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The Epistle of Paul the
Apostle to the Galatians

ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଅଟି , ଏହା ଆଦ୍ୟ

ମ ଳୀର ସବର୍ ସ ତି ମତ ଥିଲା। ଏସି ଆ ମହାେଦଶକୁ ପାଉଲ
ପ୍ର ଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ାେର େସ ଦକି୍ଷଣ ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀଗଣକୁ
ପ୍ର ାର କରିବାେର ସାମିଲ େହାଇ େସହି ମ ଳୀଗଣକୁ ଏହି ପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ। କରି ୀୟ ଏବଂ େରାମ ସଦୃଶ ଗାଲାତୀୟ ଏକ ସହର
ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ େରାମ ପ୍ର େଦଶ ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ଅେନକ
ସହର ଏବଂ ଅେନକ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। େଯଉଁ ଗାଲାତୀୟ
ବି ାସୀମାନ ୁ ପାଉଲ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ େସମାେନ ପାଉଲ ାରା
ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 48 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ସ ବତଃ ଏହି ପତ୍ର କୁ ଆି ୟଖିଆେର ଗାଲାତୀୟ

ମ ଳୀକୁ େଲଖିଛି , େଯେହତୁ ଏହା ତାହା ର ମୁଖ୍ୟ ନିବାସ ଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର ଗାଲାତୀୟ ପ୍ର େଦଶର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ଥିବା

ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇ ଥିଲା (ଗାଲା. 1:1-2)।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିବାର ଉେ ଶ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଭୁ ଲ

ସୁସମାଚାରକୁ ଖ ନ କରିବା ଥିଲା, େଯଉଁ ସୁସମାଚାରେର
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା ନିମେ
ସୁ ତ ବିଧି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅେଟ ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ
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େସମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର କୃତ ଆଧାର ବିଷୟେର ରଣ କରାଇବା
ଥିଲା। ପାଉଲ ନିଜର େପ୍ର ରିତ ପଦର ଅଧିକାର ଭାବେର
ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରିଥିେଲ ଏବଂ େସ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିବା ସୁସମାଚାରର
ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ର ମାଣିତ କରିଥିେଲ। ଏହା େକବଳ ଅନୁଗ୍ର ହେର ବି ାସ
ାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଧାମ କ ଗଣିତ େହେବ ଏବଂ େକବଳ

ବି ାସ ାରା େସମାେନଆ ା ାଧୀନତାେର ନୂତନଜୀବନଯାପନ
କରିେବ।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ାଧୀନତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-10
2. ସୁସମାଚାରର ଦୃଢ଼ୀକରଣ — 1:11-2:21
3. ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବା — 3:1-4:31
4. ଜୀବନେର ବି ାସ ଓ ାଧୀନତାର ଅଭ୍ୟାସ — 5:1-6:18

ଅଭିବାଦନ
1 ମୁଁ ପାଉଲ, ଜେଣ େପ୍ର ରିତ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁେହଁ, କି ା

ମନୁଷ୍ୟମାନ ାରା ନୁେହଁ, କି ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଏବଂ େଯଉଁ
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା
ାରା, 2 ଆଉ େମାହର ସା େର ଥିବା ଭାଇ ସମେ ଗାଲାତୀୟ

ଅ ଳେର ଥିବା ମ ଳୀ-ସମୂହକୁ ପତ୍ର ; 3ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର
ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ;
4 େସ ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ଏହି ପାପମୟ
ଜଗତରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ପାପ
ନିମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଦାନ କେଲ; 5 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର େଗୗରବ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।

ଏକମାତ୍ର ସୁସମାଚାର
6 ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହେର େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ କେଲ,

ତାହା ଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ େହାଇ ଅନ୍ୟ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ତି ଅନୁର େହଉଅଛ, ଏଥିେର ମୁଁ ଚମୃ ତ
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େହଉଅଛି; 7ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁ ା ନୁେହଁ, େକବଳେକେତକ
ତୁ ମାନ ୁ ଅି ର କରୁ ଅଛି ଓ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ
କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି । 8 କି ୁ େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଆେ ମାେନ କି ା
ଗର୍ ରୁ ଦୂତ େହେଲ ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କେର, େତେବ େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର େହଉ। 9 େଯପରି ଆେ ମାେନ
ପୂବର୍ େର କହିଅଛୁ, େସହିପରି ମୁଁ ଏେବ ଆଉ ଥେର କହୁ ଅଛି,
େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ତା ବ୍ୟତୀତ
ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ପ୍ର ଚାର କେର, େତେବ େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର େହଉ। 10 ମୁଁ କି ଏେବ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କି ା ଈଶ୍ବ ର ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଯ କରୁ ଅଛି?
ଅବା ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ କି ସ ୁ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ
ଏେବ ସୁ ା ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ସ ୁ କରୁ ଥାଆି , େତେବ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ର
ଦାସ ହୁ ଅି ନାହିଁ।

ପାଉଲ ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆହୂ ତ
11 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ସୁସମାଚାର େମାʼ ାରା

ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, େସ ସ େର ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛି େଯ,
ତାହା ମନୁଷ୍ୟରମତାନୁସାେର ନୁେହଁ; 12େଯଣୁ ମୁଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
ପାଇ ନାହିଁ କିଅବା ଶିକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, କି ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ାରା ପାଇଅଛି। 13 ପୂେବର୍ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ େର େମାହର
ଆଚରଣ ସ େର ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଅଛ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ
କି ଅତିରି ଭାବେର ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲି ଓ ତାହା ଉି କରିବାକୁ
େଚ ା କରୁ ଥିଲି, 14 ଆଉ, େମାହର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପର ରାଗତ
ରୀତିନୀତି ନିମେ ଅତ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ େମାହର ସମବୟ
ଜାତି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଅେନକ ଠାରୁ ବଳି ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ େର
ଅଗ୍ର ସର େହଉଥିଲି। 15 କି ୁ େଯ େମାହର ମାତା ଉଦରରୁ
େମାେତ ପୃଥକ୍ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହେର େମାେତ ଆ ାନ
କେଲ, 16 େସ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ େମାʼ ଠାେର ପ୍ର କାଶ
କରିବା ନିମେ ସ ୁ େହେଲ, େଯପରି ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
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ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେର, େସେତେବେଳ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େକୗଣସି ପରାମଶର୍ ନ େନଇ 17 କିଅବା େମାʼ ପୂବର୍ େର ନିଯୁ
େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟକୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ନ ଯାଇ େସହିକ୍ଷଣି
ଆରବ େଦଶକୁ ବାହାରିଗଲି; ପୁନ ମୁଁ ଦେ ଶକ ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ି
ଆସି ଲି। 18 ତାହା ପେର ତିନି ବଷର୍ ଉ ାେର ମୁଁ ପିତର ସହିତ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଗଲି ଓ ତାହା
ସହିତ ପ ର ଦିନ ରହିଲି। 19 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଭାଇ ଯାକୁବ ଛଡ଼ା
େପ୍ର ରିତମାନ ର ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ େଦଖିଲି ନାହିଁ। 20 ମୁଁ େଯଉଁ
ସବୁ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ େଲଖୁଅଛି, େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର
କହୁ ଅଛି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ 21 ପେର ମୁଁ ସି ରିୟା ଓ କିଲିକିୟା
ଅ ଳକୁ ଗଲି। 22 ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତ ମ ଳୀ-ସମୂହ
ନିକଟେର ମୁଁ ବ୍ୟି ଗତ ଭାବେର ପରିଚିତ ନ ଥିଲି; 23 େସମାେନ
େକବଳ ଶୁଣୁଥିେଲ, ଏବଂ େଯଉଁ ବ୍ୟି ପୂେବର୍ ଆ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା
କରୁ ଥିେଲ, ଏବଂ ଥେର େଯଉଁ ବି ାସମତକୁ ଉି କରିବାକୁ େଚ ା
କରୁ ଥିେଲ, େସ ଏେବ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି ; 24 ଆଉ
େସମାେନ େମାʼ ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିେଲ।

2
ପାଉଲ େପ୍ର ରିତମାନ ାରା ଗୃହୀତ

1 ତାହା ପେର ଚଉଦ ବଷର୍ ଗତ ହୁ ଅେ , ମୁଁ ବ ର୍ ା ସହିତ
ପୁନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଗଲି, ତୀତସ ୁ ମଧ୍ୟ ସା େର
େଘନିଯାଇଥିଲି। 2 ମୁଁ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପ୍ର ା େହାଇ ଗମନ କଲି;
ଆଉ ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରୁ ଅଛି, ତାହା େସମାନ ୁ ବୁଝାଇେଦଲି, କି ୁ େମାହର ପୂବର୍
ଅବା ବ ର୍ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ େଯପରି ବିଫଳ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
େଯଉଁମାେନ ସ ାନ େଯାଗ୍ୟ, େକବଳ େସମାନ ୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେର
ବୁଝାଇଲି। 3 ମାତ୍ର େମାହର ସ ୀ ତୀତସ, େଯ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ
ଥିେଲ, େସ ସୁ ା ସୁ ତ େହବା ନିମେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ;
4 ଆ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆନୀତ େକେତ ଜଣ ଭ ଭ୍ର ାତା ସକାେଶ
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ଏପରି େହଲା; ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେରଆ ମାନ ର େଯଉଁ ାଧୀନତା
ଅଛି, ଚର ରୂ େପ େସଥିର ଛିଦ୍ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଆ ମାନ ୁ
ଦାସ ର ବ ନେର ଆବ କରିବା ନିମେ େସମାେନ ଗୁ େର
ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ; 5 କି ୁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ େଯପରି ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ାୟୀ େହାଇ ରେହ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଦେ ମାତ୍ର
ଅଧୀନତା ୀକାର କରି େସମାନ ର ବଶବ ର୍ ୀ େହାଇ ନ ଥିଲୁ।
6 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ େବାଲି ଖ୍ୟାତ (େସମାେନ କି
ପ୍ର କାର େଲାକ ଥିେଲ, େସଥିେର େମାହର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ;
ଈଶ୍ବ ର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି ନାହିଁ), େସହି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ
ବ୍ୟି ମାେନ େମାେତ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ନାହିଁ, 7 ବରଂ
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ପିତର ୁ
େଯପରି ସୁ ତିପ୍ର ା ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର, େମାେତ େସହିପରି
ଅସୁ ତିପ୍ର ା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିବାର ଭାର ଅପ ତ େହାଇଅଛି, 8 (କାରଣ ସୁ ତିମାନ
ନିକଟେର େପ୍ର ରିତପଦର କମର୍ କରିବା ନିମେ େଯ ପିତର ୁ ସକ୍ଷମ
କେଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର େସହି କମର୍ କରିବାକୁ େସ
େମାେତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କେଲ), 9 ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େମାେତ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ବିଷୟ ବୁଝିେଲ, େସେତେବେଳ
ରୂ େପ ଖ୍ୟାତ ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ େମାେତ ଓ ବ ର୍ ା ୁ
ସହଭାଗିତାର ଦକି୍ଷଣ ହ ପ୍ର ଦାନ କେଲ, େଯପରି ଆେ ମାେନ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଓ େସମାେନ ସୁ ତିମାନ
ମଧ୍ୟେର କାଯର୍ ୍ୟ କରି ; 10 ଆେ ମାେନ େଯପରି ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ
ରଣ କରୁ , େକବଳ ଏହା େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ କହିଥିେଲ; ତାହା
କରିବା ନିମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଥିଲି।

ପିତର ୁ ପାଉଲ ର ଅନୁେଯାଗ
11 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େକୖଫା ଆି ୟଖିଆକୁ ଆସି ଥିେଲ,

େସେତେବେଳ ମୁଁ ମୁଖ ଉପେର ତାହା ୁ ଅନୁେଯାଗ କଲି, କାରଣ
େସ େଦାଷୀ ଥିେଲ। 12 େଯଣୁ ଯାକୁବ ଠାରୁ େକେତକ ଜଣଆସି ବା
ପୂେବର୍ େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରୁ ଥିେଲ,
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କି ୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େସ
ସୁ ତି ବି ାସୀମାନ ଭୟେର େସମାନ ର ସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍ ରଖିେଲ। 13ଆଉ,ଅବଶି ଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ େସହି ପ୍ର କାେର କପଟ ବ୍ୟବହାର କେଲ,
ଏପରିକି ବ ର୍ ା ସୁ ା େସମାନ କପଟେର ପଡ଼ିଗେଲ। 14 କି ୁ
େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, େସମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ
ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହାି , େସେତେବେଳ
ମୁଁ ସମ ସାକ୍ଷାତେର େକୖଫା ୁ କହିଲି, ତୁ େ ଯିହୁ ଦୀ େହାଇ
ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ପରି ବ୍ୟବହାର କର, େତେବ ତୁ େ କିପରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଅଛ?

ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ
15 ଆେ ମାେନ ଜନ୍ମ େର ଯିହୁ ଦୀ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପାପୀ େନାହଁୁ ,

16 ତଥାପି େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ
ଗଣିତ ନ େହାଇ େକବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା
େଯ ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ, ଏହା ଜାଣି ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ କରିଅଛୁ, େଯପରି େମାଶା ବ୍ୟବ ାର
କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ ନ େହାଇ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ
ାରା ଧାମ କଗଣିତ େହଉ;କାରଣେମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍
ାରା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ ଗଣିତ େହବ ନାହିଁ। 17 କି ୁ

ଖ୍ର ୀ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାକୁ େଚ ା କରି ଆେ ମାେନ
ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାପୀ େବାଲି େଦଖାଗଲୁ, େତେବ ଖ୍ର ୀ କି ପାପର
େସବକ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 18 କାରଣ ମୁଁ େଯଉଁ
େଯଉଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଭାି ଅଛି, େସହିସବୁ ଯଦି ଆଉ ଥେର
ନିମର୍ ାଣ କେର, େତେବ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ କରୁ ଅଛି।
19େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେରଜୀବିତ େହବା ନିମେ ମୁଁ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ାରା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇଅଛି। 20 ମୁଁ
ଖ୍ର ୀ ସହିତ କଶେର ହତ େହାଇଅଛି; ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁେହଁ,
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ମାତ୍ର ଖ୍ର ୀ େମାʼ ଠାେର ଜୀବିତ ଅଛି ; ପୁଣି, ମୁଁ ଶରୀରେର ଥାଇ
ବ ର୍ ମାନ େଯଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଅଛି, ତାହା ବି ାସେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େମାେତ େପ୍ର ମ କରି େମାʼ ନିମେ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍
କେଲ, ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରି ଯାପନ କରୁ ଅଛି। 21 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର
ଅନୁଗ୍ର ହକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା
ଧାମ କତା ଲାଭ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା
ବୃଥା।

3
ବି ାସ ଅବା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ ାରା ଧାମ କତା

1 େହ ନିେବର୍ ାଧ ଗାଲାତୀୟମାେନ, କିଏ ତୁ ମାନ ୁ େମାହିତ
କଲା? ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ସ ୁଖେର ତ କଶେର ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ଚିତ୍ର ଅି ତ େହାଇଥିଲା। 2 ମୁଁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ େକବଳ ଏହା
ଜାଣିବାକୁ ଇ ା କେର, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର
କମର୍ େହତୁ ନା ବି ାସେର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ ପବିତ୍ର ଆ ା
ପାଇଥିଲ? 3ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏପରି ନିେବର୍ ାଧ? ପବିତ୍ର ଆ ାେର
ଆର କରି ତୁ େ ମାେନ କି ଏେବ ଶରୀରେର ସି େହବାକୁ
ଯାଉଅଛ? 4ତୁ େ ମାେନ କି ବ୍ୟଥର୍ େର ଏେତ େ ଶେଭାଗକରିଅଛ?
ତାହା କଅଣ ପ୍ର କୃତେର ବୃଥା? 5 ଅତଏବ, େଯ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର
ଆ ା ଦାନ କରି , ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ମହତର କାଯର୍ ୍ୟ
ସାଧନ କରି , େସ କି େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ େହତୁ ତାହା
କରି ନା ବି ାସେର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ କରି ? 6 େଯପରି
ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର ୁ ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା
ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା। 7ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ବି ାସୀ,
େସମାେନ ଅବ୍ର ହାମ ର ସ ାନ। 8ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ
ବି ାସ େହତୁ ଧାମ କଗଣନା କରିେବ,ଏହା ଧମର୍ ଶା ପୂବର୍ ରୁ େଦଖି
ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି କହିେଲ, “ତୁ
େଦଇ ସମ ଜାତି ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ।” 9 ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ
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ବି ାସୀ, େସମାେନ ବି ାସର ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ସହିତ ଆଶୀବର୍ ାଦ
ପ୍ର ା ହୁ ଅି ।

ଧାମ କ ବି ାସ ାରା ବି ବ
10କାରଣ େଯେତ େଲାକ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ କରି ,

େସମାେନ ଶାପଗ୍ର , େଯଣୁ େଲଖାଅଛି, “େଯ େକହି େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ପୁ କେର ଲିଖିତ ସମ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
େସଥିେର ନିତ୍ୟ ପ୍ର ବୃ ନ ହୁ ଏ, େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର ।” 11 େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ାରା େକହି େଯ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଧାମ କ ଗଣିତ
ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଏହା ତ ପବିତ୍ର ଶା େର , “କାରଣ ଧାମ କ
ବି ାସ ାରା ବି ବ।” 12 ଆଉ ବି ାସ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମୂଳ
ବିଷୟ ନୁେହଁ; େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମୂଳ ବିଷୟ ଏହି, େଯ ଏହିସବୁ
ପାଳନ କେର, େସ େସଥିେର ବି ବ। 13 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ଅବ୍ର ହାମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ େଯପରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ବେ ର୍ ,
ପୁଣି ଆେ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଆ ା ପ୍ର ା
େହଉ, 14 ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ର ୀ ଆ ମାନ ନିମେ ଅଭିଶ େହାଇ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଭିଶାପରୁ ଆ ମାନ ୁ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ମୁ
କେଲ; କାରଣ େଯପରି ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, େଯ େକହି
ଖୁ େର ଟ ାଯାଏ, େସ ଅଭିଶ ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଏବଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
15 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କହୁ ଅଛି; ଚୁ ି

ମନୁଷ୍ୟ ାରା କରାଗେଲ ସୁ ା େଯେତେବେଳ ତାହା ି ରୀକୃତ
ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ େକହି ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିପାେର ନାହିଁ
ବା େସଥିେର କିଛି େଯାଗ କରିପାେର ନାହିଁ। 16 ଅବ୍ର ହାମ ଓ
ତାହା ସ ାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ ଉ େହାଇଥିଲା। ଅେନକ ୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ ାନମାନ ୁ େବାଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ୁ ଜଣ ୁ
ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁ ର ସ ାନକୁ େବାଲି କୁହାଯାଏ।
17 େମାହର ଭାବ ଏହି, େଯଉଁ ନିୟମ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ପୂବର୍ ରୁ
ି ରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ ପେର ଦିଆଯାଇଥିବା
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େମାଶା ବ୍ୟବ ା ତାହା ବ୍ୟଥର୍ କେର ନାହିଁ, େଯପରି ତ ାରା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଳ କରାଯାଏ। 18 କାରଣ ଅଧିକାର ଯଦି େମାଶା
ବ୍ୟବ ାମୂଳକ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାମୂଳକ ନୁେହଁ; କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ାରା ଅବ୍ର ହାମ ୁ ତାହା ଦାନ କରିଅଛି । 19 େତେବ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? େଯଉଁ ସ ାନ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା
ଆଜ୍ଞାଲ ନ େହତୁ େଯାଗ କରାଗଲା, ପୁଣି, ତାହା ଦୂତମାନ ାରା
ଜେଣ ମଧ୍ୟ ହ େର ାପିତ େହାଇଥିଲା। 20 ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ
ପକ୍ଷର ପ୍ର ତିନିଧି ନୁହଁି , କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଏକ।

ବ୍ୟବ ାର ଉେ ଶ୍ୟ
21େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ା କି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହର ବିରୁ ?

ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ; କାରଣ ଯଦି ଜୀବନ େଦବାକୁ ସମଥର୍
ଏପରି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଦିଆଯାଇଥାଆ ା, େତେବ ଧାମ କତା
ପ୍ର କୃତେର େମାଶା ବ୍ୟବ ାମୂଳକ ହୁ ଅ ା। 22 କି ୁ େଯପରି ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବି ାସ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ
ଦିଆଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଧମର୍ ଶା ସମ ବିଷୟକୁ ପାପର ଅଧୀନ
େବାଲି ଗଣନା କରିଅଛି। 23 ମାତ୍ର େସହି ବି ାସ ଆସି ବା ପୂେବର୍ ,
ପ୍ର କାଶିତ େହବାକୁ ଯାଉଥିବା େସହି ବି ାସ ପ୍ର ାି ଉେ ଶ୍ୟେର,
ଆେ ମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନେର ବ ୀ େହାଇ ରକି୍ଷତ
େହଉଥିଲୁ। 24ଏହି ପ୍ର କାେର ବି ାସ େହତୁ ଆ ମାନ ର ଧାମ କ
ଗଣିତ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ , େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଆ ମାନ ର ଶିକ୍ଷକ ରୂ ପ େହାଇଥିଲା। 25 କି ୁ ଏେବ
େସହି ବି ାସ ଉପି ତ େହଲା ପେର ଆେ ମାେନ ଆଉ େସହି
ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନେର ନାହଁୁ । 26 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମେ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ର ସ ାନ େହାଇଅଛ;
27 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ଖ୍ର ୀ ଉେ ଶ୍ୟେର
ବାି ଜିତ େହାଇଅଛ, ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଖ୍ର ୀ ୁ ପରିଧାନ
କରିଅଛ। 28 ଯିହୁ ଦୀ କି ଗ୍ର ୀକ୍ , ଦାସ କି ାଧୀନ, ପୁରୁ ଷ କି
ୀ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଛିର ହିଁ ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ, କାରଣ
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ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ େ ମାେନ ଏକ। 29ଆଉ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତ ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶ, ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ଅନୁସାେର ଉ ରାଧିକାରୀ।

4
ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉ ରାଧିକାରୀ

1 କି ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି, େଯେତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ରାଧିକାରୀ
ନାବାଳକ ଥାଏ, େସେତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ସମ ବିଷୟର
କ ର୍ ା େହେଲ େହଁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଦାସଠାରୁ ଭି ନୁେହଁ,
2 କି ୁ ପିତା ନିରୂ ପିତ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଅଭିଭାବକ ଓ
େବବ ର୍ ାମାନ ଅଧୀନେର ଥାଏ। 3 େସହିପରି ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ
େଯେତେବେଳ ଧମର୍ େର ନାବାଳକ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଜଗତର
େମୗଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ଥିଲୁ 4 କି ୁ କାଳ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ ,
ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ; େସ ୀଜାତ
େହାଇ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ େହେଲ, 5 େଯପରି େସ ମୂଲ୍ୟ
େଦଇ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଧୀନ େଲାକମାନ ୁ ମୁ କରି , ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ ପୁତ୍ର ର ଅଧିକାରପ୍ର ା େହଉ। 6 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ପୁତ୍ର , ଏଥିସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆ ା ୁ
ଆ ମାନ ହୃ ଦୟକୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ; େସହି ଆ ା ଆ ା, ପିତଃ
େବାଲି ଡାକି । 7ଏଣୁ ତୁ େ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ, କି ୁ ପୁତ୍ର , ପୁଣି, ଯଦି
ପୁତ୍ର , େତେବ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ଉ ରାଧିକାରୀ।

ଗାଲାତୀୟମାନ ନିମେ ପାଉଲ ଉଦ୍ ବି ତା
8 ମାତ୍ର ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ ନ ଜାଣି, େଯଉଁମାେନ

ପ୍ର କୃତେର ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି , େସମାନ ର ଦାସ ଥିଲ; 9 କି ୁ ଏେବ
ଈଶ୍ବ ର ପରିଚୟ ପାଇଅଛ; ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ାରା ପରିଚିତ
େହାଇଅଛ, େତେବ କିପରି ଆଉ ଥେର ଦୁବର୍ ଳ ଓ ଅକି ନ େମୗଳିକ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି େଫରିଯାଇ ପୁନବର୍ ାର େସହି ସବୁର ଦାସ େହବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଅଛ? 10 ତୁ େ ମାେନ ବିେଶଷ ବିେଶଷ ଦିନ, ମାସ,
ପବର୍ ଓ ବଷର୍ ପାଳନ କରିଥାଅ। 11 ତୁ ମାନ ନିମେ ମୁଁ େଯଉଁ
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ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି, କାେଳ ତାହା ବ୍ୟଥର୍ ହୁ ଏ, ତୁ ମାନ ସ େର
େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି। 12 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପରି ହୁ ଅ, କାରଣ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ପରି େହାଇଅଛି। ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତି େକୗଣସି
ଅନ୍ୟାୟକରିନାହଁ। 13 କି ୁ ତୁ େ ମାେନଜାଣ େଯ,ଶାରୀରିକପୀଡ଼ା
େହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଥମ ଥର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିଥିଲି 14ଆଉ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ରୂ ପ େମାହର ଶାରୀରିକ
ଅବ ା ତୁ େ ମାେନ ତୁ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ, କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଜେଣ ଦୂତ ରୂ େପ, ଏପରିକି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ
ରୂ େପ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କଲ। 15 େତେବ ତୁ ମାନ ର େସହି
ଆନ କାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି
େଯ, ସ ବ େହାଇଥିେଲ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଚକୁ୍ଷ
ଉ ାଟନ କରି େମାେତ େଦଇଥାଆ । 16 ଅତଏବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁ ମାନ ର ଶତ େହାଇଅଛି? 17 େସମାେନ ତ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ, କି ୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ର ାୟେର ନୁେହଁ,
ବରଂ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େସମାନ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ହୁ ଅ,
ଏଥିନିମେ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େମାʼଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିବାକୁ ଇ ା
କରୁ ଅଛି । 18େକବଳ ମୁଁତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବା ସମୟେର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟେର ଉ ମ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହବା ଭଲ।
19 େହ େମାହର ପିଲାମାେନ, େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାେର ଖ୍ର ୀ
ମୂ ମାନ େହାଇ ନାହାି , େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ସକାେଶ ମୁଁ
ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ସବ େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛି। 20 ମୁଁ େଯପରି
ବ ର୍ ମାନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ଅନ୍ୟ ଭାବେର
କଥା କହିପାରି , ଏହା େମାହର ଇ ା; କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ବିଷୟେର ହତବୁି େହଉଅଛି।

ହାଗାର ଓ ସାରା ଉଦାହରଣ
21 େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ େଯ

ତୁ େ ମାେନ, େମାେତ କୁହ ତ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହଁ? 22କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
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ଅବ୍ର ହାମ ର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଜେଣ ଦାସୀଠାରୁ ଓ ଆଉ ଜେଣ
ାଧୀନା ୀଠାରୁ ଜାତ। 23 େଯ ଦାସୀର ପୁତ୍ର , େସ ଶାରୀରିକ
ଭାବାନୁସାେର ଜାତ େହଲା; ମାତ୍ର େଯ ାଧୀନା ୀର ପୁତ୍ର , େସ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବଳେରଜାତେହଲା। 24ଏହିସମ କଥାରରୂ ପକଅଥର୍ ଅଛି,
କାରଣ ଏହି ୀମାେନ ଦୁଇଟି ନିୟମ ରୂ ପ; େଗାଟିଏ ନିୟମ ସୀନୟ
ପବର୍ ତରୁ ଉ , ତାହା ଦାସ ନିମେ ସ ାନ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ,
ହାଗାର େସଥିର ନିଦଶର୍ ନ। 25 ହାଗାର, ଏହି ଶ ଆରବ େଦଶେର
ସୀନୟପବର୍ ତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି,ତାହା ବ ର୍ ମାନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ସମତୁ ଲ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଆପଣା ସ ାନମାନ ସହିତ ଦାସ େର
ରହିଅଛି। 26 କି ୁ ଊ ର୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ାଧୀନା, େସ ଆ ମାନ
ଜନନୀ; 27 େଯଣୁ େଲଖାଅଛି,
“ଆେଗା ବେ ୍ୟ, ଅପ୍ର ସୂେତ,

ଆନ କର,
ଆେଗା ପ୍ର ସବେବଦନା ରହିେତ,

ଉ ରେର ଜୟ ନି କର;
କାରଣ ସଧବାର ସ ାନଠାରୁ ଅନାଥର ସ ାନ ଅଧିକ।”

28 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ ହାକ ପରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର
ସ ାନ। 29 କି ୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର େଯ ଜାତ, େସ େଯପରି
େସସମୟେରଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଅନୁସାେର େଯଜାତ,ତାହା ୁ ତାଡ଼ନା
କରୁ ଥିଲା, େସହିପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଘଟୁ ଅଛି। 30 ମାତ୍ର ଶା କଅଣ
କୁେହ? ଦାସୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର କୁ ବାହାର କରିଦିଅ; କାରଣ ଦାସୀର
ପୁତ୍ର ାଧୀନା ୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ।
31ଅତଏବ, ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ଦାସୀର ସ ାନ େନାହଁୁ , କି ୁ
ାଧୀନା ୀର ସ ାନ।

5
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ାଧୀନତା

1 ାଧୀନତା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆ ମାନ ୁ ମୁ କରିଅଛି ; ଅତଏବ
ି ର େହାଇ ରୁ ହ ଏବଂ ଦାସ ଜୁଆଳିେର ଆଉ ଥେର େଯାଚା
ନ ଯାଅ। 2 େଦଖ, ମୁଁ ପାଉଲ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଯଦି
ତୁ ମାନ ର ସୁ ତ ହୁ ଏ, େତେବ ଖ୍ର ୀ ାରା ତୁ ମାନ ର
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େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ସୁ ତ ପ୍ର ା େହଉଥିବା
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ପୁନବର୍ ାର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି େଯ, େସ ସମ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବା ନିମେ ଦାୟୀ। 4 ତୁ େ ମାେନ
େଯେତ େଲାକ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାକୁ
ଚାହଁୁ ଅଛ,ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ବି ି େହାଇଅଛ,ତୁ େ ମାେନ
ଅନୁଗ୍ର ହରୁ ପତିତ େହାଇଅଛ। 5 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ା ାରା ବି ାସ େହତୁ ଧାମ କତା ପ୍ର ାି ର ଆଶାେର ଅେପକ୍ଷା
କରୁ ଅଛୁ। 6 େଯଣୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ସୁ ତ କି ଅସୁ ତ
କିଛି ନୁେହଁ, କି ୁ େପ୍ର ମେର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ବି ାସ ହିଁ ସାର।
7 ତୁ େ ମାେନ ତ ଉ ମ ରୂ େପ େଦୗଡ଼ୁଥିଲ; କିଏ ତୁ ମାନ ୁ
ବାଧା େଦଲା େଯ, ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଅଛ? 8 ତୁ ମାନ
ଆ ାନକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଏହି ପ୍ର ବ ର୍ ନା ଆସି ନାହିଁ। 9 ଅ
ଖମୀର ପି ୁଳାଯାକ ଖମୀରମୟ କରିଦିଏ। 10 ତୁ େ ମାେନ େଯ
ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦୃଢ଼ ବି ାସ କରୁ ଅଛି; କି ୁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଅି ର
କରୁ ଅଛି, େସ େଯେକହି େହଉ, ଆପଣାର ଦ ବହନ କରିବ।
11 କି ୁ େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦି ମୁଁ ଏେବ ସୁ ା ସୁ ତ ବିଧି ପ୍ର ଚାର
କରୁ ଅଛି, େତେବ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଯାଏଁ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରୁ ଅଛି?
ତାହାେହେଲ କଶ ତ ଆଉ ବି ର କାରଣ ନୁେହଁ। 12 େଯଉଁମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ଅି ର କରୁ ଅଛି , େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ଅ ହୀନ େହେଲ,
ଭଲ ହୁ ଅ ା। 13କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ାଧୀନତା
ନିମେ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ; େକବଳ ତୁ ର ାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ
ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମେ ସୁେଯାଗ ରୂ େପ ବ୍ୟବହାର ନ କର,
ବରଂ େପ୍ର ମେର ପର ରର େସବା କର। 14କାରଣ ସମ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଏହି େଗାଟିଏ ବାକ୍ୟେର ସି ହୁ ଏ, “ତୁ େ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର।” 15 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି
କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି େହାଇ ପର ରକୁ ଗ୍ର ାସ କର, େତେବ ସାବଧାନ,
େଯପରି ପର ର ାରା ବିନ ନ ହୁ ଅ।

ଆ ା ାରା ଆଚରଣ
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16 େମାହର ଭାବ ଏହି, ଆ ା ାରା ଆଚରଣ କର,
ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂ ର୍ କରିବ
ନାହିଁ। 17 କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆ ା ପ୍ର ତିକୂଳ, ଆଉ
ଆ ା ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ର ତିକୂଳ, େଯଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପର ରର
ବିପରୀତ; ଫଳତଃ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ଇ ା କର, େସହିସବୁ
କରିପାର ନାହିଁ। 18 କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା
ାରା ପରିଚାଳିତ ହୁ ଅ, େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ ନୁହଁ।

19 ଶରୀରର କାଯର୍ ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ତ ରୂ େପ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର,
ଅଶୁଚିତା 20 କାମୁକତା, ପ୍ର ତିମାପୂଜା, ନରହତ୍ୟା, କୁହୁ କ, ଶତତା,
ବିବାଦ, େ ଷ, େକ୍ର ାଧ, ାଥର୍ ପରତା, ଦଳେଭଦ, ମତେଭଦ, ଈଷର୍ ା,
21 ମ ତା, ର ରସ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ର କାର କମର୍ ଗୁଡ଼ାକ; ମୁଁ ପୂବର୍ େର
େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିଲି, େସହିପରି ଆଗରୁ କହୁ ଅଛି େଯ,
େଯଉଁମାେନ ଏହି ସବୁପ୍ର କାର କମର୍ କରି , େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ। 22 କି ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଫଳ
େପ୍ର ମ, ଆନ , ଶାି , ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା, ପେରାପକାରିତା, 23ଭଦ୍ର ତା,
ବି ତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆ ସଂଯମ; ଏହି ସମ ବିରୁ େର େକୗଣସି
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ନାହିଁ। 24 େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର,
େସମାେନ ଶରୀରକୁ େସଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କଶେର
ହତ କରିଅଛି । 25ଯଦି ଆେ ମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଜୀବନ
ପ୍ର ା କରିଅଛୁ, େତେବ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ ।
26 ଆେ ମାେନ ବୃଥା ଗବର୍ ୀ େହାଇ ପର ରକୁ ବିର ନ କରୁ ଓ
ପର ରକୁ ଈଷର୍ ା ନ କରୁ ।

6
ପର ରର ଭାର ବହନ କରିବା

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦି େକହି େକୗଣସି ଅପରାଧେର ଧରାପେଡ଼,
ଆି କ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମୃଦୁ ଭାବେର େସହି ପ୍ର କାର
େଲାକକୁ ସଂେଶାଧନ କର, ପୁଣି, େକଜାଣି ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାେର
ପଡ଼ିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 2ପର ରର
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ଭାର ବହନ କର; ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟବ ା
ସଫଳକରିବ। 3ଯଦି େକୗଣସି େଲାକଅସାର େହେଲେହଁଆପଣାକୁ
ବଡ଼ େବାଲି ମେନକେର, େତେବ େସ ନିଜକୁ ପ୍ର ବ ନା କେର। 4 କି ୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା କମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ , େତେବ େସ ଅନ୍ୟ ସହିତ
ଆପଣାକୁ ତୁ ଳନା କରିବା ାରା ଦପର୍ ନ କରି େକବଳ ନିଜଠାେର
ଦପର୍ ର କାରଣ ପାଇବ; 5 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଭାର
ବହନ କରିବ। 6 କି ୁ େଯ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା ହୁ ଏ, େସ
ଶିକ୍ଷାଦାତା ୁ ସମ ଉ ମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। 7ଭ୍ର ା ନ
ହୁ ଅ; ଈଶ୍ବ ର ବିଦୃପର ପାତ୍ର ନୁହଁି ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁେଣ,
ତାହା ହିଁ କାଟିବ। 8 େଯଣୁ େଯ ଆପଣା ଶରୀର ଉେ ଶ୍ୟେର
ବୁେଣ, େସ ଶରୀରରୁ ଉ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ; କି ୁ େଯ
ପବିତ୍ର ଆ ା ଉେ ଶ୍ୟେର ବୁେଣ, େସ ଆ ା ଠାରୁ ଉ ଅନ
ଜୀବନରୂ ପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। 9ଆେ ମାେନ ଉ ମ କମର୍ କରିବାେର
ା ନ େହଉ; କାରଣ ା େନାହିେଲ ଉପଯୁ ସମୟେର ଶସ୍ୟ
କାଟିବା। 10ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ସୁେଯାଗ ଅନୁସାେର ସମ ର,
ବିେଶଷତଃ, ଏକ ପରିବାରଭୁ ବି ାସୀ ସମ ର ମ ଳ କରୁ ।

େଶଷ ସତକର୍ ବାଣୀ ଓ ଅଭିବାଦନ
11 େଦଖ, କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେର େମାହର ନିଜ ହ େର ମୁଁ

ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଅଛି। 12 େଯଉଁମାେନ ବାହ୍ୟ କି୍ର ୟାକମର୍
ାରା ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସୁ ତ

େହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ; ଖ୍ର ୀ କଶ େହତୁ େସମାେନ େଯପରି
ତାଡ଼ନା େଭାଗ ନ କରି , େକବଳ େସଥିନିମେ ତାହା କରି ।
13କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସୁ ତ ବିଧି ସମଥର୍ ନ କରି , େସମାେନ ନିେଜ
ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ନାହିଁ, ବରଂ େସମାେନ
େଯପରି ତୁ ମାନ ଶରୀର ସ େର ଗବର୍ କରିପାରି , ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସୁ ତ କରାଇବାକୁ ଇ ା କରି । 14 କି ୁ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର କଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁେର
ଦପର୍ କରିବା େମାʼଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ; ତାହା ାରା ଜଗତ େମାʼ
ପ୍ର ତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ର ତି କଶେର ହତ େହାଇଅଛି। 15କାରଣ ସୁ ତ
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କି ା ଅସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, କି ୁ ନୂତନ ସୃି ହିଁ ସାର। 16 ଆଉ,
େଯେତ େଲାକ ଏହି ନିୟମାନୁସାେର ଆଚରଣ କରି , େସମାନ
ଉପେର ଓ ଈଶ୍ବ ର ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାି ଓ ଦୟା ବ ର୍ୁ ।
17ଆଜିଠାରୁ େକହିଆଉ େମାେତକ ନ େଦଉ,କାରଣ ମୁଁ େମାହର
ଶରୀରେର ଯୀଶୁ କ୍ଷତଦାଗ ବହନ କରୁ ଅଛି। 18 େହ ଭାଇମାେନ,
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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