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ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ
ਲੇਖਕ
ਰੋਮੀਆਂ 1:1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ

ਪੌਲੁਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਰੋ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਬੈਿਠਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ।ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰਅਨੈਿਤਕਤਾ
ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੀ।ਇਸਲਈਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੀ
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਸੀਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ
ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਆਿਦ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 57 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, (ਰੋਮ 1:7) ਅਰਥਾਤ ਰੋਮ ਸ਼ਿਹਰ, ਜੋ
ਿਕ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ।

ਉਦੇਸ਼
ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੱਤੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧਾਤਂਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਭ

ਤੋਂ ਿਵਵਸਥਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਪੌਲੁਸ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਦਾ ਹ।ੈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 1:1 ii ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 1:7

ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਨਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂ ਉੱਤੇ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ —
1:18-3:20

2. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ— 3:21-5:21
3. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ— 6:1-8:39
4. ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ— 9:1-11:36
5. ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ— 12:1-15:13
6. ਸਮਾਪਤੀ: ਿਨੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼— 15:14-16:27

1ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਰਸੂਲ ਬਣਨਲਈਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2 ਿਜਸ
ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3ਅਰਥਾਤਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 4 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 5 ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 6 ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹ।ੋ 7ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ
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ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
8 ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹ।ੈ 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ
ਆਪਣੇਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ
ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 10ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ
ਐਨੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਾ।ਂ 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਆਵਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ।
12 ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ,ੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵ।ੇ 13ਅਤੇ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹ,ੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ
ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੰੂ ਫਲ ਿਮਿਲਆ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ ਪਰ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ।

14ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱਧਾਂ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾ।ਂ 15 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
16 ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹ,ੈ ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ
ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ
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18 ਿਜਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਤਾਂ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅਣ-
ਦੇਖੇ ਗੁਣ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਸ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ
ਨਹੀਂ। 21 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਯੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ
ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। 22 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। 23ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ
ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।

24ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ। 25ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹੈ,ਆਮੀਨ।

26ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। 27ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੱੁਲ
ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਿਗਆ।

28 ਿਜਵੇਂ ਉਨਾ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ
ਲੱਗਾ ਓਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 29ਉਹ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋ ਗਏ।ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਿਨੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਹੱਕ
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ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰ। 31 ਿਨਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਿਨਰਮੋਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ
ਹੋਏ। 32 ਅਤੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

1 ਸੋ ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 2 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ ਹੈ।
3 ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਆਪ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇਗਾ? 4 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੈਨੰੂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 5 ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਠਰਤਾਈ
ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ੋਧ ਕਮਾ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 6ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਿਜਹੜੇ
ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। 8ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਦੋਹੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ੋਧ
ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਉੱਤ।ੇ 10ਪਰ ਹਰੇਕ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ,ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੰੂ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਪ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 2:13 vi ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 2:26

ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 13ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 14 ਜਦ
ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ
ਤੋਂ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹਨ। 15 ਸੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ
ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆਹੋਇਆ ਿਵਖਾਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ
ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ
ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 16ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
17ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ। 19 ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ 20ਅਤੇ ਨਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 21ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ,
ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 22 ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਹੈਕਲਾਂ ਨੰੂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈਂ? 23 ਤੂੰ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ
ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 24 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 25 ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਲਾਭ ਹ,ੈ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ। 26ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਅਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ
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ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਸੁੰਨਤ
ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 27ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣਗ?ੇ 28 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਹ।ੈ 29 ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਨਾ
ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

3
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ

1ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹ?ੈ 2ਹਰ ਪਰਕਾਰ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ l ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਿਪਆ
ਿਗਆ। 3 ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 4ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਂ।

5 ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ
ਆਖੀਏ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ੋਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹ?ੈ (ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ)ਂ 6ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
7 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਗਟ
ਹੋਈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ 8 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕ
ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ ਏਹੋ ਿਜਿਹਆਂ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੱਕਾ ਹ।ੈ

ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
9 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਿਕਉਂ

ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
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ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। 10 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ, 11 ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। 12ਸਭ
ਦੇ ਸਭ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 13ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਵਲ-ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ। 14ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਨ,
16ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, 17ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਰਾਹ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ, 18 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ।

19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵ।ੇ 20 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
21 ਪਰ ਹੁਣ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ

ਹ,ੈ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 22ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ
ਹ।ੈ ਇਹ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 23 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹਨ। 24 ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 25 ਿਜਸ ਨੰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਫੇਰ ਲਈਆ।ਂ 26ਹਾ,ਂਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ
ਪਰਗਟਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਆਪਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵ,ੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੇ
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27ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਨਾਲ? ਭਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ। 28ਇਸ
ਲਈਅਸੀਂ ਹੁਣਇਸਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 29 ਫੇਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾ,ਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹ।ੈ 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।
31ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ

4
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਿਰਆ

1 ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ
ਕੀ ਿਮਿਲਆ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ
ਗਈ। 4 ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਹੱਕ ਿਗਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 5ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 6 ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਧੰਨ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 7 ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 8 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿਗਣੇਗਾ।

9 ਫੇਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹ?ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 10 ਿਫਰ ਿਕਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੰਨਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੀ? ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। 11ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ
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ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ। 12ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
13 ਿਕਉਂਜੋ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮਅਤੇ

ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 14 ਪਰ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੇ
ਵਾਿਰਸ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਨਸ਼ਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਵਅਰਥ ਹੋਇਆ।
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ
ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 16ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕਰਪਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਹੇ,
ਕੇਵਲਉਸਅੰਸ ਦੇ ਲਈਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਦੇ ਲਈਵੀ
ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਉਹਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, 17 ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 18 ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਆਸ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਇਉਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 19ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੰੂ ਵੀ
ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। 20 ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ। 21ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ। 22ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ।
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23ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਗਣੀ ਗਈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਲਖੀ ਗਈ। 24 ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। 25 ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ
ਲਈ ਜੀ ਉੱਿਠਆ।

5
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ

1 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੀਏ। 2 ਿਜਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ।
3 ਕੇਵਲਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 4ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਅਤੇ ਿਦੜਹ੍ਤਾ
ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 5ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 6 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹੀ ਸੀ,
ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ। 7ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ
ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ
ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 8 ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਮਿਰਆ। 9 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਏ
ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਿਮਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 11ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ - ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
12ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ

ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 13 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14 ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮ
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹ।ੈ 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ
ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ
ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। 16 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ,
ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਲਆਦਂਾ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤ
ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਲਆਉਂਦਾ l 17 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 18 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ।
19 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ
ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 20ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਗਈ
ਿਕਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆਉੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ। 21ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

6
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ
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1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਿਕ ਿਕਰਪਾ
ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ? 2 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ?। 3ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ? 4ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ
ਚੱਲੀਏ।

5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਗਂ।ੇ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 8 ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਤਾਂ
ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਗਂੇ ਵੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। 10 ਿਜਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ
ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹ।ੈ 11ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ
ਸਮਝ।ੋ

12 ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। 13ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ
ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ
ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਿਦਓ। 14ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਜੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋ।

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ
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15 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾ?ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 16 ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਿਜਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,
ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦ।ੇ 17 ਪਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਸ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਸਾਚਂੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲ਼ੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। 18ਅਤੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। 19ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅੱਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੌਂਪ ਿਦਓ। 20 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਸੀ। 21 ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹ?ੈ 22 ਪਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ 23 ਿਕਉਂਿਕ
ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹ,ੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।

7
ਿਵਵਾਿਹਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

1 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ (ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਨਾਂ ਿਚਰ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਹਾਗਣ
ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ
ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਛੁੱਟ ਗਈ ਹ।ੈ 3 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਿਵਭਚਾਰਣ ਕਹਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰਣ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। 4 ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
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ਮਰ ਗਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਈਏ। 5ਜਦ ਅਸੀਂ
ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਾਡੇ
ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ। 6 ਪਰ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੱੁਟ ਗਏ
ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਿਕ
ਿਲਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤ।ੇ

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਪ
7 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪਾਪ ਹ?ੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ

ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ
ਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। 8 ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ
ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹ।ੈ 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ
ਿਗਆ। 10ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 12ਸੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹ,ੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ

13 ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਿਣਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਪਰ
ਪਾਪ ਨੇ ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰ।ੇ 14ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤਆਉਂਦੀ ਹੈ।
16ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹ।ੈ 17ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹ।ੈ 18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ।ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹ,ੈ ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 19 ਿਜਹੜੀ ਭਿਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੀ ਬੁਿਰਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 20ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹ।ੈ 21ਸੋ
ਮੈਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ 24 ਮੈਂ ਿਕੰਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾ!ਂ ਕੌਣ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ? 25ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਹੋਵੇ! ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ
ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ।

8
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ

1 ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਪਾਪ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ। 3ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 4ਇਸਲਈਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 5ਜੋ ਸਰੀਰਕ
ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ
ਹਨ ਉਹਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ
ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਹ।ੈ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 8ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ
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ਹ।ੈ 10 ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਿਗਆ
ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹ।ੈ 11ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਵਾਏਗਾ।

12 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। 13 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗ।ੇ 14 ਿਜੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾ।ਂ 16 ਉਹ
ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾ।ਂ 17ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਿਰਸ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਵਾਿਰਸ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਆਏ ਜਾਈਏ।

ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
18ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 19 ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਸ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਅਰਥ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਸ ਨਾਲ। 21ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਿਵਨਾਸ਼
ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੇ 22 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਮਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੀੜਹ੍ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂਆਪ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਿਮਿਲਆ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾ।ਂ 24ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ
ਗਏ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਆਸ ਜੋ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ
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ਵਸਤੁ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਉਂ ਕਰ?ੇ 25 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ

26 ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਪਰਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 28ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ
ਬਣਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵੇ। 30ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ
ਨੇ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ
ਨੇ ਸੱਿਦਆ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
31 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ

ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? 33ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
34ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਰ
ਿਗਆ। ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 35 ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਅਨੇਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲ
ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? 36 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
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ਲਈ ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ
ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

37 ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 38 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾ,ਂ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ
ਵਸਤਾ,ਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾ,ਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆ।ਂ 39 ਅਤੇ ਨਾ ਉਿਚਆਈ,
ਨਾ ਡੰੂਿਘਆਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਸਾਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

1 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਵੇਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹ।ੈ 2 ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 3 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਸੀਹ
ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। 4 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਦਾ ਹੱਕ,
ਮਿਹਮਾ, ਨੇਮ, ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹਨ। 5 ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ-
ਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹ,ੈਆਮੀਨ! 6 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਟਲ
ਿਗਆ; ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਨਹੀਂ। 7ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ
ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਗਣੀ
ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 9 ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹ,ੈ ਿਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ
ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। 10ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ। 11 ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ
ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, 12ਤਾਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਜਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ,ੈ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
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ਬਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ l 13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ।

14ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀਆਖੀਏ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਗਂਾ। 16 ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। 18 ਸੋ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਦਯਾ
19 ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ

ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? 20ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਭਲਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? 21 ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ
ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਡਂਾ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? 22ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ੋਧ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ
ੋਧ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ

ਨਾਲ ਸਹਾਿਰਆ। 23 ਤਾਂ ਜੋ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧੰਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ।
24ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। 25 ਿਜਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾਆਖਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਹ ਨੰੂ ਿਪਆਰੀਆਖਾਗਂਾ।
26ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।
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27 ਯਸਾਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ
ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 29 ਿਜਵੇਂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਸ
ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹੇ ਬਣ ਜਾਦਂ।ੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
30 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ

ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ
ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 32 ਿਕਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ
ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ। 33 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠੇਡਾ
ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

10
1 ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ
ਿਦੜਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ
ਹੋਏ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ
5 ਮੂਸਾ ਿਲਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
6 ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
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ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੰੂ
ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ? 7 ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ
ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ? 8 ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹ?ੈ ਬਚਨ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਬਚਨ ਹ,ੈ ਿਜਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 10ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 11 ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ,ੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 12ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਸਭ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹ।ੈ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ
ਬਚਾਇਆਜਾਵੇਗਾ। 14ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਿਕਵੇਂ ਲੈਣ? ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ? ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣਨ? 15ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਕੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ!

16 ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? 17ਸੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸੁਣਨ ਨਾਲ,ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ 18ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਿਣਆ? ਬੇਸ਼ਕ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ।

19 ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ? ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਰਖਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਵਾਗਂਾ। 20 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਪਾ ਿਲਆ,ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
21 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:1 xxiii ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:12

ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਿਰਹਾ।

11
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ

1ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ 2ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਹ ਨੰੂ
ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਸੀ। ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 3 ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ
ਖੋਜੀ ਹਨ। 4ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ।
5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। 6ਪਰ
ਇਹ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਫੇਰ
ਿਕਰਪਾ ਨਾ ਰਹੀ। 7ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ? ਇਹ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਪਰ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭੀ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹ,ੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਨ ਿਦੱਤੇ
ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨ। 9ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਹੀ
ਅਤੇ ਫੰਦਾ, ਠਕਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 10 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਝੁਕਾਈ ਰੱਖ!

11 ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਿਡੱਗ
ਪੈਣ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਜਗਾਵ।ੇ 12ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:13 xxiv ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 11:25

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ: ਪੇਉਂਦ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
13ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ

ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 14ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਨੰੂ ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਂਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵਂਾ। 15 ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ
ਜੇ ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜੜਹ੍
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 17 ਪਰ ਜੇ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਝਂੀ ਹੋਇਆ
ਹੈਂ। 18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰੇਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੜਹ੍ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਰ ਜੜਹ੍ ਤੈਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹ।ੈ 19 ਫੇਰ ਤੂੰ
ਇਹਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਟਿਹਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਵਂਾ।ਂ 20 ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਡਰ।
21 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਵੀ
ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। 22 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖ। ਸਖਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਿਢਆਜਾਵੇਂਗਾ।
23ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ ਕਰ।ੇ 24 ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿਡਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੰਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤਾਂ
ਇਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ
ਕੇ ਪੇਉਂਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
25 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਿਵੱਚ

ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹ,ੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਕਠਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
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ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। 26ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਯੋਨ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਅਭਗਤੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, 27ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

28ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। 30 ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 31ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹ,ੈਇਸਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 32ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ।ੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
33 ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਕੰਨਾਂ ਡੰੂਘਾ ਹ!ੈ

ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਕੰਨੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਕੰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ!
34ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ, ਜਾ ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਣਆ?
35 ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁੜ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ?। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ
ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।
ਆਮੀਨ।

12
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ

1 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵ,ੋਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ
ਬੰਦਗੀ ਹੈ। 2ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
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ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ
ਹ।ੈ

3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਹ,ੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝ।ੇ 4 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 5ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ
ਹਾ।ਂ 6ਸੋ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ
ਿਮਲੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।ੇ 7ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹ,ੇ ਜੇ ਿਸਖਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹ।ੇ 8ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਵੇ,
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੇ, 9 ਿਪਆਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ,
ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 10ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖ,ੋ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਸਮਝ।ੋ 11 ਿਮਹਨਤ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਿਰਆਕਰ।ੋ 12ਆਸ ਿਵੱਚਅਨੰਦਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਕਰੋ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੋ 13 ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਝਂੀ ਬਣੋ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹ।ੋ 14 ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦਉ,
ਅਸੀਸ ਿਦਉ, ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਉ! 15ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ
ਕਰ,ੋ ਰੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। 16ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਉੱਚੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਰਹੋ,ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠ। 17 ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ
ਕਰ।ੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਰੱਖ।ੋ 18 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖ।ੋ 19 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ,ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵ,ੋ ਪਰ ੋਧ ਨੰੂ
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ਜਾਣ ਿਦਉ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆਹ,ੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਬਦਲਾ
ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ। 20ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਖੁਆ, ਜੇ ਿਪਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। 21ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਲੈ।

13
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

1 ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ
ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਹਕੂਮਤ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। 3 ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਿਨਡਰ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈਲਈ ਹ।ੈ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ,ਇਸਲਈਜੋ ਉਹਐਂਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਿਫਰਦਾ।ਉਹ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
5ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ੋਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 6ਇਸ ਲਈਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰ ਵੀ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਇਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।
7ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ।ੋ ਿਜਹ ਨੰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੰੂ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਹ ਨੰੂ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੂਲ ਿਦਉ,
ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ,ੋ ਿਜਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।ੋ

ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
8 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ

ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 9 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ, ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ
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ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ। 10 ਿਪਆਰ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ
ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ
11ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਲਵੋ ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ

ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹ।ੈ 12 ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ
ਗਈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਲਈਏ। 13 ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਨਾਚ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ
ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਚਪੁਿਣਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਖਾਰ ਿਵੱਚ। 14ਸਗੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾ ਕਰ।ੋ

14
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ

1 ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਲਉ
ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਨੰੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹੀ ਖਾਦਂਾ ਹ।ੈ 3 ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਨਾ ਲਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹ।ੈ 4 ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਉਸ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 5 ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ
ਹ।ੈ ਹਰ ਕੋਈਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵ।ੇ 6 ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ
ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
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ਲਈ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹ।ੈ 7ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈਆਪਣੇ ਲਈ
ਮਰਦਾ ਹ।ੈ 8ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਜੀਵੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ
ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ,ਂ ਨਾਲੇ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਹੋਵੇ। 10 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੰੂ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਝੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। 12 ਸੋ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ
13ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਗੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ,ੋ ਿਕ ਠੇਡੇ ਜਾਂ ਠਕਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖ।ੋ 14ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ
ਹ,ੈ ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹ।ੈ 15 ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਹੈਂ। ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ।
16 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹ।ੈ 18ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 19 ਸੋ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
ਹੋਵੇ। 20 ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਿਵਗਾੜ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ
ਤਾਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
21 ਭਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹ,ੈ ਿਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ ਅਤੇ
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ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠਕਰ ਖਾਵ।ੇ 22 ਤੇਰਾ ਜੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੰੂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ।

15
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ

1ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। 2 ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵ।ੇ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਨੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੰਿਦਆ ਮੈਨੰੂ
ਸਿਹਣੀ ਪਈ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਚਨ ਦੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। 5ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖ।ੋ 6ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ।ੋ

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
7ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ

ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈਹੋਵੇ। 8ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੂਰਾ
ਕਰ।ੇ 9ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਗਂਾ। 10 ਫੇਰ ਕਿਹੰਦਾ
ਹ,ੈ ਹੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। 11ਅਤੇ ਫੇਰ, ਹੇ
ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ।
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12 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸ
ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ 13ਹੁਣ ਆਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਆਸ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਵੋ।

ਿਹੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਆਪ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 15 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਕਤ-ੇਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ। 16 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵ।ੇ 17 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ।ੈ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ, 19 ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਲੁਿਰਕੁਨ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
20 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ,
ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ।ਂ 21 ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਗ।ੇ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
22ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 23 ਪਰ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨੰਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ 24 ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ
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ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾਿਂਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਕਰਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੰੂ ਉੱਧਰ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 25 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਿਕਯਰੂਸ਼ਲਮਦੇ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇਗ਼ਰੀਬ ਹਨਚੰਦਾ
ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। 27 ਹਾ,ਂਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਮਕ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 28 ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ
ਕੇ, ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਗਂਾ ਤਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।

30 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰ।ੋ 31 ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਆ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਂਾ,ਂ ਨਾਲੇ
ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰ੍ਿਹਣਯੋਗ
ਹੋਵੇ। 32 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾ।ਂ 33 ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ
ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

16
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ

1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫ਼ੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੇਿਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 2 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹ।ੈ
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3ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹਨ। 4 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇਆਪਣਾ ਹੀ ਿਸਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਂਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਇਪੈਨੇਤੁਸ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਿਸਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ।
6 ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ।
7ਅੰਦਰੁਿਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਿਨਆਸ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ,ੋ ਿਜਹੜੇ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਏ l 8ਅੰਪਿਲਯਾਤੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ। 9ਉਰਬਾਨੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਤਾਖੁਸ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ। 10 ਅਿਪੱਲੇਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ ਅਿਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 11 ਹੇਰੋਿਦਯੋਨ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖੋ। ਨਰਿਕੱਸੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ।
12ਤਰੁਫੈਨਾ ਅਤੇ ਤਰੁਫੋਸਾ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਆਖੋ। ਿਪਆਰੀ ਪਰਿਸਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 13 ਰੂਫੁਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖੋ। 14 ਅੰਸੁਕਿਰਤੁਸ, ਫਲੇਗੋਨ,
ਹਰਮੇਸ, ਪਤੁਰਬਾਸ,ਅਤੇ ਿਹਰਮਾਸ ਨੰੂ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 15 ਿਫਲੁਲੁਗੁਸ ਅਤੇ ਯੂਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇਿਰਯੁਸ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਲੰੁਪਾਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖ।ੋ 16 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
17 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਤਾੜ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹ।ੋ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ



ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 16:19 xxxiv ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 16:27

ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਚਕਨੀਆ-ਂਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਠੱਗਦੇ ਹਨ।
19 ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹ,ੈ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹ।ੋ 20ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮੱਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ

21 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਿਕਯੁਸ ਅਤੇ ਯਸੋਨ ਅਤੇ
ਸੋਸੀਪਤਰੁਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 22 ਮੈਂ
ਤਰਿਤਯੁਸ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਗਾਯੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਰਸਤੁਸ
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਆਰਤੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

24ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ

25 ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਜ਼ੰੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਹਾ,ਂਉਸ ਭੇਤ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 26ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਿਦਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 27 ਉਸ ਅਬਦੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ, ਹਾ,ਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ!
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