত সব অইহুদী েলাকেদর সুন্নত হওয়া দরকার৷ 13 এরপর অনয্ানয্
অইহুদীরা িপতেরর সেঙ্গ এই ভণ্ডািমেত এমন মাত্রায় েযাগ িদেলন েয
বাণর্বাও এেদর ভণ্ডািমর দ্বারা প্রভািবত হেলন৷ 14আিম যখন েদখলাম
েয তঁারা সুসমাচােরর সতয্ অনুসাের েসাজা পেথ চলেছন না, তখন
আিম িপতরেক সেম্বাধন কের সবার সামেন বললাম: “আপিন একজন
ইহুদী হেয় যিদ ইহুদীেদর রীিতনীিত পালন না কেরন, তেব যারা অইহুদী
তােদর ইহুদীেদর মেতা সব িকছু পালন করেত েজার করেছন েকন?”
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15 আমরা জন্মসূেত্র ইহুদী, অইহুদী পাপী নই৷ 16 তবু আমরা
জািন েয মানুষ ঈশ্বেরর সামেন িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা নয় বরং
যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত িনেদর্ াষ গিণত হয়, তাই
আমরা যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কেরিছ, যােত আমরা ঈশ্বেরর সামেন িবিধ-
বয্বস্থা পালেনর দ্বারা নয় বরং খ্রীেষ্ট িবশ্বাসী বেলই িনেদর্ াষ গিণত হই৷
কারণ েকউই িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ বেল
িবেবিচত হয় না৷

17 িকন্তু আমরা ইহুদীরা খ্রীেষ্ট িনেদর্ াষ িবেবিচত হেত িগেয় যিদ
অইহুদীেদর মত িনেজেদর পাপী েদখাই, তেব তার অথর্ িক এই
েয খ্রীষ্ট পাপেক উৎসািহত কেরন? কখনই না৷ 18 কারণ যা
আিম েভেঙ্গ েফেলিছ তা যিদ আবার গঠন কির, তাহেল আিম
িনেজেক িনয়ম ভঙ্গকারী িহসােব প্রমাণ কির৷ 19 িবিধ-বয্বস্থার িদক
েথেক আিম মৃত এবং িবিধ-বয্বস্থা হল আমার মৃতুয্র কারণ৷ এটা
হেয়েছ যােত আিম ঈশ্বেরর জনয্ বঁািচ৷ আিম খ্রীেষ্টর সেঙ্গ কু্রশিবদ্ধ
হেয়িছ৷ 20 সুতরাং আিম আর জীিবত নই, িকন্তু খ্রীষ্টই আমার মেধয্
জীিবত আেছন; আমার েদেহর মেধয্ েয জীবন আিম এখন যাপন
কির, এ েকবল ঈশ্বেরর পুেত্রর ওপর িবশ্বােসর দ্বারাই কির, িযিন
আমােক ভালেবেসেছন এবং আমার জনয্ িনেজেক উৎসগর্ কেরেছন৷
21 ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আিম প্রতয্াখান কির না, কারণ যিদ িবিধ-বয্বস্থার
দ্বারা ঈশ্বেরর সামেন িনেদর্ াষ গিণত হওয়া যায়, তেব খ্রীষ্ট িমথয্াই প্রাণ
িদেয়িছেলন৷

3
িবশ্বােসর মাধয্েম ঈশ্বেরর আশীবর্াদ লাভ

1 ওেহ অবুঝ গালাতীেয়র েলােকরা! েতামােদর েক যাদু কেরেছ?
কু্রেশর ওপর যীশু খ্রীেষ্টর মৃতুয্র কথা েতামােদর েতা স্পষ্ট কেরই
েবাঝােনা হেয়িছল৷ 2 েকবল আমার এই কথািটর জবাব দাও েয
েতামরা িকভােব পিবত্রআত্মা েপেয়িছেল? িবিধ-বয্বস্থা পালেনর দ্বারা
িক েপেয়িছেল? না সুসমাচার শুেন ও তােত িবশ্বাস করােতই পিবত্র
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আত্মা েপেয়িছল? 3 েতামরা িক এতই অেবাধ েয, পিবত্র আত্মায়
খ্রীষ্টীয় জীবন শুরু কের এখন তা সু্থল ৈদিহক শিক্তর ওপর িনভর্ র
কের েশষ করেত চাও? 4 েতামরা িক বৃথাই এত রকম অিভজ্ঞতার
মেধয্ িদেয় েগছ? আিম আশা কির তা বৃথা হেব না৷ 5 েতামরা
িবিধ-বয্বস্থা পালন কেরিছেল বেলই িক ঈশ্বর েতামােদর পিবত্র আত্মা
িদেয়িছেলন এবং েতামােদর মেধয্ অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, না
েতামরা সুসমাচার শুেন িবশ্বাস কেরিছেল বেল?

6অব্রাহােমর সম্পেকর্ শাস্ত্র েযমন বেল: “অব্রাহাম ঈশ্বেরর ওপর
িবশ্বাস কেরিছেলন এবং ঈশ্বর তঁার িবশ্বাসেক স্বীকৃিত িদেয়িছেলন,
তার ফেল ঈশ্বেরর সাক্ষােত অব্রাহাম ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছেলন৷”✡
7 েতামােদর জানা ভাল, েয যঁারা িবশ্বােসর পেথ চেল তারাই
অব্রাহােমর প্রকৃত সন্তান৷ 8 পিবত্র শােস্ত্র এিবষেয় আেগই েলখা িছল
েয, অইহুদী েলাকেদর ঈশ্বর তােদর িবশ্বােসর দ্বারা ধাির্মক প্রিতপন্ন
করেবন৷ আেগ েথেকই এই সুসমাচার অব্রাহামেক জািনেয় েদওয়া
হেয়িছল, “অব্রাহাম সমস্ত জািত েতামার মাধয্েম আশীবর্াদ পােব৷”✡
9 অব্রাহাম িবশ্বাস কের েযমন আশীবর্াদ েপেয়েছন েতমিন েয সমস্ত
েলাক এখন িবশ্বাস করেছ তারাও েসই আশীবর্াদ লাভ করেছ৷

10 যারা ঈশ্বেরর সামেন ধাির্মক প্রিতপন্ন হেত িবিধ-বয্বস্থা পালেনর
ওপর িনভর্ র কের, তােদর ওপর অিভশাপ থােক৷ কারণ শাস্ত্র বেল:
“িবিধ-বয্বস্থায় েয সকল েলখা আেছ তার সব কিট েয পালন না কের
েস শাপগ্রস্ত!”✡ 11এখন এটা পিরষ্কার েয িবিধ-বয্বস্থার দ্বারা ঈশ্বেরর
কােছ ধাির্মক প্রিতপন্ন হওয়া যায় না৷ কারণ শাস্ত্র বেল: “ধাির্মক বয্িক্ত
িবশ্বােসর জনয্ই বঁাচেব৷”✡

12 িকন্তু িবিধ-বয্বস্থার সেঙ্গ িবশ্বােসর েকান সম্পকর্ েনই, বরং
শাস্ত্র বেল, “েয িবিধ-বয্বস্থা পালন কের, েস তার মধয্ িদেয়ই
জীবন পােব৷”* 13 িবিধ-বয্বস্থা আমােদর ওপর েয অিভশাপ চািপেয়
িদেয়েছ তার েথেক খ্রীষ্ট আমােদর উদ্ধার কেরেছন৷ খ্রীষ্ট আমােদর
স্থােন দঁািড়েয় িনেজর ওপর েসই অিভশাপ গ্রহণ করেলন৷ কারণ শাস্ত্র
✡ 3:6: আিদ 15:6 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:8: আিদ 12:3 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:10:
িদ্ব. িব. 27:26 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 3:11: হবককূক 2:4 হইেত উদৃ্ধত৷ * 3:12:
“েয � পােব” েলবীয় 18:5.
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বলেছ: “যার েদহ গােছ টাঙ্গােনা হয় েস শাপগ্রস্ত৷”✡ 14 খ্রীষ্ট এই
কাজ সম্পন্ন করেলন যােত েয আশীবর্াদ অব্রাহাম লাভ কেরিছেলন
তা খ্রীেষ্টর মাধয্েম অইহুদীরাও লাভ কের, এবং েযন িবশ্বােসর দ্বারা
আমরা েসই প্রিতশ্রুত আত্মােক পাই৷

িবিধ-বয্বস্থা ও প্রিতশ্রুিত
15আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর কােছ সাধারণ একিট

উদাহরণ িদিচ্ছ: দুজেনর মেধয্ একটা চুিক্তর কথা িচন্তা কর৷ েসই
চুিক্ত একবার ৈবধ হেয় েগেল েকউ তা বািতল করেত পাের না বা
তােত েকান িকছু েযাগ করেত পাের না৷ 16 ঈশ্বর, অব্রাহাম ও তঁার
বংশধরেক আশীবর্ােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ লক্ষয্ কর েয এখােন
“বংশধর” বলা হেয়েছ, “বংশধরেদর” নয়, েযন অেনকেক নয় বরং
একজনেক অথর্াৎ খ্রীষ্টেক িনেদর্ শ করা হয়৷ 17আিম এটাই বলেত চাই
েয ঈশ্বর অব্রাহােমর সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছেলন, আর তার চারেশা িতিরশ
বছর পের িবিধ-বয্বস্থা এেসিছল৷ তাই িবিধ-বয্বস্থা এেস পূেবর্ই েয
চুিক্ত ঈশ্বেরর সােথ অব্রাহােমর হেয়িছল তা বািতল করেত পাের না৷

18 যিদ উত্তরািধকার িবিধ-বয্বস্থার ওপর িনভর্ র করত তাহেল তা
আর প্রিতশ্রুিতর ওপর িনভর্ রশীল হত না; িকন্তু ঈশ্বর মুক্ত হেস্ত এই
উত্তরািধকার অব্রাহামেক তঁার প্রিতশ্রুিতর মেধয্ িদেয়িছেলন৷

19তাহেল িবিধ-বয্বস্থা িকেসর জনয্? অপরাধ িক, এটা েবাঝাবার
জনয্ িবিধ-বয্বস্থা েসই বংশধেরর (অব্রাহােমর) আসা পযর্ন্ত েযাগ
করা হল, যােক েসই প্রিতশ্রুিত েদওয়া হেয়িছল৷ মানুেষর কােছ
েসই িবিধ-বয্বস্থা েপৗেঁছ িদেত স্বগর্দূতরা েমািশেক মধয্স্তরূেপ বয্বহার
কেরিছেলন৷ 20 িকন্তু েকবলমাত্র একজন থাকেল েকান মধয্েস্থর
দরকার হয় না; আর ঈশ্বর এক৷

েমািশর িবিধ-বয্বস্থার উেদ্দশয্
21 তাহেল িক িবিধ-বয্বস্থা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিতর িবরুেদ্ধ? িনশ্চয়ই

নয়! যিদ এমন িবিধ-বয্বস্থা থাকত যা মানুষেক জীবন দান করেত
পাের, তেব িবিধ-বয্বস্থা পালন কেরই আমরা ধাির্মক হেত পারতাম৷
✡ 3:13: িদ্ব. িব. 21:23 হইেত উদৃ্ধত৷



গালাতীয় 3:22 viii গালাতীয় 4:5

22 িকন্তু এ সতয্ নয়, কারণ শাস্ত্র েদখােচ্ছ েয সকেল পােপর কােছ
বন্দী এবং েলােকরা িবশ্বােসর মাধয্েমই েসই প্রিতশ্রুতআশীবর্াদ েপেত
পাের৷ যারা যীশু খ্রীেষ্ট িবশ্বাস করেব, তােদর উেদ্দেশয্ই এই প্রিতশ্রুিত
েদওয়া রেয়েছ৷

23 এই িবশ্বাস আসার আেগ আমরা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন বন্দী
িছলাম৷ আমােদর েকান স্বাধীনতা িছল না, েয পযর্ন্ত না ঈশ্বর আমােদর
কােছ েসই িবশ্বােসর কথা জানােলন৷ 24 খ্রীেষ্টর কােছ আসার জনয্
িবিধ-বয্বস্থাই িছল আমােদর কেঠার অিভভাবক, েযন িবশ্বােসর
মাধয্েম আমরা ঈশ্বেরর সাক্ষােত ধাির্মক বেল গিণত হই৷ 25 এখন
যখন িবশ্বাসআমােদর মেধয্ এেসেছ, তখনআমরা আর িবিধ-বয্বস্থার
অধীন নই৷

26-27কারণ েতামােদর মেধয্ যােদর খ্রীেষ্ট বািপ্তস্ম হেয়েছ, তােদর
সবাই খ্রীষ্টেক পিরধান কেরেছ৷ খ্রীষ্ট যীশুর মাধয্েম িবশ্বাস দ্বারা
েতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান৷ 28 এখন খ্রীষ্ট যীশুেত যারা আেছ
তােদর মেধয্ পুরুষ বা স্ত্রীেত েকান েভদােভদ েনই, ইহুদী িক গ্রীক,
স্বাধীন অথবা দােসর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই৷ কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত
েতামরা এক৷ 29 েতামরা খ্রীেষ্টর, তাই েতামরা অব্রাহােমর বংশধর;
সুতরাং অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েতামরাও
তার উত্তরািধকারী হেব৷

4
1আিম েতামােদর একথা বলেত চাইিছ � উত্তরািধকারী যতিদন িশশু

থােক ততিদন তার সেঙ্গ একজন দােসর েকান তফাত্ থােক না; যিদও
েসই িশশু সব িকছুর মািলক৷ 2কারণ েস যত িদন িশশু অবস্থায় থােক
তােক অিভভাবক এবং সংসার পিরচালেকর কথা অনুযায়ী চলেত হয়৷
সাবালক হবার জনয্ েয বয়স তার িপতা িনধর্ারণ কের েদন, েসই বয়েস
েপৗছঁেল েস স্বাধীন হয়৷ 3একথা আমােদর পেক্ষ একইভােব প্রেযাজয্৷
আমরা যখন িশশুেদর পযর্ােয় িছলাম, তখন আমরা এই জগেতর
কতকগুিল প্রাথিমক িনয়ম কানুেনর অধীন িছলাম, 4 িকন্তু িনরুিপত
সমেয় ঈশ্বর তঁার পুত্রেক পাঠােলন৷ ঈশ্বেরর পুত্র একজন স্ত্রীেলােকর
গভর্ জাত হেলন এবং িবিধ-বয্বস্থার অধীেন জীবন কাটােলন, 5 যােত
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িতিন িবিধ-বয্বস্থার অধীন সমস্ত েলাকেদর স্বাধীন করেত পােরন এবং
েযন আমরা সকেল তঁার পুত্ররূেপ স্বীকৃিত েপেত পাির৷

6 েতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান, েসইজনয্ই তঁার পুেত্ররআত্মােক
িতিন েতামােদর অন্তের পািঠেয়েছন৷ েসই আত্মা েডেক ওেঠ,
“আব্বা, িপতা” বেল৷ 7 তাই েতামরা আেগর মেতা আর দাস নও
িকন্তু ঈশ্বেরর পুত্র৷ আর েযেহতু েতামরা পুত্র তাই ঈশ্বর তঁার প্রিতশ্রুত
িবষয়গুিল েতামােদর েদেবন৷

গালাতীয় খ্রীষ্টানেদর জনয্ েপৗেলর ভালবাসা
8 অতীেত যখন েতামরা ঈশ্বরেক জানেত না, তখন েতামরা েয

সমস্ত েদবতার েসবা করেত, তারা ঈশ্বর নয়৷ 9 িকন্তু েতামরা এখন
সতয্ ঈশ্বরেক েজেনছ অথবা এটা বলা ভাল েয ঈশ্বরই েতামােদর
েজেনেছন৷ তাই পূেবর্ েয সব িনরথর্ক ও দুবর্ল িনয়ম-কানুন িছল
েসিদেক আবার েকন িফরছ? েতামরা িক আবার ঐ সকেলর দাস
হেত চাও? 10 েতামরা েকবল িবেশষ িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বছর
পালন করছ৷ 11 েতামােদর েদেখ আমার ভয় হয় েয, েতামােদর মেধয্
হয়েতা আিম বৃথাই পিরশ্রম করিছ৷

12 আমার ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর মেতা িছলাম, তাই
িমনিত কির েতামরা আমার মেতা হও৷ েতামরা আমার সেঙ্গ েকান
খারাপ বয্বহার কর িন৷ 13 েতামরা েতা জান, আিম অসুস্থ িছলাম
বেল প্রথেমই েতামােদর কােছ সুসমাচার প্রচার কির৷ 14 যিদও আমার
অসুস্থতা েতামােদর সবার কােছ এক পরীক্ষাস্বরূপ হেয়িছল, তবু
েতামরা এমনভােব আমােক গ্রহণ কেরিছেল েযন আিম ঈশ্বর হেত
আগত স্বগর্দূত, েযন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট৷ 15এখন েতামােদর েসই আনন্দ
েকাথায়? আিম েতামােদর সম্বেন্ধ এই সাক্ষয্ িদেত পাির েয তখন
সম্ভব হেল েতামরা আমার জনয্ িনেজর িনেজর েচাখ উপেড় আমােক
িদেত িদ্বধা করেত না৷ 16 এখন েতামােদর কােছ সতয্ বলিছ বেল িক
আিম েতামােদর শত্রু হেয় দঁািড়েয়িছ?

17 েসই েলাকরা েতামােদর প্রিত আগ্রহী হেয়েছ, িকন্তু তা েকান
ভাল উেদ্দেশয্ নয়৷ তারা েতামােদর কাছ েথেক আমােদর আলাদা
করেত চায়, যােত েতামরা তােদর প্রিত আগ্রহ প্রকাশ কর৷ 18অবশয্
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আগ্রহ েদখােনা ভাল েকবল যিদ সৎ উেদ্দেশয্ তা করা হয়৷ আিম যখন
েতামােদর মেধয্ উপিস্থত থািক েকবল তখনই নয় বরং সবসমেয়ই
তা থাকা ভাল৷ 19 েহ আমার িপ্রয় সন্তানরা, েতামােদর জনয্ আিম
আর একবার প্রসব যন্ত্রণা েভাগ করিছ৷ েতামােদর িনেয় আমােক
এই যন্ত্রণা েভাগ করেতই হেব যতিদন পযর্ন্ত না েতামরা খ্রীেষ্টর মেতা
হেয় ওেঠা৷ 20 এখন েতামােদর কােছ েযেত আমার খুব ইচ্ছা করেছ,
তাহেল িভন্নভােব এসব িনেয় আেলাচনা করেত পারতাম৷ আিম জািন
না েতামােদর িনেয় আিম িক করব৷

হাগার এবং সারার উদাহরণ
21 আমােক বলেতা, েতামােদর মেধয্ েক েমািশর িবিধ-বয্বস্থার

অধীন থাকেত চায়? েতামরা িক জান না িবিধ-বয্বস্থা িক বেল?
22শাস্ত্র বলেছ েযঅব্রাহােমর দুিট পুত্র িছল, একিট পুেত্রর মা িছল দাসী
স্ত্রী,অপর পুেত্রর মা িছল স্বাধীন স্ত্রী৷ 23 দাসী স্ত্রীর গেভর্ অব্রাহােমর েয
সন্তান জেন্মিছল তার জন্ম স্বাভািবকভােবই হেয়িছল, িকন্তু স্বাধীন স্ত্রীর
গেভর্ অব্রাহােমর েয সন্তান জেন্মিছল, েস অব্রাহােমর কােছ ঈশ্বেরর
প্রিতশ্রুিতর ফেলই জেন্মিছল৷

24 এই িবষয়গুিল রূপেকর মেতা বয্াখয্া করা যায়৷ এই দুই মিহলা
দুিট চুিক্তর প্রিতিনিধত্ব কের, একিট চুিক্ত েযটা সীনয় পবর্ত েথেক
এেসিছল, েসটা একদল েলােকর জন্ম িদেয়িছল দাসেত্বর জেনয্৷ েয
মাতার নাম হাগার, েস এই চুিক্তর সেঙ্গ তুলনীয়৷ 25 হাগার হেলন
আরেবর সীনয় পবর্েতর মেতা৷ িতিন বতর্ মান ইহুদীেদর েজরুশােলেমর
প্রিতরূপ, কারণ েসই েজরুশােলম তার েলাকেদর সােথ দাসেত্বর
বন্ধেন বদ্ধ৷ 26 িকন্তু স্বগীর্য় েজরুশােলম স্বাধীন মিহলা স্বরূপ৷ েসই
েজরুশােলম আমােদর মাতৃসম৷ 27কারণ শােস্ত্র েলখা আেছ:

“েহ বন্ধয্া নারী, েতামরা যারা সন্তােনর জন্ম দাও িন,
েতামরা আনন্দ কর, উল্লিসত হও!

েতামরা যারা কখনই প্রসব যন্ত্রণা েভাগ কর িন;
েতামরা উল্লাস কর,
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কারণ স্বামীর সেঙ্গ বসবাসকারী স্ত্রীর চাইেত
িনঃসঙ্গ স্ত্রীর অেনক েবশী সন্তান হেব৷” িযশাইয় 54:1

28 আমার ভাই ও েবােনরা, েতামরাও েসই ইসহােকর মেতা
প্রিতশ্রুিতর সন্তান৷ 29 িকন্তু িঠক এখনকার মেতাই তখনও েয পুত্র
স্বাভািবকভােব জেন্মিছল, েস অনয্ পুত্রেক অথর্াৎ পিবত্র আত্মার
শিক্তেত যার জন্ম হেয়িছল তােক িনযর্াতন করত৷ 30 িকন্তু শাস্ত্র িক
বেল? “দাসী স্ত্রী ও তার পুত্রেক তািড়েয় দাও! কারণ দাসীর পুত্র
স্বাধীন স্ত্রীর পুেত্রর সােথ িকছুরই উত্তরািধকারী হেব না৷”✡ 31 তাই
বিল আমার ভাই ও েবােনরা, আমরা েসই দাসীর সন্তান নই, আমরা
স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান৷

5
স্বাধীন হেয় েথেকা

1খ্রীষ্ট আমােদর স্বাধীন কেরেছন, েযন আমরা স্বাধীনভােব থাকেত
পাির; তাই শক্ত হেয় দঁাড়াও, দাসেত্ব িফের েযও না৷ 2 েশান! আিম
েপৗল বলিছ৷ যিদ েতামরা সুন্নেতর মাধয্েমআবার িবিধ-বয্বস্থায় িফের
যাও, তেব েতামরা খ্রীেষ্টেত লাভবান হেব না৷ 3আবার আিম প্রেতয্ক
মানুষেক সতকর্ কের িদিচ্ছ৷ েতামরা যিদ সুন্নত করােত চাও, তেব
িবিধ-বয্বস্থার সবটাই েতামােদর পালন করেত হেব৷ 4 েতামরা যারা
িবিধ-বয্বস্থার দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষােত িনেদর্ াষ গিণত হেত েচষ্টা করছ,
তারা খ্রীেষ্টর কাছ েথেক িনেজেদর আলাদা কেরছ এবং ঈশ্বেরর
অনুগ্রহ েথেক বিঞ্চত হেয়ছ৷ 5 িকন্তু আমরা িবশ্বােসর দ্বারা ঈশ্বেরর
সাক্ষােত িনেদর্ াষ বেল গিণত হবার জনয্ অধীর আগ্রেহ আত্মায়
অেপক্ষা করিছ৷ 6 কারণ খ্রীষ্ট যীশুেত যুক্ত থাকেল সুন্নত হওয়া বা
না হওয়া এ প্রশ্ন মূলয্হীন; িকন্তু দরকাির িবষয় হল িবশ্বাস, েয িবশ্বাস
ভালবাসার মধয্ িদেয় কাজ কের৷
✡ 4:30: আিদ 21:10 হইেত উদৃ্ধত৷
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7 েতামরা েবশ ভালই েদৗেড়ািচ্ছেল, তাহেল সেতয্র বাধয্ হেয়
চলেত েক েতামােদর বাধা িদল? 8 িযিন েতামােদর আহ্বান কেরেছন,
েসই ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই ধরেণর প্রেরাচনা আেস িন৷ 9 সাবধান
হও! “সামানয্ একটু খািমর েগাটা ময়দার তালেক ফুিলেয় ফঁািপেয়
েতােল!” 10 েতামােদর জনয্ প্রভুেত আমার পূণর্ িবশ্বাস আেছ েয
েতামরা আমার িশক্ষা ছাড়া িভন্ন েকান িশক্ষার িদেক িফরেব না; িকন্তু
েয েলাক েতামােদর িবরক্ত করেছ, েস েযই েহাক্ না েকন, শািস্ত েস
পােবই৷

11 আমার ভাই ও েবােনরা, যিদ আিম এখনও সুন্নেতর প্রেয়াজন
সম্বেন্ধ িশক্ষা িনই, তেব আিম এখনও এেতা িনযর্াতন েভাগ করিছ
েকন? এবং আিম সুন্নেতর প্রেয়াজন সম্বেন্ধ যিদ এখনও বিল তাহেল
কু্রেশর কথা বলেত েকান সমসয্াই হত না৷ 12 যঁারা েতামােদর অিস্থর
কের তুলেছ, আিম চাই তারা েযন িনেজেদর িছন্নাঙ্গও কের৷

13 আমার ভাই ও েবােনরা, স্বাধীন মানুষ হবার জনয্ই ঈশ্বর
েতামােদর আহ্বান কেরেছন, েকবল েদখ েতামােদর পাপ প্রবৃিত্তেক
তৃিপ্ত িদেয় েসই স্বাধীনতার সুেযাগ িনও না, বরং েপ্রেম এেক অপেরর
দাস হও৷ 14 েযেহতু সমস্ত িবিধ-বয্বস্থােক এক করেল এটাই দঁাড়ায়:
“েতামার প্রিতেবশীেক িনেজর মত কের ভালবাস৷”✡ 15 িকন্তু েতামরা
যিদ িনেজেদর মেধয্ কামড়া-কামিড়, েছঁড়ােছিড় কর, তেব সাবধান!
েযন েতামরা এেক অপেরর দ্বারা ধ্বংস না হও৷

মানব প্রকৃিত এবং আত্মা
16 তাই আিম বিল েয, েতামরা েসই আত্মার পিরচালনায় চল,

তাহেল েতামরা আর েতামােদর পাপ প্রকৃিতর ইচ্ছা পূণর্ করেব না৷
17কারণআমােদর পাপ প্রকৃিত যা চায়, তাআত্মার িবরুেদ্ধ এবংআত্মা
যা চায় তা পাপ প্রকৃিতর ইচ্ছার িবরুেদ্ধ৷ এরা পরস্পেরর িবেরাধী,
ফেল েতামরা যা চাও তা করেত পার না৷ 18 িকন্তু েতামরা যিদ আত্মা
দ্বারা পিরচািলত হও তেব েতামরা িবিধ-বয্বস্থার অধীেন নও৷
✡ 5:14: েলবীয় 19:18 হইেত উদৃ্ধত৷



গালাতীয় 5:19 xiii গালাতীয় 6:5

19পাপ প্রবৃিত্তর কাজগুিলস্পষ্ট: েসগুিল হল বয্িভচার, অশুিচতা,
েস্বচ্ছাচািরতা, 20 প্রিতমা পূজা, ডাইিন িবদয্া, ঘৃণা, স্বাথর্পরতা, িহংসা,
েক্রাধ, িনেজেদর মেধয্ িবতকর্ , মতেভদ, দলাদিল, ঈষর্া, 21 মাতলািম,
লাম্পটয্ আর একই ধরেণর অনয্ অপরাধ৷ এর িবরুেদ্ধ েতামােদর
সাবধান কের িদিচ্ছ েযমন এর আেগও কেরিছ, যারা এইসব কুকাজ
করেব তােদর ঈশ্বেরর রােজয্ জায়গা হেব না৷ 22 িকন্তু আত্মার ফল
হল ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, ৈধযর্য্, দয়া, মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মৃদুতা
ওআত্মসংযম৷ 23এই সেবর িবরুেদ্ধ েকান িবিধ-বয্বস্থা েনই৷ 24 যারা
যীশু খ্রীেষ্ট রেয়েছ, তারা তােদর পাপ প্রকৃিতেক কামনা বাসনা সেমত
কু্রেশ িবদ্ধ কেরেছ,অথর্াৎ তােদর পুরােনা জীবেনর সব মন্দ লালসা ও
প্রবৃিত্ত তয্াগ কেরেছ৷ 25 সুতরাংআত্মাই যখনআমােদর নতুনজীবেনর
উৎস তখন এস আমরা আত্মার অধীেন চিল৷ 26 এস আমরা েযন
অযথা অহঙ্কার না কির, পরস্পরেক জ্বালাতন ও িহংসা না কির৷

6
এেক অপরেক সাহাযয্ কেরা

1আমার ভাই ও েবােনরা, েতামােদর মেধয্ েকউ যিদ হঠাৎ পােপ
পেড় তেব েতামরা যঁারা আিত্মক ভাবাপন্ন তারা অবশয্ই তােক িঠক
পেথ আনেত সাহাযয্ করেব৷ একাজ অতয্ন্ত নম্রভােব করেত হেব;
িকন্তু েতামরা িনেজরাও সাবধােন েথেকা, পােছ েতামরাও পরীক্ষায়
পড়৷ 2 েতামরা এেক অপেরর ভার বহন কর, এই রকম করেল বাস্তেব
খ্রীেষ্টর িবিধ-বয্বস্থাই পালন করেব৷ 3 েকান বয্িক্ত যিদ প্রকৃতপেক্ষ
ভাল না হেয়ও িনেজেক অনয্েদর েথেক ভাল মেন কের তাহেল েস
িনেজেক প্রতারণা করেছ৷ 4 অপর েলােকর সেঙ্গ িনেজর তুলনা না
কের প্রেতয্েকর উিচত িনেজর কাজ যাচাই কের েদখা, তেব েস যা
করেছ তাই িনেয় গবর্ করেত পারেব৷ 5 কারণ প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার
িনেজর দািয়ত্ব িনেত হেব৷

েযমন বুনেব েতমন কাটেব
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6 েয বয্িক্ত িশক্ষেকর কাছ েথেক ঈশ্বেরর বাতর্ ার িবষেয় িশক্ষা লাভ
কের, তার উিচত েসই িশক্ষকেক তার সমস্ত উত্তম িবষেয়র সহভাগী
কের প্রিতদান েদওয়া৷কারণ প্রেতয্ক বয্িক্তেক তার িনেজর দািয়ত্ব
িনেত হেব৷

7 েতামরা িনেজেদর েবাকা বািনও না৷ ঈশ্বরেক ঠকােনা যায় না৷
েযমন বুনেব, েতমন কাটেব৷ 8 েয িনজ পাপ প্রকৃিতর বীজ েরাপন
কের েস তার েথেক সংগ্রহ করেব৷ িকন্তু েয পিবত্রআত্মার বীজ বুনেব
েস পিবত্র আত্মার কাছ েথেক অনন্ত জীবন পােব৷ 9ভাল কাজ করেত
করেত আমরা েযন ক্লান্ত না হেয় পিড়, কারণ িনরুিপত সমেয় আমরা
ফসল রূেপ অনন্ত জীবন পাব৷ হাল ছাড়েল চলেব না৷ 10 সুেযাগ
েপেল আমােদর সব েলােকর প্রিত ভাল কাজ করা উিচত, িবেশষ
কের িবশ্বাসীর গৃেহর পিরজনেদর প্রিত৷

েপৗেলর িচিঠর েশষ কথা
11 েদখ কত বড় বড় অক্ষের িনেজর হােত আিম এই চূড়ান্ত

কথাগুিল িলখিছ৷ 12 যারা েতামােদর সুন্নত করার েচষ্টায় আেছ
তােদর উেদ্দশয্ অনয্েদর কােছ নাম েকনার৷ তারা এটা কের যােত
খ্রীেষ্টর কু্রেশর জনয্ তারা অতয্াচািরত না হয়৷ 13 যারা সুন্নত কেরেছ
তারা িনেজরাও িবিধ-বয্বস্থা িঠক মেতা পালন কের না অথচ তারাই
েতামােদর সুন্নত করােত চাইেছ; উেদ্দশয্, েতামােদর সুন্নত করােনার
মাধয্েম বশ করেত পারেল এই কাজ িনেয় তারা গবর্ করার সুেযাগ
পােব৷

14 শুধু আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর কু্রশ ছাড়া আমার গবর্ করার
মেতা িকছুই েনই৷ যীশুর কু্রশীয় মৃতুয্র দ্বারা আিম জগেতর কােছ
কু্রশিবদ্ধ আর জগত আমার কােছ কু্রশিবদ্ধ৷ 15কােরা সুন্নত করা হল
িক হল না েসটা বড় িবষয় নয় িকন্তু এটা জরুরী েয এক নতুন সৃষ্টি
েহাক্৷ 16 ঈশ্বেরর েলােকরা যারাই এই িনয়ম মােন তােদর ওপর শািন্ত
ও দয়া বির্ষত েহাক্◌্৷
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17 িচিঠ েলখা েশষ করার আেগ আমার অনুেরাধ, েযন েকউ আর
আমােক কষ্ট না েদয়, কারণ ইিতমেধয্ই আিম আমার েদেহ খ্রীেষ্টর
ক্ষত িচহ্ন বহন করিছ৷

18আমার ভাই ও েবােনরা, আিম প্রাথর্না কির েয প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর
অনুগ্রহ েতামােদর আত্মার মেধয্ িবরাজ করুক৷ আেমন৷
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