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گلتين

جي نالي پولُس رسول جو خط

1

 1پولس رسول جي طرف کان سالم.
مون کي ماڻهن کي طرف کان رسول
نه چونڊيو ويو ۽ نه ئي ماڻهن مون کي موڪليو.
يسوع مسيح ۽ خدا پي ُء مون کي رسول بڻايو .۽
اهو خدا پي ُء ئي آهي جنهن يسوع مسيح کي مئلن
مان زنده ڪيو 2 .مان ۽ منهنجا سان گڏ جيڪي
ڀائر آهن انهن جي طرف کان مان هي خط گلتين
جي ڪليسيائن جي نالي موڪلي رهيو آهيان.
 3مان دعا گهرندو ٿو رها ته خدا اسان جي
پي ُء يسوع مسيح جي طرف کان توهان تي
سالمتي حاصل ٿيندي رهي 4 .يسوع اسان جي
گناهن جي بدلي ۽ ان خراب دنيا کان جنهن ۾
اسان رهندا آهيون ڇٽڪارو ڏيارڻ جي الءِ
پنهنجي جان ڏني .۽ اهائي خدا اسان جي پي ُء
جي خواهش هئي 5 .ان جو جالل هميشه هميشه
ٿيندو رهي آمين.
سچي انجيل هڪ آهي
 6پر مون کي تعجب آهي ته ٿوري دير پهريان
جنهن توهان کي مسيح جي فضل سان گهرايو
ان سان اهڙي قدر جلدي ڦري ڪري ڪنهن
ٻئي وانگر خوشخبري جي طرف مائل ٿيڻ لڳا.
 7حقيقت ۾ ٻئي ڪائي سچي انجيل نه آهي .پر
ماڻهون توهان کي پريشان ڪري رهيا آهن اهي
مسيح جي انجيل کي بدالئڻ چاهن ٿا 8 .اسان
توهان کي سچي انجيل جي بابت چئي چڪا
آهيون انهي َء الءِ جيڪڏهن پاڻ اسان آسمان
جي مالئڪن کي ڪائي ٻئي خوشخبري ٻڌائيندا
آهيون سواءِ ان جي جنهن جو اعالن ڪيو ويو
هجي ،ته اهو لعنتي آهي 9 .آئون اهو پهريان
به چئي چڪو آهيان وري ٻيهر چوان ٿو ته
جيڪڏهن ڪوئي سواءِ ان سچي انجيل جي
جنهن کي توهان حاصل ڪري چڪا آهيو ٻئي
ڪتاب شايع ڪري .اها لعنت آهي.
 10ڇا توهان سمجهو ٿا ته مان ماڻهن کي
مڃائڻ چاهيان ٿو ته اهي مون کي قبول ڪرين

نه مان صرف خدا کي خوش ڪرڻ جي
ڪوشش ڪري رهيو آهيان ته خدا مون قبول
ڪري ڇا آئون ماڻهن کي خوش ڪندو آهيان
جيڪڏهن ايئن ڪريان ها ته مان يسوع مسيح
جو نوڪر نه هجا ها.
پولُس جو اختيار خدا جي طرف کان آهي
 11اي ڀائرو! مان توهان ڄائڻ چاهيان ٿو ته
آئون توهان کي جنهن انجيل جي تعليم ڏني آهي
ان کي انسان ناهي ٺاهيو 12 .۽ ان انجيل جي
تعيلم ڪنهن انسان جي نه آهي .ڪنهن انسان ان
انجيل جي باري ۾ مون کي نه سيکاريو .يسوع
مسيح مون کي اها ڏني آهي انهي َء مون کي
انجيل ٻڌائي جيئن ته آئون ماڻهن کي چوان.
 13توهان منهنجي گذريل زندگي جي بابت
ٻڌي چڪا آهيو ته مان يهودي مذهب مان
هيم مان خدا جي ڪليسيا جي ماڻهن کي گهڻو
ستايو هيو ۽ ڪليسيا کي تباهه ڪرڻ جي گهڻي
ڪوشش ڪئي هئي 14 .۽ مان يهودي قوم جي
ترقي ڪري رهيو هيم ۽ منهنجي الءِ اسان کان
گهڻو سرگرم هياسين ۽ پراڻي قديم روايتن ۾
ايترو سرگرم هيو جيترو ٻُيو ڪوئي نه هيو اهي
حڪم دراصل روايتون هيون جيڪي اسان کي
بزرگن کان مليون هيون.
 15پر منهنجي پيدائش کان پهريان ئي خدا
منهنجي الءِ منصوبو بڻائي ڇڏيو 16 .خدا چاهيو
ته مان اُن جي پُٽ جي متعلق غيريهودين جي
خوشخبري ٻڌايان .اُن ان جو اظهار مون سان
ڪيو جڏهن خدا مونکي گهرايو ته مان ڪنهن
ماڻهون سان هدايت يا مدد نه ڪئي 17 .۽ مان
رسولن سان ملڻ جي الءِ يروشلم به نه ويم انهن
ماڻهن سان ملڻ جيڪي مون کان پهريان رسول
هيا .۽ مان جلدئي عرب هليو ويس وري پوءِ مان
شهر دمشق هليو ويس.
 18ٽن سالن کان بعد مان يروشلم ويم مان
ڪيفا سان ملڻ چاهيو ۽ ان سان گڏ پندراهن
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ڏينهن گڏ رهيس 19 .خدا چاهيو ته ڪنهن ٻئي
رسول سان نه مالن بلڪه صرف يعقوب سان
جيڪو خداوند يسوع جو ڀا ُء آهي 20 .خدا ڄاڻي
ٿو ته جيڪو ڪجهه لکان ٿو اهو غلط نه آهي.
 21ان کان بعد آئون شام ۽ ڪلڪيه روانو ٿيس.
 22يهوداه ۾ ڪليسيا جيڪي مسيح ۾ هيا مون
کي ذاتي طور تي ناهن ڄاڻيندا 23 .انهن صرف
منهنجي باري ۾ اهو ٻڌو ته “ان انسان اسان
کي گهڻو دهشت زده ڪيو آهي ،هاڻي اهو ئي
ماڻهون انهي َء ايمان جي متعلق چئي رهيو آهي
جنهن کي ڪڏهن هُن تباهه ڪرڻ جي ڪوشش
ڪئي هئي 24 ”.۽ انهن ايمان وارن جيڪو
ڪجهه مون تي ٿيو ان تي خدا جي حمد ڪئي.
ٻين رسولن جو پولُس جي بابت اقرار ڪرڻ
 1چوڏهن سالن کان بعد ۾ ٻيهر برناباس
سان گڏ يروشلم ۾ طيطس کي گڏ کنيو2 .
مان انهي َء الءِ ويم ته خدا مون کي چيو ته مون
کي وڃڻ گهرجي .مان انهن مڃڻن وارن جي
سردار ڏانهن ويس جڏهن اسان اڪليال هياسين ته
مان ان کي خوشخبري ڏني ۽ ان کي چيو ته مان
غيريهودي ۾ تبليغ ڪندو آهيان ته اهي ماڻهون
منهنجي ڪمن کي سمجهي نه سگهيا اهڙي طرح
اهي منهنجي سابقه ڪمن کي ۽ هاڻي جيڪو
ڪجهه ڪريان ٿو اهو ضايع نه ٿي.
 4-3طيطس مون سان گڏ هيو جيڪو يوناني
هيو .پر انهن سردارن ختنو ڪرائڻ وارن جي
الءِ ڪنهن قسم جي زبردستي نه ڪئي جيئن ته
طيطس سان گڏ به نه اسان انهن ئي مسئلن تي
انهن سان ڳالهيون ڪرڻ چاهيون پيا ڇاالءِ جو
ته ڪجهه ڪوڙا ماڻهون جيڪي چوري لڪي
اسان جي ميڙاڪي ۾ گهڙي آيا آهن اهي انهي َء
الءِ آيا آهن ته اسان کي جيڪا آزادي يسوع
مسيح ۾ آهي جاسوسي جي طور تي حاصل
ڪري اسان کي غالم بڻائين 5 .پر اسان انهن جو
ٿوري دير جي الءِ به انهن جو مطالبو نه مڃيو
انهن سان ڪنهن به نقطي تي اتفاق نه ڪيو.
اسان چاهيون ٿا ته ڪتاب جي سچائي توهان ۾
قائم رهي.
 6جيڪي ماڻهون ڪجهه اهميت جا حامل
ڏيکائي ڏيارن پيا انجيل کي نه بدليو آهي جيڪا
مان تبليغ ڪري رهيو آهيان منهنجي الءِ اها
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اهم نه آهي ته انهن جي “اهميت آهي” يا نه خدا
جي ويجهو سڀ انسان برابر آهن 7 .پر جڏهن
انهن سربراهن اهو ڏٺو ته خدا هڪ خاص
ڪم مون کي ڏنو آهي .جيئن ته پطرس کي
ڏنو ويو هيو .پطرس کي يهودين ۾ خوشخبري
ٻڌائڻ جي الءِ چيو ويو هيو .خدا مون کي اهڙي
طرح غيريهودي ماڻهن ۾ خوشخبري ٻڌائڻ جو
حڪم ڏنو آهي 8 .خدا پطرس کي يهودين جي
الءِ رسول جي حيثيت سان ڪم ڪرڻ جي الءِ
موڪليو خدا مون کي به رسول جي حيثيت سان
ڪم ڪرڻ جي الءِ موڪليو اهڙن ماڻهن جي
الءِ جيڪي غيريهودي آهن 9 .يعقوب ،ڪيفاس
۽ يوحنا بحيثيت سردار ڪليسيا انهن کي ڏٺو
ته خدا مون کي خاص تحفو پنهنجي فضل سان
ڏنوآهي انهي َء الءِ انهن برنباس کي ۽ مون کي
قبول ڪيو ۽ ان سردار چيو“ ،پولُس ۽ برنباس
جي الءِ اسان راضي آهيو ته اهي غيريهودي
ماڻهن ڏانهن وڃن ۽ اسان يهودين ڏانهن
وينداسين 10 ”.انهن اسان کي هڪ ڪم ڪرڻ
جي الءِ چيو غريبن جي مدد ڪريو ياد رکو
۽ اهوئي ڪجهه آهي جنهن کي آئون حقيقت ۾
ڪرڻ جو شوق رکندو آهيان.
پولس جي نظر ۾ پطرس جي غلطي
 11ڪيفاس انطاڪيه اچي ڪري جيڪو
ڪجهه ڪيو اهو صحيح نه هيو ڪيفاس جي
خالف هيو ان ڳالهه کي آئون ان سان روبرو چيو
ته اهو غلطي تي هيو 12 .ڇاالءِ ته اهڙي طرح
جڏهن ڪيفاس پهريون ڀيرو انطاڪيه آيو ته ان
غيريهودين سان ملي ڪري چيو يا تڏهن ڪجهه
يهودي يعقوب جي طرف کان آيا ۽ جڏهن اهي
يهودي آيا 13 .ڪيفاس انهن غيريهودين سان
گڏ کائيندو هيو ڇاالءِ جو ته اهي به منافق هيا.
جيئن ته برنباس به انهن جي منافقت جي هيٺ
اهوئي ڪيو جيڪو يهودي ڪندا هيا 14 .مان
ڏٺو ته اهي يهودي انجيل جي سچائي تي عمل
ناهن ڪندا انهي َء الءِ آئون ڪيفاس کي سڀ
يهودين جي موجودگي ۾ چيو“ ،اي ڪيفاس! تون
يهودي آهين ته پر تون يهودين جهڙي زندگي
گذاري تون غيريهودي جهڙو آهين انهي َء الءِ
غيريهودين کي ڇو نه ٿو چوين ته يهودين وانگر
زندگي اختيار ڪرن؟”
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 15اسان يهودين غير يهودين وانگر گنهگار
پيدا ناهيون ٿيا بلڪه اسان پيدائشي يهودي
آهيون 16 .اسان ڄاڻون ٿا ته ماڻهون راستباز
صرف شريعت تي عمل ڪري ناهن هوندا
بلڪه يسوع مسيح تي ايمان کڻي اچي ڪري ئي
خدا جي ويجهو راستباز سڏرائندا آهن .انهي َء الءِ
اسان جو ايمان يسوع مسيح تي آهي ڇاالءِ جو ته
اسان چاهيون ٿا ته اسان خدا جي ويجهو راستباز
سڏرايون .۽ اسان خدا جي ويجهو سچا هجون
ڇو جو مسيح تي ايمان آهي نه ته شريعت تي
عمل ڪري اسان راستباز سڏرايون اهو بلڪل
سچ آهي ته صرف شريعت ئي تي عمل ڪرڻ
سان خدا جي ويجهو راستباز ناهي ٿيندو.
 17اسان يهودي مسيح جي ويجهو اچڻ کان
بعد خدا جي ويجهو راستباز سڏرائينداسين .ان
مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسان به غيريهودين وانگر
گنهگار هياسين .ته ان جو اهو مطلب ناهي ته
مسيح اسان کي گنهگار ڪيو آهي هر گز نه!.
 18ڇو ته جيڪڏهن مان شريعت کي ڀڃڻ وارو
بڻندس جيڪڏهن تعليم ڏيندو آهيان جنهن کي
مان ختم ڪيو آهي ته مان اهڙا قانون جاري
نه رکان ها 19 .ڇاالءِ جو شريعت جي الءِ جان
ڏني شريعت جي ذريعي ،مان ۽ منهنجي پهرين
زندگي مسيح کي مصلوب ٿي وئي جيئن ته آئون
خدا جي الءِ زنده رهان 20 .انهي َء الءِ آئون
جيڪا زندگي گذاري رهيو آهيان اها منهنجي
زندگي ناهي بلڪه مسيح مون ۾ زنده آهي .۽
جيڪا جمساني زندگي ۾ هاڻي مان رهيو آهيان
اها خدا جي پُٽ تي ايمان آڻڻ سان آهي جنهن
مون سان محبت ڪئي 21 .اهو قدرت جو عطيو
آهي جو منهنجي الءِ خاص آهي ڇاالءِ جو ته
صرف شريعت جا قانون ئي اسان کي راستباز
بڻائين ته مسيح جي مرڻ جي ضرورت ڪهڙي
هجي ها.
ايمان سان ئي خدا جي خوشنودي ملندي آهي
 1ٻين گلتين بيوقوف ماڻهو! يسوع مسيح
کي صاف طور تي توهان جي نظرن جي
سامهون مصلوب ڪيو ويو .پر توهان ماڻهون
ناداني سان ڪجهه ماڻهن جي ڄار ۾ اچي ويا2 .
توهان مون کي اهو چئو ته توهان ڪهڙي طرح
پاڪ روح کي پاتو؟ ڇا توهان روح جي شريعت
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جي قانون تي عمل ڪري پاتو؟ نه! بلڪه توهان
روح کي خدا جي خوشخبري ٻڌي ڪري ۽ ان
تي ايمان آڻي ڪري پاتو 3 .توهان پنهنجي روح
جي زندگي جي باري ۾ مسيح ۾ شروع جي ۽
هاڻي ڇا پنهنجي طاقتن جي بل بوتي تي ان
سلسلي کي قائم رکي سگهو ٿا؟ ڇا توهان ايترا
نادان آهيو؟  4توهان گهڻين شين جا تجربه کنيا.
ڇا اهي سڀ تجربه توهان جا ضايع ٿي ويا! آئون
سمجهان ٿو ته اهي ضايع ناهن ٿيا 5 .ڇا توهان
کي خدا روح انهي َء الءِ ڏني آهي ۽ معجزه ان
الءِ ڏيکاريندا آهيو ته توهان خوشخبري ٻڌي
ڪري ايمان آندو آهي.
 6صحيفه به اهوئي سڀ ڪجهه ابرهيم جي
باري ۾ چوي ٿو“ .ابراهيم خدا تي ايمان آندو ۽
ان جو معاوضي ۾ خدا انهن کي قبول ڪيو ۽
اهي خدا جي ويجهو راستبار هيو 7 1”.توهان
کي معلوم هجڻ گهرجي ته ڇا ابراهيم جي
سچي اوالد اهي ئي ماڻهون آهن جيڪي ايمان
وارن آهن 8 .صحيفن ۾ جيڪو ڪجهه آئيندا
ٿيندو ان جي بابت چيو ويو آهي .انهن ۾ چيو
ويو آهي ته خدا غيرقومن کي صرف انهن جي
ايمان جي وجهه سان اهي ئي راستباز ٺهرايا
ويا اها خوشخبري ابراهيم کي پهريان ئي ڏني
وئي هئي جيئن ته صحيفن ۾ آهي“ ،خدا ابراهيم
جي ذريعي سان زمين جي ماڻهن کي خوشنودي
ڏيندو 9 2”.ابراهيم کي خوشنودي حاصل ٿي ڇو
جو اهو ان ڳالهه تي ايمان التو ته اهو خوشنودي
حاصل ڪري چڪو آهي .۽ اڄ به ائين ئي آهي
ته جن ماڻهن ايمان آندو آهي انهن اهڙي طرح
خوشنودي ملندي جهڙي طرح ابراهيم کي ملي
هئي.
 10پر اهي ماڻهون جيڪي شريعت جي قانون
تي پابند ٿي ڪري توهان کي راستباز سڏرايندا
آهن اهي لعنتي آهن چئون ته صحيفه چوي ٿو،
“هر ڪوئي لعنتي هوندو جيڪو شريعت جو
فرمانبردار ناهن هوندا ۽ انهن تي عمل ناهن
ڪندا 11 3”.انهي َء الءِ اها ڳالهه صاف آهي ته
صرف شريعت جي ذريعي ئي ڪوئي به شخص
خدا ڏانهن راستباز ناهي ٿيندو جيئن ته صحيفن ۾
 6 :3 1اقتباس پيدائش 6 :15
 8 :3 2اقتباس پيدائش 3 :12
 10 :3 3اقتباس استثناء 26 :27
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لکيل آهي“ ،جيڪو شخص خدا تي ايمان آڻيندو
1
آهي اهوئي راستباز آهي ۽ هميشه رهندو”.
 12شريعت جو ايمان سان واسطو ناهي ان جو
رستو مختلف آهي .شريعت چوي ٿي ته “جيڪو
شخص زندگي چاهيندو آهي ۽ ان تي عمل ڪرڻ
چاهيندو آهي ان کي اهوئي ڪرڻ گهرجي
جيڪو شريعت چوي ٿي 13 2 ”.شريعت کان
اسان تي لعنت آهي پر ان لعنت کان ڇٽڪارو
ڏيارڻ جي الءِ مسيح اها لعنت کڻي ويندو آهي
مسيح اها لعنت اسان جي خاطر پاڻ موڙي
ڇڏيندو آهي .اهو صحيفن ۾ لکيل آهي“ ،جڏهن
هڪ ماڻهون جو جسم وڻ تي لٽڪيل هوندو
آهي ته اها لعنت آئون آهيان 14 3”.۽ مسيح ائين
ڪيو ته جيئن سڀن ماڻهن کي خدا جي خوشنودي
حاصل ٿي خدا ان خوشنودي جو ابراهيم سان
واعدو ڪيو ۽ اسانکي اها خوشنودي يسوع
مسيح جي ذريعي ئي ملندي آهي .ڇو جو مسيح
مري ويو ۽ اهڙي طرح اسان کي پاڪ روح
ملي سگهي جنهن جو خدا واعدو ڪيو ۽ اهو
واعدو ايمان آڻڻ سان پورو ٿيو.
شريعت ۽ واعدو
 15ڀائرو ۽ ڀيئنرون مون کي هڪ مثال پيش
ڪرڻ ڏيو :اهو سمجهو ته هڪ شخص ٻئي
شخص سان هڪ معاعدو ڪري ٿو ۽ جڏهن
ان معاعدي جي حيثيت سرڪاري ٿي ويندي
آهي تڏهن ڪوئي به ان معاعدي کي نه روڪي
سگهي ٿو ۽ نه ان ۾ ڪجهه اضافو ڪري سگهي
ٿو ۽ نه ئي ڪوئي شخص ان کي نظر انداز
ڪري سگهو ٿو 16 .خدا ابراهيم سان ۽ ان
جي نسل سان واعدو ڪيو .خدا جي چوڻ جو
مطلب “ابرهيم ۽ ان جي نسل سان” اهو نه هيو
ته ڪئي ماڻهن بلڪه خدا اهو چيو“ ،۽ توهان
معني صرف هڪ ماڻهون ۽
جي نسل” ان جي
ٰ
اهو ماڻهون مسيح آهي 17 .۽ منهنجي چوڻ جو
مطلب آهي ته اهو معاعدو جيڪو خدا ابراهيم
سان ڪيو هيو ان جي سرڪاري حيثيت پهريان
يعني شريعت کان پهريان ٿي چڪو هيو .شريعت
ٰ
ان جي  430سالن کان بعد ٿي انهي َء الءِ شريعت
 11 :3 1اقتباس حبقوق 4 :2
 12 :3 2اقتباس احبار 5 :18
 13 :3 3اقتباس استثناء 23 :21

گلتين 25 :3

معاعدي ۾ دخل انداز نه هوندي آهي ۽ نه ئي
خدا کي ابراهيم سان ڪيل واعدي ۾ تبديلي آڻي
سگهي ٿي.
 18ڇا شريعت جي تڪميل سان اهي شيون
جنهن جو خدا واعدو ڪيو آهي شريعت ڏيئي
سگهي ٿي؟ “نه” جيڪڏهن اهي شيون جنهن جو
خدا واعدو ڪيو شريعت سان ملي وڃن ته پوءِ
خدا جو واعدو ناهي جنهن سان اسان کي اهي
شيون حاصل ٿين .پر خدا ابراهيم کي مفت نعمت
واعدي ئي جي ذريعي بخشي.
 19ته پوءِ شريعت ڪنهن جي الءِ آهي؟
شريعت انهي َء الءِ ڏني ِوئي آهي ته ماڻهون
جيڪي برائي ڪندا آهن ان کي ٻڌائيندي ته
ماڻهون جون غلطيون معلوم ٿين جيسيتائين
ابراهيم جي مخصوص نسل نه ٿي اچي خدا
جو واعدو ان جي نسل يعني مسيح جي متعلق
آهي .شريعت مالئڪن جي ذريعي ڏني ويئي ۽
موسي جي ذريعي ماڻهن تائين پهچائي.
مالئڪن
ٰ
 20وچ واري ماڻهون جي ضرورت ناهي ڇاالءِ
جو ته وچ وارو هڪ جو ناهي ٿيندو ۽ خدا
صرف هڪ آهي.
موسي جو مقصد
شريعت
ٰ
 21ڇا ان جو مطلب آهي ته شريعي خدا جي
واعدن جي خالف آهي؟ نه! جيڪڏهن ڪوئي
شريعت هجي ها جيڪا زندگي ڏيئي سگهي ته
پوءِ راستبازي شريعت جي وجهه سان ئي هجي
ها 22 .پر اهو سچ نه آهي ڇو جو ته صحيفي
۾ ٻڌايو ويو آهي ته سڀ ماڻهون گناهه جي هيٺ
آهن انهي َء الءِ واعدو ايمان جي ذريعي ئي
ڪري سگهجي ٿو ۽ واعدو انهن ماڻهن سان
ڪيو ويندو جيڪي يسوع مسيح ۾ ايمان رکندا
آهن.
 23ايمان کان پهريان سڀ شريعت جي پنجي ۾
جڪڙيل قيدي وانگر هياسين ۽ اسان کي آزادي
جي راهه نه هئي جيسيتايئن خدا اسان کي ايمان
جو رستو نه ٿو ٻڌائي جيڪو اچڻ وارو هيو24 .
انهي َء الءِ شريعت جي حيثيت مسيح تائين وٺي
وڃڻ جي الءِ اسان جي سرپرستي بڻي ته جيئن
اسان ايمان جي سبب خدا جا راستباز ٺهرايون.
 25پر جڏهن ايمان اچي ويو ته اسان سرپرست
جي هيٺ ناهيون رهيا.

گلتين 27-26 :3
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 27-26ان مان ظاهر ٿي ٿو ته توهان سڀ
يسوع مسيح ۾ ايمان جي وجهه سان خدا جا
ٻار آهيو .ڇاالءِ جو توهان سڀن مسيح ۾ بپتسمه
وٺي ڇڏي آهي ۽ مسيح کي پائي ڇڏيو آهي28 .
هاڻي مسيح ۾ يهودي ۽ يوناني ۾ ڪوئي فرق
ناهي اهڙي طرح آزاد غالم ۾ به ڪوئي فرق
ناهي ۽ مرد ۽ عورت ۾ به ڪوئي فرق ناهي
ڇاالءِ جو ته سڀ مسيح يسوع ۾ هڪ آهن29 .
توهان جوتعلق مسيح سان آهي انهي َء الءِ توهان
ابراهيم جي نسل مان آهيو ۽ توهان سڀ خدا جي
خوشنودي ان جي الئق آهيو ته خدا ابراهيم سان
واعدو ڪيو هيو.
 1آئون توهانکي چوان ٿو وارث
جيستيائين ٻار آهي ان ۾ ۽ غالم ۾ ڪوئي
فرق ناهي باوجود اهو ته وارث هر شيءِ جو
مالڪ آهي 2 .اهو ان الءِ ته جڏهن اهو ٻار آهي
ته ان جن ماڻهن جي سنڀاليندڙ جي الءِ چونڊيو
ويو آهي انهن جي فرمانبرداري ان وقت تائين
ڪرڻ گهرجي جيڪو معيار اُن جي پي ُء مقرر
ڪيو آهي .ان مقرره معيار جي بعد اهو آزاد
ٿي ويندو 3 .۽ اهوئي اسان جي الءِ صحيح به
هيو ته جڏهن اسان ٻار جي مثل هياسين ته اسان
به نڪمه دنيا جي حڪمن جا غالم هياسين4 .
پر جڏهن صحيح وقت آيو ته خدا پنهنجي پُٽ
کي موڪليو .خدا جو پُٽ عورت مان پيدا ٿيو ۽
شريعت جي ماتحت پيدا ٿيو 5 .خدا اهو ان الءِ
ڪيو ته اهو انهن ماڻهن جي آزادي کي خريدڻ
چاهي پيو جيڪو شريعت جي ماتحت پيدا ٿيو.
خدا جو مقصد هيو ته اسان اُن جا ٻار بڻيون.
 6۽ تنهڪري ته توهان خدا جا ٻار آهيو انهي َء
الءِ پنهنجي پُٽ جي روح کي توهان جي دلين ۾
موڪليو ۽ روح چوي ٿي “اي پي ُء ،پيارا پي ُء”.
 7ته هاڻي توهان غالم ناهيو جيئن ته پهريان هيا
خدا جا ٻار خدا جن شين جو واعدو ڪيو آهي
هاڻي سڀ شيون توهان کي ڏيندو ۽ ان حقيقت
جي سبب ته توهان ان جا ٻار آهيو.

4

گلتين کي عيسيائين جي الءِ پولُس جي محبت
 8پهريان جڏهن توهان ماڻهون خدا کي نه
ڄاڻيندا هيا ته توهان ننڍن ناواقف جا غالم هيا9 .
پر هاڻي توهان سچي خدا کي ڄاڻيو آهي حقيقت
۾ اهو ئي خدا آهي جيڪو توهان کي ڄاڻي ٿو

وري توهان انهن بي فائده ۽ ڪمزور ڳالهين کي
مڃندا هيا اُن جا ٻيهر ڇو غالم ٿيڻ چاهيو ٿا؟
 10هاڻي تائين توهان مقرر ڏينهن تائين ،مهينن،
وقتن ۽ سالن کي مڃندا آهيو 11 .مون کي ڍپ
آهي ته ڪٿي منهنجي محبت جيڪا آئون توهان
الءِ ڪئي آهي اها ضايع نه ٿي وڃي.
 12ڀائرو ۽ ڀيئنرو! آئون توهان ئي وانگر
هيس انهي َء الءِ آئون التجا ٿو ڪريان توهان به
مون وانگر بڻو .توهان منهنجو ڪجهه بکاڙيو
ڪونهي 13 .توهان ياد ڪريو ته آئون پهريون
ڀيرو توهان ڏانهن ڇو آيو هيم ڇو جو ته آئون
بيمار هيس ۽ ان وقت آئون توهان کي خوشخبري
ٻڌائي هئي 14 .منهنجي بيماري توهان جي الءِ
آزمائش هئي پر نه توهان منهنجي ڏيٺ وائٺ
کي ڇڏيو ۽ نه مونکان نفرت ڪئي توهان ته
خدا جي مالئڪ وانگر منهنجي خاطري ڪئي ۽
مونکي ائين مڃي ڇڏيو جيئن آئون يسوع مسيح
ئي آهيان 15 .اُن وقت توهان گهڻا خوش هيا اهي
خوشيون هاڻي ڪٿي آهن؟ مون کي ياد آهي ته
توهان ممڪنه طور تي منهنجي مدد ڪئي بلڪه
جيڪڏهن ٿي ها ته توهان ماڻهون پنهنجي اکيون
به ڪڍي ڪري مون کي عطيي ۾ ڏيو ها16 .
“۽ هاڻي آئون سچ چوان ٿو ته ڇا آئون توهان جو
دشمن ٿيو آهيان؟”
 17اهي ماڻهون توهان کي پنهنجي طرف
دوست ڪرڻ جي الءِ سخت مصيبت کڻندا آهن
پر اهو هڪ سٺو مقصد جي هيٺ اهي ماڻهون
توهانکي اسان جي مخالف بڻائڻ جي ڪوشش
ڪندا آهن ته جيئن توهان انهن سان گڏ ٿي ويو.
 18اها سٺي ڳالهه آهي ته اهي ماڻهون توهان کي
پسند ڪرن ٿا جيڪڏهن انهن جو مقصد نيڪ
آ ته ٺيڪ آهي .اهي هيمشه کان ئي سچ چوندا
آهن ته آئون توهان ڏانهن آهيان يا نه آهيان.
 19منهنجا ٻارو! آئون توهانجي الءِ اهڙي ئي
تڪليف محسوس ڪندو آهيان جهڙي طرح
ڪنهن ما ُء کي ڄڻڻ وقت ٿيندي آهي ۽ آئون
اهو ان وقت محسوس ڪندس جيسيتائين توهان
سچي مسيح وانگر نه ٿي وڃو 20 .هاڻي آئون
چاهيان ٿو ته توهان سان گڏ رهان اهڙي طرح
ٿي سگهي ٿو آئون جيڪي ڳالهيون ڪري رهيو
آهيان ان طريقي کي بدلي سگهان ته آئون نه ٿو
ڄاڻان ته مونکي توهان جي الءِ ڇا ڪرڻو آهي.
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ٻار کي الگ رکو ڇو جو آزاد عورت جو ٻار ئي
حاجره ۽ ساره جو مثال
موسي پي ُء جو وارث ٿيندو ۽ ڪنڃري َء جو ٻار وارث
به
هاڻي
 21توهان مان ڪجهه ماڻهون
ٰ
جي شريعت تي هلڻ چاهن ٿا آئون ڄاڻان ٿو ته نه ٿيندو 31 1”.ته اي ڀائرو اسان ڪنڃري َء جا
شريعت ڇا چوندي آهي توهان کي خبر آهي؟ ٻار نه بلڪه آزاد عورت جا ٻار آهيون.
 22صحيفن ۾ لکيل آهي ته ابراهيم جا ٻه پُٽ
پنهنجي آزادي بڻائي رکو
هيا هڪ پُٽ جي ما ُء ڪنڃري هئي ۽ ٻي جي
 1هاڻي اسان آزاد آهيون مسيح اسان کي
ما ُء آزاد عورت هئي 23 .ابراهيم جو پُٽ جيڪو
آزاد رکيو آهي لهاذه ان کي بڻائي رکو
ڪنڃري َء مان هيو عام انساني طريقي سان پيدا
ٿيو هيو ۽ جيڪو آزاد عورت مان پيدا ٿيو هيو ۽ وري شريعت غالمي جو شڪار نه بڻجي2 .
انجي پيدائش ان واعدي جي سبب هئي جيڪو ٻڌو! آئون پولس آهيان ۽ توهان کي چوان ٿو
ته جيڪڏهن توهان ختنو ڪرائي ڪري وري
خداوند ابراهيم سان ڪيو هيو.
 24اهو سچو واقعو اسان کي صحيح تصوير پراڻي رسمن جي پويان هلندا ته مسيح مان توهان
پيش ڪري ٿو ته ٻه عورتون دراصل خدا ۽ کي فائدو ناهي ٿيندو 3 .آئون توهان کي وري
ماڻهون جي وچ ۾ ٻن واعدن وانگر آهن .هڪ خبردار ڪريان ٿو جيڪڏهن توهان وري ختنو
موسي تي عمل
واعدو ته شريعت آهي جيڪو خدا ڪوه سينا تي ڪندا ته توهان وري شريعت
ٰ
بڻايو ۽ اهي ماڻهون جيڪي ان واعدي جي هيٺ ڪرڻ الزم آهي 4 .جيڪڏهن توهان شريعت
آهن اهي غالمن وانگر آهن .۽ ما ُء جنهن جو نالو جي وسيلي سان خدا جا راستباز ٿيڻ چاهيو ٿا
حاجره آهي اها اُن واعدي وانگر آهي .انهي َء ته توهان کي مسيح کان الڳ ٿي ويا ۽ خدا جي
الءِ حاجره ڪوه سينا جهڙي آهي جيڪا عرب فضل کان محروم 5 .انهي َء الءِ آئون چوان ٿو
۾ آهي 25 .اها زمين يهودين جي شهر يروشلم ته اسان ايمان ئي سان خدا جي نظرن ۾ راستباز
جي تصوير آهي هي شهر غالم آهي ۽ ان ۾ رهڻ ٿينداسين ۽ اسان روح کان ان جا منتظرر آهيون.
وارا تمام يهودي شريعت جا غالم آهن 26 .پر  6جيڪڏهن يسوع مسيح ۾ آهي ته ان الءِ ختنو
آسمان جو يروشلم ان آزاد عورت وانگر آهي ڪرائڻ گهرجي يا نه ڪرائن گهرجي اهو اهم
جيڪا مٿانهين آهي .اها اسان جي ما ُء آهي 27 .ناهي .ايمان اهم آهي ايمان جيڪو محبت جي
راهه سان اثر ڪندو آهي.
هي صحيفن ۾ درج آهي،
“ 7سچائي تي عمل ڪندي توهان سڌها
ڍوڙيندا رهندا هيا .توهانکي ڪنهن سچي رستي
“اي عورت جنهن جي اوالد ناهي خوشي
منايو! اهي جن کي ڄاتو ئي ناهي خوشي
ڏانهن وڃڻ کان روڪيو؟”  8۽ اها رڪاوٽ ان
جي ماري وڏي آواز سان واڪو ڪريو.
جي طرف کان ناهي جنهن توهان کي چونڊيو
9
اها عورت جيڪا اڪيلي آهي ان کي اُن
آهي .خبرادر رهو “ٿورو خمير ڳوٿل اٽي ۾
10
مون کي خداوند تي
خمير پيدا ڪندو آهي”.
عورت جي بنسبت گهڻي اوالد ٿيندي جنهن
اهڙو ايمان آهي ته توهان ڪنهن اهڙي طريقي
جو مڙس آهي .يسعياه 1 :54
تي نه هلندا ڪجهه ماڻهون توهان کي ڪجهه
 29-28ابرهيم جو هڪ ٻار جنهن جي پيدائش خيالن سان پريشان ڪندا اهي جيڪي به هجن
عام طريقي سان ٿي هئي ۽ ابراهيم جو ٻيو پُٽ انهن کي سزا ملندي.
اسحاق روح جي طاقت سان پيدا ٿيو ڇاالءِ جو
 11منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! آئون ماڻهن کي
ته اهو خدا جو واعدو هيو .اي منهنجا ڀائرو ۽ وڌيڪ ختني ڪرائڻ جي منادي ناهيان ڪندو
ڀيئنرون! توهان به اسحاق وانگر واعدي جا ٻار پر آئون ايئن ڪيان ها ته آئون ستايو نه وڃان
آهيو جنهن ٻار جي پيدائش عام طريقي سان ٿي ها .جيڪڏهن آئون ماڻهن کي ختنو ڪرائڻ
ان ٻئي ٻار اسحاق سان سٺو برتا ُء نه ڪيو جيئن جي تعليم ڏيان ته پوءِ وري منهنجي صليب جي
ته اڄ به ٿيندو آهي 30 .۽ صحيفن ۾ ڇا لکيل
آهي؟ اهو لکيل آهي“ ،ڪنڃريء کي ۽ ان جي 1
ُ
 30 :4اقتباس پيدائش 10 :21
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کي صليب تي پنهنجي خودغرضي کي برائين
سان گڏ چاڙهائي ڇڏيو 25 .صرف روح جي
سبب کان ئي اسان کي نئين زندگي ملندي آهي ته
اسان کي روح جي هدايت تي هلڻ گهرجي .اسان
کي غرور نه ڪرڻ گهرجي ۽ نه هڪ ٻئي کي
تڪليف پهچائڻ گهرجي .۽ نه ئي وري هڪ ٻئي
سان حسد ڪرڻ گهرجي.

آئون
تعليم ماڻهن جي الءِ باعث نه هجي ها.
چاهيان ٿو ته جيڪي ماڻهون توهان کي ختنو
ڪرائڻ جي الءِ مجبور ڪن ٿا اهي اڳي اچي
ڪري رڪاوٽ وجهن ٿا.
 13اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون خدا توهان کي
آزاد رهڻ جي الءِ گهرايو آهي ۽ انهي َء آزادي
کي توهان پنهنجي جسماني حرڪتن سان گناهه
ڪرڻ جو سبب نه بڻايو هڪ ٻئي سان گڏ محبت
هڪ ٻئي جي مدد ڪريو
سان خدمت ڪريو 14 .سڄي شريعت ان هڪ
 1ڀائرو ۽ ڀيئرون! جيڪڏهن ڪوئي
ئي حڪم سان مڪمل ٿيندي آهي“ .ٻين سان
اهڙي ئي محبت ڪريو جهڙي توهان پاڻ سان
ماڻهون توهان کي ميڙاڪي ۾ ڪجهه
ڪريو ٿا 15 1”.جيڪڏهن توهان ٻئي کي نقصان برائي ڪري ٿو ته توهان ماڻهن کي جيڪا
پهچائيندا رهندا ته خبردار رهجو ته توهان هڪ روحاني ٿي سگهي اهڙي ماڻهون ڏانهن وڃي
ڪري نرمي سان سنئو رستو ٻڌائي ڪري ان
ٻئي کي تباهه ڪندا.
جي مدد ڪرڻ گهرجي ۽ گڏ ئي ان جو خيال به
رکڻ گهرجي ته ڪٿي توهان به گناهه جي طرف
روح ۽ انساني فطرت
 16انهي َء الءِ آئون چوان ٿوته روح جي مائل نه ٿي وڃو 2 .هڪ ٻئي جي تڪليف ۾
مطابق هلو وري توهان گناهه نه ڪريو جيئن ته حصيدار بڻو ۽ مدد ڪريو جيڪڏهن ائين ڪندا
جسماني خواهشات جو نتيجو آهي 17 .ڇاالءِ جو ته توهان مسيح جي شريعت کي پورو ڪريو
ته توهان جي گناهن جي خواهشات هيمشه روح ٿا 3 .جيڪڏهن ڪوئي شخص اهو خيال ڪندو
جي خالف آهي ۽ اهڙي طرح روح توهان جي آهي ته اهو گهڻو اهم آهي جڏهن ته اهو ائين نه
گناهن جي خواهشات جي خالف ئي هڪ ٻئي آهي ته اهو پاڻ کي بيوقوف بڻائي ٿو 4 .ماڻهون
سان مخالف آهي انهي َء الءِ توهان انهن شين کي کي پنهنجي ڪم ٻين سان نه ڪرڻ گهرجي هر
ڪرڻ کان پري رهو جيڪي حقيقت ۾ چاهيو ٿا .شخص کي گهرجي ته اهو پنهنجي عمل کي
 18جيڪڏهن توهان روح جي هدايت تي هلندا ئي ڄاڻي وٺي تڏهن اهو پنهنجي اعمال تي فخر
ڪري سگهي ٿو 5 .هر شخص کي پنهنجو وزن
آهيو ته شريعت جي ماتحت ناهيو رهندا.
 19برا ڪم ته صاف ظاهر آهن اهي سڀ کڻڻو آهي ۽ پنهنجي ئي ذميداري نبائڻي آهي.
ڄاڻن ٿا .اهي ڪم آهن جنسي گناهه،گندگي،
غيراخالقي حرڪت 20 ،بُتن جي پرستش،
زندگي باغ پيدا ڪرڻ جي مثل آهي
6
جيڪو شخص خدا جي ڪالم جي تعليم
جادو گري ،نفرت خود غرضي ،تفرقه تڪليف
ڏيڻ ،حسد ،غصو ،لڙائي ،عداوتون 21 .حسد ،ڪري ٿو ته اهو پاڻ کي هر سٺي ڪم ۾ استاد
دشمني ،نشي بازي ،۽ انهن شين جي الءِ آئون کي به شريڪ ڪري ٿو.
 7ڌوڪو نه ڏيو! توهان خدا کي ڌوڪو نه
انتباهه ڪري رهيو آهيان جيئن ته پهريان چئي
چڪو آهيان ته اهي ماڻهون خدا جي بادشاهت ۾ ٿا ڏيئي سگهو .ماڻهون جيڪو ڪجهه پوکيندو
نه هوندا 22 .پر روح اسان ۾ محبت ،خوشي ،آهي ان کي لڻندو آهي 8 .جيڪڏهن ڪوئي
صبر ،مهرباني ،نيڪي ،ايمانداري ،پرهيزگاري ،ماڻهون پنهنجي پاڻ کي گناهن سان مطمئن آهي
۽ همدردي طور تي قابو پائڻ سگهاريندي آهي .ته پوءِ وري اهو تباهي پايئندو .جيڪڏهن ڪوئي
 23ڪائي به شريعت انهن سٺين عادتن جي شخص روح کي اطمينان جي الءِ پوکيندو آهي ته
مخالفت ناهي ڪندي 24 .اهي ماڻهون جيڪي اهو روح کان هميشه جي زندگي پائيندو 9 .اسان
يسوع مسيح جا آهن جنهن کي پنهنجي خواهشن کي سٺا ڪم ڪرڻ کان نه ٿڪڻ گهرجي اسان
صحيح وقت تي ئي پنهنجي زندگي کي فصل
(هميشه جي زندگي) حاصل ڪنداسين جيئن ته
 14 :5 1اقتباس احبار 18 :19
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اسان انهن شين کي ڪرڻ ۾ سستي نه ڪريون.
 10جڏهن اسان کي ڪنهن سان گڏ ڀالئي ڪرڻ
جو موقعو ملي ته اسان کي ڪرڻ گهرجي پر
اسان کي اهل ايمان جي الءِ خاص توجه ڏيڻ
گهرجي.
پولس جي خط جو اختتام
 11آئون پنهنجي هٿن سان پاڻ لکي رهيو
آهيان انهن وڏن وڏن لفظن کي ڏسو جيڪي مون
استعمال ڪيا آهن 12 .ڪجهه ماڻهون توهان
کي ختنو ڪرائڻ جي الءِ زور ڏيئي رهيا آهن
اهي ان الءِ ائين ڪندا آهن ته ٻيا انهن کي قبول
ڪرن اهي ان الءِ ايئن ڪندا آهن ته اهي سڀ
مسيح جي صليب جي وجهه سان ستايا نه وڃن.
 13جيڪي ماڻهون ختنوڪرائڻ کي قبول ڪندا
آهن اهي پاڻ شريعت تي عمل ناهن ڪندا پر
توهان کي ختنو ڪرائڻ جي الءِ مجبور ڪندا

گلتين 18 :6

آهن ته جيئن انهن کي پنهنجي اندروني عمل تي
فخر محسوس ٿي سگهي.
 14مون کي جيسيتائين اميد آهي آئون ڪنهن
شيءِ تي فخر نه ڪندس سواءِ منهنجي خداوند
يسوع مسيح کي صليب جي جنهن سان منهنجي
موت دنيا جي الءِ ٿيندي آهي ۽ منهنجي الءِ دنيا
مري چڪي آهي 15 .ان جي اهميت ناهي ته
اسان ختنو ڪرايون يا نه ڪرايون بلڪه نئي
سري کان خدا جي ماڻهن کي ٻڌايو ان جي اهميت
آهي 16 .جيڪو انهن اصولن تي هلندو آهي انهن
ماڻهن تي خدا جي سالمتي ۽ رحم هوندو آهي.
 17انهي َء الءِ مون کي تڪليف نه ڏيو ڇاالءِ جو
ته منهنجي جسم تي زخم آهن اهي زخم عالمت
آهن ته منهنجو تعلق مسيح يسوع سان آهي.
 18اي منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرو! آئون دعا
ڪريان ٿو ته اسان جي خداوند يسوع مسيح تي
فضل توهان جي روح سان گڏ رهي .آمين.

