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ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ,ੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਗੱਲ

ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਗਲਾਿਤਯਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।
ਗਲਾਿਤਯਾ ਰੋਮ ਜਾਂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ
ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਸਨ।
ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 48 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ

ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ

ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1-2)।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣਲਈਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ

ਇਜੰੀਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਇਹਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਇਜੰੀਲ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਇਜੰੀਲ ਨੰੂ ਸਹੀ
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ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ— 1:1-10
2. ਇਜੰੀਲ ਦੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ— 1:11-2:21
3. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਾ— 3:1-4: 31
4. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ— 5:1-6:10

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਗੋਂ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। 2ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ 3 ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ 4 ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਲਵੇ। 5ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ
6ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਿਦਆ,

ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਮਨਲਗਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ 7ਜਦ ਿਕ ਕੋਈ
ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਵੇ! 9 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ
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ਕੋਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 10ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ
ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ? ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ?ਂ ਜੇ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ
11 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਜਹੜੀ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 12 ਉਹ ਮੈਨੰੂ
ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਮਤ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ
ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।
14ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅਣਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ
ਸੀ। 15 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ। 16 ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ
ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ, 17 ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਇਆ। 18 ਤਦ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨ
ਿਰਹਾ। 19 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 20 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਵੇਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ! 21 ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਰੀਯਾ ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 22 ਅਤੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 23 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ



ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 1:24 iv ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 2:9

ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 24ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ।

2
ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

1 ਤਦ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਫੇਰ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਿਵਅਰਥ ਹੋ
ਜਾਵੇ। 3ਪਰ ਤੀਤੁਸ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। 4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੁੱਪ
ਕੀਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੀ,
ਚੋਰੀ ਵੜਆਏ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ। 5ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। 6 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਵੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੰੂ।
8 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈਪਤਰਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 9ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਿਲਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ, ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਸਮਝੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਝਂ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਿਮਲਾਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ
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ਜਾਣ। 10ਅਤੇ ਇਹਆਿਖਆ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਿਜਸ ਕੰਮ
ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੰੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹ

ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ। 12ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ
ਮਾਰੇ ਉਹ ਿਪਛਾਹਾਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। 13ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬਰਨਬਾਸ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਫ਼ਾਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਗ਼ੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ
15 ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ।

16 ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ
ਆਪ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਜਾਈਏ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 17ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਿਦਆਂਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ?
ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਨੰੂ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 19ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ
ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਆ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹਾ।ਂ 20 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ
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ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 21 ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੋਇਆ।

3
ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

1ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰਮਾ ਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ? 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲਇਹਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ? 3 ਿਕ ਤੁਸੀਂਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੂਰਖ
ਹ?ੋ ਿਕ,ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ
4 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਿਨਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਝੱਿਲਆ ਿਕ, ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 5 ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ?। 6 ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ। 7 ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। 8ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ l 9ਸੋ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਸੋ ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰਾਪੀ
ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 11 ਹੁਣ ਇਹ
ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
12ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 13ਮਸੀਹ
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆਇਸਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ
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ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਹਰੇਕ
ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 14 ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਚਨ
15 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਮਨੱੁਖ ਵਾਗਂੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ

ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 16ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਅੰਸਾਂ ਨੰੂ”, ਿਜਵੇਂ ਬਾਹਿਲਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ”, ਸੋ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਹ।ੈ 17 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਈ ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚਨ ਿਵਅਰਥ ਹੋ
ਜਾਵੇ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਵਾਿਰਸ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 19 ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਿਬਵਸਥਾ
ਕੀ ਹ?ੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਉਹ ਅੰਸ ਿਜਹ ਨੰੂ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ। 20 ਹੁਣ ਿਵਚੋਲਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹ।ੈ

ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
21 ਫੇਰ ਭਲਾ, ਿਬਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ?ੈ ਕਦੇ

ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 22 ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।
23ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ।
24 ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ। 25ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆ
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ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹ।ੇ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹ।ੋ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ
ਉਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਿਲਆ। 28 ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ,
ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹ।ੋ 29ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਅਤੇ
ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੋ।

4
1 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਵਾਿਰਸ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਅਤੇ ਦਾਸ

ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ 2 ਪਰ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 3 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਜੰਿਮਆ। 5ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਿਕ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 6 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹ।ੈ 7 ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੈਂ।

ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
8 ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਤਾਂ
ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਿਨਰਬਲ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ
ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ
10 ਤੁਸੀਂ ਿਦਨਾ,ਂ ਮਹੀਿਨਆ,ਂ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹ!ੋ 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਵੇਂ ਹੀ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ 12 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
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ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ,ੇ 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 14ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਿਣਆ, ਨਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 15 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ
ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੰਦੇ 16 ਿਫਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ
ਬਣ ਿਗਆ? 17ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। 18 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਭਲੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾ।ਂ 19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਫਰ ਪੀੜਾਂ ਸਿਹੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ
20ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਬੋਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ

ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
21 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ

ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦ?ੇ 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ ਤੋਂ।
23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆ ਪਰੰਤੂ
ਿਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਿਮਆ। 24ਇਹ
ਿਦਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਦੋ ਨੇਮ ਹਨ, ਇੱਕ
ਤਾਂ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਣਦੀ ਹ।ੈਇਹ ਹਾਜਰਾ ਹ।ੈ 25ਅਤੇ
ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਦੇ
ਤੁੱਲ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹ।ੈ 26ਪਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹ।ੈ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਹੇ ਬਾਝਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ
ਅਤੇ ਿਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆ!ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਬੱਚੇ
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ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। 28 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ
ਵਾਗਂੂੰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ 29 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆਂ
ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 30ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹ?ੈ ਦਾਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕੱਢ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਾਲ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 31ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ

5
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ

1ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਲਈ ਿਦੜਹ੍ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵ।ੋ 2 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਵੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3ਸਗੋਂ
ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। 4 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਗਏ ਹੋ।
5ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ, ਨਾ ਹੀ
ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭਾਵੀ
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 7ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ! ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨ? 8ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। 9 ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਖ਼ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੰੂ ਖ਼ਮੀਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹ।ੈ 10 ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਨਾ
ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ
ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ! 11 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ?ਂ ਤਦ ਸਲੀਬ ਦੀ ਠਕਰ ਤਾਂ ਜਾਦਂੀ
ਰਹੀ। 12 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੀ
ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ!। 13 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਸਗੋਂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।ੋ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ
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ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕੀ
ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋਂ!।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
16 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। 18ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ
ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ 19ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਗਟ
ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ - ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, 20 ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ,
ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ,ਈਰਖਾ, ੋਧ, ਿਵਰੋਧ, ਫੁੱਟਾ,ਂ ਿਬਦਤਾ,ਂ 21ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ,
ਬਦਮਸਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 22 ਪਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ - ਿਪਆਰ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਤਂੀ, ਧੀਰਜ, ਿਦਆਲਗੀ,
ਭਿਲਆਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, 23ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ।ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੋਈ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ
ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ। 25 ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। 26ਅਸੀਂ
ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਖਝਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ
ਰੱਖੀਏ।

6
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

1ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਅਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂਆਪਣੀ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੋ। 2ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
3 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 4 ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਰਖੇ ਤਦ
ਉਹ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੰੂਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 6ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਬਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਝਂੀ ਕਰ।ੇ 7ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। 8 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਬਨਾਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ
ਵੱਢੇਗਾ। 9ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਵਾਢੀ ਵੱਢਾਗਂ।ੇ 10 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ ਸਾਨੰੂ
ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ।

ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
11 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਕੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।

12 ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਿਵਖਾਵਾ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। 13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ
ਆਪਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ। 14 ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚਾਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟ। 16ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਇਸ ਿਨਯਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ। 17ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੰੂ ਲਈ
ਿਫਰਦਾ ਹਾ।ਂ 18ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ।ੇਆਮੀਨ।
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