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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ৯ নম্বর িছপারা

আল-গালািতয়া
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত
পাউলুেছ (রা:) িচিঠর আকাের অউ িছপারা েলখছইন। হজরত ইছায়
েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ১৬ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ।
হজরত পাউলুছ বতর্মান তু রস্ক েদশর গালািতয়া এলাকাত িগয়া তবিলগ
করলা, খািল হজরত ইছার উপের ইমান আনেলউ নাজাত িমেল।
অইেল তাইন হন থািক যাওয়ার বােদ কয়জন ইহুিদ েমৗলানা আইয়া
কইলা, খািল ইমান আনেলউ নাজাত িমেল না, এরলেগ ইহুিদ ধমর্
মািফক মু ছা নবীর শিরয়তও মানেত অইেবা। তারার অউ ভন্ডািম তািলম
থািক বাচািনর লািগ তাইন অউ পয়গাম েলখলা।
তাইন বু জাইরা, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীর উপের ইমান
আনেলউ নাজাত পাওয়া যায়, নাজাতর লািগ মু ছার শিরয়ত আমল
করার জরুর নায়। অইেল নাজাতর ফল অইেলা শিরয়তর হুকুমআহকাম মািফক চলা।
অউ জমানার ইহুিদ আর অইনয্ জািতর মােজ কুনু বিন-বনা আিছল
না। ইহুিদ অকেল মেন করতা খািল তারাউ আল্লার মায়ার জািত, তারা
ছাড়া বাদ-বািক হকল মানুষউ েব-দীন আর নাফরমান। অইেল হজরত
পাউলুেছ কইরা, না, ইহুিদ বা অইনয্ জািত এরা হকলউ নাফরমান, কুনু
মানষরউ তাক্কত নাই েষালআনা শিরয়ত আমল করা, এরলািগ হকলউ
লান্নিত বিনেগেছ। েত ইছা আল-মসী ছাড়া বাচার কুনু পথ নাই।
এরমােজ আেছ,
(ক) আল্লাই খু শ-খবির খািল একটাউ ১:১-১০ আয়াত
(খ) হজরত পাউলুছ িকলা সাহািব অইলা ১:১১-২:২১
(গ) শিরয়ত না রহমত? ৩-৪ রুকু
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(ঘ) মু িমন অকলর স্বাধীনতা ৫ রুকু
(ঙ) এেক-অইনয্র আছান কেরা ৬ রুকু

আল্লাই খু শ-খবির খািল একটাউ

1 আিম পাউলুছ, ইছা আল-মসীর একজন সাহািব। আিম কুনু মানষর

হুকুম-পরািমেশ বা কুনু মানষর উিছলায় সাহািব অইিছ না। খািল ইছা
আল-মসী আর আমরার গাইিব বাফ আল্লা, েযইন আল-মসীের মু দর্া
থািক িজন্দা কির তু লছইন, এরার েগছ থািকউ েখলাফিত পাইিছ।
2 আিম আর আমার লগর হকল মু িমন ভাইয়াইেন্ত িমিলয়া, গালািতয়া
েদশর ইছায়ী জমাত অকলর েগেছ অউ ছিহফা খান েলখরাম।
3 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক আর ইছা আল-মসীেয় তু মরাের
রহমত আর শািন্ত দান করউক্কা। 4 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পাকর
মু নশায়, হউ ইছায় আমরার গুনার মািফর লািগ িনজর পিবত্র জান
কুরবািন িদছইন, যােত অউ খারাপ জমানার আত থািক আমরাের
বাচাইতা পারইন। 5 আল্লা পাকর তািরফ হর-হােমশা জাির রউক।
আিমন।
আিম বড় তাইজ্জুব অইেগিছ, আল-মসীর রহেম েযইন ডািকয়া
আিনয়া তু মরাের িনজর বন্দা বানাইছইন, তােন ছািড়য়া তু মরা িকলা
অেতা জলিদ আরক নমু নার খু শ-খবিরর বায় িফিরেগলায়। 7 আসেল
েতা ইটা কুনু খু শ-খবিরউ নায়। অইেল কয়জন মানুষ আেছ, েযতায়
তু মরার ইমান লইয়া েখইড় েখলাইরা, তারা আল-মসীর খু শ-খবিরের
উল্টা-পাল্টা কিরলতা চাইরা। 8 হুেনা, আমরা েয খু শ-খবির তু মরার
েগেছ তবিলগ করিছ, অউ খু শ-খবির ছাড়া দুছরা কুনু খু শ-খবির
যু িদ তু মরার েগেছ তবিলগ করা অয়, ইতা যু িদ আমরা িনেজউ কির,
বা আছমািন কুনু িফিরস্তায় আইয়া করইন, েত অগুর উপের লান্নত
পড়উক। 9 আিম আেগ েযমেন কইিছ, অখন িহরবার অউলা কইরাম,
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আগর েয খু শ-খবির তু মরা মানেছা, ইতা ছাড়া দুছরা কুনু খু শ-খবির
েকউ তু মরার েগেছ তবিলগ করেল, অগুর উপের লান্নত পড়উক।
10 ইতা কিরয়া আিম কার েগছ থািক তািরফ পাইতাম চাইয়ার, কুনু
মানষর েগছ থািক না আল্লার েগছ থািক? আিম কুনু মানষের খু শ
করার েচষ্টা কিরয়ার িন? আিম যু িদ অখনও মানষের খু শ করার েচষ্টা
করতাম, েত আিম আল-মসীর খািদম অইলাম না অেন।
হজরত পাউলুছ িকলা সাহািব অইলা
ও ভাইছাব অকল, আপনারা জািনয়া রাখউক্কা, আিম েয খু শখবির তবিলগ করিছ, ইতা েতা কুনু মানষর বানাইল মতবাদ নায়।
12 আিম ইতা কুনু মানষর েগছ থািক পাইিছ না, েকউ আমাের ইতা
িহকাইেছও না। খািল ইছা আল-মসীেয় িনেজ আমার েগেছ ইতা জাইর
করছইন।
13 আিম আেগ েযবলা ইহুিদ ধমর্ মানতাম, হউ সময় আমার চালচলন িকলা আিছল ইতা েতা তু মরা হুনেছা। আিম আল্লার জমাত
অকলের কত েবিশ জুলুম করতাম, আর ইতাের িবনাশ করার েচষ্টাত
আছলাম, এওতা তু মরা জােনা। 14 আমার বাফ-দাদার েগছ থািক
পাওয়া শরা-রছুমত মানাতও আিম খু ব িখয়ািল আছলাম। এরদায়
আমার বয়িস ইহুিদ অকলর মােজ আল্লা-িবল্লা করাত আিম বউত
আগুয়াইল আছলাম। 15 অইেল আল্লায় েতা আমার মা�র েপেটা
থাকেতউ আমাের পছন্দ করছইন, তাইনউ িনজর রহমেত আমাের
দাওত িদছইন। তান মু নশা আিছল, 16 আিম তান খাছ মায়ার জনর
িদদার পাইয়া, অইনয্ানয্ জািতর েগেছ খু শ-খবির তবিলগ কির। েত
অউ িদদার পাইয়াও আিম কুনু আদম জাতর লেগ পরািমশ করিছ
না। 17 আর আমার আগর কুনু সাহািবর লেগ মু লাকাত করার লািগ
আিম েজরুজােলম টাউন খােনাও েগিছ না। বরং আিম আরব েদেশা
েগছলামিগ, িগয়া ঘু ির-িফির িহরবার দােমস্ক টাউেনা আইিছ।
18 এর িতন বরছ বােদ সাহািব িপতরর লেগ মু লাকাত করার িনয়েত
েজরুজােলম েগছলাম, িগয়া তান অেনা পনেরা িদন আছলাম। 19 অউ
সময় হজরত ইছার ভাই সাহািব ইয়াকুব ছাড়া, দুছরা কুনু সাহািবর লেগ
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আমার েদখা অইেছ না। 20 এক আল্লা সািক্ষ আছইন, আিম অউ েযতা
েলখলাম, এর একটা হরফও িমছা নায়। মেনা রাখবা, অউ খু শ-খবির
েতা কুনু মানষর েগছ থািক পাইিছ না, খািল ইছা আল-মসীেয় িনেজ
আমার েগেছ জাইর করছইন।
21 বােদ আিম িসিরয়া আর িকিলিকয়া েদশর বউত জাগাত
েগছলাম। 22 অউ সময় এহুিদয়া িজলার ইছায়ী জমাত অকেলও
আমাের িচনতা না। 23 তারা খািল অউ খবর হুনিছলা, “আেগ েয
েবটায় আমরার উপের জুলুম করেতা, আর ইছার নামের দুিনয়া থািক
তু িড়িলেতা চাইিছল, অখন হউ েবটায় আল-মসীর ইমানর খু শ-খবির
তবিলগ কেরর।” 24 আিম ইমান আিনয়া বদিল যাওয়ায়, তারা আল্লার
শুকুর-তািরফ করতা।

2
জমােত হজরত পাউলুছের কবু ল করলা
1 েচৗদ্দ বরছ বােদ বানার্ বাছর লেগ অইয়া আিম িহরবার
েজরুজােলম েগলাম, অউ সময় তীতাছেরও লেগ িনলাম। 2 আল্লাই
হুকুেম আিম হেনা েগলাম। িগয়া হনর ভাইয়াইনের কইলাম, অইনয্ানয্
জািতর েগেছ আিম কুন খু শ-খবির তবিলগ কির। অইেল জমাতর
মু রিব্ব অকলের ইতা িনরালায় কইলাম, আমার িচন্তা আিছল, আমার
অেতা েদৗড়র কাম যােত েবকামা না যায়। 3 আমার লগর ভাই তীতাছ
অ-ইহুিদ অইেলও, তান মছলমািন কাম করািনর লািগ এরা কুনু চাপ
িদেছ না। 4 আসেল ইমানদার দলর িভতের কয়জন মু নািফক হামািনেয়
অলা অইেলা। ইছা আল-মসীর উম্মত বনায় আমরা েয স্বাধীনতা
পাইিছ, অতার খু ত ধরার লািগউ এরা হামাইিছল, যােত আমরাের মু ছার
শিরয়তর গুলািমত রাখেতা পাের। 5 অইেল আমরা এক পলকর লািগও
তারার গুলািম মানলাম না, যােত খু শ-খবিরর হিককিত তু মরার েগেছ
কাইম রয়।
6 আর জমাতর নাম-ডািক জন অকলর লেগ আিম মািতলাম, এরা
েযইনউ অইন না েকেন, ইতায় আমার কুন্তাউ যায় আয় না, আল্লায়
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েতা মু খ চাইয়া মছলমািন করইন না। এরা েতা আমাের নয়া কুন্তা িদছইন
না, 7 বরং তারা বু িজিললা, ইহুিদ সমাজর েগেছ খু শ-খবির তবিলেগা
িপতরের েযলা দািয়ত্ব েদওয়া অইিছল, অউ লাখান অইনয্ানয্ জািতর
েগেছ তবিলগর দািয়ত্ব আমাের েদওয়া অইেছ। 8 তারা অখান েদখলা,
ইহুিদ অকলর েগেছ সাহািব-কােমা িপতরের েযইন চালাইছইন, হউ
আল্লায়উ অইনয্ানয্ জািতর মােজ সাহািব-কােমা আমাের চালাইছইন।
9 অখান েদিখয়া জমাতর গইনয্-মাইনয্ মু রিব্ব, মািন ইয়াকুব, িপতর
আর হান্নােন বু িজিললা, আল্লার তরফ থেন আিম খাছ রহমত পাইিছ।
েতউ তারাও আমরার লেগ একমত আছইন অখান েদখাইতা কির,
আমার আর বানার্ বাছর লেগ তারার আত িমলাইলা। আর অউ মােত
রািজ অইলা, আমরা তবিলগ করমু অইনয্ানয্ জািতর েগেছ, অইেল
তারা তবিলগ করবা ইহুিদ সমাজর েগেছ। 10 তারা খািল এখান আবদার
করলা, আমরা যানু জমাতর গিরব অকলর বায় িখয়াল রািখ। আসেল
আমারও অলা করার খু ব ইচ্ছা আিছল।
হজরত পাউলুছ আর িপতের অিমল
11 বােদ িপতর আিন্তয়িখয়া টাউেনা আইলা। এরমােজ তাইন এক
বড় অইনয্ায় করায় আিম তান মু খর ছামেনউ আপিত্ত জানাইলাম।
12 অউ সময় ইহুিদ থািক মু িমন অওয়া একদল মানেষ ফেতায়া িদতা,
অইনয্ানয্ জািত থািক েযরা ইছার উম্মত অয়, তারার মছলমািন কাম
করািন জরুর। অউ ফেতায়া দলর িকছু মানুষ সাহািব ইয়াকুবর েগছ
থািক আইবার আেগ িপতের অইনয্ জািতর লেগ িমলা-িমশা কির
খানা-দানা খাইতা। ইটা েতা খু ব ভালা। অইেল এরা আওয়ায় এরার
ডের তাইন অউ ভালা কাম বন্দ কিরল্লা। অকটাউ বড় অইনয্ায়।
13 আিন্তয়িখয়ার আেরা বউত ইহুিদ মু িমেনও িপতরর লেগ অউ
ভন্ডািমত সািমল অইলা। েহশ-েমশ বানার্ বাছও তারার লেগ ভুল পেথ
পাও িদলাইলা।
14 অইেল আিম েযবলা েদখলাম, খু শ-খবিরর হিককতর লেগ
তারার কাম-কাজ িমেলর না, অউ হকলর ছামেন িপতরের কইলাম,
“আপেন ইহুিদ অইয়াও যু িদ ইহুিদ িনয়ম বাদ িদয়া অইনয্ জািতর লাখান
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চলইন, েত অইনয্ জািতের েকেন অখন ইহুিদ িনয়ম মানার তািগদ
িদরা? 15 আপেন-আিম দুইওজনউ েতা ইহুিদ, নাফরমান অ-ইহুিদ
কুেলা জিন্মিছ না। 16 এরবােদও েতা আমরা জািন, মু ছার শিরয়ত
আমল করেলও আল্লায় মানষের দীনদার কইয়া কবু ল করইন না, খািল
ইছা আল-মসীর উপের ইমান আনেলউ দীনদার কইয়া কবু ল করইন।
এরদায়উ আমরা তান উপের ইমান আনিছ, যােত শিরয়তর আমেল
নায়, অইেল আল-মসীর উপের ইমান আনায় আমরাের দীনদার কইয়া
কবু ল করইন। কারন শিরয়ত আমল করেলও কুনু মানষের দীনদার
কইয়া গনা অইেতা নায়।”
17 অইেল অখন আমরা আল-মসীর তিরকায় দীনদার বনতাম
চাইরাম কির, ইহুিদ শরার িনয়ম-কানুন বাদ িদলাইিছ। এেত যু িদ কুনু
কুনু জেন আমরাের নাফরমান কইন, েত িকতা বু জা যায়, আল-মসীেয়
কুনু গুনার েখজমত করইন িন? নাউজুিবল্লা, িনচয় না। 18 আিম িনেজ
েযতা বাদ িদলাইিছ, অতা যু িদ িহরবার কির, েত েতা িনেজউ িনজের
দুিষ পরমান কিরয়ার। 19 শিরয়তর িনয়েম শিরয়তর আেতাউ আমার
মউত অইেগেছ, যােত আল্লার তািরফর লািগ আিম িজন্দা রই। 20 েত
ধিরলাও, আমাের আল-মসীর লেগ গােছা লটকাইয়া কাতল করা
অইেছ। আিম আর িজন্দা নায়, আমার কায়ার মােজ আল-মসীউ িজন্দা
আছইন। অউ কায়ায় অখন েয িজেন্দিগ কাটাইরাম, ইটা আল্লার খাছ
মায়ার জনর উপের ইমানর বেল কাটাইরাম। তাইন আমাের মহব্বত
কিরয়া, আমাের তরািনর লািগ িনজর জান কুরবািন িদছইন। 21 আল্লা
পাকর ই রহমত আিম িবফল অইেত িদতাম নায়। শিরয়ত আমল কিরয়া
যু িদ মানুষ দীনদার বিনিযেতা, েত আল-মসী খােমাখা কুরবািন অইলা
িন?

3
শিরয়ত না রহমত?
ও েবআখল গালািত অকল, তু মরাের েখিগেয় যাদু করেছ?
তু মরার েগেছ েতা খু লা-েমলা আর ছাফ-ছফা তবিলগ করা অইেছ, ইছা
1
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আল-মসীের গােছা লটকাইয়া কাতল করা অইিছল। 2 েত অখন আিম
খািল অউ কথাখান জানতাম চাইরাম, তু মরা েয পাক রুহ পাইেছা, ইটা
িকতা মু ছার শিরয়ত আমল কিরয়া পাইেছা িন? না খু শ-খবির হুিনয়া
ইমান আনায় পাইেছা? 3 তু মরা কুনু অলা েবআখল িন? পাক রুহর
বেল নয়া িজেন্দিগ শুরু কিরয়া, অখন িনজর বেল কািময়াব অইতায়
চাইরায়? 4 েত খােমাখা অেতা দুখ-কষ্ট করলায় িন? আিম আশা
কির তু মরার ই কষ্ট েমােটউ েবহুদা েগেছ না। 5 আইচ্ছা, আল্লায় েতা
তু মরাের পাক রুহ দান করছইন, আর তু মরার মােজ বউত েকরামিত
কামও করছইন। েত কওছাইন, তান শিরয়ত মানায় তাইন ইতা করলা
িন? না খু শ-খবির হুিনয়া তু মরা ইমান আনায় ইতা করছইন?
ইব্রািহম নবীর েবয়াপার খান েদেখা, আল্লার কালােমা আেছ,
“ইব্রািহেম আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়, আল্লায় তানের দীনদার
কইয়া কবু ল করলা।” 7 এরদায় তু মরাও সমিজলাও, েযরা ইমান
আেন, তারাউ ইব্রািহমর আসল আওলাদ। 8 আছমািন িকতােবা আেগউ
বাতাইল অইেছ, আল্লার উপের ইমান আনেলউ েতা তাইন অইনয্ানয্
জািতের দীনদার কইয়া কবু ল করইন। ইব্রািহমর েগেছ অউ আয়াতর
খু শ-খবির আেগউ জানাইল অইিছল, “তু মার উিছলায় দুিনয়ার তামাম
জািতেয় বরকত পাইবা।” 9 েত বু জা যায়, আল্লার ওয়াদায় ইমান আনায়
ইব্রািহেম েযলা বরকত পাইছইন, তান বােদ েযরা ইমান আনবা তারাও
অলা বরকত পাইবা।
10 আছমািন িকতােব কয়, “েয মানেষ শিরয়তর িকতােবা েলখা
তামাম হুকুম-আহকাম আমল না কের, েহ লান্নিত।” অন থািক বু জা
যায়, েযরা শিরয়ত মানার উপের ভরসা কের, তারা হকলর উপেরউ ই
লান্নত আেছ। 11 আল্লার কালােম বাতায়, “দীনদার কইয়া যাের কবু ল
করা অয়, েহ তার ইমানর জিরয়ায় িজেন্দিগ পাইেবা।” এরদায় বু জা
যায়, শিরয়তর হুকুম-আহকাম মানেলও আল্লায় েকউরের দীনদার
কইয়া কবু ল করইন না। 12 অইেল শিরয়েত কয়, “শিরয়তর হুকুমআহকাম মািফক েয মানুষ চেল, েহ শিরয়তর মাজিদউ িজেন্দিগ
কাটাইেবা।” েত েতা বু জা যায়, শিরয়েত ইমানর উপের ভরসা কের
না। 13 শিরয়তর বরেখলাফ করায় আমরার উপের েয লান্নত আিছল,
6
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অউ লান্নত আল-মসীেয় তান িনজর কােন্দা িনয়া আমরাের আজাদ
করছইন। আল্লার কালােমা েতা আেছ, “গােছা লটকাইয়া যাের কাতল
করা অয়, েহ লান্নিত।” 14 আল্লায় ইব্রািহম নবীের েয বরকত দান
করছইন, ইছা আল-মসীর জিরয়ায় অউ বরকত যােত অইনয্ জািত
অকেলও পাইন, আর আমরাও যােত ইমানর মাজিদ ওয়াদা করা হউ
পাক রুহ পাই, অতার দায়উ আল-মসীেয় ই লান্নত িনজর কােন্দা
িনছইন।
শিরয়ত আর ওয়াদা
ও ভাই অকল, আিম দুিনয়ািব কথািদ বু জাই িদরাম। দুই পক্ষ
মানষর মােজ েযবলা কুনু চু িক্ত পাকা-পুক্ত অইযায়, অউ চু িক্ত
এক পক্ষয় আর বািতল করেতা পাের না, বা এর মােজ নয়া কুন্তা
লাগাইেতাও পাের না। 16 েত ইব্রািহম নবী আর তান আওলাদর লেগ
আল্লায় েয ওয়াদা করছলা, আল্লার কালােমা েতা কওয়া অইেছ না,
“আওলাদ অকলর লেগ” মািন বউত আওলাদর লেগ। বরং কওয়া
অইেছ খািল “তু মার আওলাদর লেগ” মািন এক আওলাদর লেগ,
আর অউ আওলাদউ অইলা আল-মসী। 17 আিম কইতাম চাইরাম,
আল্লায় ইব্রািহমর আমেলা ওয়াদার মাজিদ েয িনয়ম বওয়াল করছলা,
এর চাইরেশা িতশ বরছ বােদ শিরয়ত েদওয়া অইিছল। অউ শিরয়ত
আওয়ায় আগর হউ ওয়াদার িনয়ম েতা বািতল করেতা পাের না। েত
েতা তান ওয়াদা জাির রইেলা। 18 আর আল্লার বরকত পাওয়া যু িদ
শিরয়ত আমলর উপের িনভর্র করেতা, েত ওয়াদার উপের িনভর্র
রইেলা না অেন। অইেল আল্লায় ওয়াদার মাজিদউ ইব্রািহমের বরকত
দান করছলা।
19 েত কইবা, শিরয়ত েকেন েদওয়া অইিছল? মানেষ গুনার কাম
না ছাড়ায়, আল্লার তরফ থািক ওয়াদার লেগ শিরয়তও সািমল করছলা।
আর ইব্রািহমর েয আওলাদর েবয়াপাের আল্লায় ওয়াদা করছলা, অউ
জেন তশিরফ না আনা পযন্ত
র্ ই শিরয়ত বওয়াল আিছল। আল্লার
িফিরস্তার জিরয়ায় মু ছা নবীর েগেছ ই শিরয়ত নািজল অইিছল। অউ
মু ছাউ আছলা আল্লা আর মানষর মােজ শাফায়াতকাির, মািন মাজর
মানুষ। 20 অইেল খািল একপক্ষ থাকেল েতা মাজর মানষর জরুর
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আিছল না; আর আল্লা েতা একজনউ। তাইন ইব্রািহমর লেগ ওয়াদার
কােলা কুনু মাজর জন লাগেছ না।
21 েত শিরয়ত কুনু আল্লার ওয়াদা অকলর উল্টা িন? িনচয়
না। আল্লায় যু িদ অউ লাখান শিরয়ত দান করতা, েযতায় আেখির
িজেন্দিগ িমেল, েত শিরয়ত মািনয়াউ মানুষ আল্লার দরবােরা কবু ল
অইেগেলােন। 22 অইেল আছমািন িকতােব বাতায়, তামাম মানুষউ
গুনার কবজায় বিন্দ, তারা যানু ইছা আল-মসীর উপের ইমান আিনয়া,
ইমানর জিরয়ায় ওয়াদা করা হউ বরকত পাইন।
23 ইমান আওয়ার আেগ শিরয়েত আমরাের পারা িদিছল। ইমান
জাইর না অওয়া পযন্ত
র্ অউ শিরয়েতউ আমরাের বািন্দয়া রাখিছল।
24 এরদায় বু জা যায়, আল-মসীর েগেছ েপৗছািনর আেগ অউ
শিরয়েতউ অতিদন আমরাের চালাইেছ, যােত ইমানর জিরয়ায়
আমরাের দীনদার কইয়া কবু ল করা অয়। 25 অইেল অখন ইমান কাইম
অওয়ায়, আমরা আর চালকদার শিরয়তর তলুয়া নায়।
আল্লার নুরর আওলাদ
আল-মসীর উপের ইমান আনায় তু মরা হক্কল অখন আল্লার
আওলাদ বিনেগেছা। 27 তু মরা যারা আল-মসীর তিরকা কবু ল করেছা,
তু মরা েতা িফন্নর নয়া কাপড়র লাখান আল-মসীর িভতের হামাইেগেছা।
28 ইহুিদ আর অ-ইহুিদ, গুলাম আর আজাদ, েবিটন আর েবটাইন্তর
মােজ অখন কুনু তফাত নাই। ইছা আল-মসীর লেগ িমিশ যাওয়ায়
তু মরা হকলউ েতা এক অইেগেছা। 29 তু মরা েযবলা আল-মসীর
জন অইেগেছা, েত েতা ইব্রািহমর আওলাদও অইেছা, আর আল্লায়
ইব্রািহমের েযতা িদবা কির ওয়াদা করছলা, তু মরাও অতার ভািগ
বিনেগেছা।
26 ইছা

4

আসেল আিম বু জাইতাম চাইরাম, বাফর হকল ধন-ছামানাত
আওলাদর এখিতয়ার থাকেলও, েহ যতিদন নাবািলক রয় অতিদন
আওলাদ আর গুলামর মােজ কুনু তফাত িমেল না। 2 তার বােফ
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েয সময়র কথা অিছয়ত কির যাইন, অতিদন েহ তার মু রিব্ব বা
িজম্মাদারর আওতায় রইেত অয়। 3 অউ লাখান আমরাও েযবলা
নাবািলক আছলাম, হউ সময় দুিনয়ার নানান চাল-চলনর গুলাম
আছলাম। 4 অইেল সময় পুরা অইয়া হারেল, আল্লায় তান খাছ মায়ার
জনের েবিজলা। তাইন একজন েনক আওরতর েপেটা জনম লইয়া,
শিরয়তর হুকুম-আহকাম মািফক িজেন্দিগ কাটাইলা। 5 যােত শিরয়তর
আওতায় থাকা মানষের আজাদ করতা পারইন, আর আমরােরও
আল্লার আওলাদ বনার এখিতয়ার েদইন। 6 এরদায় তু মরা আল্লার
আওলাদ বিনযাওয়ায় তু মরার িদেলা বসত করার লািগ, আল্লায় তান
খাছ মায়ার জনর রুহের েবিজছইন। তু মরার িদলর অউ রুেহ েতা আল্লা
পাকের আব্বা কইয়া ডাকইন। 7 গিতেকউ তু মরা গুলাম রইেছা না,
আওলাদ বিনেগেছা; আর আওলাদের আল্লায় েযতা েদওয়ার ওয়াদা
করিছলা, অখন তু মরা এওতার মািলকানাও পাইেছা।
ইমােন মজবু ত আর খািট অও
আেগ তু মরা েযবলা আল্লা পাকের িচনতায় না, হউ সময় তু মরা
েযতার গুলািম করতায়, ইগুইন েতা আসেল কুনু েদবতাউ নায়।
9 অইেল অখন েতা আল্লাের িচনেছা; আসেল আল্লায়উ তান িনজর
পিরচয় িদছইন। েত তু মরা িকলা িহরবার দুিনয়ািব হউ কমজুর আর
বািতল চাল-চলনর বায় িফিরিযরায়? আরকবার অতার গুলাম বনতায়
চাইরায় িন? 10 তু মরা িহরবার অমু ক আর তমু ক িদন, মাস, িরতু আর
বছরের মানরায়। 11 এরদায় আমার ডর কেরর, তু মরার তেল আমার
অেতা েমনত িন মািট অইযায়।
12 ও ভাই অকল, আিম তু মরাের িমনত কিরয়ার, আিম েযলা
তু মরার লাখান অইেগিছ, তু মরাও অলা আমার লাখান অও। তু মরা
েতা অতিদন আমার কুনু েখিত করেছা না। 13 তু মরার জানা আেছ,
আমার শিরেলা েবমার অওয়ায়, আিম তু মরার েগেছ পয়লা বার খু শখবির তবিলগর সুেযাগ পাইছলাম। 14 আমার েবমারর দায় তু মরার
কষ্ট অইেলও, তু মরা েতা িঘন বা এলা কিরয়া আমাের ফালাইেছা
না। বরং আল্লার কুনু িফিরস্তা বা ইছা আল-মসীের েযলাখান কবু ল
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করতায়, অউ লাখান আমােরও কবু ল করেছা। 15 অইেল অখন তু মরার
িদলর িহ এশিক েগল কুয়াই? আিম েতা তু মরার েবয়াপাের অখানউ
কইতাম পাির, হউ সময় পারেল তু মরা িনজর কইলজা খু িলয়া আমাের
িদলাইলায় অেন। 16 েত তু মরার েগেছ হক কথা মাতায়, আিম অখন
দুশমন অইেগলাম িন?
17 হুেনা, অউ েযগুইেন্ত তু মরার খু জ-খবর লইরা, অগুইন েতা
বদ িনয়েত আইরা। তারা চাইন, তু মরাের আমার বায় থেন িফরাইয়া,
তারার আিশক বানাইতা। 18 ভালা িনয়েত অলা করেল ফায়দা অইেলা
অেন। অইেল আিম েযবলা তু মরার ছামেন আই, খািল অউ সময়
নায়, েনক িনয়েত হর-হােমশা খু জ-খবর লওয়া ভালা। 19 ও আমার
িপয়ারা আওলাদ অকল, তু মরা যতিদন আল-মসীর লাখান না বনেছা,
অতিদন আিম িহরবার তু মরার লািগ হুরুতা পয়দার িবষর লাখান ছটফট
কররাম। 20 আমার মেন চার, অউ পয়গাম েলখা বাদ িদয়া অখনউ
আিম িনেজ তু মরার েগেছ আইয়া, ঠান্ডা মাথায় বাতিচত করতাম। েত
তু মরাের লইয়া িকতা করতাম কুন্তা বু জরাম না।
িবিব ছায়রা আর বািন্দ হােজরা থািক তািলম
তু মরা েযরা মু ছার শিরয়তর গুলািম করতায় চাও, তু মরা
কওছাইন, শিরয়েত েযতা কয় ইতা তু মরার কােনা হামায় না িন?
22 আল্লার কালােম বাতায়, ইব্রািহম নবীর দুই পুয়া আছলা, পয়লা পুয়া
বািন্দ েবিট হােজরার তরফা আর দুছরা পুয়া আসল স্বাধীন িবিব ছায়রার
তরফা। 23 বািন্দ েবিটর তরফা পুয়ার জনম অইিছল দুিনয়ার িনয়েম,
অইেল আসল স্বাধীন িবিবর পুয়ার জনম অইিছল আল্লা পাকর ওয়াদায়
কুদরিত বেল।
24 ই মাতর মািন অইেলা, অউ দুই েবিট অইলা দুইটা িনয়ম। এক
িনয়ম তু র পাড় থেন আইেছ, ইটায় তার েখজমত কররা মানষের
গুলািমর পেথ টােন; এইন অইলা বািন্দ হােজরা। 25 অউ হােজরা মািন
আরব েদশর তু র পাড়। আর হােজরা অইলা অউ জগতর েজরুজােলম
টাউনর এক নমু না, েজরুজােলম টাউেন েতা তার পুয়া-পুিড়নের লইয়া
21
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বািন্দ বনেছ। 26 অইেল আছমািন েয েজরুজােলম, এইন েতা স্বাধীন;
এইনউ আমরার মা। 27 আছমািন িকতােব কয়, “ও িনআওলািদ েবিট,
যার কুনু হুরুতা অইেছ না, তু িম খু িশর গজল গাও। হুরুতা পয়দার িবেষ
যাের ধরেছ না, তু িম গলা ফাটাইয়া জুের জুের গজল গাও। জামাইর
ঘরর বউর চাইেতও, যার েকউ নাই তাইর বউত েবিশ আওলাদ
অইবা।”
28 ভাই অকল, এরদায়উ তু মরার জনম অইেছ আল্লার ওয়াদার
ইসহাকর লাখান। 29 অইেল হউ সময় দুিনয়ার িনয়েম যার জনম
অইিছল, েহ জুলুম করেতা অউ জনের, েযইন জনম লইছইন আল্লার
পাক রুহর বেল; আর অখনও অউলা জুলুম অর। 30 এরদায় েদেখা,
আল্লার কালােম কয়, “বািন্দের আর তাইর পুয়াের বািড় থেন েখদাই
েদও; বািন্দর তরফা পুয়ায় কুনুমেন্তউ আসল িবিবর পুয়ার লেগ, ধনছামানার বাট পাইেতা নায়।” 31 েত ও ভাই অকল, অউ আয়ােত বু জা
যায়, আমরা বািন্দর আওলাদ নায়, আমরা েতা আসল স্বাধীন িবিবর
ঘরর আওলাদ।

5
মু িমন অকলর স্বাধীনতা
মু িমন অকল, আল-মসীেয় আমরাের স্বাধীন করছইন, স্বাধীন
হালেত রওয়ার লািগ। এরদায় তু মরার স্বাধীনতাের ধিরয়া রােখা,
গুলািমর লাগাম আর িফিন্দও না।
2 হুেনা, আিম পাউলুেছ তু মরাের কইরাম, তু মরা যু িদ অখনও
মছলমািন কাম করাও, েত আল-মসীর কুনু দামউ েতা তু মরার
েগেছ নাই। 3 আিম হকলর েগেছ িহরবার অখান কইরাম, েয জনের
মছলমািন করাইল অয়, তার উপের ফরজ অইযায় শিরয়তর তামাম
হুকুম-আহকাম মানা। 4 তু মরা যারা শিরয়ত আমল কিরয়া দীনদার
বনতায় চাইরায়, তু মরা েতা আল-মসীর েগছ থেন আলগ অইেগেছা,
আল্লার রহমত থেন হিরেগেছা। 5 অইেল আমরাের দীনদার কইয়া কবু ল
করা অইেবা, ইমােন অউ িনচয়তা পাইয়া পাক রুহর বেল আমরা
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বার চাইরাম। 6 ইছা আল-মসীর উম্মত বিনয়া হারেল মছলমািন কাম
করাইেলও েযতা, না করাইেলও অতা। বরং মহব্বতর মাজিদ েয ইমান
জাইর অয়, অউ ইমানউ অইেলা আসল।
7 তু মরা েতা ভালা পেথ চলাত আছলায়; েত অউ হক পেথ চলেত
তু মরাের েখিগেয় বাধা িদল? 8 হুেনা, তু মরা অখন েয মতবাদ মানরায়,
েয আল্লায় তু মরাের পছন্দ কির আনছইন, ই মতবাদ েতা তান বাতাইল
পথ নায়। 9 জােনা িন, এক ফুটা েচনায় এক বালিত দুধের বরবাদ
কিরলায়। 10 েত তু মরার েবয়াপাের আিম মািলকর দরবােরা অউ ভরসা
কির, তু মরা দুছরা কুনু মতবােদা যাইতায় নায়। অইেল েযিগেয় তু মরাের
ছাতার, েহ েয-উ অয় না েকেন, তার পাওনা সাজা েহ পাইেবা।
11 ও ভাই অকল, আিম যু িদ অখনও অখান কই, মানেষ মছলমািন
কাম করািন জরুর, েত আমার উপের েকেন অখনও জুলুম অর? েত
দুখ-কষ্টর সিলবর উপের আল-মসীর মউতর কথা হুনেল েযতায় মু খ
লুকাইন, তারার মু খ লুকািন েতা বন্দ অইেগেলা অেন। 12 এরদায় আিম
চাইরাম, তু মরার িদেলা েযতায় গন্ডেগাল লাগাইছইন, অগুইেন্ত তারার
আস্তা নফছ কািটয়া ফালাই েদউক।
গুনার গুলািম ছােড়া, পাক রুেহ খািট অও
ভাই অকল, আল্লায় তু মরাের পছন্দ কিরয়া আনছইন আজাদ
অওয়ার লািগ। অইেল আজাদ বিনয়া তু মরার িদলর গুনার খাইশ
পুরািনত লািগও না, বরং িদলর মহব্বেত এেক-অইনয্র েখজমত
কেরা। 14 কারন আস্তা শিরয়তেরউ এখােনা কিরয়া কওয়া অইেছ,
“তু মার আির-ফিরের িনজর লাখান মায়া কিরও।” 15 অইেল তু মরা যু িদ
এেক-অইেনয্ কাইজ্জা-ফসাদ আর েরশা-েরিশ কেরা, েত হুিশয়ার
অইযাও! ইতা করেল েতা তু মরা এেক-অইনয্ের িবনাশ কিরিলবায়।
16 হুেনা, আিম তু মরাের কইরাম, পাক রুহর বেল িজেন্দিগ কাটাও,
েতউ িদলর অউ খাইশ িমটািনর িখয়াল অইেতা নায়। 17 অউ খাইেশ
েযতা কয়, ইতা েতা পাক রুহর িবপেক্ষ, আর পাক রুেহ েযতা কইন
ইতা বদ খাইশর িবপেক্ষ। বদ খাইশ আর পাক রুহ এরা এেক-অইনয্র
িবরুিধ, এরদায় েনক কামর িনয়ত কিরয়াও তু মরা ইতা পুরা কেরা
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না। 18 আর তু মরা যু িদ পাক রুহর বেল িজেন্দিগ কাটাও, েত তু মরা
শিরয়তর গুলাম নায়।
19 িদলর বদ খাইশর কাম-কাজ েতা খু লা-েমলাউ িচনা যায়, ইতা
অইেলািগ িজনা, নাপািক, বদমাইিশ, 20 েদবতা পুজা, যাদু-টু না,
দুশমিন, কাইজ্জা-ফসাদ, েলাভ-লালছ, গুছা, িনজ-মতলিব, অিমল,
দলাদিল, 21 ইংসা, মাতলািম, ৈহ-হুল্লা কির বজ্জািত করা, আর অউ
নমু নার আেরা বউত কাম। েত আিম আেগ েযলা হুিশয়ার করছলাম,
অখন িহরবার অউলা কইরাম, িদলর অউ বদ খাইশর গুলািম েযরা
কের, আল্লার বাদশাইত তারার কুনু ঠাই নাই।
22 অইেল পাক রুেহ চলা িজেন্দিগর ফল অইেলা মহব্বত, খু িশবািস, শািন্ত, ছবর করা, দয়ালু ভাব, ভালা-মানিষ করা, হক-হালািল
রওয়া, 23 নরম অওয়া আর িনজের সামলাইয়া রাখা। অউ েনক কামর
িবরুিধ কুনুজাত আইন নাই। 24 আর ইছা আল-মসীর আপন উম্মেত
েতা, যারিযর িরপুের, িদলর হকল বদ খাইশ সুদ্ধা ইছা আল-মসীর
সিলেবা কয়বর িদলাইেছ। 25 অখন আমরা যু িদ এিকন কির পাক রুহর
জিরয়ায় নয়া িজেন্দিগ পাইিছ, েত আও, আমরা পাক রুহর িজম্মায়
িজেন্দিগ কাটাই। 26 আমরা েবহুদা বড়াই-েবটািগির বাদ েদই, এেকঅইনয্ের ছাতািন আর ইংসা-ইংিস এেক্কের ছািড় েদই।

6
এেক-অইনয্র আছান কেরা
ও ভাই অকল, জমাতর েকউ যু িদ আখতা কুনু গুনার ফােন্দা
পিড়যায়, েত তু মরা েযরা পাক রুেহ িজেন্দিগ কাটাইরায়, তু মরা তাের
তু িলয়া আিনও। আর খু ব নরম িদেল ই কাম কিরও, িনজর েবয়াপােরও
হুিশয়ার রইও, যােত িনেজও ফােন্দা না পেড়া। 2 তু মরা এেক-অইনয্র
ভার বও, েতউ আল-মসীর িনয়ম পুরাপুর মানা অইেবা। 3 কুন্তা না
বিনয়াও েয মানেষ িনজর বড়াই-বাহাদুির েদখায়, েহ েতা িনেজউ
িনজের টগায়। 4 েত পরেতক মানেষ যারিযর আমল-খাইছলত পিরক্ষা
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করউক। েতউ অইনয্র লেগ িনজর তু লনা না কিরয়া, তার িনজর কামর
লািগ বড়াই করেতা পারেবা। 5 পরেতক জেনউ িনজর গাইট িনেজ বও।
6 হুেনা, েয জনের আল্লার কালাম িহকাইল অয়, েহ তার উস্তাদর
ভালাইর লািগ েখজমত করউক।
7 ভাই অকল, তু মরা েব-পিথ বিনও না, আল্লার লেগ েতা ঠাট্টামশকরা চেল না। েযইন েযলা েখত করবায়, এইন অলা ফসল পাইবায়।
8 িদলর অউ বদ খাইশের খু শ করার লািগ েখত করেল, ই েখত থািক
গজব িমলেবা। অইেল পাক রুহের খু শ রাখার লািগ েখত করেল, ই
পাক রুহ থািক আেখির িজেন্দিগ িমলেবা। 9 েনক কাম করাত লািগয়া
আমরা যানু িনরাশ না অই। হােমশা লািগয়া রইেল িঠক সমেয় এর
ফসল পাইমু । 10 সুেযাগ পাইেলউ আমরা যানু হকল মানষর, খাছ কির
আল্লার পিরবারর মানষর আছান কির।
আেখির নিছয়ত
িন, কত েমাটা েমাটা হরেফ আিম িনজর আেত তু মরার
েগেছ েলখিছ! 12 েযগুইেন্ত তারার িনজর ভালা-মানিষ জাইর করেতা
চায়, অতায় তু মরাের মছলমািন কাম করািনর লািগ তািগদ েদর।
আল-মসীর সিলবর লািগ যােত তারার উপের কুনু জুলুম না অয়,
জুলুম থািক বাচার লািগ তারা ইতা কেরর। 13 হুেনা, মছলমািন কাম
েযতায় করাইছইন, অতায়ও েতা শিরয়তর বরেখলাফ করইন। অইেল
এরবােদও তারা তু মরাের মছলমািন করাইেতা চায়, যােত তারা বড়াই
কিরয়া কইেতা পাের তু মরাও তারার দেলা আেছা। 14 অইেল আিম
কইরাম, খািল ইছা আল-মসীর সিলব ছাড়া দুছরা কুনু েবয়াপােরউ
আিম বড়াই কির না। অউ সিলবর মাজিদউ ই দুিনয়া আমার েগেছ
মিরেগেছ, আর আিমও দুিনয়ার চখু ত মিরেগিছ। 15 এরদায় মছলমািন
কাম করাইেলও েযতা, না করাইেলও অতা। আল-মসীর জিরয়ায়
িহরবার নয়া পয়দা অওয়াউ অইেলা আসল েবয়াপার। 16 আর অউ
ইমােন েযরা িজেন্দিগ কাটায়, মািন খািট আল্লার বন্দাের, তাইন রহম
আর শািন্ত দান করউক্কা।
11 েদখরায়
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কইরাম, হজরত ইছার লািগ মাইর খাইয়া কত নমু নার
জখম আমার িনজর শিরেলা লইয়া চক্কর িদয়ার। েত আমাের েকউ দুখ
িদও না।
18 ভাই অকল, আমরার মু িনব ইছা আল-মসীর রহমত তু মরার
িদেলা কাইম রউক। আিমন॥
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