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ਅਿਧਆਇ 3 

ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਦੁਿਬਧਾ 

ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜQਚ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਦੋਵQ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆ ਂਅੱਧਾ ਅਿਧਆਇ 
ਲਾ ਿਦੱਤਾ: ਪੰਦਰQ ਆਇਤQ (1:18-32)। ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੋਗੁਣਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਹੈ: ਸJਤੀ ਆਇਤQ (2:1—3:8)।1 ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਿਕ^ ਹੈ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕ^ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਦੋਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਓਹ 
ਪਾਪੀ ਸਨ। 

ਇਤਰਾਜ਼Q ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ (3:1-8) 
ਉਨK Q ਇਤਰਾਜ਼Q ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਜ ੋਯਹੂਦੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਬੰਦ 

ਨਹL ਹੈ। ਡੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ ਨO  3 ਤN ਲੈ ਕ ੇ 8 ਆਇਤQ ਨੰੂ “ਪੂਰੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਿਕਹਾ ਹੈ।2 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕਾਲਪਿਨਕ ਯਹੂਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਵੱਲN ਇਤਰਾਜ਼Q ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ “ਬੋਲ ਿਰਹਾ” ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਜQ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ 
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੋਵX ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋਗੱਲQ ਦੱਸੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਉਨK Q 
ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਮਕਸਦ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਯਹੂਦੀ ਿਵਰੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨਾ (ਵੇਖੋ 2:1; 3:19)। 

ਇਤਰਾਜ਼Q ਸੰਬੰਧੀ, ਓਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆ ਂਸਨ ਜ ੋਪੌਲੁਸ 
ਨO  ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ-ਘਰQ ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 13:14; 14:1; 17:1, 10; 18:4; 19:8)। ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲQ ਤN, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਸ਼ਾਇਦ ਇਨK Q ਇਤਰਾਜ਼Q ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਹ ਉਹੋ 
ਆਲੋਚਨਾਵQ ਹੋਣ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤN ਪਿਹਲQ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।  

ਪਿਹਲਾ ਇਤਰਾਜ਼: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨO ਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹ?ੈ” (3:1, 2)  

 1ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? 2ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਕਰਕੇ 
ਬਹੁਤ। ਪਿਹਲN ਤQ ਇਹ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
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ਆਇਤ 1. ਅਿਧਆਇ 2 ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੂਸਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹL ਸੀ ਿਦੰਦਾ (2:17-
29)। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਿਕਸ ੇਧਾਰਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਸ ਤQ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ “ਜਵਾਬ” ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਨਹL ਹੈ: ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? 

“ਵਾਧਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ περισσός (ਪੇਰੀਸੋਸ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 
περί (ਪੇਰੀ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, “Yਤੇ” ਲਈ ਪੂਰਵਸਰਗ । ਪੇਰੀਸੋਸ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ“Yਤੇ ਅਤੇ Yਪਰ” ਹੈ।3 “ਲਾਭ” ਸ਼ਬਦ ὠφέλεια (ਓਫੇਲੀਆ) ਤN ਆ^ਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵਧਣਾ”।4 ਓਫੇਲੀਆ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਧਦਾ ਜQ ਜੁੜਦਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਕੋਲ ਹੈ। ਪੇਰੀਸੋਸ 
ਅਤੇ ਓਫੇਲੀਆ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ੋ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ 
ਯਹੂਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਪੁੱ ਛ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ  ਜ ੋਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਤQ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ 
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?” 

ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨO ਮ ਤ ੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਲੰਬ ੇਸਮX ਪਿਹਲQ ਉਨK Q ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਤN ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 
ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਨO ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ 
ਨਹL ਸੀ?  

ਆਇਤ 2. ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸਖਤ ਸ਼ਬਦQ ਤN ਬਾਅਦ, ਅਸL ਉਸ ਤN 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ, “ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹL ਹੈ।” 
ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨO  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਿਕਹੜ ੇ “ਬਹੁਤੇ” ਲਾਭ ਅਤੇ ਫਾਇਦ ੇਸਨ? ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਪਿਹਲN ਤQ ਇਹ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। “ਪਿਹਲN” ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਭਾਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ3ਤ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ 9 ਅਿਧਆਇ 
ਤੱਕ ਿਕਤ ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹL ਆ^ਦੀ (ਵੇਖੋ 9:4, 5)। ਇੱਥ,ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਫ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜQ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ RSV), ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਭ 
ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ [ਲਾਭ ਹੈ]” (ਵੇਖੋ KJV)। 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਾਭ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਬਾਣੀਆਂ ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।” “ਬਾਣੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ λόγια (ਲੋਜੀਆ) ਤN 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ λόγος (ਲੋਗੋਸ,  “ਸ਼ਬਦ”)5 ਦਾ ਇੱਕ 
ਲਘੁਤਾਵਾਚੀ (ਸ਼ਬਦ)  ਸਮਝਦ ੇਹਨ। AB ਬਾਈਬਲ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ” ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ(ਸੰਖੇਪ .  .  .  ਬਚਨQ)  ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਨg ਖਾ ਰੂਪ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੂੜKੇ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। NIV ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ” ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ logia ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਯਹੂਦੀ 
ਗ3ੰ ਥQ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸ ੇਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਨੀਅਰ., ਸ਼ਾਇਦ 
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ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸਮੁੱ ਚ ੇਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ” ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।6 

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼” ਐਡਵਾਰਡਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਹਰ ਥQ ਤ ੇਨਹL ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਦ ਕਦੀ ਅਤੇ ਿਕਤ ੇਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਪ3ਗਟਾਉਣਾ [ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ]…ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।”7 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 
ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ,ਂ ਨਬੂਵਤQ ਅਤੇ ਵਾਅਿਦਆ ਂਦੀ ਬਰਕਤ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਿਬਧੀਆ ਂ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਜੀਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਬੂਵਤQ ਨO  ਮਸੀਹ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਦ ੇਵਾਅਿਦਆ ਂਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੰੂ “ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨO  ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨਾਲN ਵੱਡਾ ਸੀ।”8 

ਕੀ ਇਸ ਿਲਖਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨO  ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ . . . ਖ਼ੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਕਾਸ਼ ਦ ੇ
ਹੋਣ ਦਾ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਤN ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਹਦਾਇਤQ ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਸੀ? ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹਨO ਰੇ ਿਵੱਚ ਰਾਹ 
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਥੋੜKੀ ਿਜਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, 
ਜਦ ਿਕ ਦੂਜ ੇਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਦ ੇਗੈਰ 
ਜਾਤੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਿਕਸ ਨੰੂ ਹੈ? 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਮਕੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ 
ਸੀ ਿਜਸ ਦ ੇਕੋਲ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ” ਸਨ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹL ਿਦੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗ ੇ ਪੜKੇ ਿਲਖੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨਪੜK ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਕੁਝ 
ਘੱਟ ਪੜKੇ ਿਲਖੇ ਜQ ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ3ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੜKੇ ਿਲਖੇ ਲੋਕQ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਖੇਡQ ਿਵੱਚ, ਿਕਸ ੇਿਖਡਾਰੀ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ 
ਦੂਜ ੇ ਿਖਡਾਰੀਆ ਂਨਾਲN ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਘੱਟ ਤਕੜਾ ਿਦਸਣ ਵਾਲਾ ਿਖਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਦ3ੜ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲN 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ3ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰKQ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ” ਦਾ ਿਦੱਤ ੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨਾਲN ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਦਾ 
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 
“ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ” ਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ πιστεύω (ਿਪਸਿਟਯ)ੂ ਹੈ, ਜ ੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
“ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਮਵਾਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਤQ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ “ਨਾਲ ਸdਿਪਆ ਜਾਣਾ।”9 “ਸdਪੀਆਂ 
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ਗਈਆਂ” “ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕੀ ਤN ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤN ਇਸ ਦੇ ਪ3ਤੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ Yਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”10 ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਚੰਗ ੇਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਨਹL 
ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮX ਤQ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਆ ਹੀ ਬੈਠO  ਸਨ (ਵੇਖੋ 2 ਇਤਹਾਸ 
34:14-33)। ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਮX ਤੱਕ, ਉਨK Q ਨO  ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵQ 
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਦੱਤ ੇਹੋਏ ਹੁਕਮQ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਿਝਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 
ਮੱਤੀ 15:1-9)। ਿਯਸੂ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਕਠg ਰ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ 
ਸੀ, “ਤੁਸL ਨਾ ਪੁਸਤਕQ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ” (ਮਰਕੁਸ 12:24)। 

ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼: “ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿਵਰਥਾ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ”  
(3:3, 4) 

3ਫੇਰ ਭਾਵX ਕਈ ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤQ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ, ਓਹਨQ ਦੀ ਬੇ ਵਫ਼ਾਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿਵਰਥਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? 4ਕਦ ੇਨਹL! ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ। ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰX  
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵX। 

ਆਇਤ 3. ਇਹ ਸਚਾਈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ 
ਸਨ ਸਾਨੰੂ ਦੂਜ ੇਇਤਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ ਹੈ: ਫੇਰ ਭਾਵX ਕਈ ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤQ ਕੀ 
ਹੋਇਆ? ਭਲਾ, ਓਹਨQ ਦੀ ਬੇ ਵਫ਼ਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿਵਰਥਾ11 ਕਰ 
ਸੱਕਦੀ ਹੈ?12 

2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਨਾਲN ਯੂਨਾਨੀ 
ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ:   “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣਾ” (ਿਪਸਿਟਯ)ੂ ਅਤੇ “ਵਫ਼ਾ” (πίστις, 
ਿਪਸਿਟਸ) ਸ਼ਬਦQ ਦ ੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤ ੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਣੀਆਂ “ਸdਪੀਆਂ 
ਗਈਆਂ” (ਿਪਸਿਟਯ)ੂ  ਸਨ, ਪਰ ਓਹ ਇਸ ਦੇ ਪ3ਤੀ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” (ਿਪਸਿਟਯ)ੂ ਰਿਹਣ 
ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਉਨK Q ਦੀ “ਬੇ ਵਫ਼ਾਈ” (ਿਪਸਿਟਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ)  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (ਿਪਸਿਟਸ) ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ ਸੀ?13 ਅਸL ਸ਼ਬਦQ ਤ ੇ ਿਖਲਵਾੜ ਨੰੂ 
ਇਸ ਤਰKQ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ:  “ਯਹੂਦੀਆਂ ਤN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ3ਤੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਓਹ ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਨK Q ਦੀ ਬੇ 
ਵਫ਼ਾਈ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਅਿਵਰਥਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?” 

 LB ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:  “ਸੱਚ 
ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q [ਯਹੂਦੀਆਂ]  ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਸਨ, ਪਰ ਿਕ^ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਵਾਅਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦਆ ਂ
ਨੰੂ [ਉਨK Q ਪ3ਤੀ]  ਤੋੜੇਗਾ?” ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਵਰੋਧੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਕੀ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਨO ਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬ ੇਸਮX 
ਪਿਹਲQ ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ?” 
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 ਆਇਤ 4. ਇਹ ਆਇਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 9 ਤN 11 
ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟQਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਫਲਹਾਲ, 
ਉਸ ਨO  ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ 
ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ: ਕਦ ੇਨਹL! ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ 
ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ। ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰX ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵX। 

“ਕਦ ੇ ਨਹL!” ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਵਾਕ µή γένοιτο (ਮੇ ਜੇਨg ਇਟ)ੋ ਦਾ ਇੱਕ 
ਜਥਾਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, “ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵਤਾ ਸਭ ਤN ਠg ਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਥਨ।”14 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ (3:6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 
9:14; 11:1, 11), ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਮੀਜੇਨg ਇਟ ੋਵਾਕ ਿਵਚਲੇ  ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 
ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੇ। NIV ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ “ਿਬਲਕੁਲ ਨਹL!” NKJV ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ “ਯਕੀਨਣ ਨਹL!” KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ “ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਭਾਵ” 
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ:   “ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ।”15 CJB ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਵਰਤਦੀ ਹੈ:   “ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ!” ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹਣਗੇ, “ਨਹL, ਨਹL, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਨਹL!” 
ਪੌਲੁਸ ਤQ ਸਗN ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤ ੇਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਰਸੂਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਨਹL ਕਰਨਗ ੇ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਸਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ: ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ 
ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹL ਹਨ ਜ ੋ ਉਨK Q ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪ3ਭਾਿਵਤ ਨਹL ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:13)। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਤ ੇਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਝੂਠਾ 
ਹੁੰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਦ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਗੁਡਸਪੀਡ)। 

ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ਬੂਰQ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: “ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰX ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵX।” ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਬੂਰ 51:4 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 
ਭਾਗ ਿਵੱਚN ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਸੰਸਕਰਣQ ਿਵੱਚ ਜ ੋਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਤN ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ (LXX) 
ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਇਬਰਾਨੀ ਤN ਹਨ।  

ਜ਼ਬੂਰ 51 ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਸਭ ਤN ਗੂੜKੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਧQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇ
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ਿਵੱਚ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤN ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨਾਲ 
ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸਬੰਧੀ ਦਾਊਦ ਦ ੇਪਛਤਾਵ ੇਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।16 4 ਆਇਤ ਿਵੱਚ 
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਿਫ਼ਕਰQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਿਫ਼ਕਰ ਇਹ 
ਸੀ ਿਕ ਆਖ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮJ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹQ ਤQ ਿਕ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਚਨQ 
ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰX ਅਤੇ ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਪਾਵX।” 

ਿਪਛਲਾ ਵਾਕ, “ਆਪਣੇ ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵX,” ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਅਜੀਬ 
ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦ ੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਦ ੇਹਨ? ਹQ, ਹਰ ਰੋਜ਼— 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਓਹ ਮੱਥ ੇ ਵੱਟ ਪਾ^ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ^ਦ ੇਹੋਏ ਇਹ ਪੁੱ ਛਦ ੇ
ਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਿਕ^ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?” ਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤN ਸਚੇਤ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ 
ਦੇ ਮਨQ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ 
ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:  

ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤ ੇਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਗ ੇ
ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਦ ੇਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ, 
ਸਾਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇ ਦੁੱ ਖQ ਤਕਲੀਫ਼Q ਦ ੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਤN ਵੱਡੀ 
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ੇ ਰਿਹਣ ਲਈ; ਸਾਡੇ Yਤ ੇ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ]ਤੁਹਮਤ[ ਲਾ^ਦੇ ਹQ । . . . 17 

ਪੌਲੁਸ ਜ ੋਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵX ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆ^ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ 
ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ। CJB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦN ਉਸ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤQ “ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ” ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦN ਿਨਆ^ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਿਰਆ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਇਤਰਾਜ਼: “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ  
ਘਟਾ ਕ ੇਵੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ” (3:5, 6) 

5ਪਰ ਜ ੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤQ ਕੀ 
ਆਖੀਏ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕ3ੋਧ ਪਾ^ਦਾ ਹੈ? (ਮJ ਲੋਕQ ਵQਙ ੁ
ਆਖਦਾ ਹQ) 6ਕਦ ੇਨਹL! ਤQ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਿਕਵX ਕਰੇਗਾ? 

ਆਇਤ 5. ਤੀਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਗਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ” (συνίστηµι, ਸੰਿਨਸਟੇਮੀ) ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਦੋਵQ ਸ਼ਬਦQ 
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σύν (ਸੰਿਨ, “ਨਾਲ”) ਅਤੇ ἵστηµι (ਸਟੇਮੀ, “ਰੱਖਣਾ”) ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਜ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਕਰਵਾਉਣ (“ਇਕੱਠO  ਰੱਖਣ”) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ। AB ਬਾਈਬਲ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ 
ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਦਾਊਦ ਦ ੇ ਪਾਪ (ਕੁਧਰਮ) ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ 
(ਧਰਮੀ) ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ (3:4)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨO  ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹL ਸੀ ਘਟਾਈ, ਬਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ 
ਸੀ। ਇਸ ਨO  ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ, ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹL—ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਵX ਇੱਕ ਮੈਲ਼ੇ ਕੱਪੜ ੇ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਧੋਤਾ ਿਗਆ ਕੱਪੜਾ ਿਕੰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ 
ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਦN ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆ ਂਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨK Q ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨO ਮ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਿਵਖਾ^ਦ ੇ ਹਨ” (ਿਜਵX ਿਕ SEB 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)। 

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਧਰਮ ਨੰੂ ਵਧਾ^ਦਾ 
ਹੈ, ਿਵਰੋਧੀ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ: ਤQ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਜQ “ਅਸL ਿਕਸ ਿਸੱਟ ੇਤ ੇ
ਪਹੁੰ ਚੀਏ?” ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕ3ੋਧ ਪਾ^ਦਾ ਹੈ?18 ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ 
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਪੌਲੁਸ, ਤੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ [ਵੇਖੋ 1:18; 2:5, 8]; ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀਆਂ Yਤੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ 
ਥੋਪਣਾ ਹੁੰ ਦਾ (ਿਜਵX ਿਕ ਉਹ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ Yਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋਪੇਗਾ), ਤQ ਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ—ਅਤੇ ਯਕੀਨਣ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਨਹL ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਿਚਤ ਨਹL ਸੀ!” ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਫੜੀ 
ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਭਾਵX ਓਹ ਿਕੰਨO  ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨO ਮ ਦੀ 
ਕੌਮ ਸਨ। ਉਨK Q ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਨੰੂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵX 
ਉਨK Q ਨO  ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਿਕ^ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦN ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦN ਉਹ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ Yਤਰ/ਜਵਾਬ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: (ਮJ ਲੋਕQ ਵQਙ ੁਆਖਦਾ ਹQ) ਅਰਥਾਤ “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹQ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦN ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ!” 

ਆਇਤ 6. ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਤਨਜ਼ ਦਾ ਿਕ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦ ੇਕੁਧਰਮੀ ਬਣ 
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ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਇਸ ਿਤੱਖ ੇਵਾਕ ਕਦ ੇਨਹL! ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨO  
ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹ ੇਖੰਡਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ਤQ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਿਕਵX 
ਕਰੇਗਾ? ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦਾ (1) ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਇੱਕ “ਓਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ” 
ਅਰਥ ਨਹL ਹੈ। ਿਦਸਣ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਧਰਮੀ ਹੈ, 
ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹL ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਤੁਸL ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਹ 
ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 18:25), ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ 
ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ।” 

ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨਾਲN ਵੀ ਵੱਧ ਕ ੇਕੁਝ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਕੁਧਰਮ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ) ਨੰੂ 
ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 
ਉਿਚਤ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨO  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਿਦਸਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ” ਸੀ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਆਓ ਤੁਹਾਡ ੇਤਰਕ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ Yਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰੀਏ। ਤੁਸL 
ਮੰਨਦ ੇਹੋ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਧਰਮੀ ਹਨ (ਵੇਖੋ 2:1)। ਜੇਕਰ 
ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ, ਤQ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡ ੇ
ਕੁਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨਾ ਦੋਗੁਣਾ ਅਣਉਿਚਤ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ ੇ ਦਾ ਵੀ ਿਨਆ^ ਨਹL ਸੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ। ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨ ਦ ੇਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!” 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ ੇਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਅਸL ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕ ੇਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹQ: “ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ 
ਦਲੀਲ ਸੀ! ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਗN ਬੇਤੁਕੇਪਣ ਦ ੇਨO ੜੇ ਹੈ!” ਹQ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ 
ਤੱਥ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸL ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼Q Yਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹL ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਪਰ ਅਸL ਇਸ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ: ਜਦN ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ 
ਕਰਦ ੇਹਨ, ਓਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਆਿਖਆਵQ ਦ ੇਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਆਦਮ ਨO  ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤੀਵL ਨੰੂ ਤੂੰ  ਮੈਨੰੂ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨO  ਉਸ ਿਬਰਛ ਤN ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਮJ ਖਾਧਾ” (ਉਤਪਤ 3:12; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱ ਤੇ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਉਸ ਨO  ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਿਕਸ ੇਨਵX ਫੈਸ਼ਨ ਜQ ਰੁਝਾਨ ਦੀ 
ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ/ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰ 
ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਇੱਕ ਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਔਰਤ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕ ੇਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਮੈਨੰੂ ਨਹL ਸਮਝਦੀ!” ਿਜਵX ਿਕਸ ੇਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲN ਤਰਕ ਦੇਣਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਅਸL ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆ ਂਬੜੀ ਪ3ਵੀਣਤਾ ਿਵਖਾ^ਦ ੇਹQ।”19 
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ਚੌਥਾ ਇਤਰਾਜ਼: “ਕੀ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਾਰੇ  
ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹ?ੋ” (3:7, 8) 

7ਪਰ ਜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਤ ਮੇਰੇ ਕੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਤQ ਕਾਹ ਨੰੂ ਮJ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪਾਪੀ ਵQਙ ੁਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹQ। 8ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ^ ਨਾ 
ਬੋਲੀਏ, ਿਜਵX ਸਾਡੇ Yਤੇ ਇਹ ਊਜ ਲਾਈ ਜQਦੀ ਹੈ ਅਰ ਿਜਵX ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜ ੋਅਸL 
ਇਸ ਤਰQ ਕਿਹੰਦੇ ਹQ, ਿਕ ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ 
ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ ਂYਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜਥਾਰਥ ਹੈ। 

ਆਇਤ 7. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਚੌਥ ੇਇਤਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਿਕਹਾ, ਪਰ ਜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਤ ਮੇਰੇ ਕੁਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤQ ਕਾਹ ਨੰੂ ਮJ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪਾਪੀ ਵQਙ ੁਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹQ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਮੇਰੇ ਕੁਸਤ (ਝੂਠ)” 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਮJ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਇਤਰਾਜ਼Q ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਿਫਰ, ਆਇਤ 7 
ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ Yਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ। ਉਨK Q ਦੀ ਇਸ 
ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰKQ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ: “ਤੁਸL ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇ ਪਾਪQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆ^ ਨਹL ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਸL ਮੈਨੰੂ ਝੂਠਾ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਖੌਤੀ ਝੂਠ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਵX ਹੈ, ਤQ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਕਿਹ ਕ ੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਅਸੰਗਤ ਹੈ!” 

ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਯਕੀਨਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹL ਕਰਦੀ। 
ਿਫਰ ਵੀ, ਇਵX ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ “ਕੁਸਤ” ਸੰਬੰਧੀ, ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਵਰੋਧੀ ਆਇਤ 4 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲN ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ (ਸੰਦਰਭ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਯਹੂਦੀ) Yਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਵੱਲN Yਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਵX 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।20 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੌਥ ੇਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰKQ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜ ੋਹੁਣੇ ਿਜਹ ੇ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ NIV; AB; CEV; NLT)। ਯਹੂਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, 
“ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤQ ਤੂੰ  [ਪੌਲੁਸ] ਿਕ^ 
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹJ ਿਕ ਅਸL ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹQ?” 

ਆਇਤ 8. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ 5 ਅਤੇ 7 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਿਨਚੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜQਦਾ, ਤQ 
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦਾ ਿਕ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ 
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ਆਖ਼ਰਕਾਰ, “ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਿਖਆ: ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ^ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, (ਿਜਵX ਸਾਡੇ Yਤੇ ਇਹ ਊਜ ਲਾਈ 
ਜQਦੀ ਹੈ ਅਰ ਿਜਵX ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਜ ੋਅਸੀ ਇਸ ਤਰKQ ਕਿਹੰਦੇ ਹQ, ਿਕ ਆਓ, 
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ ਂYਤੇ ਦੰਡ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਜਥਾਰਥ ਹੈ। 

“ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ^ ਨਾ ਬੋਲੀਏ . . . ‘ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ 
ਿਨੱਕਲੇ’?” ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤQ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਦਾ ਵੀ ਿਤਰਸਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਿਰਆਈ ਕਦ ੇਚੰਗੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕਦ ੇਨਹL 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਕੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰੇਗਾ, “ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN 
ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ?” ਲੋਕ ਹਰ ਸਮX ਬਿਹਸ ਕਰਦ ੇਹਨ! ਓਹ ਉਨK Q ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ 
ਵਰਤਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਫ਼ਲਸਫਾ ਹੈ। 8 ਆਇਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਝ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਬਰੈਕਟ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “(ਿਜਵX ਸਾਡੇ Yਤੇ ਇਹ ਊਜ ਲਾਈ 
ਜQਦੀ ਹੈ ਅਰ ਿਜਵX ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜ ੋਅਸੀ ਇਸ ਤਰKQ ਕਿਹੰਦੇ ਹQ)।” ਸ਼ਾਇਦ “ਅਸL” 
ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸL “ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਸL” ਕਿਹੰਦੇ ਹQ, ਇਕੱਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਦੁਸ਼ਮਣQ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨO  
ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ “ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ 
ਿਨੱਕਲੇ।” ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਰਪਾ Yਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸੀ। 5:20 ਿਵੱਚ, 
ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਜੱਥ ੇਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ Yਥੇ ਹੀ ਿਕਰਪਾ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਹੋਈ।” 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕQ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜੰਨਾ 
ਬਾਹਲਾ ਅਸL ਪਾਪ ਕਰQਗ,ੇ ਓਨੀ ਹੀ ਿਕਰਪਾ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਜੰਨO  
ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!” (ਵੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 3:16)। ਪੌਲੁਸ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੂਠ ਬਾਰੇ 6:1, 2 ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਨਹL ਸੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ਲਸਫਾ “ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ 
ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ” ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨO  ਇਸ 
ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਬਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ: ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ ਂ
Yਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜਥਾਰਥ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ “ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ ਂ
Yਤੇ ਿਨਆ^ ਦੀ ਆਿਗਆ ਜਥਾਰਥ ਹੈ।” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹL ਹੈ ਿਕ “ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ”ਂ 
ਿਬਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨK Q ਨO  ਿਕਹਾ, “ਆਓ, 
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ” ਜQ ਉਨK Q ਦਾ ਿਜਨK Q ਨO  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਝੂਠਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ (ਦੂਜ ੇਅਨੁਵਾਦQ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਨK Q 
ਿਵੱਚN ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਤN ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕ,ੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ “ਜਥਾਰਥ” ਤ ੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜ ੋਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤ ੇਬਿਹਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਓਹ 
ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨK Q Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੰਡ ਅਣਉਿਚਤ ਨਹL ਸੀ; 
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ਇਹ “ਜਥਾਰਥ” ਸੀ। 
1 ਤN 8 ਆਇਤQ ਉਨK Q ਿਬਆਨQ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆ ਂਹਨ ਜ ੋ ਿਸੱਧਾ ਿਦਲ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜੌਨ ਕੈਲਿਵਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਆਇਤ 4 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦ—“ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ” (KJV)—“ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ 
ਫ਼ਲਸਫੇ ਦਾ ਪ3ਮਾਿਣਕ ਿਸਧQਤ” ਸੀ।21 ਐਡਵਰਡਸ ਨO  ਇਸ ਿਬਆਨ ਨੰੂ ਉਸ ਵਜN ਵੇਿਖਆ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਝੂਠO  ਹਨ,” ਪਰ “ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਹੈ।”22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਦN ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਮਨੱੁਖ ਝੂਠO  ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਦN ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਮਨੱੁਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
Yਤੇ ਉਦN ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦN ਮਨੱੁਖQ Yਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 

ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਜ ੋਸਭ ਤN ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ: ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼Q 
ਸੰਬੰਧੀ, ਪ3ੇਿਰਤ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ, “ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ!” ਭਾਵX ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  
ਿਕੰਨੀਆ ਂਵੀ ਦਲੀਲQ ਿਕ^ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹੋਣ, ਓਹ ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ! 

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਵX ਪਾਪ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q  
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (3:9-20) 

ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 2:15 ਿਵੱਚ 
ਉਸ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ “ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦ ੇਿਖਆਲQ 
ਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਦੋਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3:9-20 ਿਵੱਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਫੇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਅਸੀ 
ਤQ ਅੱਗੇ ਆਖ ਬੈਠO  ਹQ ਜ ੋਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦ ੇਹੇਠ ਹਨ” 
(3:9)। ਮੌਿਰਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ “ਭਾਸ਼ਾ [ਆਇਤ 9 ਿਵੱਚ] ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਿਜਵX ਿਕ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਹੈ।”23 REB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ “ਅਸL ਪਿਹਲQ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੋਵX, 
ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ ਹਨ।” ਉਹ “ਪੇਸ਼ੀ” ਜ ੋ1:18 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ “ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ” ਦਾ ਸਮQ ਹੈ। 

ਮੂਲ ਵਾਕ (3:9) 
9ਤQ ਫੇਰ ਕੀ? ਭਲਾ, ਅਸL ਓਹਨQ ਨਾਲN ਚੰਗ ੇਹQ? ਰਤਾ ਭੀ ਨਹL! ਿਕ^ ਜN ਅਸL 

ਤQ ਅੱਗੇ ਆਖ ਬੈਠO  ਹQ ਜ ੋਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ।  

ਆਇਤ 9. 3:1 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਸੀ: “ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ 
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ਹੈ?” ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਰ ਪ3ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ” (3:2)। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੋ ਿਜਹਾ 
ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ:24 ਤQ ਿਫਰ ਕੀ? ਭਲਾ, ਅਸL ਓਹਨQ ਨਾਲN ਚੰਗ ੇਹQ? 
RSV ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਕੀ ਅਸL ਯਹੂਦੀ25 ਚੰਗ ੇ ਹQ [ਅਰਥਾਤ, 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨਾਲN ਚੰਗ ੇਹQ]?” ਇਸ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਰਤਾ ਭੀ ਨਹL। 
ਜਵਾਬQ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਿਕ^ ਹੈ? ਿਕ^ਿਕ, ਭਾਵX ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਹਨ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ੋ
ਿਜਹ ੇਨਹL ਹਨ। 

ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ? 

 ਹQ, ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ (3:2)। 
 
 ਕੀ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੌਕ ੇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ ਸੀ? 
 ਨਹL, ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 

2:13, 23, 25)। 
 
 ਤQ ਿਫਰ, ਭਲਾ ਕੀ ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲN ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ ਿਦੱਤੀ? ਨਹL  । 

1:18-32 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ (ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ, ਜQ 
ਯੂਨਾਨੀਆਂ) ਨO  ਉਨK Q ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤੀ। 2:1—3:8 
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹੀ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਿਕ^ ਜN 
ਅਸL ਤQ ਅੱਗੇ ਆਖ ਬੈਠO  ਹQ [1:18 ਤN ਇਸ ਆਇਤ ਤੱਕ] ਜ ੋਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ 
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ “ਅਸL ਤQ ਅੱਗੇ ਆਖ ਬੈਠO  ਹQ” 
προαιτιάοµαι (ਪਰੋਏਟੀਆਮਾਈ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ “ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ” ਜQ 
“ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ” (αἰτιάοµαι, ਏਟੀਆਮਾਈ) ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਸਬੰਧਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 
ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਿਹਲQ” (πρό, ਪਰੋ)।26 ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਿਕਸ ੇਅਪਰਾਧ ਦ ੇਲਈ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜN 
ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ।”27 

ਿਕਹੜਾ “ਅਪਰਾਧ”? ਜਵਾਬ ਹੈ ਪਾਪ। 1:18 ਤN ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ 
ਦੇ ਪਾਪੀਪੁਣੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥ ੇਪਿਹਲੀ ਵਾਰ “ਪਾਪ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਿਨਰਾ ਇਹ ਨਹL ਿਕਹਾ ਿਕ “ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ” (ਿਜਵX ਿਕ 3:23 ਿਵੱਚ 
ਹ)ੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਸਾਰੇ “ਪਾਪ ਹੇਠ ” ਹਨ। “ਹੇਠ” ਸਬੰਧਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ὑπό (ਹੁਪ ੋ) ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਪੋ ਨੰੂ “ਉਸ ਵਸਤ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਜN ਜ ੋਿਨਯੰਤ3ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 
ਹੈ” ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਿਜਹ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 
“ਦੇ ਕਾਬ ੂ ਹੇਠ”28 (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 8:9; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:25; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:1)। RSV 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 3:9 ਿਵੱਚ “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ” ਹੈ। AB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ “ਇਸ (ਪਾਪ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ3ਣ ਦ ੇਕਾਬ ੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ
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ਅਧੀਨ।” 
“ਪਾਪ” ਨੰੂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ 

“ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ” ਜਨਮ ਨਹL ਲJਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦN ਉਹ ਿਨੱਜੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਜੰਨਾ 
ਵੱਡਾ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਅਿਧ. 6)। ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ
ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। 

ਿਵਸਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸਬੂਤ (3:10-19) 
10ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  
“ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL, 
11ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹL। 
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਨਹL। 
12ਓਹ ਸਭ ਕੁਰਾਹ ੇਪੈ ਗਏ,  
ਓਹ ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮ ੇਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹL, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL।” 
13“ਓਹਨQ ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱ ਲKੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਹੈ, 
ਓਹਨQ ਨO  ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭQ ਨਾਲ ਵਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,” 
“ਓਹਨQ ਦ ੇਬੁਲKQ ਹੇਠ ਜ਼ਿਹਰੀ ਸੱਪQ ਦੀ ਿਵਸ ਹੈ”। 
14“ਓਹਨQ ਦਾ ਮੁਖ ਸਰਾਪ  
ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”, 
15“ਓਹਨQ ਦ ੇਪੈਰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਕ ਹਨ,  
16ਓਹਨQ ਦ ੇਰਾਹQ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, 
17ਅਤੇ ਓਹਨQ ਨO  ਸ਼Qਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ,”  
18ਓਹਨQ ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਦ ੇਅੱਗੇ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਨਹL।” 
19ਹੁਣ ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ ਭਈ ਸ਼ਰਾ ਜ ੋਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੀ 

ਹੈ ਤQ ਜ ੋਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ^ ਦ ੇਹੇਠ 
ਆ ਜਾਵੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵX 
ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦੋਵQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਸਮੂਹ—ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ—ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਠg ਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰKQ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ ਿਜਸ ਦ ੇYਤੇ 
ਓਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ (ਵੇਖੋ 2:23)। 

10 ਤN 18 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਪੁਸਤਕQ ਿਵੱਚN 
ਨd  ਆਇਤQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: ਜ਼ਬੂਰQ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ।29 ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸਿਮਆ ਂ
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ਿਵੱਚ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚਰਾਜ਼ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਮੋਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠO  ਪਰੋਣਾ।”30 ਅੱਜ, ਅਸL ਇਸ ਦਾ “ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਵਚਨQ” ਦੀ 
ਲੜੀ ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹQ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 
ਵਰਿਤਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 9:25-27; 10:18-21; 11:8-10; 15:9-12), ਪਰ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ 
ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤQ ਦੀ ਸਭ ਤN ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਲਿਕ, ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤN ਲੰਮੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। 

ਆਇਤQ 10-12. ਉਸ ਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਯੂਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚN ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵX ਿਕ ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲQ ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 
ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 14:1-331 ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: “ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL, ਕੋਈ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹL। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਨਹL, ਓਹ ਸਭ ਕੁਰਾਹ ੇਪੈ ਗਏ, ਓਹ 
ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮ ੇਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹL, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL।” ਇੱਥ ੇ
“ਧਰਮੀ” ਸ਼ਬਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ” ਦ ੇਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲQ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ ੋਸਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਓਹ ਕੁਝ 
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲQ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜ ੋਗਲਤ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 2:10)। 

ਇਸ ਤਰKQ ਿਕ^ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਲ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬ ੇਅਤੇ ਕੁਝ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ਼ ਿਵੱਚ ਥੋੜKਾ ਿਜਹਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾ ਿਦਓ। ਕੀ 
ਪਾਣੀ ਮੈਲ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹL। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੈਲ਼ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ। ਕੀ ਮੈਲ਼ 
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਮੈਲ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਪ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦਾ ਹੀ ਹੈ: 
ਭਾਵX ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹL ਪJਦਾ, 
ਤੁਹਾਡ ੇ ਅੰਦਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਉਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਪੀ 
ਬਣਾ^ਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 2:10)। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੈ?32 ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ 
ਵਾਲਾ ਇਸ ਤN ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹL ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ 
ਿਰਹਾ ਹੈ, “. . . ਕੋਈ ਨਹL . . . ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL . . . ਕੋਈ ਨਹL . . . ਕੋਈ ਨਹL . . . 
ਕੋਈ ਨਹL . . . ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL”! 

ਆਇਤQ 13, 14. ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤ ੇ
ਿਕ ਜ਼ਬੂਰ 14 ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਦੰਡ ਉਨK Q Yਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਫਰ ਕੁਝ ਆਮ 
ਪਾਪQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: ਜੀਭ ਦੇ ਪਾਪ। ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤ ੇ
ਜ਼ਬੂਰQ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚN ਿਤੰਨ ਪੈਿਰਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: “ਓਹਨQ ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱ ਲKੀ ਹੋਈ 
ਕਬਰ ਹੈ, ਓਹਨQ ਨO  ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭQ ਨਾਲ ਵਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ” (ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 5:9); 
“ਓਹਨQ ਦੇ ਬੁਲKQ ਹੇਠ ਜ਼ਿਹਰੀ ਸੱਪQ ਦੀ ਿਵਸ ਹੈ” (ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 140:3); “ਓਹਨQ ਦਾ 
ਮੁਖ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 10:7)। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ 
ਗੱਲ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਸਮX ਜQ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਉਸ ਨO  
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਣ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ 
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨO  ਜੀਭ ਨੰੂ “ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ . . . ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵੱਸ 
ਨਾਲ ਭਰੀ” ਿਕਹਾ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 3:8)। 

ਆਇਤQ 15-17. ਕੁਧਰਮੀ ਪਾਪ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥN ਤੱਕ ਜQਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ 
ਯਸਾਯਾਹ 59:7, 8 ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਿਦਆ ਂਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇਪਿਰਣਾਮੀ ਚਾਲਚਲਣ ਦ ੇ
ਿਵਸ਼ ੇ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ: “ਓਹਨQ ਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਕ ਹਨ, ਓਹਨQ ਦੇ ਰਾਹQ 
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹਨQ ਨO  ਸ਼Qਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ।” ਿਰਚਰਡ 
ਰੋਜਰਸ ਨO  13 ਅਤੇ 14 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ “ਸੰਘ,” “ਜੀਭQ,” “ਬੁੱ ਲKQ” ਅਤੇ “ਮੁਖ” ਸ਼ਬਦQ ਅਤੇ 
15 ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਪੈਰ” ਸ਼ਬਦQ Yਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ “ਿਸਰ ਤN ਲੈ ਕ ੇਪੈਰQ ਤੀਕ” ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ।33 

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ਬੂਰ 36:1 ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਿਦਆ ਂਪੈਿਰਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਲੜੀ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ: “ਓਹਨQ ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਨਹL।” “ਭੈ” 
(φόβος, ਫੋਬੋਸ) ਡੂੰ ਘੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪQ ਿਵੱਚN ਮੁੱ ਖ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹL ਕਰਦਾ ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹL ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਸਗN ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹL ਕਰੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ “ਸਮੁੱ ਚ ੇਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਿਵਗਾੜ” ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ: ਭਾਵ, ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕ ਜਦN 
ਬੱਚ ੇਜਨਮ ਲJਦੇ ਹਨ, ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਜਾਨQ Yਤੇ ਆਦਮ ਦ ੇਪਾਪ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਲੱਿਦਆ 
ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ 3:9-18 ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਸਮX ਦੋ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਿਹਲਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬਾਈਬਲ 
ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਜQ ਿਸਧQਤ ਨੰੂ ਨਹL ਿਸਖਾ^ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 18:3); ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ 
ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ (ਵੇਖੋ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18:20)। ਦੂਜਾ, ਰੋਮੀਆਂ 3:9-18 ਿਵੱਚ ਿਜਸ 
ਬੰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹL ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਹਵਾਲੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਬਾਰੇ। 

ਆਇਤ 19. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਤN ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰQ ਦੀ 
ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਜQ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਵਫ਼ਾ ਵਰਗ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ ਭਈ ਸ਼ਰਾ34 ਜ ੋਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ35 
ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ 
ਖਾਸ ਬੰਦ ਦੂਿਜਆ ਂ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਿਦੱਤੀ 
ਸੀ। ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇਆਪ Yਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰਨ। ਇਸ ਤਰKQ ਆਖ਼ਰੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ 
ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ “ਸ਼ਰਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸ਼ਰਾ ਉਨK Q ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਇਸ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤQ ਜ ੋਹਰੇਕ 
ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਨਆ^ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ। 
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ਆਖ਼ਰੀ “ਮੂੰ ਹ” ਿਜਹੜਾ “ਬੰਦ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN 
ਇਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਤQ “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ” (ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵX) ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ 
ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਸੱਚਮੁੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ” ਹੈ (ਵੇਖੋ 14:12)। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂੰ ਹ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ, ਜਦN 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤQ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 
ਸਬੂਤQ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੇਖ ਕ ੇਚੁੱ ਪ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”36 NEB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
“ਿਕਸ ੇਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹL [ਹੋਵੇਗਾ] ਹੈ।”  

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਸਧQਤ (3:20) 
20ਇਸ ਲਈ ਜ ੋ ਉਹ ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ ਕਰਮQ ਤN ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਰਮੀ ਨਹL 

ਠਿਹਰੇਗਾ ਿਕ^ ਜ ੋਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਾਹL ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ “ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ” ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਹੁਣੇ ਿਜਹ ੇਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ 
ਸੀ। ਉਨK Q ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇ
ਸਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨK Q ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤQ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਸdਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਸਵੰਦ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਦੰਡ” 
ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇ ਿਨਚੋੜ ਅਤੇ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ” ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦ ੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 
ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 20. ਇਹ ਆਇਤ ਇੱਕ ਿਸਧQਤ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਰੋਮੀਆਂ ਦ ੇ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕਰਮQ ਤN ਕੋਈ ਸਰੀਰ37 
ਧਰਮੀ ਨਹL ਠਿਹਰੇਗਾ। ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਸਰੀਰ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਮQ ਤN” ਧਰਮੀ ਨਹL ਠਿਹਰੇਗਾ। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ, 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾ” (ਜQ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕੁਝ) ਹੈ 
ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਯਹੂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨO  
ਉਨK Q ਤN ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ, ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹL ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਕੰਮ ਤN ਧਰਮੀ 
ਨਹL ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਿਕ^ ਜ ੋਸ਼ਰਾ 
ਦੇ38

 ਰਾਹL ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ39 ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ^ਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਪਾਪੀਆ ਂਵਜN ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਮਾਰਿਰਨ 
ਲੌਇਡ-ਜੋਨਸ ਨO  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ, “ਸਭ ਤN Yਤਮ 
ਿਵਅਕਤੀ, ਸਭ ਤN ਨO ਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਆਣਾ, ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ 
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[ਿਦਆਲੂ]; ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ ੋਵੀ 
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸL ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ—ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹL ਹੋਇਆ ਜ ੋ
ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਇਮਿਤਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕ।ੇ ਸਾਹਲ40 ਨਾਲ ਜQਚ ਕ ੇਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ 
ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹL Yਤਰੇਗਾ।”41 ਿਫ਼ਿਲਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਮਸਾਲ 
ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਾਹਲ ਹੈ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਿਵਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਿਕੰਨO  ਿਵੰਗੇ-
ਟੇਢ ੇਹQ।”  

ਅਿਧਆਇ 7 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਿਸਧQਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਹਲ ੂ ਤ ੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੰੂਨ—ਿਕਸ ੇ ਵੀ 
ਕਾਨੰੂਨ—ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਅਣਿਡੱਠ 
ਕਰਨਾ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ 
ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਇੱਧਰ-Yਧਰ 
ਭਟਕ ਜQਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਟੱਪ ਜQਦਾ ਹੈ ਜ ੋਦੇਸ਼ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ 
ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਿਲਸ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਲJਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ “ਤੁਸL 55 ਮੀਲ ਪ3ਤੀ ਘੰਟਾ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 65 ਮੀਲ 
ਪ3ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ।” “ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹL ਸ਼3ੀਮਾਨ,” ਡਰਾਈਵਰ 
ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਤੈਅ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤN ਘੱਟ 
ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕ ੇ ਿਲਆਇਆ ਹQ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਤQ ਹੋ ਹੀ ਜQਦੀ ਹੈ।” ਤੁਸL ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜਦN ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤQ ਿਬਨQ ਸ਼ੱਕ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲN 
ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਟੱਪਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਯਾਕੂਬ ਨO  ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਮਸਾਲ 
ਵਰਤੀ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 1:23)। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ 
ਗੱਲK ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾਗ ਨੰੂ ਨਹL ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰKQ, 
ਿਜਵX ਰੋਜਰਸ ਨO  ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਸ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਨਹL 
ਕਰ ਸਕਦੀ।”42 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਿਸਧQਤ ਨੰੂ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਢQਚਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸL ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਕੀ “ਸਹੀ” ਅਤੇ ਕੀ 
“ਗਲਤ” ਹੈ। ਅਸL ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਿਕ ਿਕਹੜ ੇ “ਿਨਯਮ” ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਗਲਤ ਵੀ ਨਹL ਹੈ . . . ਪਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ : ਅਸL ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹQ 
ਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਗਲਤ ਨਾ 
ਸਮਝ।ੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਨਯਮQ ਜQ ਕਾਨੰੂਨQ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਅਤੇ ਜ ੇਅਸL ਉਹ ਦ ੇਹੁਕਮQ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤQ ਇਸ ਤN ਜਾਣਦੇ ਹQ ਜ ੋਅਸQ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ‘ਭਈ ਮJ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮQ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨਹL” (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:3, 4)। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਕਦ ੇਇਹ ਵੀ ਨਹL ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਜQ ਮੁਕਤੀ 
ਨੰੂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ “ਿਜੰਨਾ ਚੰਗਾ” ਜQ “ਿਜੰਨਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਣਆ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵX ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਲਵ,ੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਨਾ 
ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ।  

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ ਤQ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤQ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਰਾਹL ਨਹL 
ਬਚਾਇਆ ਜQਦਾ ਤQ ਕੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕਵX ਬਚਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਇਸ ਤਰKQ ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ 
ਜਾਣ” ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਦ ੇਮਨQ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 

ਸਭ ਲੋਕQ ਦੇ ਲਈ, ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਾਰਿਮਕਤਾ (3:21-31) 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਪਿਹਲQ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਵੱਚ “ਿਸਧQਤਕ” ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 

“ਸਜ਼ਾ,” “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ,” “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਅਤੇ “ਵਿਡਆਈ” ਆ^ਦੇ ਹਨ। ਆਰ. 
ਸੀ. ਬੈੱਲ ਨO  ਿਲਿਖਆ, 

ਜੇਕਰ ਮਸੀਹਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਗਰਜਾਘਰ ਵਜN ਸੋਿਚਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਸਜ਼ਾ (1:18—
3:20) ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ 
(3:21—5:21) ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰ ਘੀ, ਠg ਸ ਨLਹ ਹੈ; ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ 
(ਅਿਧਆਇ 6, 7) ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢQਚਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ ਵਿਡਆਈ (ਅਿਧਆਇ 8) 
ਗੁੰ ਬਦ ਹੈ।43 

ਅਸL ਥQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ (“ਸਜ਼ਾ”) ਅਤੇ ਨLਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹQ 
(“ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ”)। 

 1:18—3:20 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੇਠ ਹਨ,” ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ “ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹL, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL” (3:9, 10)। 
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਨO ਰੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ, 3:21 ਿਵੱਚ, 
“ਪਰ ਹੁਣ” ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ^ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰKQ ਹੁਣ ਚਰਚਾ “ਵੱਡ ੇਦੁਖQਤ ਤN ਿਜੱਤ” 
ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲੀ ਜQਦੀ ਹੈ।44 

 “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਢਾਈ ਅਿਧਆਵQ (3:21—5:21) ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੈਰKਾ (3:21-26), ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਾਕ ਹੈ।45 ਮੌਿਰਸ ਨO  ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ “ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਕਲੌਤਾ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੈਰਾ” ਿਕਹਾ ਹੈ।46 ਮੂ ਨO  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਬਾਈਬਲ 
ਇੰਨੀਆ ਂਥੋੜKੀਆਂ ਿਜਹੀਆ ਂਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਇੰਨO  ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਕਦ ੇਕਦਾਈ ਂਹੀ 
ਇਕੱਠO  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,”47 ਅਤੇ ਐਡਵਰਡਸ ਨO  3:21-26 ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰKQ ਕੀਤਾ 
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ਹੈ “ਮਸੀਹੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਿਗ3ਹ।”48 
ਇੱਕ ਕXਦਰੀ ਭਾਵ, ਜ ੋ ਇੱਕ ੋਸ਼ਬਦ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ (3:21, 22, 25, 26)। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਇਸੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪਰਗਟ ਹੋਈ (3:21-26) 

 21ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਬਾਝN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 
ਨਬੀ ਉਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 22ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਤN ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ^ ਜ ੋਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ। 23ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। 24ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 
ਿਨਸਤਾਰ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਜ ੋਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤN ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਓਹ ਮੁਖ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ ਹਨ। 
25ਿਜਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ 
ਤQ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਨO  ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ 
ਨਾਲ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦ ੇਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪQ ਤN ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ ਲਈਆਂ। 26ਹQ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਮX ਿਵੱਚ ਭੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਤQ ਜ ੋਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 
ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ। 

1:16, 17 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ—ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸਹੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਕਰਪਾਲ ੂ
ਪ3ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਝੱਟ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਵੀ, ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਅਸਲੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਰKQ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਵੱਸ ੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਿਜਹ ੇਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ Yਥੇ ਲੈ ਕ ੇਜਾਵQਗਾ।” ਿਜਸ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਾਟੀਆ ਂਦ ੇਿਵੱਚN ਦੀ ਲੈ ਕ ੇਜQਦਾ ਹੈ, ਜਦN ਤੱਕ ਿਕ ਅਸL ਆਪਣੇ 
ਟੀਚੇ ਤ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹL ਹਾਰ ਜQਦੇ। ਕੁਝ ਸਮX ਬਾਅਦ, ਅਸL ਕੁਝ ਪੱਿਤਆ ਂ
ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਆ^ਦੇ ਹQ ਅਤੇ Yਥੇ ਹੀ, ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖQ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜਸ 
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ! ਉਸੇ ਤਰKQ, ਪੌਲੁਸ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦ ੇਅਨg ਖ ੇਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 21. ਏਹ ਆਇਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦ ੇਬਾਰੇ ਅਨO ਕQ ਸਚਾਈਆ ਂ
ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਜ ੋ21 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਇਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤN ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਇੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ 
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ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਚਾਉਣ ਯੋਗ, ਬੁਰਕੀ ਦ ੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੇ 
ਟੁਕਿੜਆ”ਂ ਿਵੱਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

21 ਆਇਤ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝN। NASB 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਥ ੇਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ “LAW” ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਖ਼ਰ “L” ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 
ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਆਇਤ 
ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, 
“ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝN” ਹੈ (ਵੇਖੋ NEB), ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਆਮ ਿਸਧQਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਦ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ ੇਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕਰਮQ ਤN” 
ਕੋਈ ਸਰੀਰ “ਉਹ ਦ ੇਅੱਗੇ ਧਰਮੀ” ਨਹL ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ (3:20)। ਿਕ^ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ 
ਤਰKQ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤQ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।49 ਿਜਵX ਿਕ 
ਪਿਹਲQ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਜਦN ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ 
ਤQ “ਧਰਮ” ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਸਹੀ ਹੋਣ, ਸਮੁੱ ਚ ੇਸਹੀਪਣ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਇਸ 
ਨੰੂ ਮਨੱੁਖQ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਹੀ ਹੋਣਾ [ਪ3ਭੂ ਨਾਲ], 
ਥੋਿਪਆ ਿਗਆ ਸਹੀਪਣ।” 3:21 ਿਵੱਚ ਵਾਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ” ਜQ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਜQ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕQ Yਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਥੋਪਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ3ਬੰਧ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਿਪਛਲੇਰ ੇਭਾਵ ਿਵੱਚ 
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਤਰਕ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1:17 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ 
ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਉਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਧਰਮ” 
ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ “ਸਹੀ ਹੋਣ” ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਝੱਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕ ਿਕਵX ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
“ਸਹੀ-ਸੰਬੰਧ” ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਿਹਲQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ 
ਦੇ “ਗਲਤ-ਸੰਬੰਧ” ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ (ਵੇਖੋ 1:18)। ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਾਬ ਰNਦੇ 
ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਰੋਮੀਆਂ 3:21 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਮਝਾ^ਦ ੇਹੋਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 3:21 ਿਵੱਚ 1:17 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਦੋਹQ ਆਇਤQ ਿਵੱਚ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। 
CJB ਵੱਲN 3:21 ਿਵੱਚ “ਧਰਮ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕQ 
ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ” ਵਜN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਉਸ ਤੱਥ ਤN ਨਜ਼ਰ ਨਹL ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਪ3ਿਕ3ਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 3:25, 26 ਿਵੱਚ, ਜਦN 
ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਉਸ ਦ ੇ[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ] ਧਰਮ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤQ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 21 ਤN 26 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ, ਇਵX ਜਾਪਦਾ 
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ਹੈ ਿਕ “ਧਰਮ” ਦ ੇਦੋਵX ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਢੱਕ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯ ੂ
ਸਟੌਟ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ (ਜQ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲN) ਧਰਮ ਉਸ ਦ ੇ
ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ 
ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।”50 ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਧਰਮੀ ਲਈ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਪ3ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ” ਸ਼ਬਦ φανερόω (ਫਨO ਰੂ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“‘ਪ3ਤੱਖ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ…’ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ।”51 ਬੀਤੇ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹL 
ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਕਵX ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤੇ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਤN ਜਾਣੂ ਨਹL ਸੀ, ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

21 ਆਇਤ ਇਹ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। “ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਬੀ” ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 7:12; 11:13; 22:40)। ਸ਼ਾਇਦ 
ਛੁਟਕਾਰਾ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝN” ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹL ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਗਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਝਾ ਰੱਬੀ 
ਿਵਚਾਰ ਨਹL ਸੀ। 

ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨO  ਕਾਹਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ? “ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਿਗਣਨ ਦੇ ਿਸਧQਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੋਵQ ਿਵੱਚ ਤਸਦੀਕ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ 4 ਿਵੱਚ ਜ ੋਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 
ਸ਼ਰਾ (ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂਪੰਜ ਪੁਸਤਕQ) ਿਵੱਚN ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 1:17 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਿਲਖਤ ਦਾ ਨਬੀਆ ਂ (ਹਬੱਕੂਕ 2:4) ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨO ਮ 
ਿਨਹਚਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣQ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11)। 

ਆਇਤ 22. ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ। ਜੇਕਰ 
ਅਸL ਪੂਰKੀ ਤਰKQ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ,ੇ ਤQ 
ਅਸL ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹQ? ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 1:16, 17 ਿਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬਆਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ: 

ਮJ ਤQ ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਨਹL ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇਲਈ। ਿਕ^ 
ਜ ੋਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ “ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਿਨਹਚਾ Yਤੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੂੰ ਜ 3:22 ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: 
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ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਤN 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ” ਵਾਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਹਚਾ” 
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)।52 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਧਰਤੀ Yਤੇ ਆਣ ਕ ੇਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
CJB), ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਾਕ ਿਯਸੂ Yਤੇ 
ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ NKJV; NIV; RSV)। ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ 
ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਿਨਹਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ^ਦੀ ਹੈ “ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ 
ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ” (3:22)। “ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 
ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CJB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ 
ਿਲਿਖਆ ਹੈ “ਉਨK Q ਸਭਨQ ਲਈ ਿਜਹੜ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹਨ।” 

ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਿਨਹਚਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਿਧਆਇ 
4 ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਿਹਲQ ਵੀ ਅਸL “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਿਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦQ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ। ਆਇਤ 22 ਬਾਰੇ ਜ ੋਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ 
ਵਾਰ, ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। “ਪੌਲੁਸ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦQ 
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜQ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੱਦਣ Yਤੇ ਇੱਕ 
ਆਮ ਭਰੋਸੇ ਵਜN ਨਹL ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਧਰਤੀ Yਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤ ੇ ਆਇਆ ਸੀ।”53 ਭਰੋਸਾ ਿਯਸੂ Yਤੇ ਸਾਡੀ 
ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, 
ਅਸL ਆਪਣੇ Yਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਯੋਗਤਾਵQ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ Yਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹQ ਅਤੇ ਅਸL ਿਯਸੂ Yਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਜ ੋਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪJਦੇ ਹQ। 

ਆਇਤ 22 ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਿਬਆਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਿਕ^ ਜ ੋਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ 
ਨਹL ਹੈ। ਇਹ ਪ3ਿਸੱਧ ਕਥਨ ਕਾਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹL 
ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ 21 ਤN 26 ਆਇਤQ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ੋਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ 
ਵਾਕ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ” ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: “ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ” 
(ਵੇਖੋ NEB; NLT)। ਇਸ ਨਾਲ “ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ 
ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ—ਭਾਵX ਯਹੂਦੀ ਭਾਵX ਪਰਾਈ ਕੌਮ—ਇੱਕ ੋਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26-28)। ਜੇ. ਡੀ. 
ਥੋਮਸ ਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਿਕਹਾ ਹੈ: “ਿਜਹੜ ੇਅਿਧਆਤਮਕ ਿਗਆਨ ਇਹ ਿਸਖਾ^ਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖ ਭਾਵX ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਹL ਸਮਝਦ।ੇ”54 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਵਾਕ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਤQ ਿਕ “ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ” 
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕQ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੋ ਜਾਵੇ: “ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ” (3:23; 
ਵੇਖੋ NKJV; NIV; RSV)। ਹੁਣ ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਪਛਲੇ ਦ ੋਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ 
ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ” ਸਮੁੱ ਚ ੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ 23 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 23. ਹੁਣ ਅਸL ਉਸ ਆਇਤ ਵੱਲ ਆ^ਦੇ ਹQ ਿਜਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1:18—3:20 ਦ ੇਸਾਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ੇਪਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਆਇਤ ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। “ਪਾਪ” 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪQ ਦੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਠ ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਤN ਵੀ ਵੱਧ 
ਵਾਰ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। “ਪਾਪ ਕੀਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ἁµαρτάνω (ਹਮਾਰਟੈਨg ) ਤN 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤN ਖੁੰ ਝ ਜਾਣਾ।”55 ਇਹ ਿਕਿਰਆ ਨQਵ 
ἁµαρτία (ਹਮਾਰਟੀਆ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਨa ਿਤਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ 
ਲਈ “ਸਭ ਤN ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।”56 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕQ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤN ਖੁੰ ਝ ਜQਦਾ ਸੀ।57 ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਆਤਿਮਕ “ਿਨਸ਼ਾਨਾ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਭ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤN ਖੁੰ ਝ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ (1:18—3:20)। 3:23 ਿਵੱਚ, “ਪਾਪ ਕੀਤਾ” ਅਿਨਸ਼ਚਤ (ਭੂਤਕਾਲ) ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹੈ। 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦN ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ “ਪਾਪ” ਲਈ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਰਾਧ” ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ” ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ παραβαίνω 
(ਪੈਰਾਬੇਨg )। ਇਹ βαίνω (ਬੇਨg ,   “ਮJ ਜQਦਾ ਹQ”) ਅਤੇ παρά (ਪੈਰਾ, “ਨਾਲ-ਨਾਲ”) 
ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕ ੇ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਾਿਸh ਦੀ ਜਾਣਾ… ਹੱਦ 
ਲੰਘਣਾ।”58 ਨQਵ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 4:15 ਿਵੱਚ “ਉਲੰਘਣ” ਅਤੇ 5:14 ਿਵੱਚ 
“ਅਪਰਾਧ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ “ਟ3Qਸਗਰੈਸ” ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਟੱਪ ਕ ੇਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।”59 ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਿਖੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੰੂ ਟੱਪ ਕ ੇਪਾਰ ਚਲਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਨK Q 
ਿਨਸ਼ਾਨQ ਅਤੇ ਹੱਦQ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰੋ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈਆਂ 
ਹਨ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ “ਪਾਪ” ਲਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਰਾਧ ਜQ ਸ਼ਰਾ-ਰਿਹਤ ਕੰਮ” 
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(4:7) ਹੈ। “ਅਪਰਾਧ ਜQ ਸ਼ਰਾ-ਰਿਹਤ ਕੰਮ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ἀνοµία (ਅਨg ਮੀਆ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋ “ਸ਼ਰਾ” (νόµος, ਨg ਮੋਸ) ਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (α, ਏ) ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹL ਹੈ। 

ਅੱਗੇ, ਆਇਤ 23 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। “ਰਿਹ ਗਏ” ਸ਼ਬਦ 
ὑστερέω (ਹੁਸਟੀਰੀਓ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਪੱਛ ੇਹੋਣਾ . . ., ਰਿਹ 
ਜਾਣਾ।”60 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਜQਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਇੱਕ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਵਰਤੀਏ, 
ਇਹ ਉਸ ਦੇ “ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤN ਖੁੰ ਝ ਜਾਣ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦN ਉਸ ਦਾ ਤੀਰ 
ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤੱਕ ਨਹL ਪਹੁੰ ਚਦਾ।61 “ਰਿਹ ਗਏ” ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ 
ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸL ਨਾ ਿਸਰਫ ਭੂਤਕਾਲ 
ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸL ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਪਾਪ ਕਰਦ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹQ!  

ਇਸ ਦੀ “ਿਨਸ਼ਾਨੀ” ਿਕ ਅਸL “ਰਿਹ ਗਏ ਹQ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੈ। 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ [δόξα, ਡੌਕਸਾ]” ਆਪਣੇ ਪ3ਮੁੱ ਖ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਭੈਦਾਇਕ ਹਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਹੈ; ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਸQਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 8:18; 
9:23)। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 4:20; 11:36; ਯਸਾਯਾਹ 43:7; ਮੱਤੀ 5:16)। 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ” ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁਵਾਦਕQ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਕ 
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। NEB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਨ,” ਜਦ ਿਕ 
TEV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਰੂੀ” ਹੈ। ਿਫ਼ਿਲਪਸ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਵੱਚ ਇਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ” ਹੈ, ਜਦ ਿਕ NLT ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਨਦੰਡ ਹੈ।” 

ਭਾਵX ਅਸL “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ” ਦ ੇਪ3ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ 
ਬਣਨ ਜQ ਉਹ ਪਰਤਾਪ ਜ ੋਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਅਸL ਇਸ 
ਤN “ਿਪਛQਹ ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ।” ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਦN ਉਸ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਤ ੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹQ, ਅਸL ਵੇਖਦੇ ਹQ ਿਕ ਅਸL ਿਕੰਨO  ਬੁਰੇ ਹQ (3:10-18)। ਉਸ ਪਰਤਾਪ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ ੋਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸL ਉਹ ਬਣਨ ਤN ਿਕੰਨਾ ਦੂਰ ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ ਜ ੋ
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! 

ਆਇਤ 24. ਿਜਵX ਿਕ 1:18—3:20 ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸL ਸਾਰੇ 
ਪਾਪੀ ਹQ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹQ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਦ ਪਿਹਲ 
ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਨੰੂ ਿਕੰਨO  ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ . . . ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ . . .” (3:21, 22)! ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨg ਖੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ^ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ 
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਭਨQ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
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ਇਹ ਿਕਵX ਸੰਭਵ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕਵX ਧਰਮੀ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹੜ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਹਨ? ਆਇਤ 24 ਿਵੱਚ, ਅਸL 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਿਮਕ ਪ3ਬੰਧ ਦੇ ਭੇਤ ਵੱਲ ਜਾਵQਗੇ: ਿਕਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ। ਅਸL ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਸਾਡੀ ਚਰਚਾ 
ਨੰੂ ਖਾਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦ ੋਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰQਗ:ੇ “ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ 
ਿਗਆ” ਅਤੇ “ਿਕਰਪਾ।” 

22 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲੇ 23 ਆਇਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਪਵਾਕ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਦ ਿਕ ਆਇਤ 24 ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 22 ਆਇਤ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ (ਹੈ) . . . ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ 
ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ,” ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ ਹਨ। 
ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਤ ੇਅਸL ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਉਹ ਹੈ “ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਗਏ” 
(δικαιόω, ਡੀਕਾਈਊ ਤN)। ਿਕ^ਿਕ ਅਸL 3:21—5:21 ਨੰੂ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ” 
ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨQ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਧਰਮੀ” ਅਤੇ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ” 
“ਧਰਮੀ” (δίκη, ਡਾਈਕ) ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਸ਼3ੇਣੀ “ਧਰਮੀ” ਅਤੇ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦਾ ਿਹੱਸਾ 
ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਆਇਤ 24 ਿਵੱਚ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਡੀਕਾਈਊ ਰੂਪ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਡੀਕਾਈਊ ਦੀ ਵਰਤN ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਬੰਧ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।62 “ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਲਈ Phillips ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ 
“ਮੁਫ਼ਤ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ” ਸ਼ਬਦ ਹੈ।  

“ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਅਸL “ਧਰਮੀ ਬਣਾ 
ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹQ,” ਬਲਿਕ ਇਹ ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ “ਧਰਮੀ ਐਲਾਨO  ਗਏ ” ਹQ।63 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰKQ ਵਰਤਦਾ ਹੈ “ਿਜਵX ਿਕ” ਅਸL ਧਰਮੀ ਹQ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦ ੇਹਨ: “ਇਹ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਮJ 
ਕਦ ੇਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਬੋਲਿਦਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਿਕ “ਿਜਵX ਿਕ ਮJ ਕਦ ੇਪਾਪ ਹੀ ਨਹL ਕੀਤਾ।” 

ਿਕ^ਿਕ ਮJ ਅਤੇ ਤੁਸL ਪਾਪੀ ਹQ, ਇਸ ਲਈ ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਦ ੇ “ਧਰਮੀ 
ਨਹL ਠਿਹਰਾ” ਸਕਦ।ੇ ਤQ ਿਫਰ, ਇਹ ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੂਲਵਚਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, 
“ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ ਹਨ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। “ਮੁਖ਼ਤ” 
ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ “ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ” ਵਸੀਲਾ ਹੈ। “ਮੁਖ਼ਤ” 
ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δωρεάν (ਡੋਰੀਅਨ)   ਹੈ, ਜ ੋ ਿਕ “ਤੋਹਫ਼ੇ”  
(δωρεά, ਡੋਰੀਆ) ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚN ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। ਡੋਰੀਅਨ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।”64 ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ “ਮੁਖ਼ਤ।”65 

ਅਸL ਪਿਹਲQ ਵੀ ਰੋਮੀਆਂ 1:5, 7 ਿਵੱਚ “ਿਕਰਪਾ” (χάρις, ਚੈਿਰਸ) ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੇਖ 
ਚੁੱ ਕੇ ਹQ; ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਮਹਾਨ ਸਚਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸL ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹL ਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 2:8)। “ਿਕਰਪਾ” ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
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ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਝੀ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਚੈਿਰਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅਨੰਦ ਕਰਨਾ।”66 ਚੈਿਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ ਲਈ “ਇੱਕ ਕXਦਰੀ ਿਵਚਾਰ” ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ [ਹੈ] ਮੁਖ਼ਤ ਦੇਣ 
ਦਾ।”67 “ਿਕਰਪਾ” ਨੰੂ “ਅਣਕਮਾਈ ਿਕਰਪਾ” (ਵੇਖੋ AB) ਅਤੇ “ਉਹ ਜ ੋਨਹL ਕਮਾਇਆ ਹੈ” 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅਸL ਉਸ ਿਨਸਤਾਰ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਜ ੋਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤN ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹQ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਨਸਤਾਰਾ” (ἀπολύτρωσις,  
ਅਪੋਿਲਉਟਰੋਿਸਸ) “ਫਰੌਤੀ” (λύτρωσις, ਿਲਉਟਰੋਿਸਸ) ਲਈ ਵਰਤ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇ
ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:12; ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 
20:28; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:6)। ਅਪੋਿਲਉਟਰੋਿਸਸ “ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇੱਕ ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤN ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕ ੇਜQ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤN ਅਜ਼ਾਦ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱ ਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ।”68 ਰੋਮੀਆਂ 3:9 ਿਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਾਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਰਦਈ ਮਾਲਕ ਵਜN ਦਰਸਾਇਆ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ 
“ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ (ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਦਬਦਬ)ੇ ਹੇਠ ਹਨ।” 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤN ਿਕਵX ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਾਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ “ਫਰੌਤੀ” ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 

ਆਇਤ 25 ਿਵੱਚ, ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ—ਪਰ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ। 5:9 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸL “ਉਹ ਦ ੇਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ” ਹQ। ਪਤਰਸ ਨO  ਵੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਿਕ “. . . ਿਨਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤQ ਅਰਥਾਤ ਚQਦੀ ਸੋਨO  
ਨਾਲ ਨਹL . . . , ਸਗN ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਕਲੰਕ ਅਤੇ 
ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਸੀ” (1 ਪਤਰਸ 1:18, 19)। ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਰਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਰਾਹ ਹੈ: ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 
ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹL” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22)। “ਿਨਸਤਾਰ ੇਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਪ3ਮੁਖ ਰੰਗ ਲਹੂ [ਲਾਲ] ਹੈ।”69 

“ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ” ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ70-ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ 
ਪਾਪQ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ Yਤੇ ਲੈ ਿਲਆ। ਹੇਠQ ਿਦੱਤ ੇਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦN ਿਯਸੂ ਤੇ ਲਾਗ ੂ
ਕੀਤੇ ਜQਦੇ ਹਨ ਤQ ਉਸੇ ਿਨਸਤਾਰ ੇਦ ੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ: “ਲਹੂ,” “ਸਲੀਬ,” 
“ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ,” “ਦੁੱ ਖ,” “ਮੌਤ”। 

ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਸਤਾਰਾ “ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤN ” ਹੈ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। “ਮਸੀਹ 
ਤN” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਕ ਸੀ। (ਉਸ ਨO  ਇਹ ਵਾਕ 169 ਵਾਰ ਵਰਿਤਆ ਹੈ!71) 
ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਗੂੜKੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 6:3 ਿਵੱਚ ਅਸL ਪੜKQਗੇ ਿਕ ਅਸL “ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ।” 
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ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ ਅਸL “ਿਨਸਤਾਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ, 
ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ ਿਵਦਵਾਨQ ਨO  ਇਸ ਸਵਾਲ ਤ ੇ
ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਇਹ ਿਨਸਤਾਰ ੇਦਾ ਮੁੱ ਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?” ਇੱਕ 
ਿਨਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਰੂਪਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਯਸੂ “ਬੂਹਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 10:9) ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਬਿਜ਼ਆ ਂਦ ੇਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱ ਛਣਾ ਿਕ 
“ਇਹ ਿਨਸਤਾਰ ੇਦਾ ਮੁੱ ਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?” ਰੂਪਕ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ 
ਕ ੇਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦN ਅਸL ਕਿਹੰਦੇ ਹQ ਿਕ ਇੱਕ ਿਖਡਾਰੀ ਨO  “ਟੀਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਿਦੱਤੀ” ਤQ ਅਸL ਇਹ ਕਦ ੇਨਹL ਪੁੱ ਛਦ ੇਿਕ “ਉਸ ਨO  ਿਕਹੜ ੇਦੇਵੀ 
ਜQ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?” ਿਨਸਤਾਰ ੇਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਾਪ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹL ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਪੱਿਕਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਿਪਆ 
ਸੀ! 

ਆਇਤ 25. ਆਇਤ 24 “ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ” ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਿਜਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਲੋਕQ 
ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰਾਇਆ। “ਲੋਕQ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰਾਇਆ” ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
προτίθηµι (ਪਰੋਟੀਥੇਮੀ ) ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ।” ਇਹ τίθηµι 
(ਟੀਥੇਮੀ,  “ਰੱਖਣਾ”) ਅਤੇ πρό (ਪਰੋ, “ਅੱਗੇ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।72 

ਜਦN ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ 
ਨੰੂ ਲੋਕQ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇ“ਰਹੱਸਮਈ ਪੰਥQ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, 
ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੇ ਗੁੱ ਝੇਪਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜQਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਕਾਰਜ “ਿਕਸ ੇਕੋਨO  
ਿਵੱਚ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 26:26)। ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ 
ਜਨਤਕ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਨO  ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਭੀੜQ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰQ ਨੰੂ 
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤN ਬਾਹਰ ਉੁਸ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤ ੇ ਚੜKਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ 
ਅਿਧਕਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਿਜਸ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ 
ਇੰਜੀਲ ਜQ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ 
ਵੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।73 

ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤN ਅਸL ਜਾਣੂ ਨਹL ਹQ, ਉਹ 
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” 
ਸ਼ਬਦ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਲੋਕQ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ ੇਲਹੂ74 
Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ। NASB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ 
ਇਨK Q ਪ3ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ:75 

. . . ਭਈ ਉਹ ਸਭਨL ਗੱਲL ਆਪਣ ੇਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ੇਤQ ਜ ੋਉਹ ਉਨK Q ਗੱਲQ ਦ ੇ
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ਿਵਖ ੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆ ਂ ਹਨ ਲੋਕQ ਦ ੇ ਪਾਪQ ਦਾ 
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਦਆਲ ੂਅਤ ੇਮਾਤਬਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
2:17; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 
 
ਉਹ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪQ ਦਾ ਪਰਾਸਿਚੱਤ ਹੈ ਪਰ ਿਨਰ ੇਸਾਿਡਆਂ ਹੀ ਦਾ ਨਹL ਸਗN ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 
 
ਪ3ੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਜ ੋਅਸQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ ਸਗN ਇਹ ਜ ੋਉਹ ਨO  
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ ਆਪਣ ੇ ਪੁੱ ਤ3 ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਦਾ 
ਪਰਾਸਿਚੱਤ ਹੋਵੇ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

“ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਖੇਤਰQ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਹL ਹੈ। ਇੱਕ 
ਕਾਰਣ ਿਜਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵੱਚN ਹਟਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤN ਜਾਣੂ ਨਹL ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤN ਜਾਣੂ ਨਹL ਹਨ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ 
ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕ ੇਅਿਗਆਤ ਬਣਾਉਣਾ ਿਨਰਰਥਕ ਹੈ। 
ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨO  ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਅਸL ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਨਹL ਸਕਦ।ੇ76 “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਵੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਿਜਸ ਕਰਕੇ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪ3ਿਸੱਧ ਨਹL ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦ ੇਅਰਥ ਤN ਸੁਖਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਕਰਦ:ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ 
ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਪਰੌਪੀਿਸ਼ਏਸ਼ਨ” ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ [ਕਰਕੇ] 
ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਜQ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲKਾਕਾਰੀ ਭXਟ।”77 ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ 
“ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” (ἱλαστήριον, ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ) ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
“ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਕੰਮQ” ਿਜਵX ਿਕ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਜਨK Q ਦਾ “ਟੀਚਾ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
(ਿਜਨK Q ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਚਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ)।”78 

ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਿਕ ਸੱਚ ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਮੂਰਤੀਪੂਜਕQ ਦੇ ਝੂਠO  ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਨਹL ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਓਹ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ (LXX) 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਨੰੂ “ਸਰਪੋਸ਼” (ਨO ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਢੱਕਣ) ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:5 ਿਵੱਚ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੋਸ਼ ਉਹ ਥQ ਸੀ ਿਜੱਥ ੇਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਲੋਕQ ਦੇ ਪਾਪQ ਦ ੇਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਲਈ ਜਾਨਵਰQ ਦਾ ਲਹੂ 
ਿਛੜਕਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਲੇਵੀਆਂ 16:14-16; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:7)। ਇਸ ਤਰKQ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” (ਜQ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਕੁਝ) ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ 
ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ NIV)। 
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ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਸਰਪੋਸ਼79 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜQ ਨਹL ਥੋੜKਾ 
ਿਜਹਾ ਅਢੁੱ ਕਵQ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ, ਿਜਵX ਮੂ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੜKਆ ਜਾਵੇ ਤQ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦ ੇ
ਿਦਨ ਦੀ ਰੀਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ (ਪਛਤਾਵਾ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਮੋੜਨਾ 
(ਪ3ਾਸਿਚੱਤ) ਦੋਵX ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ।”80 ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 

. . . ਜੇਕਰ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਇਹ ੋਮੰਗ ਹੈ, ਤQ ਰੱਬੀ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹL ਹੈ। ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਰੋਮੀਆਂ 3:25 
ਿਵੱਚ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਦ ੇਅਰਥ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ 
ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1:18 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਪਿਹਲQ ਕਿਹ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ “ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ 
ਅਤ ੇ ਕੁਧਰਮ Yਤ ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ (NEB ‘ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਬਦਲਾ ਹੈ’) ਅਕਾਸ਼N 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ”; ਿਫਰ ਇਸ “ਕ3ੋਧ” ਨੰੂ ਿਕਵX ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ੇ ਿਹਲਾਸਟੇਰੀਅਨ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤ ੇ ਕੁਧਰਮ [ਦ ੇ
ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ] ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਬਦਲੇ ਨੰੂ ਵੀ 
ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਨa ਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਰਵੱਈਆਂ ਅਤ ੇਕੰਮQ ਪ3ਤੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿਪਛਲਾ ਭਾਗ ਹੈ।81 

ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਿਕ “ਪ3ਾਸਿਚਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਓਪਰੇ 
ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਲਆ ਖੜKਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟੌਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਵਰਤਣ 
ਲਈ: “ਪ3ਾਸਿਚਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਚਾਰQ ਦ ੇਫਰਕ ਨੰੂ ਵਧਾ ਚੜKਾ ਕ ੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।”82 

ਗੈਰ-ਕੌਮQ ਦੀਆਂ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼Q ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਿਕ^ਿਕ ਉਨK Q ਦ ੇਦੇਵਤ ੇ
“ਬੁਰ ੇਸੁਭਾਅ ਦ ੇਸਨ, ਿਮਜ਼ਾਜQ ਅਤ ੇਆਵੇਸ਼Q ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਤ ੇਮੌਜੀ ਸਨ।” ਮਸੀਹੀ 
ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਿਵੱਤਰ ਕ3ੋਧ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਗੁੱ ਸ ੇਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨa ਿਤਕ, ਅਨੁਮਾਨ ਤN ਪਰੇ, ਜQ ਬੇਕਾਬ ੂਨਹL ਹੈ; ਇਹ ਿਨਰਾ 
ਬੁਿਰਆਈ ਤN ਭੜਕਦਾ ਹੈ।” 
 
ਗੈਰ-ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖQ ਤ ੇ
ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਦ ਪਿਹਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। 
 
ਗੈਰ-ਕੌਮQ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟQ, ਜਾਨਵਰQ ਅਤ ੇ(ਕਈ ਵਾਰ) 
ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ—ਜ ੋਉਨK Q ਦ ੇਦੇਵਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਜQ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੀਆ।ਂ ਸਾਡੇ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਦੀ ਹੈ!83 

 ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਜਸ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, “ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕ 
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ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਿਜਹਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਾਪੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ (1:18) ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਹL ਤQ 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹL ਸੀ ਹੋਣੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪਾਪੀ ਮਰਦQ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਕੋਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹL ਹੈ (3:10, 23)। ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਸੀ? 

ਅਸL ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਾਰ ਿਕਵX ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹQ? 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (ਲੇਵੀਆਂ 11:44); ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਨਾਤੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; 
“ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (ਯਸਾਯਾਹ 30:18) ਹੋਣ ਦ ੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪ3ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; 
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:16); ਅਤੇ ਪ3ੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, 
ਉਹ ਨਹL ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ (2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ 
ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੁਿਬਧਾ ਵਾਸਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ ਪਾਪQ 
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ। 

ਅਸL ਸਾਰੇ ਭੇਡQ ਵQਙ ੁਭੁੱ ਲੇ ਿਫਰਦ ੇਸQ, ਅਸL ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਰਾਹQ ਨੰੂ ਮੁੜੇ, ਅਤ ੇ
ਯਹੋਵਾਹ ]ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ[ ਨO  ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ]ਿਯਸ[ੂ Yਤ ੇਲੱਦੀ (ਯਸਾਯਾਹ 
53:6)। 

. . . ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪQ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਮੋਇਆ (1 
ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:3)। 

 ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਹੱਲ ਦਾ “ਉਸ ਦ ੇਲਹੂ ਿਵੱਚ” ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਧਆਇ 5 ਿਵੱਚ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

ਜਦN ਅਸL ਿਨਰਬਲ ਹੀ ਸQ ਤਦN ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਮੋਇਆ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਤQ ਔਖੀ ਹੈ ਜ ੋਧਰਮੀ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜ ੋਭਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੰੂ ਭੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ ਪਰੰਤ ੂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪ3ੇਮ ਸਾਡੇ Yਤ ੇ
ਇ^ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜQ ਅਸL ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸQ ਤQ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਮੋਇਆ। ਸੋ ਜਦN ਅਸL ਹੁਣ ਉਹ ਦ ੇਲਹ ੂਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤQ ਇਸ ਨਾਲN 
ਬਹੁਤ ਵਧ ਕੇ ਅਸL ਉਹ ਦ ੇਰਾਹL ਉਸ ਕ3ੋਧ ਤN ਬਚ ਜਾਵQਗ ੇ(5:6-9)। 

ਿਫਰ ਅਿਧਆਇ 8 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਿਜਹ ਨO  ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤ3 ਦਾ ਭੀ 
ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗN ਉਹ ਨੰੂ ਅਸQ ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ” (8:32)।  

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜ ੋਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 
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ਿਮਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨO  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। 

ਅਸL ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੰੂ ਿਕਵX ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਨੰੂ “ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL” ਕਬੂਲ ਕਰਦ ੇਹQ। 

  ਆਇਤQ 25, 26. 25 ਆਇਤ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਅਤੇ 26 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਅਸL 
ਉਸ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹQ ਿਕ ਿਕਵX “ਧਰਮੀ” (ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) 
ਕੁਧਰਮੀ (ਅਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖQ) ਨੰੂ ਠਿਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਵਾਕ ਿਜਹੜਾ 
21 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ NASB ਬਾਈਬਲ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨO  25 ਆਇਤ ਦ ੇ ਅੱਧ ਿਵਚਾਲੇ “ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ” ਤN ਬਾਅਦ 
ਡੰਡੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨK Q ਨO  ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ੇਹਨ (“ਇਹ ਸੀ”) ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਲਖਤ ਵੱਲ 
ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖ ੋ ਿਕ ਵਾਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸ਼Qਤ ਕਰਿਦਆ ਂ
“ਲੋਕQ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਧਰਮ” ਉਸ ਦ ੇਧਰਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। “ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ” ਸ਼ਬਦ ἔνδειξις (ਐਨਡੇਕਿਸਸ) ਤN ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਿਵਖਾਉਣਾ. . . ਅਗQਹ ਕਰਨਾ,” “ਸਬਤੂ।”84 ਇਹੋ 
ਿਜਹਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਿਜਹ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਲਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ (ਵੇਖੋ 3:4)। 

ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਿਕ^ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਨO  
ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਨਾਲ85 ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦ ੇਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪQ ਤN ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ ਲਈਆਂ [ਸਨ]। 
“ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ” ਓਹ ਪਾਪ ਹਨ ਜ ੋਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸਨ।86 ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਬੰਦ ਇਹ ਨਹL ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਪਾਪQ ਨੰੂ 
ਿਖਮਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਿਜਵX ਿਕ KJV ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 
ਬਲਿਕ, ਿਲਖਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਤN “ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ ਲਈਆਂ” ਸਨ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 17:30 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। CJB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ 
ਪੜKਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰKQ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਨO  ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦੇ ਉਨK Q ਪਾਪQ ਤN ਜ ੋ
ਲੋਕQ ਨO  ਕੀਤੇ ਸਨ [ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ] ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ “ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਸਭ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ” (3:23; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ, 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ (ਵੇਖੋ ਅਿਧ. 4) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਹਸਤੀਆ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸਰਾਏਲੀ 
ਿਨਆਈਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:1); ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਿਦੱਤੀ 
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ਜਦN ਉਨK Q ਨO  ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਕਹਾਉਤQ 17:15; ਯਸਾਯਾਹ 5:23)। ਉਸ ਨO  
ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਕਹਾ, “ਮJ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਨਹL ਠਿਹਰਾਵQਗਾ” (ਕੂਚ 23:7; 
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤQ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨQ ਦੇ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਿਕਵX ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਅਗਲੇ 
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚN ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਇਹ 
ਿਖਤਾਬ ਿਕਵX ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ “ਿਜਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ” 
(4:5)? 

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਸਿਮਆ ਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨK Q ਲੋਕQ 
ਵੱਲN “ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪQ” ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜ ੇਉਸ Yਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਦ ੇਸਨ। ਬਲਿਕ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ 
ਿਦਨ ਪਾਪQ ਲਈ—ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਾਪQ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਤN ਬਾਅਦ ਿਜਹੜ ੇਧਰਤੀ Yਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੰੂ “ਇੱਕ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਵਜN” 
ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਨO ਮ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਕੂਚ 34:7; 
ਲੇਵੀਆਂ 4:20, 26, 31, 35); ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਜ ੋਿਕ ਸਲੀਬ Yਤੇ 
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਲੇਖਕ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ 
“ਇੱਕ ਮੌਤ [ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ] ਹੋਈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੇ ਨO ਮ [ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ] ਦੇ ਅਪਰਾਧQ ਤN 
ਛੁਡਾ^ਦੀ ਹ ੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ)ੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ 
ਇਸ ਤਰKQ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ: “ਜਦN ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਮਿਰਆ, ਉਸ ਦਾ 
ਲਹੂ ਨਾ ਿਸਰਫ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਵਿਹਆ (ਉਨK Q ਵੱਲ ਿਜਹੜ ੇਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤN 
ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਰਹੇ), ਪਰ ਇਹ ਿਪੱਛ ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਵਿਹਆ (ਉਨK Q ਵੱਲ ਿਜਹੜ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਮਰਨ ਤN ਪਿਹਲQ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ)।” 

ਅਸL ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਿਕਵX ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮJ ਇੱਕ 
ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵQਗਾ ਉਸ ਮੌਕ ੇਬਾਰੇ ਜਦN ਮJ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 
ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦN ਮJ ਿਬੱਲ ਮੰਿਗਆ, ਤQ ਬਿਹਰੇ ਨO  ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ Yਥੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਸਾਹਬ ਨO  
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ, ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹL ਸੀ 
ਹੋਇਆ ਜਦN ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤਾ (ਜਦN ਮੇਰੇ 
ਿਮੱਤਰ ਨO  ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤਾ); ਪਰ ਉਸ ਬਿਹਰੇ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ “ਪੂਰੇ 
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ” ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮX—ਘਟਨਾਵQ ਦ ੇਕਾਲਕ3ਮ—ਨੰੂ ਨਹL ਵੇਖਦਾ ਿਜਵX ਿਕ ਅਸL ਵੇਖਦੇ 
ਹQ (ਵੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 3:8)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN, ਰਚਨਾ ਤN ਪਿਹਲQ, ਉਸ ਦ ੇ
ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 3:15; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ



 229 

3:11)। ਅਸL ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰQਗ ੇਜਦN ਅਸL ਰੋਮੀਆਂ 8 ਿਵੱਚ 
ਪਹੁੰ ਚQਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰਬਿਗਆਨ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰQਗ।ੇ ਡੀ. 
ਸਟੂਅਰਟ ਬਿਰਸਕੋ ਨO  ਕਾਲਕ3ਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 

. . . ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ, ਘਟਨਾਵQ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਨਹL 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਜਵX ਿਕ ਸਮX ਿਵੱਚ, ਪਰ ਓਹ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤN ਮੌਜੂਦ ਹਨ। . . . ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ, ਜਦ ਿਕ ਇਹ 
ਹਰ ਪੱਖN ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤN ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜ ੋਸਦਾ ਢੁਕਵL ਅਤ ੇਪ3ਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ।87 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਲਈ ਨਹL ਸੀ ਮਿਰਆ ਿਜਹੜ ੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤ ੇ
ਜਾਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਉਨK Q ਲਈ ਵੀ ਮਿਰਆ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇਿਯਸੂ 
ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ^ਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰKQ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, “ਹQ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮX ਿਵੱਚ 
ਭੀ ਆਪਣੇ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ] ਧਰਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ।” ਸਾਨੰੂ ਿਕੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮX” ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਤN ਸ਼ੁੱ ਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ!  

ਆਇਤ 26. ਇਹ ਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ ਹੈ: ਤQ ਜ ੋਉਹ 
[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇ। ਜੌਨ ਬJਗਲ ਨO  
ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ “ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ” ਿਮਲਦਾ ਹੈ।88 
ਇਹ ਿਕਵX ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਧਰਮੀ” (ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ 
“ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ” (ਪਾਪੀਆ ਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਹੋਵੇ? ਿਜਵX ਿਕ ਅਸL 
ਪਿਹਲQ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ, ਸਲੀਬ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾ^ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਡਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ 
ਇਹ ਸੀ ਿਕ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ3ੇਮ ਦੋਵQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵQ ਿਵੱਚN ਿਕਸ ੇਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹL ਕੀਤਾ।”89 ਮੈਕਆਰਥਰ 
ਨO  ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, “[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ] ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਸਜ਼ਾ 
ਤN ਨਹL ਬਚੇਗਾ; ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ੀ ਤN ਦੂਰ 
ਨਹL ਹੈ।”90 

ਿਕੰਨੀ ਅਨg ਖੀ ਸਚਾਈ ਹੈ: ਿਯਸੂ ਨO  ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ Yਤੇ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ! ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜKਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਨO  ਸਾਰੇ 
ਲੋਕQ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; ਵੇਖੋ ਰੋਮੀ. 
6:10; 1 ਪਤਰਸ 3:18), ਤQ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਕ^ ਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ? ਿਕ^ਿਕ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜQ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਲਖਤ ਇਸ 
ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਿਯਸੂ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ। 

ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ 
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ਿਨਰੀ ਮਾਨਿਸਕ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹL ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਿਨਹਚਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 
2:26); ਬਲਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ^ਦੀ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
1:5; 16:26)। ਮੈਕਆਰਥਰ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਦਾ 
ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ: 

ਿਯਸ ੂਮਸੀਹ Yਤ ੇਉਹ ਿਨਹਚਾ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾ^ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਨਵQ 
ਨO ਮ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਯਸ ੂਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਚਾਈਆ ਂਦੀ ਸਧਾਰਣ ਿਜਹੀ ਤਸਦੀਕ 
ਤN ਿਕਤ ੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਸਗN ਭੂਤQ ਨO  ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆ ਂ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ [ਵੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 5:7; ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 16:17] ।. . . 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਪ3ਭੂ ਿਯਸ ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਅਧੀਨਗੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। . . . 91 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫੇਰ ਤN ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਿਨਹਚਾ, ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗੱਲQ ਹਨ ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਹQ, ਹਰੇਕ 
ਮਨੱੁਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ! 

ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ (3:27-31) 
27ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥ?ੇ ਉਹ ਤQ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਹ ੋ ਿਜਹੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ? ਭਲਾ, 

ਕਰਮQ ਦੀ? ਨਹL! ਸਗN ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ। 28ਇਸ ਲਈ ਅਸL ਇਹ ਿਵਚਾਰਦ ੇਹQ 
ਭਈ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਮQ ਦੇ ਬਾਝN ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ। 
29ਅਥਵਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਨਹL? ਆਹੋ, 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਭੀ ਹੈ। 30ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ੋਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰ ਨਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਨਹਚਾ 
ਤN ਅਤੇ ਅਸੁੰ ਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 31ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਅਸL 
ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਿਵਰਥਾ ਕਰਦ ੇਹQ? ਕਦ ੇਨਹL, ਸਗN ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਦ ੇਹQ। 

ਪੌਲੁਸ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਲਖਤQ ਿਵੱਚ ਰੁਕ ਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜQ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜQ ਕੀ ਨਹL ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ 
ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਬੰਦ ਹੈ: ਰੋਮੀਆਂ 3:27-31. 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਹੈ 
(3:22, 25, 26) ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤ ੇ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ (ਅਿਧ. 4)। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤN ਪਿਹਲQ ਉਹ 
ਉਨK Q ਿਤੰਨ ਮੁੱ ਿਦਆ ਂਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਿਕਆ ਿਜਨK Q ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 
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ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
3:27-31 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 
ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਝੇਗਾ ਜQ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤQ ਓਹ ਸ਼ਾਇਦ 
ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਇਤ 27. ਅਿਧਆਇ 3 ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਅਤੇ-ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 27 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪਿਹਲੀ ਸਚਾਈ ਿਜਸ 
ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨO  ਿਨੱਜੀ ਪ3ਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥQ ਨਹL ਸੀ ਛੱਡੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥ?ੇ “ਘਮੰਡ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ καύχησις 
(ਕਾਉਚੇਿਸਸ) ਸ਼ਬਦ ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ “ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਵਹਾਰ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ “ਘਮੰਡ” ਦੀ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: “ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨਾ; . . . ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ।”92 ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪ3ਾਪਤੀਆਂ, ਹੁਨਰQ, ਜQ ਚੀਜ਼Q ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਯੂਹੰਨਾ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਸੱਭ ੋਕੁਝ ਜ ੋਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,” ਉਸ ਨO  ਇਸ ਿਵੱਚ 
“ਹੰਕਾਰੀ ਘਮੰਡ” ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:16)। ਪੀਟਰਸਨ ਨO  1 ਯੂਹੰਨਾ 2:16 ਦ ੇ
“ਹੰਕਾਰੀ ਘਮੰਡ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ” ਵਜN ਕੀਤਾ ਹੈ 
(MSG)। 

ਜਦN ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਤQ ਘਮੰਡ 
ਕਰਨਾ ਜQ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ “ਸੁਭਾਵਕ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਰੋਮੀਆਂ 2:17 ਅਤੇ 2:23 ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਅਰਥਾਤ, ਓਹ 
ਇਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਭ ਤN ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਘਮੰਡ 
ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ੇਗਏ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਿਧਆਇ 1 ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ 
ਨੰੂ “ਹੰਕਾਰੀ” ਅਤੇ “ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼” ਕਿਹ ਕ ੇਬੁਲਾਇਆ (1:30)। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸL ਇਸ ਤਰKQ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਪੁਰਾਣੇ ਸਮX ਦੇ ਪਾਠਕQ ਤ ੇਹੀ ਲਾਗ ੂਨਹL ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲN Yਤਮ ਸਮਝਣਾ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
“ਓਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹL ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਅਸL ਕਰ ਰਹੇ ਹQ” ਜQ ਿਜਸ ਦੇ ਨa ਿਤਕ 
ਿਸਧQਤ ਓਨO  Yਚੇ ਨਹL ਹਨ ਿਜੰਨO  ਿਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸL 
ਆਪਣੇ ਚੰਗ ੇਕਰਮQ ਨੰੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਘਮੰਡ ਨਾਲ—ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹQ। 

  “ਘਮੰਡ” ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। “ਇਹ 
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (ἐκκλείω, ਏਕੇਲੀਓ) ਤN ਕੀਤਾ 
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ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ।” ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜ ੋਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਾ 
ਵੜK ਸਕ।ੇ ਇੱਥ ੇਅਿਨਸ਼ਚਤ (ਭੂਤਕਾਲ) ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।”93 

ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤ ੇਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਸ਼ਰਾ . . . ਦੇ ਕਰਮQ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹL। ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਧQਤਕ ਿਵਚਾਰ ਜ ੋਇਹ ਿਸਖਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ 
ਉਨK Q ਦੇ ਕਰਮQ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਤਮ-ਉਸਤਤੀ 
ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਜQਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਵਿਡਆਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜQਦੀ ਹੈ।94 ਿਜਮ ਮੈਕਗੁਇਗਨ 
ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ” ਦਯਾ ਦੀ ਥQ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥQ ਿਵਅਰਥਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਥQ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ 
ਹੈ।95 

ਘਮੰਡ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ^ਿਕ ਅਸL ਕਰਮQ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ, 
ਬਲਿਕ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ—ਉਸ ਕਰਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਨਹL ਜ ੋਅਸL 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਫਿਲਪਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ “ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰ ੇਪੱਧਰ ਤ ੇਹੈ— ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ।” 

ਕਰਮQ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਮੁਕਤੀ ਹੇਠQ ਤN (ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨQ ਤN) ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਲਣਾ 
ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਮੁਕਤੀ Yਪਰ ਤN (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN) ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਲਣਾ 
ਹੈ।96 ਕਰਮQ ਰਾਹL ਮੁਕਤੀ ਆਤਮ-ਕXਦਿਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਮੁਕਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਕXਦਿਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਡੁੱ ਬਣ ਤN ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕੀਤਾ ਸੀ—ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤ ੇਿਕਵX 
ਿਨਹਚਾ ਸੀ?97 ਨਹL, ਵਿਡਆਈ ਦ ੇਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਕੀਨਣ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ 
ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 28. ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਉਸ ਨO  ਫੇਰ ਤN ਉਸ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ ੋਉਸ ਨO  21 ਤN 26 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ: ਇਸ ਲਈ 
ਅਸL98 ਇਹ ਿਵਚਾਰਦੇ99 ਹQ ਭਈ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕਰਮQ ਦ ੇਬਾਝN ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਨਾਲ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ [“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਿਗਆ”; NCV] ਜQਦਾ ਹੈ। 
“ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝN” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (χωρίς, ਕੋਿਰਸ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਤN ਵੱਖਰਾ” ਜQ “ਿਬਨQ।”100 AB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ “ਤN ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਤN 
ਿਨਵੇਕਲ਼ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ।” 

ਆਇਤ 28 ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹੈ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੰਮQ ਤN ਿਬਨK Q-ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਤN ਪਿਹਲQ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪੂਰਵ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਤN ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਮ ਿਸਧQਤ 
ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: ਅਸL ਿਕਸ ੇਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹL ਨਹL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
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ਿਕ^ਿਕ ਅਸL ਕਦ ੇਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਿਕਸ ੇਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 
27 ਅਤੇ 28 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਿਕਰਪਾ ਰਾਹL ਮੁਕਤੀ 

ਿਨੱਜੀ ਪ3ਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥQ ਨਹL ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲQ ਉਸ ਨO  
ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਿਕ^ ਜ ੋਤੁਸL ਿਕਰਪਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL 
ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲN ਨਹL, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 
ਕਰਨੀਆ ਂਤN ਨਹL ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਕਰੇ” (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:8, 9)। ਜਦN 
ਉਸ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਉਸ ਨO  ਆਿਖਆ, “ਜ ੋਕੋਈ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ ਸੋ ਪ3ਭੂ ਿਵੱਚ 
ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:31)। ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨO  ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਥN ਇਹ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ ੋਮJ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਗੱਲ Yਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰQ ਿਬਨਾ ਸਾਡੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਸਲੀਬ ਦੇ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14; ਵੇਖੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ3:3)। 

ਿਜਵX ਿਕ ਪਿਹਲQ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, 27 ਅਤੇ 28 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸ ਤ ੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਸਿਹਮਤੀਆ ਂਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 27 ਆਇਤ ਿਵੱਚ 
“ਿਬਧੀ” ਸ਼ਬਦ ਤN ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? “ਿਕਹ ੋ ਿਜਹੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ? ਭਲਾ, ਕਰਮQ 
ਦੀ? ਨਹL! ਸਗN ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਅਸL ਸਾਡੇ ਅਿਧਐਨQ 
ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ “ਿਬਧੀ ਜQ ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ। ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤN ਸੀ ਜQ ਆਮ ਸ਼ਰਾ ਤN। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਨO  
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਦੂਜ ੇਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ (ਵੇਖੋ ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ 
ਲਈ: ਏ ਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਆਨ “ਲਾਅ” [ਨg ਮੋਸ], ਸਫ਼ਾ 239)। 27 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨO  ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ νόµος (ਨg ਮੋਸ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਸੀ ਿਜਸ 
ਤN ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ “ਿਸਧQਤ”: “ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕਥ?ੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। ਿਕਸ [ਿਸਧQਤ] ਨਾਲ? ਭਲਾ, ਕੰਮQ [ਦੁਅਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ] ਦ ੇ
[ਿਸਧQਤ] ਨਾਲ? ਨਹL! ਸਗN ਿਨਹਚਾ [ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ] ਦ ੇ[ਿਸਧQਤ] 
ਨਾਲ।” 

ਰੋਮੀਆਂ 3:27, 28 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਮੇਰੇ 
ਵਾਸਤ ੇਘਮੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹL ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਅਸL ਸਾਡੇ ਕਰਮQ ਨਾਲ ਨਹL 
ਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ, ਬਲਿਕ ਅਸL ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ 
ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਵQਗ, “ਮੇਰੀ ਆਸ ਿਯਸੂ ਦ ੇਲਹੂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤN ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ ੇਨਹL ਹੈ।”101 ਇਸ ਸਚਾਈ ਤN ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦ ੇਨਾ ਹਟਣ ਿਦਓ। 

ਆਇਤQ 29, 30. 1:18—3:20 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ 
ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਇੱਕ ੋ ਿਜਹ ੇਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ੋ ਪੱਧਰ ਤ ੇ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ੋਹੈ, ਇੱਕ ੋ
ਿਜਹ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ, ਅਥਵਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ 
ਹੈ? ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰKQ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, 
ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਨਹL? ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਿਝਜਕਦ ੇਹੋਏ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ 
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ਹੋਵੇਗਾ, “ਹQ।” ਜ ੇਉਨK Q ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤQ ਉਨK Q ਨO  ਮੰਨ 
ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਿਨਆਈ ਂਸੀ 
(ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 96:10; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:7)—ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ਹQ, ਆਹੋ, [ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ] 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਭੀ ਹੈ। ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ੋਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ 
ਦੇ ਕXਦਰ—ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ102—ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ3ਿਸੱਧ ਬੰਦ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਿਦਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੀਮਾ,103 ਜੱਪਦਾ ਸੀ ਜ ੋ
ਿਕ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ੋਹੀ 
ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ!” (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:4)। ਜੇਕਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤQ ਉਸ ਨੰੂ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵQ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਤQ ਿਫਰ ਦ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣਗੇ—ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਨਚੋੜ ਜ ੋ
ਿਕਸ ੇਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਣਯੋਗ ਨਹL ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਤQ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਿਕ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਇੰਜੀਲ  
. . . ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ 
ਫੇਰ ਯਨੂਾਨੀ [ਪਰਾਈ ਕੌਮ] ਦ ੇਲਈ ” (1:16; ਜ਼ਰੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ)ੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨO  ਫੇਰ 
ਉਸ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁੰ ਨਤੀਆ ਂ[ਯਹੂਦੀਆਂ] ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਤN 
ਅਤੇ ਅਸੁੰ ਨਤੀਆਂ104 [ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ] ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਹੀ105 ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 

ਬਰੂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨO  ਦੀ 
ਉਹ ਿਵੱਥ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਦ ੇਭਿਰਆ ਨਹL ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ”106—ਪਰ ਉਹ ਖੱਡ ਿਯਸੂ ਦੀ 
ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹL ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 

ਿਕ^ ਜ ੋਉਹ [ਮਸੀਹ] ਸਾਡਾ ਿਮਲਾਪ ਹੈ ਿਜਸ ਨO  ਦੋਹQ [ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤ ੇਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮQ] ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ 
[ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ] ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਿਬਧੀਆ ਂਅਤ ੇਕਨੰੂਨQ ਸਣੇ ਅਕਾਰਥ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤQ ਜ ੋਦੋਹQ ਤN ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵQ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤ ੇ
ਸਲੀਬ ਦ ੇਰਾਹL ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਕੁੱ ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹQ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵੇ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:14-16)। 

ਬਰੂਸ ਨO  ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦਲੀਲ [3:29, 30 ਿਵੱਚ] ਸਾਡੀਆ ਂ
ਸਮਕਾਲੀਨ ਵੰਡQ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਢੁਕਵL ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨQ 
ਿਵੱਚ ਸੀ; ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹL ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਯਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹੀਆ ਂ
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ਸ਼ਰਤQ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।”107 ਮਸੀਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਿਬਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਾਤQ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਅਕ 
ਿਪਛੋਕੜQ ਅਤੇ ਬਲਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦQ ਅਤੇ ਔਰਤQ, ਕੁੜੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਂ
ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ—ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ 
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠO  ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦ ੇ ਰਾਹL 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਐਨ. ਟੌਮ ਰਾਇਟ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 3:29, 30 “ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ: 
ਿਜੰਨO  ਲੋਕ ਿਯਸੂ Yਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਇੱਕ ੋਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇੱਕ ੋ
ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”108 ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. ਲੱਕੌਕ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਵੀ “ਇੱਕ ੋ
ਪਿਰਵਾਰ” ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ: 

ਜੇਕਰ ਅਸL ਆਪਣ ੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹL 
ਵਰਤਦ,ੇ ਤQ ਅਸL ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਕਰਦੇ ਹQ। . . . 
ਪੌਲੁਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ, ਯਹੂਦੀ ਅਤ ੇਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਉਨK Q ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੰਗ 
ਰੂਪ ਨਹL ਵੇਖਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸ ੇਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨK Q ਵਾੜQ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ 
ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਜ ੋਕੁਝ ਲੋਕ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਘਟੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਲJਦ ੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਅਛੂਤQ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹQ, ਅਸL ਇੱਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹL ਹQ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਆਪਣ ੇ ਕੰਮQ ਦ ੇ
ਰਾਹL ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹQ, ਅਸL ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਅਨO ਕ 
ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਹQ।109 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ 3:29, 30 ਿਵੱਚ ਜ ੋਨਹL ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਉਸ ਨO  ਇਹ ਨਹL ਿਕਹਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀ, ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ 
ਜQ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਲਿਕ ਉਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਿਭੰਨਤਾਵQ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ੋ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ। 

ਮJ ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ^ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਹਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਰੋਮੀਆਂ 3:29, 30 ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26-28 ਵਰਗੇ ਬੰਦ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਸਲੀਬ ਨO  ਸਾਰੀਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵQ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਓਹ ਪਤੀ ਦ ੇਉਸ ਦੀ 
ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵX ਨO ਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5:23) ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ 
ਿਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਜ਼ੋਰ (ਵੇਖੋ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:2) 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਰਾਧਨਾ ਸਭਾਵQ (ਵੇਖੋ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:8; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
14:34) ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਦੋਵX ਇੱਕ ੋਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰQ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ 
ਇਸ ਤਰKQ ਕਿਹਣ ਤN ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 



 236 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ ੋ ਉਮੀਦ ਉਨK Q ਤN ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤN ਉਹ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤQ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹL ਹਨ। 

ਆਇਤ 31. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕਰਮQ ਦੇ ਬਾਝN . . . ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ” (3:28)। ਉਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ (ਸ਼ਰਾ 
ਨਾਲ) ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ (ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ
ਬਾਝN) ਨੰੂ ਬਚਾ^ਦਾ ਹੈ (3:29, 30)। ਇਸ ਤਰKQ ਦੀਆਂ ਗੱਲQ ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਸ ਦੀ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ” ਹੋਣ ਵਜN ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦQ ਤ ੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ: ἀντι (ਐਟਂੀ,  
“ਿਖਲਾਫ”) ਅਤੇ νόµος (ਨg ਮੋਸ, “ਸ਼ਰਾ”)। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ “ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤQ” ਜQ 
ਨa ਿਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਸੀ ਕਰਦੇ।110 ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ 
ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਦ ੇਹੋਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜQ ਨਹL। ਉਸ ਨO  ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਅਸL111 ਸ਼ਰਾ 
ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਵਰਥਾ ਕਰਦ ੇਹQ?  

“ਅਿਵਰਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (καταργέω, ਕਾਟਾਰਜੀਓ) ਤN ਆ^ਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪ3ਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੀਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।” ਇਹ κατά 
(ਕਾਟਾ,   “ਥੱਲੇ”) ਅਤੇ ἀργός (ਆਰਗੋਸ, “ਬੇਕਾਰ”) ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।112 KJV 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ” ਹੈ; ਬਾਉਰ ਦ ੇਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ “ਨਾਸ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ 
“ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ” ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵQ ਹਨ।113 ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ νόµο (ਨg ਮੋਸ) ਤN 
ਪਿਹਲQ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪੂਰਵ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼Q 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਓ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ 
ਉਸ ਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN ਿਕਵX ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ: “ਕੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ 
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਅਿਵਰਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?”  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ਕਦ ੇਨਹL, 
ਸਗN, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹQ। “ਕਾਇਮ” ਸ਼ਬਦ ἵστηµι (ਿਹਸਟੇਮੀ) 
ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੜKੇ ਕਰਨਾ।”114 ਜਦ ਿਕ ਨg ਮੋਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਨਸ਼ਚਤ 
ਪੂਰਵ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹL ਹੈ, ਇੱਥ ੇਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ 
Yਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਨਹL ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਸ਼ਰਾ 
ਜ ੋਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਨਹL ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। 
ਇਸ ਸੱਚ ਨO  ਿਕ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਦ ੇਲਈ ਮਿਰਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ 
“ਕਾਇਮ” ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕੀਤਾ । ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਇੱਕ “ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਭਈ ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24) ਅਤੇ ਇਸ ਨO  ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ। 

 ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਓ ਅਸL ਿਲਖਤ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਿਜਵX ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਜਥਾਰਥ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਿੜKਆ ਜQਦਾ ਹੈ: “ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਅਸL ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਵਰਥਾ 
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ਕਰਦ ੇਹQ? ਕਦ ੇਨਹL! ਸਗN ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹQ।” ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਸੱਚ ਿਕ ਅਸL ਕਰਮQ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹL ਬਚਾਏ 
ਜQਦੇ ਹQ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤN ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹL ਹੈ?115 ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸL ਿਜਵX ਚਾਹੀਏ ਉਸੇ ਤਰKQ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹQ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਹੁਣ ਤN ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹL ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹL ਹੈ, “ਯਕੀਨਣ ਨਹL!” (NKJV)। “ਬਲਿਕ,” ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਅਸL 
ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹQ।” 

ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਬੜੀ ਿਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ, ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ, ਤQ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਿਸਧQਤ “ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ”? ਸਭ ਤN 
ਪਿਹਲQ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਇੱਕ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੈ; ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹL ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲJਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । “ਅਸL ਪ3ੇਮ ਕਰਦ ੇਹQ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਪਿਹਲQ ਉਹ ਨO  ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:19); “ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ3ੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਸL 
ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮQ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:3)। “ਅਸL ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹQ” 
ਦਾ ਅਸL ਇਸ ਤਰKQ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹQ: “ਅਸL ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ3ਮਾਿਣਕਤਾ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹQ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤN ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਉਨK Q ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਹੈ।” 

ਮੈਕਗੁਇਗਨ ਨO  ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨK Q ਨਾਲN ਵੱਧ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਹੜ ੇਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਨO  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ 
ਨੰੂ ਉਸ ਨO  “ਸ਼ਰਾ-ਪਰਸਤ” (ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਮੁਕਤੀ 
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਿਕਹਾ ਅਤੇ “ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ” ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਾ-ਪਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, 
ਿਕ^ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਿਗਆਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ Yਚ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਤN ਘੱਟ ਿਵੱਚ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ 
ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਮJ ਜ ੋਕਰ ਸਕਦਾ ਹQ ਉਹ ਤੇਰੀਆ ਂਧਰਮੀ 
ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਮੰਗQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਿਕਸ ੇਨੰੂ 
ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਿਯਸ ੂ ਮਸੀਹ।” ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ-ਪਰਸਤ 
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ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਦ ੇYਚੇ ਥੜK ੇਤ ੇਰੱਖਦਾ ਹੈ।116 

3:31 ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦQ ਤN ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਆਇਤ ਿਸਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗ ੂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕQ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ (ਪੁਰਾਣਾ ਅਿਹਦਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਨਵX ਨO ਮ (ਨਵQ 
ਅਿਹਦਨਾਮਾ) ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਦ ੇਜੱਦੋਜਿਹਦ ਨਹL ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ, 
ਮੇਰਾ ਸਮX-ਸਮX ਤੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ 
ਨO ਮ ਿਵੱਚ “ਰਸਮੀ ਸ਼ਰਾ” ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ “ਨa ਿਤਕ ਿਨਯਮਾਵਲੀ” ਨੰੂ ਨਹL। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਕੌਣ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ “ਰਸਮੀ” ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 
“ਨa ਿਤਕ” ਹੈ? 

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਿਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਅਕਾਰਥ ਕਰਨ ਦ ੇਮਸਲੇ ਤੇ ਿਸਰਫ 
ਅਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।117 ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸL ਸ਼ਰਾ 
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ—ਿਫਰ ਭਾਵX ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾ, 
ਨਵX ਨO ਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜQ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ3ਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਾ 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਪਿਹਲ ੂਨਹL ਸੀ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕਿਹਣਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਈ 
ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਿਲਿਖਆ। ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:14, 15 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਮਸੀਹ ਨO  “ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ [ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ 
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵਚਕਾਰ] ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਨੰੂਨQ [ਅਰਥਾਤ, 
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ] ਸਣੇ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।” ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰਾ “ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਭਈ ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ” ਅਤੇ 25 
ਆਇਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਹੁਣ ਿਨਹਚਾ ਜ ੋਆਈ ਅਸL ਅਗਾਹQ ਨੰੂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ 
[ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ] ਦ ੇਮਤਿਹਤ ਨਹL ਹQ।” ਜਦN ਝੂਠO  ਉਪਦੇਸ਼ਕQ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ 
ਿਬਧੀਆ—ਂਿਜਵX ਿਕ ਸੁੰ ਨਤ—ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਤ ੇਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਬੜੇ ਠg ਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ ਕੀਤੀ 
(ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:1, 2; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:2)। 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 3:31 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਨਹL ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ।  

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਿਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ 
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਿਸਧQਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ: 

ਇਹ ਪਾਪੀਆ ਂਨੰੂ ਹਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ  ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ  ਨੰੂ  ਜੋੜਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਿਵਤਕਰ ੇਲਈ ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਿਹਤ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ  ਸ਼ਰਾ   ਨੰੂ ਕਾਇਮ  ਕਰਦਾ  ਹੈ—ਅਤੇ  ਆਿਗਆਕਾਰੀ  ਲਈ  ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ  ਕਰਦਾ 

ਹੈ।118 
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ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਆਚ ਚੁੱ ਕਾ/ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹL ਹੈ। 
ਉਸ ਨO  ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਭ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਵX ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ 
ਇਸ ਤN ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਯਸੂ Yਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਜQ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਮਰਕੁਸ 16:16 ਅਤੇ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 
2:38 ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ: 
ਏ ਵਰਡ ਸਟੱਡੀ ਆਨ “ਲਾਅ” (ਨg ਮੋਸ ) 

“ਸ਼ਰਾ” (νόµος, ਨg ਮੋਸ) ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤਰ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨg ਮੋਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ “ਜ ੋਉਿਚਤ [ਸੀ],” “ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ, ਿਨਯਮ, ਦਸਤੂਰ।”119 ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 
ਇਹ “ਿਕਸ ੇਰਾਜ ਵੱਲN ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਨੰੂਨ’ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ” ਹੋ 
ਿਗਆ।120 ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਨ, ਿਜਵX ਿਕ ਅੱਜ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 
“ਕਾਨੰੂਨ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ “ਕਾਨੰੂਨ” ਲਈ ਚੌਦQ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵQ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨK Q ਦੇ ਚੌਦQ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਹਨ।121 ਮੂ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਅਸL ਸ਼ਰਾ 
ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਉਨK Q ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਜ ੋਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ Yਤੇ ਥੋਪਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ., ‘ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ’) ਤN ਲੈ ਕ ੇਦੁਿਨਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮੰਨO  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਣ 
ਕਾਨੰੂਨQ (‘ਭੌਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ’) ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 
ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦ ੇਹQ।”122 

ਉਸੇ ਤਰKQ ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ। ਉਸ ਨO  
ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਦQ ਿਕਸਮQ 
ਦੀ ਵਰਤN ਨਹL ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤN ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਰੋਮੀਆਂ 7:23 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਪਰ ਮJ ਆਪਣੇ ਅੰਗQ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂਨ ਵੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹQ ਜ ੋਮੇਰੀ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਓਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਜ ੋ
ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਗQ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆ^ਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮJ ਜ.ੇ ਡੀ. ਥੋਮਸ ਨੰੂ “ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ‘ਸ਼ਰਾ’ ਦ ੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ 
ਅਰਥQ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਤ ੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ^ਿਦਆਂ ਵੇਖ 
ਸਕਦਾ ਹQ। ਮJ ਸੋਚਦਾ ਹQ ਉਸ ਨO  ਸੱਤ ਿਭੰਨਤਾਵQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇ ਅੱਠ ਜQ ਦਸ ਜQ ਸਗN ਇੱਕ 
ਦਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹਨ।”123 ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਕਸਮQ ਹਨ, ਪਰ ਏਹ 
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ਉਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲN ਕੁਝ ਵੱਖ ਹਨ ਜ ੋਭਾਈ ਥੋਮਸ ਨO  ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠQ ਿਦੱਤੀਆ ਂ
ਪਿਰਭਾਸ਼Q ਸੰਭਾਵਨਾਵQ ਨੰੂ ਸੱਖਣਾ ਨਹL ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਅਸL ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ Yਤੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰQਗ ੇ ਿਜਵX-ਿਜਵX ਸਾਡੇ ਅਿਧਐਨQ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਏਹ ਹਨ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਿਜਨK Q ਨਾਲ “ਸ਼ਰਾ” (ਨg ਮੋਸ) ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ: 

1. ਨg ਮੋਸ ਨੰੂ ਤੌਰੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂਪੰਜ ਪੁਸਤਕQ—ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।124 ਰੋਮੀਆਂ 3:21 
ਿਵੱਚ ਨg ਮੋਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਨੰੂ “ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 
ਨਬੀਆ”ਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਰੋਮੀਆਂ 7 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਜ ੇਸ਼ਰਾ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ ਭਈ 
‘ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ’ ਤQ ਮJ ਲੋਭ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ” (7:7)। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤੌਰੇਤ ਿਵੱਚN ਹੈ (ਕੂਚ 
20:17)। ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਨg ਮੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਤੌਰੇਤ” 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਤQ ਵੀ ਅਸL ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ 
ਿਕ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਨg ਮੋਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਅਰਥ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਅਰਥ ਪੁਰਾਣਾ ਨO ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 3:10-18 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ਬੂਰQ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, 
“ਸ਼ਰਾ ਜ ੋਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਹੈ” (3:19; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 
ਉਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੌਰੇਤ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ 
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕQ “ਸ਼ਰਾ” ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹL ਸਨ। 

3. ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵੱਲN ਿਕਸ ੇ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦ ੇ ਹਨ, ਭਾਵX ਉਹ ਿਲਖਤ ਹੋਵੇ ਜQ ਅਿਲਖਤ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਿਸ3ਸ਼ਟੀ ਰਾਹL, ਮੌਿਖਕ ਰੀਤQ ਦੁਆਰਾ (1:19, 20) ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਨ 
ਰਾਹL (2:15) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਜਗਤ Yਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾ” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (2:14)। ਉਹ 
ਕਿਹ ਸਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜੱਥ ੇਸ਼ਰਾ ਨਹL Yਥੇ ਪਾਪ ਨਹL (ਵੇਖੋ 4:15; 5:13), ਜਦ ਿਕ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨO  ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਨ (3:23)। ਉਹ ਇਹ 
ਿਕਵX ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਸੀ : ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN 
ਿਦੱਤੀ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਕੋਲ ਅਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਸੀ। “ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ
ਰਾਹL [ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਅਨੁਵਾਦ]”—ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ—
“ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ” (3:20)। 

4. ਨg ਮੋਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
“ਕਾਨੰੂਨ”—“ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤQ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਭਾਵX ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN 
ਹੋਣ ਜQ ਮਨੱੁਖ ਵੱਲN, ਭਾਵX ਓਹ ਪ3ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਜQ ਪ3ੇਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਖਾਸ “ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 7:2 ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਜ ੇਭਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤQ ਉਹ [ਿਵਆਹੀ 
ਔਰਤ] ਭਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤN ਛੁੱ ਟ ਗਈ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 
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5. ਜਦN ਨg ਮੋਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ “ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ3ਣਾਲੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸL ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸL ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਨਹL ਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਿਕ ਅਸL ਿਕਸ ੇ “ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ3ਣਾਲੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਨਹL ਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 3:20 ਨੰੂ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਤਰKQ ਪਿੜKਆ ਜQਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ ਕਰਮQ [ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ3ਣਾਲੀ] ਤN ਕੋਈ ਸਰੀਰ 
ਧਰਮੀ ਨਹL ਠਿਹਰੇਗਾ।” 

6. ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੌਿਕਆਂ ਤ,ੇ ਨg ਮੋਸ ਸ਼ਬਦ ਿਪਛਲੀਆਂ ਪੰਜ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵQ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕਈ ਮੌਿਕਆਂ ਤ ੇਪੌਲੁਸ ਨO  
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦ ੇਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਕਾਨੰੂਨ” ਦ ੇ
ਵQਗ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨg ਮੋਸ “ਇੱਕ ਆਮ ਿਸਧQਤ” ਦਾ ਭਾਵ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ।125 “ਸ਼ਰਾ” ਇੱਕ 
“ਿਨਯਮ,” “ਿਸਧQਤ,” ਜQ “ਮਾਪਦੰਡ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।126 ਰੋਮੀਆਂ 3:27 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ 
ਅਰਥ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ 3:27 ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ3ਣਾਲੀ,” ਜQ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ “ਪ3ਣਾਲੀ”। ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਕੁਝ “ਕੰਮQ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪ3ਣਾਲੀ ਵਜN 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ “ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸL ਕੰਮQ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜQਦੇ ਹQ।” “ਿਨਹਚਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪ3ਣਾਲੀ ਵਜN ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ “ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸL 
ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜQਦੇ ਹQ।” ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਕੁਝ “ਕੰਮQ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨO ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਅਤੇ “ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਨੰੂ ਨਵX ਨO ਮ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦ ੇ
ਹਨ; ਪਰ ਇੱਕ ਿਨਯਮ ਵਜN, ਅਨੁਵਾਦਕ “ਿਸਧQਤ” ਸ਼ਬਦ ਜQ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ-
ਜੁਲਦੀ ਿਕਸ ੇਗੱਲ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਵੇਖੋ NIV; RSV; NEB; AB)। ਿਜਵX 
ਿਕ ਮJ ਪਿਹਲQ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ “ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ”ੇ ਵਾਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। 

7. “ਿਸਧQਤ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਨg ਮੋਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਰਤN ਲਈ 
ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਮJ ਰੋਮੀਆਂ 7 ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: “ਇੱਕ ਸਥਾਿਪਤ ਰੁਝਾਨ।” ਡਬਿਲਯ.ੂ ਈ. ਵਾਇਨ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਨg ਮੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਿਕਸ ੇਕਾਰਜ ਲਈ ਪ3ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਜQ ਪ3ਭਾਵ।” ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜN ਰੋਮੀਆਂ 7:21, 23 ਿਦੱਤੀ ਸੀ।127 ਦ 
ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 7 ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ 
ਨg ਮੋਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ “ਕਾਨੂਨ” (ਿਜਵX ਿਕ “ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ”) ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ।128 ਬਰੂਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “7:21 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ . . . ‘ਇੱਕ ਕਾਨੂਨ’—ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਿਸਧQਤ 
ਜQ ਇੱਕ ਸਥਾਿਪਤ ਿਨਯਮਬੱਧਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।”129  

 ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ: “ਜ ੇ ‘ਸ਼ਰਾ’ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤQ ਮJ ਇਹ ਿਕਵX ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹQ ਿਕ ਇਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਇਤ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?” ਦੋ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਿਹਲਾ, 
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੇ (ਿਜਵX ਿਕ 
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“ਿਸਧQਤ”) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਵX ਿਕ ਅਸL 
ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨg ਮੋਸ ਅਕਸਰ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇਜQ ਅਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰੇਤ ਜQ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ—ਦੂਜੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵQ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖ।ੋ 

ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਇਤਰਾਜ਼, ਇਤਰਾਜ਼! (3:1-8) 
ਅਸL ਇਸ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਨੰੂ “ਿਕ3ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ!ੋ” ਕਿਹ ਕ ੇਬੁਲਾ 

ਸਕਦ ੇ ਹQ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨK Q ਸਵਾਲQ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜ ੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਡੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨO  ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱ ਛਣਗੇ। ਜਦN ਉਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਲਿਖਆ ਤQ ਉਹ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲQ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦN ਮJ 
ਪੂਰਾ ਸਮQ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤQ ਮੈਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹ ੇਸਵਾਲQ ਅਤੇ 
ਦਲੀਲQ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਮJ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਨੰੂ ਇਨK Q ਸਵਾਲQ 
ਦੇ ਜਵਾਬQ ਨੰੂ ਕਾਰਡQ Yਤੇ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਜਦN ਮੇਰਾ ਿਕਸ ੇ ਨਾਲ 
ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮJ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਦੇਵQਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵQ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮQ ਬਚੇਗਾ!” ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ 
ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬ ੇਸਮX ਤN ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦ ੇਅਤੇ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਦ ੇਆ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ—ਅਤੇ 
ਸਗN ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ੇਜਾਣਾ ਿਕਵX ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 3:8)। ਪੰਜਾਹ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲQ 
ਤN, ਮJ ਸ਼ਬਦQ—ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਲਖਤ—ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਜQ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹQ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮJ ਲਗਭਗ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜQਦਾ ਹQ। ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ (ਜQ ਪੜKਦੇ) ਵੀ ਨਹL 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦੀ ਹੀ “ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪੱਕੀ” ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮJ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ 
ਹQ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਹ “ਯਾਦ” ਹੈ ਜ ੋਉਨK Q ਨO  ਮੈਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ 
ਥੋੜKਾ ਬਹੁਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ ੋਮJ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂ
ਸਮੱਿਸਆਵQ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

“ਆਓ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ” (3:8) 
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨO  ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕQ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ 

“ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲQ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠO  ਕਰਨ ਵਾਸਤ”ੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਜੂਏ 
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ। ਜਦN ਮJ ਉਨK Q ਦ ੇਭਾਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਤQ 
ਰੋਮੀਆਂ 3:8 ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗ:ੇ “ਆਓ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ 
ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ।” 
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“ਆਓ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤN ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ” ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁਗ ਦਾ 
ਫ਼ਲਸਫਾ ਹੈ: “ਅੰਤ ਵਸੀਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ।” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਜਦN ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਟੀਚੇ ਨੰੂ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਮਿਤਹਾਨQ ਿਵੱਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ 
ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਭਾਵX ਿਕ “ਵਸੀਲਾ” (ਬੇਈਮਾਨੀ) 
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹL ਹੈ, ਤQ ਵੀ “ਅੰਤ” (ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ) ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਆਪਣੀਆ ਂਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ^ਿਕ ਭਾਵX ਿਕ “ਵਸੀਲਾ” (ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ) ਗਲਤ ਹੈ, ਤQ ਵੀ “ਅੰਤ” (ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣਾ) ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਪ3ਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਨO  ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਇਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਿਹਤ ਫ਼ਲਸਫੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ? (3:9) 
ਪੇਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੜKਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ!” ਪਾਪ ਤੇ ਇਹੋ “ਆਖ਼ਰੀ 
ਫ਼ੈਸਲਾ” ਹੈ: “ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ [ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਅਸL ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹQ] ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ” (3:9; NIV)! ਅਸL ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹQ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ 
ਹQ। 

ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦ ੇਿਵੱਚN ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਵQ ਨO ਮ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਨੌਜਵਾਨQ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨO  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਸੂਟਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਨK Q ਨO  ਉਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨO  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।” ਉਨK Q ਨੌਜਵਾਨQ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਉਨK Q 
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਓਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲQ ਕਦ ੇਨਹL ਿਮਲੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਨO  ਉਸ ਡੱਬ ੇਿਵੱਚN ਨਵQ ਨO ਮ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 3:9-18 ਨੰੂ ਪਿੜKਆ।130 ਭਾਵX 
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਆਵ ੇਜQ ਨਾ ਆਵ,ੇ ਮਸੀਹ ਤN ਬਗੈਰ ਸਾਡੀਆ ਂਰੂਹQ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 
ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਚ, “ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਤN ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ3ਸ਼ਨ 
ਿਚੰਨK  ਹੈ। ਮJ ਇਹ ਪ3ਸ਼ਨ ਿਚੰਨK  ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ “ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ “ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਰੋਮੀਆਂ 3:21 ਿਵਰੋਧਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ “ਪਰ” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨO  ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਅਸL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪੌਲੁਸ “ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤN 
ਮੁਕਤੀਦਾਤ ੇਦੇ ਪ3ਬੰਧ”131 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ—ਸੋ ਹਨO ਰੇ ਤN ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ 
ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਅਿਧਐਨ Yਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ! 
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ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ (3:21-26) 
1930 ਿਵੱਚ, ਬਰਟ ਕਾਲਮਰ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਰੂਬੀ ਨO  ਇੱਕ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਦਾ 

ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ “ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ।”132 ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਿਤੰਨ ਛੋਟ ੇਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ, 
ਓ, ਮJ ਉਸ ਅਨg ਖੇ ਵਾਕ 
ਦ ੇਬਦਲੇ ਕੀ ਿਦਆਂਗਾ। 
ਇਹ ਿਤੰਨ ਛੋਟ ੇਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ, 
ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਲਈ 
ਮJ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਤਾ ਦੇਵQਗਾ। 

“ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ” ਸਨ “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹQ।” ਰੋਮੀਆਂ 3:21-26 ਿਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ “ਿਤੰਨ ਛੋਟ-ੇਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦQ” ਦ ੇਰੂਪ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜ ੋਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਏਹ “ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ” ਿਮਸਾਲQ ਹਨ ਜ ੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਦਾਲਤ, ਗੁਲਾਮQ ਦ ੇ
ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤN ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨO  ਲੰਮੇ ਸਮX ਤN 
ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸL ਉਨK Q ਨੰੂ ਅਲੰਕਾਰQ ਵਜN ਨਹL ਵੇਖਦੇ 
ਹQ ਅਤੇ ਓਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ” ਅਤੇ “ਿਨਸਤਾਰਾ।” ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ 
ਓਨਾ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਨਹL ਹੈ: “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ।” ਨਹL, ਆਓ ਮੰਨ ਲਈਏ ਿਕ ਤੀਜਾ 
ਸ਼ਬਦ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਨਹL ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

“ਕੀ ਮੇਰ ੇਲਈ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ” (3:21-26) 
ਰੋਮੀਆਂ 3:21-26 ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆ^ਦੇ ਹਨ ਜ ੋ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕXਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ: “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ,” 
“ਿਨਸਤਾਰਾ” ਅਤੇ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ।” ਏਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਅਿਧਆਤਮਕ ਧਾਰਣਾਵQ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਓਹ ਜ ੋਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਤQ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦ ੇਬੂਹੇ ਦਾ ਿਜੰਦਰਾ ਿਕਵX ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ 
ਿਜੰਦਰ ੇਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤQ ਸਮਝ ਨਹL ਆ^ਦੀ, ਪਰ ਮJ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹQ ਿਕ 
ਿਜੰਦਰ ੇ ਿਵੱਚ ਕੁੰ ਜੀ ਿਕਵX ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਨੰੂ ਿਕਵX ਖੋਲKਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਦੀ “ਕੁੰ ਜੀ” ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਪQ ਲਈ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਸL ਉਸ Yਤੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਨਹL ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮJ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ ਤੁਸL ਉਸ Yਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਸdਪੋ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:36-38, 41, 47)। ਕੀ ਅਸL ਉਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇ ਿਜਹੜਾ ਿਦਮਾਗN ਸਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇ ਮਹਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ 
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ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ? 

ਿਯਸ ੂਨੰੂ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਿਕ^ ਮਰਨਾ ਿਪਆ? (3:21-26) 
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਵਸ਼ਾ ਦੋਵX ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰQ ਿਜਲਦQ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੋਣਗੀਆਂ; ਹਜ਼ਾਰQ 
ਉਸ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹL ਦੇ ਸਕਣਗੀਆ ਂਜ ੋਪੁੱ ਛ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, 
ਅਸL ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਵQਗੇ।133 

“ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ” (3:23) ਅਤੇ “ਪਾਪ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ” (6:23)। 
ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਮੌਤ—ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਜੁਦਾਈ—ਭੋਗਦੇ 
ਹਨ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:1, 12)। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਓਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ, “ਦੂਈ 
ਮੌਤ”—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਸਦੀਪਕ ਜੁਦਾਈ—ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗ ੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
20:14; 21:8)।  

ਪਾਪ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ (3:23; ਵੇਖੋ ਯਸਾਯਾਹ 5:16; 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:29)। ਚੰਗ ੇਕਰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਨਹL ਸਕਦ;ੇ 
ਅਸL ਆਪਣੇ ਕਰਮQ ਕਰਕੇ ਨਹL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 2:8, 9)। ਜਦN 
ਅਸL ਵਧੀਆ ਤN ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦ ੇ ਹQ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇ (3:12; 
ਯਸਾਯਾਹ 64:6)। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ (ਯਸਾਯਾਹ 30:18), ਪ3ਭੂ 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤ ੇਬਗੈਰ ਨਹL ਰਿਹੰਦਾ (1:18)। ਿਕ^ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸਨ 
(ਅਤੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤN ਬਗੈਰ ਹਨ, 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀਰਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਪ3ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ3ੇਮ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:8)! ਪ3ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨO  ਚਾਿਹਆ 
(ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ) ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਵੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਇਨK Q ਦੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵQ ਨO  ਇੱਕ ਦੁਿਬਧਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕ ੇਪਾਪ ਨੰੂ 
ਿਕਵX ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਪੀਆ ਂਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 3:26)? ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਪ3ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ “ਮJ 
ਖੁਦ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰQਗਾ; ਮJ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤ3 ਨੰੂ 
ਘੱਲQਗਾ” (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 3:16)। ਅਸL 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10 ਿਵੱਚ ਪੜKਦੇ ਹQ, “ਉਹ ਨO  ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਦਾ ਪਰਾਸਿਚੱਤ 
ਹੋਵੇ।” “ਪਰਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਪਿਤਆ^ਦਾ, ਸ਼Qਤ ਕਰਦਾ ਜQ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਉਸ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਿਤਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਿਸਧQਤ—ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੂਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ—ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ (ਉਤਪਤ 4:4; 8:20; 
31:54)। ਇਹ ਿਨਯਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: “ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹL” 
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(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22)। ਕਈ ਸਾਲQ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਨਰਦੇਸ਼Q ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰQ 
ਲੱਖQ ਜਾਨਵਰQ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ “ਿਕ^ ਜ ੋ
ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ ਵਿਹੜਿਕਆ ਂਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
10:4)। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਸੱਧ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ 
ਕੁਰਬਾਨੀ (ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 1:18, 19)। ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ” 
ਤN ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (5:9)। “ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ” ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ “ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ (ਮੱਤੀ 26:28)। 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਪ3ਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮਕਸਦ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:11) ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲQ ਤN ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ 
ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦ ੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ “ਿਵੰਨKO ” ਜਾਣਗੇ (ਜ਼ਬੂਰ 22:16)। ਮਸੀਹ ਨO  
ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਹਲQ ਤN ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਚੜKਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 
20:17-19; ਲੂਕਾ 24:6-8)—ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥQ ਅਤੇ ਪੈਰQ ਨੰੂ ਿਵੰਨK ਣਾ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦN ਿਯਸੂ ਨO  ਰੋਮੀ ਸਲੀਬ ਤ ੇਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦ ੇ ਹੱਥQ, ਪੈਰQ, 
ਵੱਢ-ੇਟੁੱ ਕੇ ਭਰਵੱਿਟਆ ਂਅਤੇ ਛਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚN ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ 
ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚN ਲਹੂ ਿਨੱਕਿਲਆ (ਯੂਹੰਨਾ 19:34, 37; ਵੇਖੋ 
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 12:10)। ਰੋਮੀਆਂ 5:9, 10 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸL ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹQ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸL ਰੱਬੀ 
ਕ3ੋਧ ਤN ਬਚ ਗਏ ਹQ। 

ਕੀ ਅਸL ਸਮਝ ਸਕਦ ੇ ਹQ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵX ਸੰਭਵ 
ਬਣਾ^ਦੀ ਹੈ? ਨਹL—ਪਰ ਅਸL ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇ ਹQ: ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨO  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ (3:25; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17; 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2)। 
ਇਸ ਲਈ, ਜ ੋਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 
14:15; 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:19) ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤQ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 16:15, 16; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:37, 38) ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! 
ਅਸL ਉਸ ਨੰੂ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਨਹL ਸਮਝ ਸਕਦ,ੇ ਪਰ 
ਅਸL ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦ ੇਹQ। “ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਦ ੇਉਸ 
ਦਾਨ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਹਰ ਹੈ!” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ9:15)।  

“ਪਰ ਹੁਣ . . .” (3:21)  
ਉਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਤ ੇਗੌਰ ਕਰੋ ਿਜਨK Q ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ 3:21 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: “ਪਰ ਹੁਣ । . . .” 

ਲੌਇਡ-ਜੋਨਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਪੂਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਨK Q ਦ ੋਸ਼ਬਦQ ‘ਪਰ 
ਹੁਣ’ ਤN ਵੱਧ ਕ ੇਿਵਲੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹL ਹਨ।”134 ਨਵX ਨO ਮ ਦ ੇਲੇਖਕQ ਨO  ਉਨK Q 
ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਮਸੀਹ ਤN ਦੂਰ ਲੋਕQ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕੀਤੀ ਿਜਹੜ ੇਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ।135 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2 ਿਵੱਚ 
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ਅਸL ਪੜKਦੇ ਹQ, 
. . . ਤੁਸL ਉਸ ਸਮX ਮਸੀਹ ਤN ਅੱਡ ਸਾਓ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤN ਬਾਹਰ ਅਤ ੇ
ਵਾਅਦ ੇਦ ੇਨO ਮQ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਓ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹL ਸੀ ਅਤ ੇਜਗਤ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਬਗੈਰ ਸਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਜ ੋਪਿਹਲQ ਮਸੀਹ ਤN ਦੂਰ ਸੀ 
ਿਯਸ ੂਦ ੇਲਹ ੂਨਾਲ ਨO ੜ ੇਿਲਆਂਦ ੇਗਏ ਹੋ (3:12, 13; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ “ਪਰ ਹੁਣ” ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 
ਹੋਵੇਗਾ।136 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹL, ਤੁਸL ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ 
ਗਏ ਹੋ। ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਸL ਹਾਰ ਤN ਿਜੱਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਹਾਲੇ ਵੀ “ਉਸ ਸਮX” ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹL ਕਰਦ ੇਹੋ ਜQ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਿਪਆਰ ਸਿਹਤ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 16:16; ਰਸੂਲQ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 
2:38; ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4)। ਤੁਹਾਡੀ ਜ ੋਵੀ ਆਤਿਮਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਮJ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹQ 
ਿਕ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ Yਤਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਸL “ਉਸ 
ਸਮX” ਤN “ਪਰ ਹੁਣ” ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ! 

ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹ ੈ(3:23) 
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ—ਇੱਕ ਹੈ ਗਤੀ 

ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਜਦN ਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਮੈਨੰੂ ਲਾਇਸJਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਮJ ਗਤੀ ਕਾਨੰੂਨQ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; 
ਿਫਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲQ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ, ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ 
ਚਲਾਣ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰKQ, ਮJ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਵੱਧ ਤN ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹQ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦN ਮJ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹQ ਤQ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰ ੇ
Yਤੇ ਗੰਦਗੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵX ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਈਏ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸL ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟ 
ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜKਾ ਿਜਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹੋਣ—ਪਰ ਅਸL ਸਭ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ 
ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ। ਅਸL ਸੱਭ ੇਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹQ। ਿਜਵX ਿਕ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਹੱਥQ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੀ।”137 

“ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰ ੇਤN ਹ?ੈ” (3:23) 
3:23 ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ “ਸਭਨQ” 

ਹੈ: “ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ . . .” 
(ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, 
“ਯਕੀਨਣ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤN ਨਹL ਹੈ!” “ਸਭਨQ” ਿਵੱਚ ਹਰ ਉਹ ਮਰਦ, ਔਰਤ, 
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ਮੁੰ ਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਉਹ 
ਪੜK ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ ੋਇੱਥ ੇਿਲਿਖਆ ਹੈ ਤQ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ “ਪਾਪ” ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤ ੇਹਨ? ਇੱਕ ਿਪਛQਹ ਰਿਹ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਕਦ ੇਉਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹL ਹੋਏ ਹੋ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜQ ਇਹ ਿਕ ਅਸL ਕਦ ੇਓਹ ਕੰਮ ਨਹL ਕੀਤੇ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਨਹL 
ਕਰਨO  ਚਾਹੀਦੇ? ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਾਪੀ ਹQ। 
ਕੁਝ ਪਾਪੀ ਿਯਸੂ ਦ ੇਲਹੂ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚ ੇਹੋਏ ਪਾਪੀ 
ਹਨ—ਪਰ ਸਭ ਪਾਪੀ ਹਨ! 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹਨ, “ਪਰ ਮJ ਉਨK Q ਕੁਝ ਅੱਤ ਬੁਰੇ ਲੋਕQ ਨਾਲN ਬਹੁਤ 
ਚੰਗਾ ਹQ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮJ ਜਾਣਦਾ ਹQ। ਯਕੀਨਣ, ਇਸ ਤN ਿਸੱਧ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮJ ਪਾਪੀ 
ਨਹL ਹQ।” ਆਪਣੇ “ਿਨਸ਼ਾਨO ”—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ—ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਰ ਿਕਸ ੇਮਹQਦੀਪ 
ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮJ ਅਤੇ ਤੁਸL ਮਹQਸਾਗਰ ਦ ੇਕੰਢ ੇਤ ੇਖੜKੇ ਹੁੰ ਦ ੇਅਤੇ ਉਸ ਮਹQਦੀਪ 
ਵੱਲ ਨੰੂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਮੇਰੇ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਦੋਵQ ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਇੱਕ ੋਛਾਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਮਹQਦੀਪ ਤੱਕ ਨਹL ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ। ਇਸ ਦ ੇ
ਬਜਾਇ, ਅਸL ਦੋਵX ਛੜੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗQਗੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਸL ਆਪਣੇ 
ਿਨਸ਼ਾਨO  ਤN ਿਪੱਛ ੇਰਿਹ ਜਾਵQਗੇ। ਉਸੇ ਤਰKQ, ਭਾਵX ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ 
ਸਮਝਦ ੇਹੋਈਏ, ਅਸL ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਤN ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਹQ। 

ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਜਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤੀ ਜQ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹਾ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਹL ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸQਝੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ!138 ਅਸL ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹQ!  

ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਿਜੱਥ ੇਅਰਾਧਾਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ Yਥੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਪ3ਚਾਰਕ YਥN ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕQ ਦ ੇਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਚਾਰ ਿਲਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨO  ਇਹ 
ਿਵਚਾਰ ਿਲਿਖਆ: “ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਸਰਫ ਪਾਪੀਆ ਂਲਈ ਹੈ।” ਕੁਝ ਿਦਨQ ਬਾਅਦ ਉਸ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਮJ ਇਹ ਜਾਣ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ 
ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਿਸਰਫ ਪਾਪੀਆ ਂਲਈ ਹੈ। ਮJ ਿਪਛਲੇ 25 ਸਾਲQ ਤN ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ 
ਮJਬਰ ਹQ ਅਤੇ ਮJ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕਦ ੇਸਮਝ ਹੀ ਨਹL ਪਾਇਆ ਿਕ ਗਲਤ ਜਗKਾ ਤੇ ਹQ 
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥ ੇਸੁਆਗਤ ਨਹL ਸੀ।” ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪ3ਚਾਰਕ ਨO  ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤ ੇ
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਿਖਆ: “ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤN 
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ” (3:23)।139 

ਬੀਤੇ ਸਮX ਦੇ ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ3ਚਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਰ 
ਅਗਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਮੇਅਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨO  ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਸਮੱਿਸਆਵQ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂ ਸਨ, ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮਦਦ ਅਤੇ 
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ਪ3ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕ,ੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੰੂ 
ਪ3ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ!140 ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਜ ੋਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹL ਸਮਝਦ:ੇ “ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)! 

“ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ” ਵਾਕ ਬਾਰੇ (3:24) 
ਮJ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਉਨK Q ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰQ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਜ ੋਮJ ਉਸ ਸਮX ਪ3ਕਾਿਸ਼ਤ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦN ਮJ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ (ਜਸਟੀਫਾਈਡ)” 
ਵਾਕ ਨੰੂ ਨਹL ਪੜK ਸਕਦਾ। ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਜਗਤ ਿਵੱਚ “ਜਸਟੀਫਾਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਇਨQ 
ਨੰੂ ਪੇਜ ਦੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ। ਿਜਹੜਾ ਪ3ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਸL ਪੜK ਰਹੇ ਹੋ 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਦ ੇਹਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ3ੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ, ਮੈਨੰੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ 
ਕਰਨਾ ਪJਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲQ ਮJ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਟਾਇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹਰ ਲਾਇਨ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਤਰਛ ੇਿਨਸ਼ਾਨ (////) ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ 
ਮJ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਲਾਇਨ ਿਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਵਾਧ ੂਥQ ਿਕੱਥ ੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਸੀ—ਭਾਵ ਿਕ ਹਰ ਲਾਇਨ ਦ ੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨO  ਿਤਰਛ ੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ ਉੰਨੀਆ ਂਹੀ 
ਵਾਧ ੂਥਾਵQ। ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ, ਮJ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥ ੇਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ Yਥੇ ਥਾਵQ ਜੋੜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤQ ਿਕ ਉਹ ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਦੱਸਣ। ਲਾਇਨQ ਪੂਰੀ ਤਰKQ 
ਬਰਾਬਰ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਸਨ, ਪਰ “ਜਸਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ” ਨਾਲ ਇਹ ਇਵX ਲੱਗਦੀਆ ਂਸਨ 
“ਿਜਵX ਿਕ” ਓਹ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 

“ਿਕਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ! (3:24) 
ਐਬੀਲੀਨ, ਟੈਕਸਸ ਿਵੱਚ ਐਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਚਨ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤN ਥੋੜK ੇ

ਸਮX ਬਾਅਦ, ਮJ ਟੈਰਲ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦ ੇਐਤਵਾਰ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹਰ ਸਿਨੱਚਰਵਾਰ ਮJ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਤN 
ਿਨੱਕਲ ਪJਦਾ ਸੀ ਤQ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪ3ਚਾਰ ਲਈ ਸਮX ਿਸਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕQ। ਅਸL 
ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਐਬੀਲੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜQਦੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜ ੇਮੇਰੀ ਟਾਇਿਪੰਗ 
ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਲਾਸ ਨਵX ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਟਾਈਿਪੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਟਾਈਿਪੰਗ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵX ਿਸਰਫ ਦ ੋਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਿਵੱਚN 
ਇੱਕ ਮJ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਿਵਅਸਤ ਬੀਿਤਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟਾਇਿਪੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਮJ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆ।ਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜਦN ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਤQ ਵੀ 
ਮJ ਅਜੇ “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ” ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਪਾ^ਦਾ! ਮੇਰੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ਨO  ਦਰਜੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ “D” ਿਦੱਤੀ, ਜ ੋਕਦ ੇਵੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪ3ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ 
ਇੱਕ-ੋਇੱਕ “D” ਸੀ; ਪਰ ਮJ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਮQਚਤ ਸੀ! ਉਹ “D” 
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ਿਕਰਪਾ ਰਾਹL ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ—ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ—ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਯਕੀਨਣ ਮJ ਇਸ ਨੰੂ ਕਮਾਇਆ 
ਨਹL ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦ ੇਕਾਬਲ ਸੀ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤN ਅਨg ਖਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ 
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤ ੇਭੇਜਣਾ ਸੀ (3:25)। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੀ;141 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ! ਕੁਝ ਲੋਕ “ਿਕਰਪਾ” (ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ GRACE) 
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੱਖਰਬੱਧ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦ ੇਹਨ:  

ਮ-ਸੀਹ ਦੀ 
ਕੀ-ਮਤ ਤੇ 
ਪ-ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  
ਧ-ਨ 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸL “ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ 
ਹQ,” ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਉਹ 
ਨਹL ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਈਏ: “ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜਾਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ! 
ਹQ, ਮੁਫ਼ਤ !” ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸL ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਕਮਾ ਨਹL ਸਕਦ।ੇ 
ਸਗN ਜਦN ਅਸL ਉਨK Q ਸ਼ਰਤQ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹQ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸL ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਨ ਨਹL ਕਰਦ।ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹL 
ਹੈ। ਅਸL ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ ਜQ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ! 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ “ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹL” 
ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚN ਉਨK Q ਕੰਮQ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:36-38)? ਤੋਹਫ਼ਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਮੀ ਐਲਨ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ ਇਹ 
ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ ਿਲਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਬਣ ਜQਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਿਵੱਚ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਬਨQ ਸ਼ਰਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਰਗੀ 
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹL ਹੈ।”142 

ਿਫਰ ਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਲੱਖਣ ਸਚਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 
ਨਹL ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਅਸL “ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜQਦੇ ਹQ”! 
ਿਫਿਲਪ ਯJਸੀ ਕ ੇਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਕਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰ ਦ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”143 ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤN 
ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ “ਅਨg ਖੀ ਿਕਰਪਾ (ਅਮੇਿਜ਼ੰਗ ਗ3ੇਸ)” ਗੀਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਸਭ ਤN 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ: 

ਅਨg ਖੀ ਿਕਰਪਾ! ਿਕਆ ਹੀ ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼! 
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ਮੰਦਭਾਗੀ ਮJ ਸQ,  ਇਸ ਨO  ਮੈਨੰੂ ਿਲਆ ਬਚਾ! 
ਹੁਣ ਮJ ਭਾਿਲਆ ਿਗਆ,  ਇੱਕ ਸਮX ਗੁਆਚਣ ਤN ਬਾਅਦ; 
ਮJ ਤQ ਸੀ ਅੰਨK ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹQ।144 

“ਿਨਸਤਾਰ ੇਦਾ ਮੁੱ ਲ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ!ੈ” (3:24, 25) 
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਫਰੌਤੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 1932 ਿਵੱਚ, ਪ3ਿਸੱਧ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕ ਚਾਰਲਸ 
ਿਲੰਡਬਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨO  ਉਨK Q ਦ ੇਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ 50,000 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 1963 ਿਵੱਚ, ਗਾਇਕ/ਅਿਭਨO ਤਾ ਫਰJਕ 
ਿਸਨਾਟਰਾ ਨO  ਉਸ ਦ ੇਪੁੱ ਤਰ ਫਰJਕ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦ ੇਲਈ 240,000 ਡਾਲਰ 
ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਿਜਹੀਆ ਂਫਰੌਤੀਆਂ ਉਸ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਜ ੋ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਫੱਕੀਆਂ ਹਨ।145 ਿਨਸਤਾਰ ੇਦਾ ਮੁੱ ਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ ਜ ੋਸਲੀਬ 
Yਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ! (3:25; 5:9) 
ਰੋਮੀਆਂ 3:25 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਹ [ਿਯਸੂ] ਦ ੇਲਹੂ 

Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ।” 5:9 ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਨO  ਦੱਿਸਆ, “ਸੋ 
ਜਦN ਅਸL ਹੁਣ ਉਹ ਦ ੇਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਤQ ਇਸ ਨਾਲN ਬਹੁਤ ਵਧ ਕ ੇ
ਅਸL ਉਹ ਦੇ ਰਾਹL ਉਸ ਕ3ੋਧ ਤN ਬਚ ਜਾਵQਗੇ।” 

ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਭੰਡਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਓਹ “ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਿਗਆ ਧਰਮ” ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ, ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਮJਬਰQ ਨO  ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਗੀਤQ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਤਾਬQ ਿਵੱਚN “ਲਹੂ” ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟQ ਪਾਈਆ।ਂ ਿਫਰ ਵੀ, ਮਸੀਹਤ 
ਿਵੱਚN ਲਹੂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚN ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
ਲੇਵੀਆਂ 17:11)। ਿਜਵX ਿਕ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, “ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ 
ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹL” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22)। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:11-14 ਿਵੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦN ਅਸL ਸਮਾਨਤਾਵQ ਅਤੇ ਿਭੰਨਤਾਵQ ਤ ੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰQਗ,ੇ ਤQ ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਹੀ ਅਸL ਲਹੂ ਦ ੇ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 
ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕQਗ।ੇ  

ਪੁਰਾਣਾ ਨO ਮ। 
1. ਿਨਯਮ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤN ਹੀ, ਲਹੂ ਦਾ 

ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਬੰਧ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। 

ਹਾਬਲ ਨO  “ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਲੌਿਠਆਂ” ਦੀ ਭੇਟ ਚੜKਾਈ (ਉਤਪਤ 4:4)। 
ਨੂਹ ਨO  ਜਲ ਪਰਲੋ ਤN ਬਾਅਦ “ਸ਼ੁੱ ਧ ਡੰਗਰQ ਅਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਪੰਛੀਆ”ਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ 

ਚੜKਾਈਆ ਂ(ਉਤਪਤ 8:20)। 
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਨO  ਕਾਫ਼ੀ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਿਜਨK Q Yਤੇ ਉਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਬਲੀਆਂ ਚੜKਾਈਆ ਂ(ਉਤਪਤ 12:7, 8; 13:18; 22:9)। 

ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ (ਕੂਚ 12:1-27)। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦੀ ਖਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ “ਪਿਹਲੇ ਨO ਮ”—ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਲਹੂ ਦੀ ਵਰਤN ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:18)। 

 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਮੂਸਾ 
ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ, ਲਪੇਟਵL ਪੱਤ3ੀ Yਤੇ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ (ਕੂਚ 24:4)। 
ਜਦN ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਹੁਕਮQ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨO  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੁੜ 
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਬਲਦQ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜKਾਈਆ ਂਗਈਆਂ (ਕੂਚ 24:5)। ਬਲਦQ 
ਦਾ ਲਹੂ ਪੋਥੀ Yਤੇ, ਉਨK Q ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ Yਤੇ ਿਜਹੜ ੇਇਕੱਠO  ਹੋਏ ਸਨ (ਕੂਚ 24:8; 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:19) ਅਤੇ ਤੰਬ ੂYਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ Yਤੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
9:21) ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਏਹ ਲਹੂ ਉਸ ਨO ਮ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਯਹੋਵਾਹ ਨO  ਇਨK Q ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬੰਿਨK ਆ ਹੈ” (ਕੂਚ 24:8)।  

ਅਗਲੇ ਪੰਦਰQ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਅਣਿਗਣਤ ਬਲੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ 
ਿਜਵX ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। “ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਛਆ ਂਦਾ ਲਹੂ” ਵਹਾਇਆ 
ਜQਦਾ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:12)। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਵਿਹੜ ਦੀ ਸੁਆਹ” ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਤQ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:13; ਵੇਖੋ ਿਗਣ. 
19:9)। ਲਹੂ ਦੀ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦ ੇਿਦਨ ਿਦੱਤੀ ਜQਦੀ 
ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:25)। ਸ਼ਰਾ ਹੇਠ, ਿਨਯਮ ਇਹ ਸੀ “. . . ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤQ ਲਹੂ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜQਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹL” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22)। 

2. ਕਾਰਣ। ਇਸ ਤਰKQ ਿਕ^ ਸੀ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਇੱਕ-ੋਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆ 9:16, 17 ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੈ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਨO ਮ”  (διαθήκη, ਡਾਇਥੇਕ)ੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ 
ਜ ੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਅਰਥ ਨੰੂ 
ਵਰਤਿਦਆ,ਂ ਲੇਖਕ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਵਸੀਅਤ ਜQ ਨO ਮ ਤਦ ਤੱਕ 
ਲਾਗ ੂਨਹL ਹੁੰ ਦਾ ਜਦN ਤੱਕ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹL ਮਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  
ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨO ਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉਸ ਤN ਅੱਗੇ ਨਹL ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਨK Q ਪਾਠਕQ ਨੰੂ 
“ਕਾਰਣ” ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹL ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ ਿਕ ਜਾਨਵਰQ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤN ਚੰਗੀ 
ਤਰKQ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਨਹL” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22), ਤQ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕQ ਨO  ਉਸ ਨਾਲ ਹQ ਿਵੱਚ ਹQ ਿਮਲਾ^ਦ ੇਹੋਏ 
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ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਇੱਕ ੋ
ਿਜਹਾ ਨਹL ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲਹੂ ਦ ੇ
ਬਲੀਦਾਨQ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸL ਉਨK Q ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਨ (ਯਸਾਯਾਹ 55:8, 9), ਪਰ ਹੇਠQ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕQ Yਤੇ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆ ਂਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲQ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ: 

ਪਾਪ ਿਭਆਣਕ ਹੈ।  ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜQਦਾ। ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਮੌਤ, ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਰਪਾਲ ੂਹੈ।  ਉਹ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਪਰ ਿਸਰਫ 
ਤਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਲਹੂ ਦੀ ਉਿਚਤ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ ਜQਦੀ। 

ਲਹੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਿਬਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਜਾਨਵਰQ ਦਾ ਲਹੂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ।   ਜਾਨਵਰQ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਕਰਨੀਆ ਂਪJਦੀਆਂ ਸਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:1-3, 11)।   ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਬਲੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ ੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ-ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ—ਦ ੇਲਈ 
ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਦੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:12)। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਲੈ 
ਆ^ਦਾ ਹੈ। 

ਨਵQ ਨO ਮ। 
1. ਇਲਾਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀਦਾਨQ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਵX 

ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ੋਲਹੂ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ: ਸਲੀਬ Yਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬਲੀ।146 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇ
ਲੇਖਕ ਨO  ਇਸ ਬਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦ ੇਿਦਨ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ 
ਵਰਤN ਕੀਤੀ।  

ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜਾਨਵਰQ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕ ੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤ3 
ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜQਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨੰੂ ਸਰਪੋਸ਼ Yਤੇ ਿਛੜਕਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰKQ, 
ਿਯਸੂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਵੱਤ3 ਅਸਥਾਨ ਨੰੂ ਚੜK ਿਗਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:24) ਅਤੇ ਿਜਵX ਿਕ 
ਰੀਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਵਰਗੀ ਸਰਪੋਸ਼ Yਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:11, 
12)।147 ਿਫਰ ਵੀ, ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀਦਾਨQ ਤN ਿਭੰਨ, ਿਯਸੂ ਦਾ 
ਬਲੀਦਾਨ “ਇੱਕ ੋ ਵਾਰ” ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:27; 9:12; 10:10; ਵੇਖੋ 
ਰੋਮੀ. 6:10; 1 ਪਤਰਸ 3:18)। ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦ ੇਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦ ੇਚੱਕਰ ਨਹL ਕੱਟਣ ੇਪਏ। 

2. ਨਤੀਜਾ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸੱਧ ਬਲੀਦਾਨ ਨO  ਕੀ ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤਾ? ਉਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ” ਆਇਆ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:26)। 
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ3ਮਾਣ ਬਣ 
ਿਗਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15)। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਫ਼ੀ 
ਸੀ ਜ ੋਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਮਰਨ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਸੀ। 
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ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਿਦਲਚਸਪੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦN ਅਸL ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦ ੇ ਹQ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15; ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ 
ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਜੀ^ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਪ3ੇਰਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14)। ਇਹ “ਸਦੀਪਕਾਲ ਦ ੇ ਿਵਰਸ ੇ ਦ ੇ ਵਾਇਦ”ੇ ਨੰੂ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15)। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਵX ਨO ਮ ਨੰੂ ਪ3ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ 
ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:17), ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨO ਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਾ^ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿਨੱਤ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਿਲਖਤ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵX ਅਸL ਇੱਕ ੋਵਾਰ 
ਮਰਦੇ ਹQ, ਉਸੇ ਤਰKQ ਿਯਸੂ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਮਿਰਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27, 28)। 
ਬਰੂਸ ਨO  ਇਨK Q ਆਇਤQ ਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਮਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵX ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਿਨਆਂ 
ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤN 
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ।”148 

ਿਨਚੋੜ। ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਰੱਖੀਏ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਿਕੰਨੀ ਅਨg ਖੀ 
ਹੈ। ਅਸL ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੀ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ 
ਕਰਦ ੇਰਹੀਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸL ਕਦ ੇ “ਨO ਮ ਦ ੇਲਹੂ ਨੰੂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ [ਅਸL] 
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹQ” ਐਵX ਜਾਣੀਏ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:29)। 

ਪੁਰਾਣ ੇਨO ਮ ਹੇਠ ਪਾਪ (3:25) 
ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹੀਆ ਂ ਿਲਖਤQ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਮੀਆਂ 3:25 ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  “ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦ ੇਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪQ ਤN ਅੱਖੀਆ ਂਫੇਰ ਲਈਆਂ।” 
ਦੂਜਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15 ਹੈ, ਜ ੋਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ “ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੇ 
ਨO ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧQ ਤN ਛੁਡਾ^ਦੀ ਹੈ।” ਏਹ ਬੰਦ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਪ3ੇਿਰਤ ਲੇਖਕ “ਪਿਹਲੇ ਨO ਮ” (ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ) ਹੇਠ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ 
ਮੰਨਦ ੇਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਦੇ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਜ਼ਬੂਰ 32; 51)। 

ਦੋਵQ ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ: ਜ਼ਬੂਰ 32 
ਅਤੇ 51 ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਦ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ 3:25 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15 ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ: ਪਾਪ ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਫ਼ 
ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ ਜਦN ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਨO  ਸੰਪੂਰਣ ਬਲੀ ਨਹL ਸੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਰੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:11; 1 ਪਤਰਸ 
1:19, 20)। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲQ 
ਹੀ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
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ਿਕਹੜੀ ਿਮਸਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ (3:26) 
ਿਪਛਲੇ ਲਈ ਸਾਲQ ਤN, ਪ3ਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਿਕਵX 
ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।149 ਇੱਕ ਤਕੜੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਪ3ਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ 
ਜQਦੀ ਹੈ: 

ਉਸ ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੀ Yਤਮ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਰ ਉਸ ਦ ੇਪੂਰੇ ਹੱਕ 
ਿਨਆ ਂਅਤ ੇਿਨਰਪੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦN ਉਸ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨO  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਤQ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੀਲੇ 
ਦ ੇਕੋਰੜਾ ਮਾਹਰ ਕੋਲN ਦਸ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਜਦN ਉਸ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ, [ਪ3ਧਾਨ] ਨO  ਿਸਲਸਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰਿੜਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾ 
ਕੇ ਚਾਲKੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜ ੋਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ 
ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿਹਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੱਗ ਹੀ ਿਗਆ ਅਤ ੇਇਹ ਚੋਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹL ਸੀ ਬਲਿਕ ਉਸ ਪ3ਧਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਬਜ਼ਰੁਗ ਮQ ਸੀ ਅਤ ੇਲੋਕQ ਨO  ਿਕਆਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਪ3ਧਾਨ 
ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਮQ ਨੰੂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜQ ਨਹL ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨO  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮQ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦ ੇਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜQ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮQ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯਕੀਨਣ ਉੁਸ 
ਦੀ ਮQ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾ^ਿਦਆ,ਂ ਪ3ਧਾਨ ਨO  ਆਪਣੀ ਮQ ਨੰੂ 
ਚਾਲੀ ਕੋਰਿੜਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮQ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਪ3ਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾ 
ਠਿਹਿਰਆ ਿਕ^ਿਕ ਜਦN ਉਸ ਦੀ ਮQ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ੇਤQ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਮQ ਦ ੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਜੱਫਾ ਭਰ ਿਲਆ ਅਤ ੇਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇYਤ ੇਲੈ ਿਲਆ ਜ ੋਉਸ 
ਦੀ ਮQ ਨੰੂ ਿਮਲਣੀ ਸੀ।150 

ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ (3:27) 
ਡੀਵਾਇਟ ਮੂਡੀ ਨO  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਸੂਚੀ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲJਦਾ ਤQ ਤੁਸL ਇਸ ਦ ੇਅੰਤ 
ਬਾਰੇ ਕਦ ੇਨਾ ਸੁਣਦੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲN ਥੋੜKਾ ਅੱਗ ੇਿਨੱਕਲ ਜQਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠO  ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਤੁਸL ਉਸ 
ਨੰੂ ਇਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥN ਤੀਕ 
ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਹੈ। ਮJ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤ ੇਮJ ਸੁਣ-ਸੁਣ 
ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱ ਕਾ ਹQ। ਮJ ਖੁਸ਼ ਹQ ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦ ੇ
ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹL ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!151 
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ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹL (3:28) 
ਰੋਮੀਆਂ 3:28 ਆਇਤ ਉਹ ਥQ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇ ਪ3ਿਸੱਧ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ 

(1483-1546) ਨO  ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ “ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ” 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕ ੇਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਵੱਚ “ਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ।152 ਲੂਥਰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦ ੇ
ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤN ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ। “ਕਰਮQ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ” ਪ3ਣਾਲੀ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ 
ਕਰਿਦਆ,ਂ ਉਸ ਨO  ਹੱਦN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕੰਮQ ਨੰੂ ਿਸਿਰh ਨਕਾਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੋਮੀਆਂ 3:28 ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਜੁੜਨ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ 2:24 
ਆਇਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੂਥਰ ਨO  ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਬੇਕਾਰ, “ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ” ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ “ਸੁਲਝਾਇਆ”।153  

ਮJ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹQ ਿਕ ਿਕੰਨO  ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਲੂਥਰ ਦੇ ਇਸ 
ਬੇਧੜਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਹੈਰਾਨ 
ਨਹL ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕ^ਿਕ ਲੰਮੇ ਸਮX ਪਿਹਲQ “ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ” ਉਸ ਦਾ 
ਇੱਕ ਮੁੱ ਢਲਾ ਧਰਮ ਿਸਧQਤ ਬਿਣਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸL “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਮਸੀਹਤ” ਕਿਹੰਦੇ 
ਹQ। 

ਓਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜ ੋਕੈਥੋਿਲਕ ਨਹL ਹਨ ਕਠg ਰ ਧਾਰਿਮਕ ਪ3ਣਾਲੀ ਦ ੇਬੰਧਨQ 
ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੂਥਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਲੂਥਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ3ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸੀ—ਪਰ ਮJ ਇਹ 
ਕਿਹਣ ਤN ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹL ਿਝਜਕਦਾ ਿਕ ਉਹ “ਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 
ਸੀ, ਤQ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ3ੇਿਰਤ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕੋਲN ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸਭ ਤN ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਲੂਥਰ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਖਤ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:2; 
ਕਹਾਉਤQ 30:6; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:18, 19)। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੂਥਰ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ 
ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਤQ ਿਫਰ ਇਸ ਤN ਿਪਛQਹ ਨਹL ਹਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੂਥਰ ਦ ੇ ਭਗਤ ਉਸ ਹਰੇਕ 
ਬਾਈਬਲ ਆਧਾਿਰਤ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਓਹ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਮੰਨਦ ੇਹਨ "ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ” 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਤਨQ ਿਵੱਚ “ਹੀ” (ਜQ “ਕੇਵਲ”) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦ ੇਆ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਜੱਥ ੇਮJ ਰਿਹੰਦਾ ਹQ, Yਥੇ “ਹੀ” ਅਤੇ “ਕੇਵਲ” ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤ ੇਬਪਿਤਸਮੇ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਜN ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਨK Q 
ਿਸੱਿਟਆ ਂਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ੇਹਨ ਉਨK Q ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਨO  ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ 
ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ Yਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦN ਪਾਪੀਆ ਂਨO  ਉਸ ਨੰੂ 
ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਅਸL ਕੀ ਕਰੀਏ?” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:37)। ਇਹ Yਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 



 257 

ਿਕ “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚN ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦ ੇਲਈ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ Yਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵ”ੇ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38), ਉਨK Q ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ “ਮੁਕਤੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਿਨਰਾ ਿਯਸੂ Yਤੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” ਉਸ ਮੌਕ ੇਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
ਜਦN ਸੌਲੁਸ/ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਹੇ ਪ3ਭੂ, ਮJ ਕੀ ਕਰQ?” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 22:10)। 
ਜੇਕਰ ਪ3ੇਿਰਤ ਪ3ਚਾਰਕ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਲੂਥਰ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਸQਝੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਉਹ ਇਹ ਨਾ 
ਆਖਦਾ, “Yਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲJਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ 
ਸੁੱ ਟ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16)। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨO  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਹੀ 
ਕਿਹਣਾ ਸੀ, “ਿਯਸੂ Yਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ।” 

ਜ.ੇ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਨO  ਿਲਿਖਆ, 

ਰੋਮ ਦੀ ਗਲਤੀ (ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਕਰਮQ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜQਦ ੇ ਹਨ) ਨਾਲ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਲੂਥਰ ਨO  ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ^ਿਕ ਤੌਬਾ ਵੀ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਓਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋਵQ 
ਿਵੱਚN ਿਕਸ ੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹL ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ 
ਕਾਰਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ3ਾਸਿਚੱਤ ਵਾਲਾ ਲਹ ੂਹੈ ਅਤ ੇਿਨਹਚਾ, ਤੋਬਾ ਅਤ ੇਬਪਿਤਸਮੇ ਆਿਦ 
ਰਾਹL ਅਸL ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਹ ੂਨੰੂ ਉਪਯੁਕਤ ਬਣਾ^ਦ ੇਹQ। ਸਾਡੇ ਵੱਲN, ਏਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੰੂ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹL ਬਣਾ^ਦ,ੇ ਪਰ ਓਹ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਰਾਹL ਿਨਰਧਾਿਰਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤQ ਹਨ, ਿਜਨK Q ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ ੇਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਲਹ ੂਦ ੇ
ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ।154 

ਮJ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹQ। ਮJ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ ਮJ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹQ, ਨਾ ਿਕ 
ਸੰਪੂਰਣ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਜ ੋ
ਮੇਰੇ ਪ3ਭੂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜQ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹL ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਨਾ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਨਹL, ਸਗN ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਅਗਲਾ ਭਾਗ, 3:9-20, ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੈ (3:9, 19) ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ 

ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (3:9, 19, 20)। 2ਡੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਐਨ ਆਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ 
(ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 103 । 3ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ 
ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸੈਮੂਏਲ ਬੈਗਸਟਰ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, 1971), 317 । 4ਡਬਿਲਯ.ੂ ਈ. ਵਾਇਨ, ਮੈਿਰਲ ਐਫ. 
ਅੰਗਰ, ਅਤ ੇਿਵਲੀਅਮ ਵਾਇਟ, ਜੂਨੀਅਰ, ਵਾਇਨਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ 
ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਵਰਡਸ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਥੋਮਸ ਨa ਲਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 15 । 5ਵੇਖੋ ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ, 
ਜੂਨੀਅਰ., ਰੋਮਨਜ਼ 1-8, ਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਮੂਡੀ ਪ3ੈਸ, 1991), 168; 
ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ 
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ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 153 । 6ਮੈਕਆਰਥਰ, 169 । 7ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡਵਰਡਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਿਨਊ 
ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਿਬਬਲੀਕਲ ਕਮJਟਰੀ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ: ਹJਡਿਰਕਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 83 । 
8ਜੇਮਸ ਡੀ. ਸਮਾਰਟ, ਡੋਰਵੇਅ ਟ ੂ ਏ ਿਨਊ ਏਜ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਦ ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ ਪ3ੈਸ, 1972), 56 । 9ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 314 । 
10ਐਡਵਰਡਸ, 83 ।  

113:31 ਤ ੇਿਟੱਪਣੀਆ ਂਵੇਖੋ। 12“ਇਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ?” ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕQ 
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਵਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 13ਪਿਹਲੇ 
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਪਸਿਟਸ (“ਿਨਹਚਾ”) ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ 
“ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ” (ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਭਰਪਰੂ) ਵਜN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 14ਐਡਵਰਡਸ, 88 । 15“ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ” ਲਈ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਤQ ਦਸ ਹੁਕਮQ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲN ਇਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਭਾਵ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨਾਮ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। 16ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨO  ਦੀਆ ਂਹੱਥਿਲਖਤQ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਇਹ ਹੈ: “ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨਾਲ ਦਾਊਦ 
ਦ ੇਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਜਦN ਨਾਥਾਨ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ।” ਇਹ ਕਹਾਣੀ  
2 ਸਮੂਏਲ 12:1-15 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 17ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਲੈਕਿਸੰਗਟਨ, ਕੰਨਟਾਕੀ: ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ, 1875; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਿਡਲਾਇਟ, ਆਰਕQਸਸ: 
ਗੌਸਪਲ ਲਾਇਟ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹ)ੈ, 103 । 18“ਉਹ ਹ?ੈ” ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ 
ਨਹL ਹ,ੈ ਪਰ ਯਨੂਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 19ਮਿੌਰਸ, 161 । 20ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤ,ੇ 
157-58 ।  

21ਜੌਨ ਕੈਲਿਵਨ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਦ ਅਪੋਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਨ. ਜੌਨ 
ਓਵੈਨ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1948), 116 । 
22ਐਡਵਰਡਸ, 85 । 23ਮਿੌਰਸ, 166 । 24ਯਨੂਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤQ ਸਮਾਨਤਾ ਹਰੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਦਵੋX ਸਵਾਲ 
τί οὖν (ਟੀ ਆਉਨ, “ਿਫਰ ਕੀ”) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 25ਕੁਝ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ “ਅਸL” ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤ ੇਹੋਰਨQ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਉਸ 
ਦ ੇਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਛਾਣ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 9:3)। 
ਦੋਵQ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੀ, ਿਨਚੋੜ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਰ ੇ“ਪਾਪ ਹੇਠ” ਹਨ। 26ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ 
ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸਮੈਏੂਲ ਬਗੈਸਟਰ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, 1971), 10, 341 । 27ਮਕੈਆਰਥਰ, 180 । 28ਵਾਲਟਰ 
ਬਾਉਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਿਕ3ਸਚਨ ਿਲਟਰੇਚਰ, 
ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੋਧ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ. ਫਰੈਡਿਰਕ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਡJਕਰ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਗੋ 
ਪ3ਸੈ, 2000), 1036 । 29ਕਝੁ ਸਚੋਦ ੇਹਨ ਿਕ ਰਮੋੀਆ ਂ3:10, 11 ਇੱਕ ਤੀਜ ੇਸ3ਤੋ ਤN ਹ:ੈ ਉਪਦਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਥੋੀ 
7:20 । 30ਐਲਫਰਡੈ ਈਡਰਸ਼ੀਮ, ਦ ਲਾਈਫ਼ ਐਡਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਜੀਜ਼ਸ ਦ ਮਸਾਯਾਹ, ਨਵQ ਸਿੋਧਆ ਹਇੋਆ 
ਸੰਸਕਰਣ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ: ਹJਡਿਰਕਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1993), 311 । 

31ਜ਼ਬੂਰ 53:1-3 ਲਗਭਗ ਇਸ ੇਤਰKQ ਦਾ ਹੈ। 32ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਨੰੂ ਛੋਟ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹL ਹਨ, 
ਿਜਵX ਿਕ ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਬੱਚ ੇਅਤ ੇਿਜਨK Q ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 33ਿਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਨ ਫੁਲ: 
ਏ ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲੱਬਕੌ, ਟਕੈਸਸ: ਸਨਸੈੱਟ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਪ3ਸੈ, 2002), 56 । 34ਕਝੁ ਜ਼ਰੋ ਿਦੰਦ ੇ
ਹਨ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ” ਿਸਰਫ ਤੌਰੇਤ (ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆ ਂਪਿਹਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕQ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ 
ਸਾਡੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ਬੂਰQ ਅਤ ੇਯਸਾਯਾਹ ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਉਸ ਨO  “ਸ਼ਰਾ” 
ਿਕਹਾ। ਇਸ ਲਈ, “ਸ਼ਰਾ” ਿਨਰ ੇਤੌਰੇਤ ਨਾਲN ਵੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ। 35“ਹੇਠ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਸੰਬੰਧੀ, 
3:9 ਤ ੇ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ ਵੇਖੋ। 36ਸੀ. ਈ. ਬੀ. ਕਰੈਨਫੀਲਡ, ਰੋਮਨਜ਼: ਏ ਸ਼ੌਰਟਰ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 67 । 37“ਸਰੀਰ” (σάρξ, ਸਾਰਕਸ) ਤ ੇਇਸ 
ਟੀਕਾ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥ ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ “ਿਵਅਕਤੀ” ਹੈ। 
38ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਆਇਤ 20 ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾ ਰਾਹL” ਹੈ। 39ਇਹ “ਿਗਆਨ” (γνῶσις, ਗਨg ਿਸਸ) ਲਈ 



 259 

ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਰੂਪ (ἐπίγνῶσις, ਐਪੀਗਨg ਿਸਸ) ਹੈ ਿਜਸ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਚੰਗੀ ਤਰKQ ਜਾਣਨਾ” ਅਤ ੇ “Yਨਤ ‘ਿਗਆਨ’” ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਾਇਨ, 347)। 
40“ਸਾਹਲ” ਇੱਕ ਸੂਤ (ਧਾਗਾ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ 
ਦ ੇਪਾਸੇ ਤ ੇਲਗਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਿਸੱਧੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜQ ਨਹL।  

41ਡੀ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੌਇਡ-ਜੋਨਸ, ਰੋਮਨਜ਼: ਦ ਰਾਈਚਸ ਜੱਜਮJਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ (2:1-3:20) (ਗ3Jਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1989), 198 । 42ਰੋਜਰਸ, 58 । 43ਆਰ. ਸੀ, ਬੈੱਲ, 
ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਰਮੋਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, ਟਕੈਸਸ: ਫਰਮ ਫਾ^ਡਸ਼ੇਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 29 । 44ਮਿੌਰਸ, 
177 । 45ਵਖੇ ੋKJV. ਪੜKਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਸਖੌਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲK ਦ ੇਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਾਕ ਨੰੂ 
ਅਨO ਕQ ਵਾਕQ ਿਵੱਚ ਤੜੋ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। NASB ਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  ਦ ੋਵਾਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। 46ਮਿੌਰਸ, 173 । 47ਮ,ੂ 125 । 
48ਐਡਵਰਡਸ, 97 । 49ਰੋਮੀਆਂ 1:17 ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਕ (“ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ”) ਦੀ ਵਰਤN, ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇ
ਪ3ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 3:21 ਿਵੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਕ 
(“ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ”) ਦੀ ਵਰਤN, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ (ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ) ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ 
ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਰਹੀ ਹੈ। 50ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯੂ. ਸਟੌਟ, ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ 
ਿਨਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੁਡ ੇ(ਡਾਉਨਰਸ ਗਰੋਵ, ਇਲੀਨg ਇਸ: ਇੰਟਰ-ਵਰਿਸਟੀ ਪ3ੈਸ, 
1994), 109 (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)।  

51ਵਾਇਨ, 390 । 52ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਸ 
ਦਾ ਜQ ਤQ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ” (ਕਰਤਾ) ਜQ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ” (ਕਰਮ ਕਾਰਕ) ਵਜN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਜQ ਤQ ਕਰਤਾ ਜQ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹ।ੈ 53ਮਿੌਰਸ, 175-76 । 54ਜ.ੇ ਡੀ. ਥਮੋਸ, 
ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1965), 27 । 55ਦ 
ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 17 । 56ਵਾਇਨ, 576 । 57ਡੀ. ਸਟੂਅਰਟ ਿਬ3ਸਕੋ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ 
ਕਿਮਉਨੀਕੇਟਰਜ਼ ਕਮJਟਰੀ (ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 89 । 58ਸੀ. ਜੀ. ਿਵਲਕੀ ਅਤ ੇ
ਿਵਲੀਬਾਲਡ ਗਿਰਮ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਸੋਧ ਜੋਜ਼ਫ਼ 
ਹੈਨਰੀ ਥੇਅਰ (ਏਿਡਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਡਂ ਟੀ. ਕਲਾਰਕ, 1901; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1977), 478 । 59ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ, ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਣ (2002), ਐਸ. 
ਵੀ. “ਟ3Qਸਗਰੈਸ।” 60ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 420 ।  

61ਿਬ3ਸਕੋ, 89 । 62ਜੀ. ਸ਼ਰJਕ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ “dikaioō”, 
ਸੋਧ ਗੇਰਹਾਰਡ ਿਕਟਲ ਐਡਂ ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੈਡਿਰਕ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਜੀਓਫਰੀ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਬਰੋਿਮਲੀ 
(ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 175 । 63ਸਟਟੌ ਨO  ਛਵੇL 
ਸਦੀ ਦੀ ਉਸ ਬਿਹਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ (ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਚਾਰ) 
ਜQ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਗਣਦਾ ਹੈ (ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ) (ਸਟੌਟ, 127)। 64ਮੌਿਰਸ, 178. 65ਜੇ. ਡੀ. 
ਥੋਮਸ, ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਐਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਚਨ ਕਾਲਜ (1955)। 66ਐਚ. ਕੋਨਜ਼ੇਲਮਨ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ 
ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ “ਚੈਿਰਸ ” ਹੈ, 1298-1301 । 67ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 1304 (ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 68ਮੈਕਆਰਥਰ, 208-9 । 69ਬੈੱਲ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 31 । 70ਮੈਟੋਿਨਮਾਏ (ਸ਼ਬਦ 
ਆਦੇਸ਼) ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਨO ਿੜh ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, 
ਦਰਸਾ^ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਦ ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ” ਨO  ਕੁਝ 
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

71ਜੌਨ ਏ. ਮੈਕ,ੇ ਗੌਡਜ਼ ਆੱਰਡਰ: ਦ ਏਫੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈਟਰ ਐਡਂ ਿਦਸ ਪਰੈਜJਟ ਟਾਇਮ (ਿਨਊਯਾਰਕ: 
ਮਕੈਿਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 1953), 97 । 72ਵਾਇਨ, 564 । 73ਐਡਵਰਡਸ, 104 । 74ਇਸ ਤ ੇਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਿਕ “ਉਹ ਦ ੇਲਹ ੂਿਵੱਚ” ਸ਼ਬਦ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਜQ “ਿਨਹਚਾ” ਤN ਬਾਅਦ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। 
ਇਹ ਕਥਨ ਭਾਵX ਦੋਵQ ਤN ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵQ ਤ ੇਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਸਮਰੂਪ 
ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਨਹL ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 75ਏਹ 



 260 

ਿਲਖਤQ ਰੋਮੀਆਂ 3:25 ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਦ ੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤN ਨਹL 
ਕਰਦੀਆ,ਂ ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼3ੇਣੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 76ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ Yਦਮ ਦ ੇਨਵX ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਿਨਵੇਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਖਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਪੜKਨ . . . ਜQ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਕਰਨ . . . ਜQ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ . . . ਜQ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨੀ ਿਸਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ।ੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਧਰਮ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। 77ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ, ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਣ (2002), “ਪ3ਾਸਿਚੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਦ ੇ
ਤਿਹਤ। 78ਐਫ. ਬੁਸ਼ੈਲ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ “ਿਹਲੇਸਟਰੀਓਨ” ਹੈ, 364 

। 79ਉਸ ਸਵਾਲ ਤ ੇਮੌਿਰਸ, 181-82 ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੌਟ, 113-14 । 80ਮੂ, 133 ।  
81ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ। ਦ ਿਟੰਡੇਲ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ 

ਕਮJਟਰੀਜ਼ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 100 । 
82ਸਟੌਟ, 115 । 83ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ।ੇ 84ਵਾਇਨ, 153 । 85ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ਬਦ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਨਾਲ” 26 ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਓਹ 25 ਆਇਤ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ NASB ਦ ੇਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ 25 ਆਇਤ ਿਵੱਚ 
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 86ਕੁਝ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਿਕ “ਿਪੱਛਲੇ ਸਮX ਦ ੇਕੀਤ ੇਹੋਏ ਪਾਪ” ਉਨK Q ਪਾਪQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਜੋ 
ਮਨੱੁਖQ ਨO  ਉਨK Q ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤN ਪਿਹਲQ ਕੀਤ ੇਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਉਦN (ਮਸੀਹ ਤN 
ਪਿਹਲQ) ਅਤ ੇਹੁਣ (ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਉਣ ਤN ਬਾਅਦ) ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 87ਿਬ3ਸਕੋ, 94-95 । 88ਿਵਲੀਅਮ 
ਬਾਰਕਲੇਅ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਦ ਲੈਟਰ ਟ ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਿਧਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਸਟੱਡੀ 
ਬਾਈਬਲ (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ ਪ3ੈਸ, 1975), 59 । 89ਐਡਵਰਡਸ, 106 । 90ਮੈਕਆਰਥਰ, 218 ।  

91ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 205 । 92ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ, ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਣ (2002), “ਘਮੰਡ” 
ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਤਿਹਤ। 93ਿਵਲੀਅਮ ਹJਡਿਰਕਸਨ, ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੌਲਜ਼ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਿਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1981) 135 ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ। 94ਏਹ 
ਕਥਨ ਮਕੈਆਰਥਰ ਵੱਲN ਹਨ, 220 । 95ਿਜਮ ਮਕੈਗਇੁਗਨ, ਦ ਬਕੁ ਆਫ਼ ਰਮੋਨਜ਼, ਲਿੁਕੰਗ ਇੰਟ ੂਦਾ ਬਾਈਬਲ 
ਸੀਰੀਜ਼ (ਲੱਬਕੌ, ਟਕੈਸਸ: ਮਨੋਟਕੈਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1982), 137 । 96ਹJਡਿਰਕਸਨ, 135 ਿਵੱਚN ਿਲਆ 
ਿਗਆ। 97ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬQ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੈਰਨ ਡਬਿਲਯ ੂਿਵਐਰਸਬੀ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ, ਿਜਲਦ 1, (ਵੀਹਟਨ, ਇਲੀਨg ਇਸ: ਿਵਕਟਰ ਬੁਕਸ, 
1989), 524 । 98ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰ ੇਪ3ੇਰਣਾ ਪਾਏ ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਅਤ ੇਲੇਖਕQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥ ੇ
“ਅਸL” ਬਹੁਵਚਨ ਵਰਿਤਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜQ ਉਸ ਨO  ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਸੰਪਾਦਕੀ” ਭਾਵ 
ਿਵੱਚ “ਅਸL” ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵX ਉਸ ਨO  3:8 ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। 99“ਿਵਚਾਰਦ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ λογίζοµαι (ਲੋਗੀਜੋਮਾਈ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਗਣਨਾ, ਿਹਸਾਬ ਕਰਨਾ” (ਦ 
ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 249)। ਇਹ 4 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਅਸL ਇਸ ਦੀ ਉਸੇ 
ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰQਗੇ। 100ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 440 । 

101ਐਡਵਰਡ ਮੋਟ, “ਮਾਈ ਹੋਪ ਇਜ ਿਬਲਟ ਆਨ ਨਿਥੰਗ ਐਲਸ,” ਸdਗਸ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਐਡਂ ਪਰੇਜ਼, 
ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵੈਸਟ ਮੋਨਰੋ, ਲੁਸੀਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 
1994)। 102“ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ” ਉਸ ਮੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ: “ਿਸਰਫ” ਜQ 
“ਇੱਕ” (µόνος, ਮੋਨg ਸ) ਜਮKQ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (θεός, ਥੀਓਸ)। 103“ਸ਼ੀਮਾ” “ਸੁਣਨ” (ְׁשַמע, ਸ਼ੇਮਾ) ਲਈ 
ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 104ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ 
ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਸੁੰ ਨਤ” ਅਤ ੇ“ਅਸੁੰ ਨਤ” ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। 105ਿਲਖਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ “ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ 
[ἐκ, ਏਕ]” ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ “ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL [διά, ਡੀਆ]” ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰਾਈਆ ਂਜQਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨO  ਤQ ਇਸ ਤੱਥ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਦ ੋਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਰਫ ਿਭੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਿਜਵX ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਕਰਦੇ ਹਨ)। 106ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 95 । 107ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 
95-96 । 108ਐਨ. ਟੌਮ ਰਾਇਟ, ਿਨਊ ਟਾਸਕਸ ਫ਼ਾਰ ਏ ਿਰਿਨਊਡ ਚਰਚ (ਲੰਡਨ: ਹੌਡਰ ਅਤ ੇਸਟਾਊਟਨ, 
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1992), 168 । 109ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. ਲੱਕੌਕ, ਪ3ੀਿਚੰਗ ਵੈਿਲਊਜ ਇਨ ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ, ਿਜਲਦ 1, 
ਰੋਮਨਜ਼ ਐਡਂ ਫਸਟ ਕੁਿਰੰਿਥਅਨਜ਼ (ਿਨਊਯਾਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਬਰੱਦਰਜ਼, 1959), 37-38 ਿਵੱਚN ਿਲਆ 
ਿਗਆ। 110ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆ ਂ ਪੱਤ3ੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 
ਐਟਂੀਨg ਮਾਇਿਨਜ਼ਮ ਭਾਵ ਿਕ, ਇੰਜੀਲੀ ਿਕਰਪਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨa ਿਤਕ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ, ਵੇਖੋ 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, 10; 5:2, 3)।  

111ਿਜਵX 3:8 ਅਤ ੇ3:28 ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ “ਅਸL” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਜQ ਤQ ਬਹੁਵਚਨ ਜQ “ਸੰਪਾਦਕੀ” ਭਾਵ ਿਵੱਚ 
ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹਵੋਗੇਾ। 112ਵਾਇਨ, 3 । 113ਬਾਉਰ, 525 । 114ਵਾਇਨ, 207 । 115ਬਾਰਕਲੇਅ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹ ੈ “ਤQ 
ਿਫਰ ਕੀ ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹQ?” (ਬਾਰਕਲੇਅ, 60)। 
116ਮੈਕਗੁਇਗਨ, 139 ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ। 117ਭਾਵX ਿਕ ਉਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਹL ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨO  ਇਸ ਤ ੇਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰQ ਦ ੇਠg ਸ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤ—ੇਿਜਵX ਿਕ ਅਸL 7:1-6 ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਵੇਖQਗੇ। 118ਸਟੌਟ, 121 ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ। 119ਐਚ. ਕਲੇਨO ਕਟ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ 
ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ 646 ਿਵੱਚ “ਨg ਮੋਸ” ਹੈ। 120ਵਾਇਨ, 354 ।  

121ਅਮਰੈੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ, ਚਥੌਾ ਸੰਸਕਰਣ (2002), “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਤਿਹਤ। 122ਮ,ੂ 87 । 
123ਥਮੋਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 48 । 124ਇਨK Q ਪੰਜ ਪੁਸਤਕQ ਨੰੂ “ਸ਼ਰਾ ਦੀਆ ਂਪੁਸਤਕQ” ਜQ “ਪੰਚ-ਗ3ੰ ਥ” ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹ।ੈ 
125ਵਾਇਨ, 354-55 । 126ਬਾਉਰ, 677 । 127ਵਾਇਨ, 355 । 128ਡਬਿਲਯੂ. ਗੱਟਬਰੌਡ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ 
ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ 652 ਿਵੱਚ “ਨg ਮੋਸ” ਹੈ। 129ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 51 । 130ਮੈਕਆਰਥਰ ਤN 
ਿਲਆ ਿਗਆ, 187 । 

131ਚਾਰਲਸ ਆਰ ਸਿਵੰਡਲ, ਕਿਮੰਗ ਟ ੂਟਰਮਜ਼ ਿਵਦ ਿਸਨ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ 1-5 (ਅਨਾਹੇਮ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਇਨਸਾਇਟ ਫ਼ਾਰ ਿਲਿਵੰਗ, 1999), 44 । 132ਬਰਟ ਕਲਮਾਰ, “ਥ3ੀ ਿਲਟਲ ਵਰਡਸ,” © 
1930, ਵਾਰਨਰ ਬਰੱਦਰਜ਼; © 1958, ਐਡਿਵਨ ਐਚ. ਮੌਿਰਸ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, ਐਮਪੀਐਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼। 
133ਡੇਿਵਡ ਰੋਪਰ, ਜੀਸਸ ਕ3ਾਇਸਟ ਐਡਂ ਿਹਮ ਕਰੂਸੀਫਾਇਡ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਦ ੇਕXਦਰ” ਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਅਰਵਾਡਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ: ਿਕ3ਸਚਨ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1976)। 134ਡੀ, 
ਮਾਰਿਟਨ ਲੌਇਡ-ਜੋਨਸ, ਰੋਮਨਜ਼: ਅਟੋਨਮJਟ ਐਡਂ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ (3:20-4:25) (ਲੰਡਨ: ਬੈਨਰ ਆਫ਼ 
ਟਰੁੱ ਥ ਟਰੱਸਟ, 1970), 25 । 135ਵੇਖੋ 6:21, 22; 7:5, 6; 16:25-27; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:8, 9; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
5:8; ਕਲੁੁੱ ਸੀਆ ਂ1:21, 22 [“ਿਫਰ ਵੀ . . . ਹਣੁ”]; 3:7, 8; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ12:26; 1 ਪਤਰਸ 2:10; 2:25 । 
136ਮ,ੂ 135 । 137ਏ. ਐਮ. ਟਪੌਲੇਡੀ, “ਰੌਕ ਆਫ਼ ਏਜਸ,” ਸdਗਸ ਆਫ਼ ਫਥੇ ਐਡਂ ਪਰਜ਼ੇ, ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਨ 
ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵਸੈਟ ਮਨੋਰੋ, ਲਸੁੀਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1994) । 138ਐਡਵਰਡਸ, 
102 । 139ਜੌਨ ਟੀ. ਕਾਰੌਲ ਅਤ ੇਜੇਮਸ ਆਰ ਕਾਰੌਲ, ਪ3ੀਿਚੰਗ ਦਾ ਹਾਰਡ ਸੇਇੰਗਸ ਆਫ਼ ਜੀਸਸ (ਪੀਬੌਡੀ, 
ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ: ਹJਡਿਰਕਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1996) ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ। 17 । 140ਪੌਲ ਲੀ ਟੈਨ, 
ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ 7,700 ਇਲਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਰੌਕਿਵਲ, ਮੈਰੀਲJਡ: ਅਸ਼ੌਰJਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1979), 
1287 ।  

141ਿਵਐਰਸਬੀ, 523 । 142ਿਜੱਮੀ ਐਲਨ, ਸਰਵ ੇਆਫ਼ ਰਮੋਨਜ਼, 7ਵQ ਸੰਸਕਰਣ (ਸੀਆਰਸ,ੇ ਆਰਕQਸਸ: 
ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, 1994), 55 । 143ਿਫਿਲਪ ਯJਸੀ, ਵੱਟਸ ਸੋ ਅਮੇਿਜੰਗ ਅਬਾਉਟ ਗ3ੇਸ? (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ, 1997), 13 । 144ਜੌਨ ਿਨਊਟਨ, “ਅਮੇਿਜੰਗ ਗ3ੇਸ,” ਸdਗਸ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਐਡਂ ਪਰੇਜ਼, 
ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵੈਸਟ ਮੋਨਰੋ, ਲੁਸੀਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰ., 
1994)। 145ਫਿਰਟਜ਼ ਰਾਇਡਨg ਰ, ਸੰਪਾਦਨ ਹਾਓ ਟ ੂ ਬੀ ਏ ਿਕ3ਸਚਨ ਿਵਦਾਉਟ ਬੀਇੰਗ ਰੀਲੀਜੀਅਸ 
(ਗਲੈਨਡੇਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਜੀ/ਐਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1967), 27 । 146ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 13:15, 16 ਿਵੱਚ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨK Q ਬਲੀਦਾਨQ ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੜKਾ^ਦ ੇਹQ - ਪਰ ਏਹ ਲਹ ੂਦ ੇਬਲੀਦਾਨ ਨਹL ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਆਤਿਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਤ ੇ
ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਰੋਮੀਆਂ 12:1, 2 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 147ਿਯਸੂ ਸਰੀਰਕ ਲਹ ੂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹL ਲੈ ਕ ੇਿਗਆ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 148ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ 
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ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਿਹਬਰੂਜ਼, ਨਵX ਨO ਮ ਤ ੇਿਨਊ ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1964), 222-23 । 149ਸਪਾਰਟਾ ਦ ੇਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਾ ਿਲਕੁਰਗਸ 
ਦੀ ਇੱਕ Yਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜQਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦ ੇਪੁੱ ਤਰ ਨO  ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆ ਂਅੱਖQ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜQਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨO  ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤN ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦ ੇਿਦੱਤੀ। (ਜੇਮਸ 
ਬਰਟਨ ਕੌਫਮੈਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾ^ਡੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 
1973), 134 ) । 150ਮੈਕਆਰਥਰ, 117-18 । 

151ਡੇਿਵਡ ਐਫ. ਬਰਗੈਸ, ਰਚਨਾ ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਰਮਨ ਇਲਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸXਟ ਲੂਇਸ: 
ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1988), 211 ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ। 152ਜੌਨ ਡੇਿਵਡ ਸਟੀਵਾਰਟ, ਏ ਸਟੱਡੀ 
ਆਫ਼ ਮੇਜਰ ਿਰਲੀਜੀਅਸ ਿਬਲੀਫਸ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਦ ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. 
ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1962), 32 । 153ਇਹ ਪ3ਿਸੱਧ ਿਬਆਨ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਦ ੇਜਰਮਨ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਦ ੇ
ਅਸਲੀ ਮੁਖਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ (1522)। ਵੇਖੋ ਈ. ਥੀਓਡੋਰ ਬੈਕਮਾਨ ਐਡਂ ਹੇਲਮਟ ਟੀ. ਲੇਹਮੈਨ, ਸੰਪਾਦਕ, 
ਲੂਥਰਸ ਵਰਕਸ, ਿਜਲਦ 35, ਵਰਡ ਐਡਂ ਸੈਕਰਾਮJਟ I (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰਟਰੈਸ ਪ3ੈਸ, 1960), 362, 
395-97 । 154ਜੇ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਐਡਂ ਿਫਿਲਪ ਵਾਏ. ਪJਡਲੀਟਨ, ਥਸਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਕੁਿਰੰਥੀਅਨਜ਼, 
ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਸਟJਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ: ਸਟJਡਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, ਿਮਤੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), 323 । 


