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ਅਿਧਆਇ 2 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਵQਙ ੁ
ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਨK Q ਦ ੇਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ ਵੱਲ 
ਮੋਿੜਆ। ਅਿਧਆਇ 1 ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕQ ਤ ੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (1:18), ਪਰ ਅਿਧਆਇ 2 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ3ੋਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ (2:5)—“ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹL ਮਨੱੁਖQ 
ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ” (2:16)। 

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਪਾਪੀਪੁਣੇ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤQ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰQ ਨੰੂ ਿਹਲਾ 
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ: “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ! ਆਮੀਨ! ਭਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ 
ਕਰ!” ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ 
ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਵੱਲN ਉਨK Q ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ: “ਸੋ ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ  ਭਾਵX 
ਕੋਈ ਹੋਵX ਜ ੋਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL ਿਕ^ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ  
ਦੂਏ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹJ ਇਸ ਲਈ ਿਕ 
ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਆਪ ਓਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹJ” (2:1)। 

ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ 2:1-16 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜQ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪ3ਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਆਇਤ 17 
ਤੱਕ ਨਹL ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 1 ਤN 16 ਆਇਤQ ਿਕਸ ੇਤ ੇਵੀ ਲਾਗ ੂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
ਿਜਹੜ ੇਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨa ਿਤਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, 2 ਅਿਧਆਇ 
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਉਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਿਧਆਇ ਦ ੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੈ—ਯਹੂਦੀ। ਉਸ ਿਨਚੋੜ ਲਈ ਇੱਥ ੇਪੰਜ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

1. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਢQਚੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ “ਯਹੂਦੀ 
ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦ ੇਹੇਠ ਹਨ” (3:9)। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤN 
ਬਾਅਦ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ 
ਮੋੜਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ—ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਓਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਨ। 

2. ਪੌਲੁਸ ਨO  1 ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਅੱਨ ਪੁਰਖ (“ਓਹ” ਅਤੇ “ਉਨK Q”) 
ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ। 2:1 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ (“ਤੇਰੇ”) ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ: “ਸੋ ਤੇਰੇ 
ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL।” ਆਇਤ 17 ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: “ਤੂੰ  
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‘ਯਹੂਦੀ’ ਸਦਾ^ਦਾ।” ਆਇਤ 17 ਿਵੱਚ “ਯਹੂਦੀ” ਨਾਮ ਆਇਤ 1 ਦ ੇ“ਤੇਰੇ” ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

3. ਰੋਮੀਆਂ 2:1-16 ਿਵੱਚ, ਭਾਵX ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਉਨK Q ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨK Q ਦਾ 
ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਯੂਨਾਨੀ” (2:9, 10), ਿਜਹੜ ੇ “ਿਬਨ ਸ਼ਰਾ ਦ”ੇ (2:12) ਅਤੇ 
“ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ” (2:14, 15) ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਨK Q ਨੰੂ ਕਦ ੇ
ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ (“ਤੂੰ ”) ਨਾਲ ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

4. 2:1 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਨK Q ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਓਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਨ 
ਿਜਹੜ ੇਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2:21-23 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣQ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜ ੋਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜQਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ, 2:1-
16 ਿਵੱਚ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 2:17-29 ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

5. 2:1-16 ਦ ੇਪਾਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਯਹੂਦੀ ਪਾਪ ਨਹL ਸਨ, ਪਰ ਏਹ ਓਹ ਪਾਪ ਸਨ 
ਿਜਨK Q ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਦੂਿਜਆ ਂYਤੇ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ (2:1, 3; ਮੱਤੀ 7:1, 2)। ਉਨK Q ਨO  ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਉਨK Q ਪਾਪQ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜ ੋਉਨK Q ਨO  ਆਪ ਕੀਤੇ ਸਨ (2:1, 3; ਮੱਤੀ 7:3-5)। ਓਹ ਸੋਚਦੇ 
ਸਨ ਿਕ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੰਡ ਤN ਬਚ 
ਸਕਦ ੇਸਨ (2:3; ਮੱਤੀ 3:9( )। ਉਨK Q ਤੇ ਕਠg ਰ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਿਹਰਦ ੇਰੱਖਣ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਸੀ (2:5; ਮਰਕੁਸ 3:5)। 

ਜੇਕਰ 2 ਅਿਧਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤN ਹੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ, 
ਤQ ਉਸ ਨO  17 ਆਇਤ ਤੱਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕ^ ਨਹL ਪਛਾਿਣਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੀ 
ਉਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਨਾਥਾਨ ਨO  ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। 
ਨਾਥਾਨ ਨO  ਪਿਹਲQ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ 
ਮਨੱੁਖ ਤੂੰ  ਹੀ ਤQ ਹJ!” (2 ਸਮੂਏਲ 12:1-7)। 

ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਤN ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ ਅਿਧਆਇ 
ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ। 

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ (2:1-11) 
1ਸੋ ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ  ਭਾਵX ਕੋਈ ਹੋਵX ਜ ੋਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL 

ਿਕ^ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ  ਦੂਏ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹJ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਆਪ ਓਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹJ। 2ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ ਭਈ ਏਹ ੋ ਿਜਹ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੰਡ 
ਜਥਾਰਥ ਹੈ। 3ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ  ਜ ੋਏਹ ੋ ਿਜਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ 
ਅਤੇ ਆਪ ਓਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹJ ਭਲਾ, ਤੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹJ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਦੰਡ ਤN 
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ਬਚ ਿਨੱਕਲXਗਾ? 4ਅਥਵਾ ਤੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਖਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੰੂ 
ਤੁੱ ਛ ਸਮਝਦਾ ਹJ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੰੂ ਪਛਤਾਵ ੇ
ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ^ਦੀ ਹੈ? 5ਸਗN ਆਪਣੀ ਕਠg ਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵ ੇ ਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਓਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆ^ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਕ3ੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜQਦਾ ਹJ। 6ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7ਿਜਹੜ ੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮQ ਿਵੱਚ ਿਦ3ੜK ਹੋ ਕ ੇਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਅਬਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਭਾਲਦ ੇਹਨ ਉਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। 8ਪਰ ਿਜਹੜ ੇਆਕੀ 
ਹਨ ਅਰ ਸਤ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦ ੇਸਗN ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਉਨK Q Yਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕ3ੋਧ 
ਹੋਵੇਗਾ। 9ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਨ Yਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ Yਤੇ। 10ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼Qਤ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ 
ਨੰੂ। 11ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹਜ਼ਰੂ ਤQ ਿਕਸ ੇਦਾ ਪੱਖ ਪਾਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ। 

ਆਇਤ 1. ਅਿਧਆਇ 2 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ (ਸੋ) ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 1 ਅਤੇ 
2 ਅਿਧਆਇ ਇਕੱਠO  ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਅਿਧਆਇ 1 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਾਪ ਨਾਲ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ: ਉਨK Q ਨO  ਇਹੋ ਿਜਹ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ “ਿਦਲੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ” ਿਦੱਤੀ 
(1:32)। ਇਹ ਗੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨa ਿਤਕਤਾ ਦੀ 
ਖੁੱ ਲKੇਆਮ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ^ਦੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਹL ਬਣਾ^ਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਲਈ “ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL” (1:20); ਹੁਣ, ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ: ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL। ਦੋਵX ਸਮੂਹQ ਨO  ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਆਤਿਮਕ ਰਾਹ 
ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵQ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਸੀ (1:18-20; 
2:15, 17, 20)। ਦੋਵQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 
(1:21-31; 2:8, 23)। ਦੋਵX ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ ਦੰਡ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ 
(1:32; 2:2)। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵQ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ [ਬਹਾਨਾ] ਨਹL ਸੀ (1:20; 2:1)।  

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨO  ਦੇ ਸਾਿਹਤਕ ਰੂਪ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ 
“ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ” ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਜQ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 
ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ “ਚਰਚਾ” ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਕ ੇਆਪਣੇ 
ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ  ਭਾਵX ਕੋਈ ਹੋਵX ਵਾਕ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰKQ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਹਰ ਕੋਈ” (ਵੇਖੋ KJV)। ਇਹ 
“ਮਨੱੁਖ” ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਇਤ 3 ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ “ਕਾਲਪਿਨਕ 
ਦੁਸ਼ਮਣ” ਹੈ। 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਅੰਦਰ ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬੜੀ ਕਠg ਰ ਪ3ਿਵਰਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 7:1-5)। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ 
ਲਾ^ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਦੋਸ਼ 
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ਲਾ^ਦਾ” (κρίνω, ਕਰੀਨg ) ਦ ੇਰੂਪ ਆਇਤ 1 ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜQ ਦੰਡ।” ਕਰੀਨg  ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 
ਬੁਰੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਨਹL ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 7:24)। ਜਦN ਅਸL ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚN 
ਲੰਘਦ ੇਹQ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਿਨਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈਏ (ਰੋਮੀਆਂ 14:5 ਿਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ” ਕਰੀਨg  ਹੈ)। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ 
ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਣਉਿਚਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, 
ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ  ਦੂਏ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹJ। “ਦੋਸ਼” ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ κατακρίνω (ਕਾਟਾਕਿਰਨ) ਤN 
ਆ^ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਕਰੀਨg  ਦਾ ਇੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ” ਹੈ ।1 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਆਪ ਓਹੋ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹJ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਨK Q ਖਾਸ ਪਾਪQ 
ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਿਜਹੜ ੇਅਿਧਆਇ 1 ਿਵੱਚ ਿਗਣ ਕ ੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਓਹ ਉਸੇ 
ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਪQ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ^ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 
ਸੰਗੀਤ ਨਹL ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਜ ੋਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਉਸ 
ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰQ ਕੱਢੀਆ ਂਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਤੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ 
(1:21-23, 25), ਬਦਚਲਨੀ (1:24, 26, 27) ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ (1:28-32) ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕ ੇਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਪਾਪ 
ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇਹੋ ਿਤੰਨQ ਸ਼3ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਸੀ (2:21, 22)। 

ਆਇਤ 2. ਪਿਹਲQ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ 
ਨੰੂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਏਹ ੋਜੇਹ ੇ [ਪਾਪ ਵਾਲੇ] ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦ ੇਜੋਗ ਹਨ” 
(1:32)। ਇੱਥ ੇਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਅਸL [ਯਹੂਦੀ] ਜਾਣਦੇ ਹQ ਭਈ ਏਹ ੋ ਿਜਹ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆਂ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੰਡ ਜਥਾਰਥ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ” ਵਾਕ ਦੀ 
ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹL, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਿਬਆਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ। “ਜਥਾਰਥ ਹੈ” ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ (κατά ἀλήθειαν, ਕਾਟਾ ਅਲੇਥੀਅਨ) ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਸਿਚਆਈ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ” (ਵੇਖੋ KJV)। ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੰਡ ਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ^ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਚਆਈ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਜਬ 
ਹੋਵੇਗਾ; ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ. ਸਟੂਅਰਟ ਿਬ3ਸਕੋਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸL ਇੱਕ ਸੱਚ ੇਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆ^ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲਾ 
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਿਨਰਪੱਖ 
ਹੈ ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਸਬੂਤ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦਾ ਮਨQ 
ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹL ਆ ਸਕਦਾ। 

. . . [ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤN ਿਭੰਨ,] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
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ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹL 
ਹੋਵੇਗਾ . . . ਅਤ ੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਚਆਈ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੋਵੇਗਾ।2 

ਆਇਤ   3. ਪੌਲੁਸ ਡਿਟਆ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੱੁਖ, ਤੂੰ  ਜ ੋਏਹ ੋ ਿਜਹ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆਂ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦਾ ਹJ ਅਤੇ ਆਪ ਓਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹJ ਭਲਾ, ਤੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹJ 
ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤN ਬਚ ਿਨੱਕਲXਗਾ? ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਮਨੱੁਖ” 
(ἄνθρωος, ਐਥਂਰੋਪੋਸ) “ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ‘ਇਨਸਾਨ’” ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।3 CJB 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਿਸਰਫ ਮਨੱੁਖ”; NIRV ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਿਸਰਫ ਇਨਸਾਨ।” 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਆ^ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੀ 
ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਿਨਆ^ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਾਵX ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜQ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ ੋਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਕੋਈ 
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤN ਨਹL ਬਚੇਗਾ! 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨO  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਲੋਕ” ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਓਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਨਆ^ ਤN ਬਚ ਿਨੱਕਲਣਗੇ।” ਉਨK Q ਨO  
ਸੋਿਚਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਰਤੀਜਪੂਕQ ਦਾ ਿਨਆਈ ਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ 
ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ।”4 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹL? ਕੋਈ 
ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ Yਤੇ ਨਹL ਪਵੇਗੀ?” (ਮੀਕਾਹ 3:11)। ਜਦN ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ^ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, 
“ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ 
ਿਪਤਾ ਹੈ’” (ਮੱਤੀ 3:9)। ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਿਜਵX ਿਕ 
ਪੁਰਾਤਨ, ਅਪ3ੇਿਰਤ ਯਹੂਦੀ ਸ3ੋਤQ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ:  

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚN ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।”5 
 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਨਾਲ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ 
ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਮਾਪ ਨਾਲ।”6 
 
 “ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।”7 
 
 “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਰਕ ਦ ੇਫਾਟਕ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਹL ਵੜਨ ਿਦੰਦਾ।”8 

 ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਅਿਜਹੀ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਓਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਨਆ^ ਤN ਬਚ” ਿਨੱਕਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਤN Yਤਮ ਹੋਣਗੇ; ਤQ ਵੀ, ਓਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
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ਆਇਤ 4. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ: ਅਥਵਾ ਤੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ 
ਅਤੇ ਿਖਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਸਮਝਦਾ ਹJ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੰੂ ਪਛਤਾਵ ੇਦੇ ਰਾਹ ਪਾ^ਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਨK Q ਦੇ ਪ3ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਦੌਲਤ” (πλούτος,   ਪਲੋਟੋਸ) ਅਤੇ “ਿਮਹਰਬਾਨੀ” 
(χρηστότης, ਕ3ੇਸਟੋਟਸ) ਬਾਰੇ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਨO ਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਉਨK Q ਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਬਰਕਤQ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਵੱਲN ਨO ਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤ ੇ
ਧੀਰਜ (ἀνοχή, ਏਨg ਕੇ) ਅਤੇ ਸਬਰ (µακροθυµία, ਮੈਕਰੋਥੂਮੀਆ) ਰੱਿਖਆ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੇ ਪਾਪQ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਮQ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਿਦਆ ਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ 
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਪਛਤਾਵ”ੇ (µετάνοια, ਮੇਟਾਨg ਈਆ) ਦ ੇਰਾਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱ ਖ 
ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਿਚੰਨK  ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਿਲਆ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਦ ੇਪਾਪQ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨO ਮ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਸਨ। ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਓਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਆਇਤ 5. ਜਦN ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ 
ਮੰਨ ਿਲਆ, ਤQ ਕੀ ਪਿਰਣਾਮ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਸਗN ਆਪਣੀ ਕਠg ਰਤਾਈ 
ਅਤੇ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਅਤੇ 
ਸੱਚਾ ਿਨਆ^ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕ3ੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜQਦਾ ਹJ। “ਕਠg ਰਤਾਈ” 
(σκληρότης, ਸਕਲੇਰੋਟਸ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
“ਢੀਠਪੁਣ”ੇ ਵਜN ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਨੀਅਰ., ਸਾਡਾ 
ਿਧਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ “ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਤN ਸਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਰੋਿਸਸ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਇਕਲੀਰੋਿਸਸ ਧਮਣੀਆ ਂਦ ੇਕਠg ਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”9 “ਸੱਚਾ ਿਨਆ^” ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦ (δικαιοκρισία, 
ਿਡਕਾਇਓਿਕ3ਸੀਆ) ਤN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ “ਸੱਚਾ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ 
“ਿਨਆ^” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਠg ਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੀ ਸੀ? ਪੌੁਲਸ ਨO  ਅੱਤਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਕ3ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ” 
ਲਈ “ਕ3ੋਧ ਇਕੱਠਾ” ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ” 
(θησαυρίζω, ਿਥਸੌਰੀਜ਼)ੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨO  ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
KJV), ਅਰਥਾਤ, ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤQ ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਿਫਰ 
ਵੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਿਵਅਕਤੀ ਕ3ੋਧ ਦ ੇਿਦਨ ਲਈ ਜ ੋਇਕੱਠਾ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ3ੋਧ। 

ਆਇਤ 6. “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਸੱਚ ੇ ਿਨਆ^” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 
“ਕਰਨੀਆ”ਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ “ਕੰਮ” (ἔργον, ਇਰਗੌਨ) ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
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ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚN ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਬੂਰ 
62:12 ਿਵੱਚN। ਕਹਾਉਤQ 24:12 ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ। 

ਇਸ ਿਲਖਤ ਦਾ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਵਾਦ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 
ਿਕ ਿਨਆ^ ਸਾਡੀਆ ਂ“ਕਰਨੀਆ”ਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇੱਥ ੇਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਹL ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀਆ ਂਥਾਵQ ਤ ੇਨਹL ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ 
ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:19; ਹੋਸ਼ੇਆ 12:2), ਇੱਥN ਤੱਕ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹL (ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:10)। 

ਇਹ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਨਆ^ ਸਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਦੋਵQ ਨO ਮQ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦN ਉਹ ਵਾਪਸ 
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ “ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮੂਜਬ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 16:27)। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਿਲਿਖਆ, “ਿਕ^ ਜ ੋਅਸQ ਸਭਨQ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਆ^ ਦ ੇਿਸੰਘਾਸਣ ਦ ੇਅੱਗੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ 
ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਜ ੋਕੁਝ ਉਸ ਨO  ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਵX ਭਲਾ ਭਾਵX ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:10)। ਿਨਆ^ ਦ ੇਿਦ3ਸ਼ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਯਹੰੂਨਾ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ “ . . . ਮਰੁਿਦਆ ਂਦਾ ਿਨਆ^ ਪੋਥੀਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲQ ਤN ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।” ਿਕਸ ੇ
ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਕਰਨੀਆ ਂਬੀਜQ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ: ਹੁਣ ਤੁਸL ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਗਾ^ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦ ੇਹੋ।”  

ਆਇਤ 7. 7 ਅਤੇ 8 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  2:6 ਦ ੇਮੂਲ ਿਸਧQਤ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ। ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨK Q ਦਾ ਿਨਆ^ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਨK Q ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ: ਿਜਹੜ ੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮQ 
ਿਵੱਚ ਿਦ3ੜK ਹੋ ਕ ੇਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਭਾਲਦ ੇਹਨ ਉਹ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ10] 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥ ੇਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਲੋਕQ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਤੰਨQ ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਭਾਲਦ ੇਹਨ: “ਮਿਹਮਾ” (δόξα, ਡੌਕਸਾ), “ਆਦਰ”  (τιµή, ਟਾਈਮ) 
ਅਤੇ “ਅਬਨਾਸ਼” (ἀφθαρσία, ਅਫਥਾਰਸੀਆ)। ਿਕ^ਿਕ 8 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਅਿਜਹ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਕੀ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਕੀਤੀ (ਵੇਖੋ NIV), ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ 
ਉਨK Q ਲੋਕQ ਤN ਨਹL ਸੀ ਿਜਹੜ ੇਿਨੱਜੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਬਲਿਕ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ।11 ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 
(“ਮਿਹਮਾ”) ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦ ੇਹਨ; ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ (“ਆਦਰ”) 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ (“ਅਬਨਾਸ਼”; ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 17:3) ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਨK Q ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਜ ੋਸੱਚਮੁੱ ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਅਿਜਹ ੇਲੋਕ ਨਾ ਿਸਰਫ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਓਹ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦ3ੜ 
ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਧੀਰਜ” ਇੱਕ ਜੁੜਵQ ਸ਼ਬਦ (ὑποµονή, 
ਹੂਪੋਮੋਨ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਵਸਰਗ ਸ਼ਬਦ “ਹੇਠQ” (ὑπό, ਹੂਪੋ) ਨੰੂ “ਰਿਹਣਾ” 
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(µένω, ਮੇਨg ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।12 ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠQ ਵੀ (“ਿਦ3ੜK”) ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ” ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
“ਿਜਹੜਾ ਘਮਾਸਾਣ ਜੰਗ ਿਵੱਚ, . . . ਉਸ Yਤੇ ਵਰKਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੂਦ ਤN ਨਹL ਡਰਦਾ ਪਰ 
ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”13 

ਆਇਤ 8. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅੱਗੇ ਉਨK Q ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਨK Q ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਬੁਰੀਆਂ 
ਹਨ: ਪਰ ਿਜਹੜ ੇਆਕੀ ਹਨ ਅਰ ਸਤ ਨੰੂ ਨਹੀ ਮੰਨਦ ੇਸਗN ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ 
ਉਨK Q Yਤੇ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕ3ੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਤQ ਇਨK Q ਆਕੀ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ “ਸੁਆਰਥੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ” ਵਜN ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਾਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ἐριθεία (ਏਰੀਥੀਆ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ 
ਿਜਹੜਾ ਉਨK Q ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ “ਿਜਹੜ ੇਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 
ਆਦਰ ਘਟਾ^ਦੇ ਹਨ। . . . ਿਵਚਾਰ ਹੈ ‘ਨੀਚ ਆਪ-ਸੁਆਰਥੀ,’ ‘ਨੀਚਤਾ’ ਿਜਹੜੀ 
ਉਤQਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲQ ਵੱਲ ਿਦ3ਸ਼ਟੀ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੀ।”14 ਅਰਸਤ ੂਨO  ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਉਨK Q 
ਿਸਆਸੀ ਨO ਤਾਵQ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਜਹੜ ੇਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤN ਵੱਧ ਕ ੇ
ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਭਾਲਦ ੇਹਨ।”15 ਿਕ^ਿਕ ਇਸ ਤਰKQ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ^ਦੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਝਗੜਾਲੂ” (KJV) ਜQ “ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ” (RSV) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਏਹ ਆਕੀ ਲੋਕ “ਸਤ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦ ੇ (ਿਜਵX ਿਕ ਇਹ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ 
ਿਵੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ) ਸਗN ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ।” ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ, ਿਫ਼ਿਲਪਸ ਨO  
ਉਨK Q ਦਾ ਓਹਨQ ਲੋਕQ ਵਜN ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਿਜਹੜ ੇਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਨਯਮQ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤN ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦ ੇਹਨ”—ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜ ੇ“ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਦਾਸ” ਹਨ। 

ਉਨK Q ਦਾ “ਫਲ” ਹੋਵੇਗਾ “ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕ3ੋਧ।” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਗੁੱ ਸਾ” 
(ὀργή, ਓਰਗੇ) ਅਤੇ “ਕ3ੋਧ” (θυµός, ਥੂਮੋਸ) ਦੋਵX “ਗੁੱ ਸ”ੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 
ਦੋਵX ਸ਼ਬਦ ਗੁੱ ਸ ੇਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮQ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦ ੇਹਨ;16 ਪਰ ਇੱਥ,ੇ ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਲੋਕQ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ“ਭੜਕਦ ੇਗੁੱ ਸ”ੇ (NIRV) 
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ।17 “ਜੀ^ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਿਭਆਣਕ ਗੱਲ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:31)! 

2:7, 8 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੋ ਤਰKQ ਦ ੇ ਲੋਕQ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨK Q ਦ ੇ ਿਨਸ਼ਾਨO  
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ: ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰਾ ਖੁਦ ਨੰੂ ਭਾਲਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨK Q ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ: ਇੱਕ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰਾ 
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨK Q ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ: ਇੱਕ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕ3ੋਧ।” ਿਸਰਫ ਦੋ ਹੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵQ ਹਨ: ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹL ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. 9 ਅਤੇ 10 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਨੰੂ 
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ਨਾਲ ਜੋੜ ਕ,ੇ 7 ਅਤੇ 8 ਆਇਤQ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ (ਉਲਟੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ) ਦੁਹਰਾਇਆ। 
ਆਇਤ 9 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: 
ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਨ Yਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਇਤ 8 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱ ਸਾ (“ਕ3ੋਧ” ਅਤੇ “ਗੁੱ ਸਾ”) 
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਆਇਤ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਉਸ ਨੰੂ “ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ” ਿਮਲੇਗਾ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਿਬਪਤਾ” (θλῖψις, ਥਿਲਪਿਸਸ) ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਦਬਾਅ,” ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਿਜਹੜਾ “ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ^ਦਾ ਹੈ।”18 “ਕਸ਼ਟ” 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ στενοχωρία (ਸਟੈਨg ਕੋਰੀਆ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ   “ਇੱਕ ਭੀੜਾ ਥQ।” ਇਹ ਜੁੜਵQ ਸ਼ਬਦ στενός (ਸਟੈਨg ਸ, “ਭੀੜਾ”) ਅਤੇ 
χώρα (ਕੋਰਾ, “ਇੱਕ ਥQ”) ਨੰੂ ਿਮਲ ਕ ੇਬਿਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤN ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।19 ਨਰਕ ਿਵੱਚ 
ਬੁਿਰਆਰ ਲੋਕ ਲੌਿਕਕ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਥQ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਕੀ ਿਕਸ ੇਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹL। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ “ਹਰੇਕ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਾਨ Yਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜN, ਪੌਲੁਸ 
ਨO  ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨO  ਉਮੀਦ 
ਨਹL ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ Yਤੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਮੌਕ ੇ ਿਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ 2:17-20), ਪਰ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ 
ਆ^ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨਾ ਿਸਰਫ “ਦੰਡ ਤN ਬਚ ਨਹL ਿਨੱਕਲਣਗੇ” (2:3), ਉਹ 
ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਅੱਗੇ” 
ਹੋਣਗੇ! 

ਆਇਤ 10. ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਉਨK Q ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਿਜਹੜ ੇਭਿਲਆਈ 
ਕਰਦ ੇਹਨ: ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼Qਤੀ 
ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, “ਸ਼Qਤੀ” (εἰρήνη, ਏਰੀਨ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ 
ਨਾਲ ਸ਼Qਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ—ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਸ਼Qਤੀ ਜ ੋ ਿਸਰਫ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸੂਲ ਨO  ਅੱਗੇ ਦੱਿਸਆ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੰੂ। 

ਆਇਤ 11. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹਜ਼ਰੂ ਤQ ਿਕਸ ੇਦਾ ਪੱਖ ਪਾਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ। “ਪੱਖ ਪਾਤ” 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਜੁੜਵQ (προσωποληµψία, ਪਰੋਸੋਪੋਲੇਮਸੀਆ) ਸ਼ਬਦ ਤN 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ “ਿਚਹਰਾ” (πρόσωπον, ਪਰੋਸੋਪੋਨ) ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨਾ” (λαµβάνω, ਲਾਮਬਾਨg ) ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਹੈ “ਿਕਸ ੇਦਾ ਮੂੰ ਹ ਵੇਖਣਾ” ਅਰਥਾਤ ਿਕਸ ੇਦੀ 
ਬਾਹਰੀ ਿਦੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨK Q ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, “ਬਾਹਰੀ 
ਿਦੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ” ਅਸL ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜQ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹQ। ਇਸ ਤN 
ਇਲਾਵਾ, ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰ ਦ ੇਹQ, ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤੀ 
ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ^ਦੇ ਹQ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫਰ ਵੀ 
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ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:17; 2 ਇਤਹਾਸ 19:7; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
10:34, 35)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮੀ ਿਨਆ^ (2:12-16) 
 12ਿਕ^ਿਕ ਿਜੰਿਨਆ ਂਨO  ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਭੀ ਹੋਣਗੇ 

ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆ ਂਨO  ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆ ਂਸੁੰ ਿਦਆ ਂਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨK Q ਦਾ 
ਿਨਆ^ ਹੋਵੇਗਾ। 13ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਸ਼ਰਾ ਦ ੇਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣ ੇਧਰਮੀ ਨਹL 
ਹੁੰ ਦ,ੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 14ਜਦ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ 
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸ਼ਰਾ ਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਤN ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਤQ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ
ਨਾ ਹੁੰ ਿਦਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾ ਹਨ। 15ਸੋ ਓਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ 
ਿਹਰਿਦਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲੇ ਉਨK Q ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਹ 
ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੇ ਿਖਆਲ ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਦੋਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ 
ਠਿਹਰਾ^ਦੇ ਹਨ। 16ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹL ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨਾਲ ਿਕਵX ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਦੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤN 
ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਵਹਾਰ ਸਨ। 

ਆਇਤ 12. ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਿਜੰਿਨਆ ਂਨO  ਿਬਨਾ 
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਨਾਸ ਭੀ ਹੋਣੇਗੇ। ਇੱਥ ੇਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 
“ਸ਼ਰਾ” (νόµος, ਨg ਮੋਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨg ਮੋਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥ ੇਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਿਜੰਿਨਆ ਂਨO  ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਪਾਪ ਕੀਤੇ” ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨK Q ਕੋਲ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ” (NLT) ਨਹL ਸੀ। ਏਹ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਿਕਹਾ, “ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਨਾਸ ਭੀ ਹੋਣਗੇ।”   

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ ਿਵਖੇ, ਿਜਨK Q ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਿਜੰਿਨਆ ਂਨO  
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੁੰ ਿਦਆ ਂਸੁੰ ਿਦਆ ਂਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਨK Q ਦਾ ਿਨਆ^ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਿਚਤ ਨਹL ਜਾਪਦਾ: 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਨK Q ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਸੀ ਿਜਨK Q ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ 
ਸ਼ਰਾ ਸੀ; ਪਰ ਉਨK Q ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨਾ ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ, ਿਜਨK Q ਕੋਲ 
ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨK Q ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਹੈ ਤQ ਉਨK Q ਦਾ ਨਾਸ ਿਕ^ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ?” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ । 
ਉਨK Q ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਉਨK Q ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਿਜਵX ਸੀ. ਕ.ੇ 
ਬੈਰੇਟ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਨਹL 
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ਹੈ, ਭਾਵX ਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਹੈ।”20 
ਆਇਤ 13. ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਜ ੋਸ਼ਰਾ ਦ ੇਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਭਾਣ ੇ ਧਰਮੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦ,ੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ 
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕQ ਨO  ਹਰ ਸੱਬਤ ਤੇ ਸਮਾਜ (ਸਭਾ-ਘਰ) ਿਵੱਚ ਪੜKੇ 
ਜਾਣ ਸਮX ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਿਸਿਖਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:15; 15:21)। ਿਫਰ 
ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ; ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:22-25)। 

ਆਇਤ 14. ਅਿਧਆਇ 1 ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਨO  ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਰੰਗ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ “ਿਨਯਮ ਦ ੇਪ3ਤੀ ਕੁਝ ਛੋਟQ” ਸਨ। ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ (1:24-27) ਜQ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ (1:28-32) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹL 
ਸੀ। ਇਸ ਤਰKQ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਜਹੜੀਆ ਂ [ਮੂਸਾ ਦੀ] ਸ਼ਰਾ 
ਹੀਨ ਹਨ21 ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਤN [ਮੂਸਾ ਦੀ] ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਰਸੂਲ ਨO  ਇਹ ਨਹL ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਿਜਨK Q ਤੇ ਸਵਾਲ Yਿਠਆ ਸੀ ਉਨK Q 
ਨO  ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ; ਓਹ ਇਸ ਤਰKQ ਨਹL ਕਰ ਸਕ,ੇ ਿਕ^ਿਕ ਉਨK Q ਕੋਲ 
ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਨK Q ਨO  ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ “ਕੰਮ ” ਕੀਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਨK Q ਨO  ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇ“ਕੰਮ” ਕੀਤੇ—ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਿਸਧQਤQ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੰਜਵQ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ 
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ” (ਕੂਚ 20:12) ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨO  ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇਵQ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ” (ਕੂਚ 20:13) ਅਤੇ ਉਨK Q 
ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕQ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਵQ 
ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ” (ਕੂਚ 20:14) ਅਤੇ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜQ ਪਤਨੀ ਪ3ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਠਵQ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਨਾ 
ਕਰ” (ਕੂਚ 20:15) ਅਤੇ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦ ੇ
ਸਨ। 

ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਕੋਲ ਦਸ ਹੁਕਮ ਨਹL ਸਨ, ਤQ ਓਹ ਇਨK Q ਿਸਧQਤQ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣਾ ਿਕਵX ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਏਹ ਕੰਮ “ਸੁਭਾਉ ਤN” ਕੀਤੇ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੁਭਾਉ ਤN” (φύσει, ਫੁਸੇਈ) ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਭਾਅ ਵੱਲN”; ਇਹ “ਸੁਭਾਅ” ਲਈ φύσις (ਫੁਿਸਸ) ਸ਼ਬਦ ਤN ਹੈ। ਦੂਜ ੇ
ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਨO  “ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ” ਉਹੋ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ 
(CJB)। ਥੇਅਰਸ ਲੈਕਸੀਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਮੀਆਂ 2:14 ਿਵੱਚ ਫੁਸੇਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ “ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂ ਦੱਸਦੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਕੀ 
ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਿਚਤ ਹੈ।”22 

1:26, 27 ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਗਏ “ਸੁਭਾਉ” ਅਤੇ “ਸੁਭਾਵਕ” ਸ਼ਬਦQ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟQਦਰਾ 
ਕਰਿਦਆ,ਂ ਅਸL ਸਬੂਤ ਤN ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ “ਸੁਭਾਉ” (ਫੁਿਸਸ) ਲਈ 
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ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚੀ “ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਭਾਵ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ “ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤ”ੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼Q 
ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼Q ਗਲਤ ਸਨ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ । 

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ ਿਜਹੜੀਆ ਂ“ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਤN ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ
ਕੰਮ” ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਤQ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰ ਿਦਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ 
ਹੀ ਸ਼ਰਾ ਹਨ। ਅਸL ਉਨK Q ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹQ ਿਜਹੜ ੇ“ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ 
ਸ਼ਰਾ ਹਨ,” ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਮਨੱੁਖ ਜQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦ ੇ
ਸਨ, ਪਰ ਓਹ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲQ ਦ ੇਹੁਕਮQ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਹL ਸਨ। ਬਲਿਕ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 15. ਇਹ ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਅਦ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ 
ਸ਼ਰਾ” ਸਨ, ਉਸ ਨO  ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਏਦQ ਿਕ^ ਸੀ: ਸੋ ਓਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ 
ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।23 ਰਸੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਬਲਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਿਜਨK Q ਨO  
ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਰਾਹL ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ” “ਉਨK Q ਦ ੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ” ਸੀ। 

“ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ” ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਆਇਤ 14 ਿਵੱਚ “ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕੰਮQ” ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਹੈ। ਇਨK Q ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  “ਆਪਣੇ ਿਹਿਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਜ ੋਿਲਿਖਆ” ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ    ” ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ “ਕੰਮ” ਿਜਸ ਦਾ ਮਸੂਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। NIV ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ “ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਉਨK Q ਦ ੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” 

“ਿਹਰਦ”ੇ (καρδία, ਕਾਰਡੀਆ) ਨੰੂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਅਲੰਕਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ (ਿਜਵX ਿਕ ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਏਦQ ਹੀ ਹੈ) ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 
ਹੈ: “ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਪ3ੇਰਣਾ, ਸਨO ਹ, ਇੱਛਾ” ਅਤੇ ਇੱਥN ਤੱਕ ਿਕ “ਬੁੱ ਧ ਦਾ 
ਆਧਾਰ।”24 “ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ” (γραπτός, ਗਰਾਪਟੋਸ) ਵੀ ਅਲੰਕਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ—ਜਦN ਅਸL ਕਿਹੰਦੇ ਹQ, “ਹਾਰ ਉਸ ਦ ੇ ਿਚਹਰ ੇਤੇ ਿਲਖੀ 
ਹੋਈ ਸੀ।” ਇੱਥ,ੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਨa ਿਤਕ ਫਰਜ਼ ਜQ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਉਨK Q ਦੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂ ਿਵੱਚ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਵX ਿਕ ਿਕਸ ੇਅਣਿਡੱਠ ਕਲਮ ਨਾਲ 
Yਕਰੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦ ੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂ ਿਵੱਚ 
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁਝ ਕ ੇਤੁਲਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ: ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਬਾਹਰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (ਪੱਥਰQ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆ ਂYਤੇ; ਕੂਚ 24:12), ਜਦ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅੰਦਰ (ਉਨK Q ਦੇ ਿਦਲQ ਤ)ੇ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  “ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ” ਉਨK Q ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮQ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਿਜਨK Q ਦਾ 
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ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ਰਾ “ਉਨK Q ਦੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂਤ ੇ ਿਲਖੀ 
ਹੋਈ” ਸੀ, ਹਾਲQਿਕ ਉਨK Q ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, (ਜੇਕਰ ਅਸL 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੰੂ ਵਰਤੀਏ) ਓਹ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾ” ਬਣ ਗਏ। 

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੰਮ” ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਕੁਝ ਲੋਕQ ਦ ੇ
“ਿਹਰਿਦਆ”ਂ ਿਵੱਚ “ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ” ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਫਰ ਆਿਖਆ, ਉਨK Q ਦਾ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
“ਅੰਤਹਕਰਨ” (συνείδησις, ਸੁਨO ਡੇਿਸਸ) ਇੱਕ ਜੁੜਵQ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ “ਨਾਲ” 
(σύν, ਸੁਨ) ਪੂਰਵਸਰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜਾਣਨਾ” (οἶδα, 
ਓਇਡਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਕੌਨਸ਼ਅਨਸ” ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤN ਆਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਅਰਥ ਹੈ: “ਕੌਨ” (“ਨਾਲ”) ਜਮKਾ “ਸ਼ਅਨਸ” (“ਿਗਆਨ”)। ਭਾਵX 
ਯੂਨਾਨੀ ਜQ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ “[ਆਪਣੇ ਆਪ] ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ” ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ।25 ਇਹ ਇੱਕ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਚੇਤਤਾ” ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਚੇਤਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮX 
ਿਵੱਚ (ਸਾਡੇ ਸਮX ਵQਗਰ), ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਚੇਤਤਾ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸੀ। ਸੁਨO ਡੇਿਸਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਿਦਆ,ਂ ਬਾਓਰਸ ਲੈਕਸੀਕਨ “ਨa ਿਤਕ ਸਚੇਤਤਾ” 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।26  

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੋਧ ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗੱਲQ 
“ਸਹੀ” ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲQ “ਗਲਤ” ਹਨ। ਇਸ ਤਰKQ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ “ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” ਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ 
ਸਹੀ ਹੈ ਜQ ਗਲਤ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਨਰੀਖਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ: ਉਨK Q ਦ ੇ
ਿਖਆਲ ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਦੋਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ ੇ
ਿਖਆਲ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ (ਵੇਖੋ 13:5)। ਅਸL ਉਸ ਨੰੂ “ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਤਹਕਰਨ 
ਹੋਣਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹQ। ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨO  
ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ ੇਿਖਆਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ (ਵੇਖੋ 9:1)। ਅਸL ਉਸ 
ਨੰੂ “ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹQ।” 

ਿਜਵX ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, 
ਉਸ ਨO  ਿਤੰਨ ਅੰਗQ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ—ਿਹਰਦਾ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਅਤੇ ਿਖਆਲ—ਅਤੇ ਹਰੇਕ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸdਿਪਆ। ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਨੰੂ ਿਹਰਦ,ੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਿਨਵੇਕਲ਼ੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤQ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਨਹL ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਿਤੰਨO  ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਦੱਤ ੇਹੋਏ ਮਨQ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। (ਅਸL ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਾਡੀ “ਚੇਤਨਤਾ” 
ਦੇ ਕੰਮQ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹQ)। ਿਹਰਦ,ੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਅਤੇ ਿਖਆਲQ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼3ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਨਹL ਸੀ। 
ਬਲਿਕ, ਉਹ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ3ਿਕ3ਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 
ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ3ਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹਨ।  
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15 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਅਨO ਕQ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਨ: “ਸ਼ਰਾ,” “ਸਾਖੀ ਦੇਣਾ,” 
“ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ” ਅਤੇ “ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਉਣਾ।”27 ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ 
ਸੀ। NEB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਿਹੱਸ ੇਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਉਨK Q ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨK Q ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਖਆਲ ਦੋਵX ਪਾਸL, ਉਨK Q ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜQ ਉਨK Q ਦੇ ਵੱਲ, ਉਨK Q ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 
ਦੀ ਬਿਹਸ ਕਰਦ ੇਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਝੱਟ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਦੰਿਦਆ ਂ ਇੱਕ 
ਜੱਜ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਿਨਆਂ—ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ 
ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਜੱਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਫਰੇਡ ਟੈਨੀਸਨ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, 

…ਕਦ ੇਇਵX ਹੋਇਆ  
ਿਕ ਮਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਨਆ ਂਦੀ ਮੌਨ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, 
ਿਜੱਥ ੇਿਵਅਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਿਨਆਈ,ਂ ਿਨਆ ਂਸਭਾ 
ਅਤ ੇਖ਼ੁਦ ਸਲਾਖQ ਦ ੇਿਪੱਛ ੇਕੈਦੀ ਹੋਵੇ।28 

ਪੌਲੁਸ ਫੇਰ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਦੋਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਥQ 
ਤੇ ਲੋਕQ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨa ਿਤਕ ਪਾਪਦੰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਜੀ^ਦੇ ਹਨ। ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਇਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨQ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਇਹ ਉਤਸੁਕ ਿਵਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇਸ ਤN ਬਚ ਨਹL ਸਕਦੇ।”29 ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 
ਜੀ^ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹL ਵੀ ਜੀ^ਦੇ। ਜਦN ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ 
ਤੱਕ ਨਹL ਜੀ^ਦੇ, ਓਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ ਜQਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਓਹ ਉਨK Q 
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ। 

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਆਇਤ ਦੰਡ ਤ ੇਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ 12 ਆਇਤ ਦ ੇਨਾਲ ਪਿੜKਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਜਦ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਆਇਤ ਤN ਬਾਅਦ 
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (KJV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ 2:13-15 ਬਰੈਕਟQ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ  NIV 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ 2:14, 15 ਬਰੈਕਟQ ਿਵੱਚ ਹੈ।)  NASB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, 16 ਆਇਤ 
ਿਸਰਫ ਉਸ ਵਾਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 14 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਫਰ 
ਵੀ ਿਜਵX ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹQ, ਇਹ ਆਇਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁੱ ਕਵQ ਿਨਚੋੜ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹL ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ। “ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ” ਵਾਕ ਅਨg ਖਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਪ3ਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸdਪੇ ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। “ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਾ ਿਨਅ^ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
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ਹੋਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 12:48), ਪਰ ਇੱਥ ੇਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੰਜੀਲ 
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਆਇਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗੱਲQ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਕੌਣ ਿਨਆ^ 
ਕਰੇਗਾ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦ ੇਰਾਹL ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ।” ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਨੱਜੀ 
ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਯਸੂ ਨO  ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਰਾ ਿਨਆ^ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸdਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22; ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 7:21-23; 25:31-33)। ਪਤਰਸ ਨO  
ਕੁਰਨO ਿਲਯੁਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲN ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ 
ਜੀ^ਿਦਆ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:42)। 
ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਕ^ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਇੱਕ 
ਿਦਨ ਠਿਹਰਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਹ ਦ ੇਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ 
ਓਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰਾਹL ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨO  ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਿਜਵਾਲ 
ਕ ੇਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨQ Yਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 17:31)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦN ਿਯਸੂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤQ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ 
ਅਨg ਖ ੇਮਨੱੁਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ 
ਪਰ ਇੱਕ ਿਨਆਈ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹL। “ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਈ ਂਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਅਧੀਨ 
ਮੇਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”30 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਕੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ  ਗੁਪਤ ਗੱਲQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ।” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਗੁਪਤ ਗੱਲQ” κρυπτός (ਕਰੁਪਟੋਸ) ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਭੇਤ” ਜQ “ਗੁੱ ਝੀਆ ਂਗੱਲQ।” ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 
ਤN ਦੂਜ ੇਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ: ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ (NCV) ਅਤੇ ਮਨg ਰਥ (LB), ਅਣਸੁਣX ਸ਼ਬਦ 
ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ (NLT)। ਿਯਸੂ ਨO  ਆਿਖਆ ਿਕ “ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਛਪੀ 
ਨਹL ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਹL ਿਜਹੜੀ ਮਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ” 
(ਲੂਕਾ 12:2; ਵੇਖੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:14)। 

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ (2:17-24) 
17ਪਰ ਜਦN ਤੂੰ  ਯਹੂਦੀ ਸਦਾ^ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

Yਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ 18ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹJ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕ ੇ
ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੀਆ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹJ 19ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਮJ ਅੰਿਨK ਆ ਂ ਨੰੂ 
ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇਅਨKO ਰ ੇਿਵੱਚ ਹਨ ਓਹਨQ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹQ 20ਅਤੇ ਨਦਾਨQ 
ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕQ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹQ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਰ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 
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ਜ ੋਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 21ਤQ ਫੇਰ ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਦੂਏ ਨੰੂ ਿਸਖਾਲਦਾ ਹJ ਕੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਨਹL ਿਸਖਾਲਦਾ? ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹJ ਭਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ 
ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹJ? 22ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹJ ਭਈ ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪ ਹੀ 
ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹJ? ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹJ ਕੀ ਆਪੇ ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦਾ 
ਹJ? 23ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹJ ਕੀ ਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹJ? 24ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨਾਲN Yਤਮ ਸਮਝਦ ੇਸਨ, ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਦੋਵX ਤਰKQ ਨਾਲ। ਰਸੂਲ ਨO  ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਪਾਪ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ 
ਉਨK Q ਦੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ੇਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਵਰਿਤਆ। 

2:17-20 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਅਨO ਕQ ਲਾਭQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਨK Q ਦਾ ਯਹੂਦੀ 
ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਵਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ 
ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਿਦ3ਸ਼ਟੀ ਤN ਉਸ ਦ ੇਚਿਰੱਤਰ ਤN 
ਪਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜQ ਤQ ਸੱਚ ਸੀ 
ਜQ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

2:21-24 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲQ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ 
ਿਦੱਤੀ। ਭਾਵX ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਕੋਲ 
ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗQ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹL 
ਿਬਤਾਈ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਉਨK Q ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹL ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨK Q ਦ ੇਕੰਮ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਸਨ। 

ਆਇਤ 17. ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਆਇਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪਰ 
(εἰ, ਏਈ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ “‘ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਕ’ ਨਾਲ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਕਰਾ^ਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਿਵਆਕਰਣਕ ਰਚਨਾ ਜ ੋਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ)।”31 ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ, ਏਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿਕ^ਿਕ” ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਿਕ^ਿਕ ਤੂੰ  
‘ਯਹੂਦੀ’ ਸਦਾ^ਦਾ ਅਤੇ ਿਕ^ਿਕ ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
Yਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ” ਆਿਦ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ NASB ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ 17 ਤN 21 
ਆਇਤQ ਇੱਕ ੋਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਲਾਭ ਜ ੋਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨK Q ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਰਸਾ। ਇਸ ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ  “ਯਹੂਦੀ” ਸਦਾ^ਦਾ ਹJ। “ਯਹੂਦੀ” ਉਪਾਧੀ 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 2 ਰਾਿਜਆ ਂ16:6 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ 
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ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤN ਬਾਅਦ, ਇਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (ਅਜ਼ਰਾ 5:1; ਨਹਮਯਾਹ 13:23), 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕ^ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਗੁਲਾਮੀ ਤN ਪਰਤ ੇਸਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ 
ਤN ਸਨ। ਨਵX ਨO ਮ ਦ ੇਸਿਮਆ ਂ ਿਵੱਚ ਆ ਕ,ੇ “ਯਹੂਦੀ” ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ 
ਉਪਾਧੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1:16; 2:9, 10, 17, 28, 29; 3:1, 9, 29; 9:24; 10:12)। ਓਹ 
ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਦ ੇਸਨ। 

ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਆਿਖਆ, [ਤੂੰ ] ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, “ਸ਼ਰਾ” ਤN ਪਿਹਲQ 
ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਉੁਪਪਦ (“the”) ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਨg ਮੋਸ ਤN ਪਿਹਲਾ ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਉੁਪਪਦ 
ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜQ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਤੈਅ ਨਹL ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  NASB ਬਾਈਬਲ 
ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “Law” ਿਵੱਚ “L” ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਅੱਖਰQ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕ ੇਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ 
ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੱਚ ਤ ੇਵੱਡਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚN, 
ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾ। 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਸਭ ਤN ਵੱਡੀਆ ਂਬਰਕਤQ ਿਵੱਚN 
ਇੱਕ ਸੀ। ਓਹ ਇਸ Yਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦ ੇ ਸਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “Yਤੇ 
ਆਸਰਾ ਰੱਖਦ”ੇ (ἐπαναπαύω, ਏਪਾਨਾਪਾਓ) ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ” (ἀναπαύω, ਆਨਾਪਾਓ) “Yਤੇ” (ἐπί, ਏਪੀ)। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ 
“Yਤੇ ਿਨਰਭਰ” ਸਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਿਕ ਸ਼ਰਾ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਕੋਲ ਨਹL ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਤੀਜੇ ਲਾਭ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ ੋਬਹੁਤ ਹੀ ਨO ਿੜh ਉਨK Q 
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਨK Q ਬਾਰੇ ਅਸL ਪਿਹਲQ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ: ਉਨK Q ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕQ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਇੱਕ ਅਨg ਖਾ ਿਰਸ਼ਤਾ। ਉਸ ਨO  
ਿਲਿਖਆ, [ਤੂੰ ]  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਘਮੰਡ”  
(καυχάοµαι, ਕੌਚਾਓਮਾਇ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਾਣ” ਿਵੱਚ “ਖੁਸ਼ [ਜQ ਅਨੰਦ] ਹੋਣਾ”32 
(ਵੇਖੋ 5:11)। ਖੁਦ Yਤੇ ਨਹL ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ 
ਕXਦਰ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 9:23, 24)। ਿਫਰ ਵੀ, 2:17 ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਜQ ਘਮੰਡ ਇੰਨਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਕXਦਿਰਤ ਨਹL ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਆਤਮ-ਕXਦਿਰਤ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਦਾ 
“ਘਮੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨO  ਸੋਿਚਆ 
ਸੀ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹL ਸੀ ਜਾਣਦਾ।”33 NIV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਤੂੰ  
. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹJ।” 

ਆਇਤ 18. ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਨਰੀ ਸ਼ਰਾ ਹੀ ਨਹL ਸੀ; ਓਹ ਇਸ ਦ ੇਹੁਕਮQ ਤN ਵੀ 
ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਿਖਆ, [ਤੂੰ ] ਉਹ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹJ . . . , ਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ “ਇੱਿਛਆ” ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਸਾਬਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਹੈ। “ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
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κατηχέω (ਕਾਟੇਿਕਉ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਤN ਸਾਨੰੂ “ਪ3ਸ਼ਨg ਤਰੀ” ਿਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਿਖਕ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ।34 ਿਕ^ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ 
ਿਲਖਤQ ਦੀਆਂ ਨਕਲQ ਨੰੂ ਹੱਥQ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਪJਦਾ ਸੀ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕQ ਕੋਲ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਨਕਲQ ਨਹL ਸਨ। ਉਨK Q ਨO  ਵਚਨ ਨੰੂ ਉਨK Q ਲਈ ਪੜKੇ ਜਾਣ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਸਿਖਆ ਸੀ (ਗੁਡਸਪੀਡ)। 

ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਉਨK Q ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਿਸਿਖਆ ਸੀ, ਉਨK Q ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ
ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਓਹ ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 
ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕ ਥੋੜKਾ ਿਜਹਾ ਦੁਅਰਥੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ” 
(δοκιµάζω, ਡੋਕੀਮਾਜ਼)ੋ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਖਣਾ” ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ 
ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।35 ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸ਼ਬਦ “ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੀਆਂ” (διαφέρω, ਡਾਇਅਫੇਰੋ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਵੱਖਰੀ 
ਹੈ”, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਭ ਤN Yਤਮ ਹੈ।36 ਦੋਵQ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਾਕ ਉਨK Q ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਵੱਖਰੀਆ ਂਹਨ—ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ (NEB)। ਇਹ ਚੰਗ,ੇ ਬੇਹਤਰ, 
ਅਤੇ Yਤਮ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ (NRSV) 
ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜ ੋਬੇਹਤਰ ਹੈ (NIV)।37 ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਭਾਵX ਜ ੋਕੁਝ 
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਓਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਿਸਖ 
ਿਲਆ ਸੀ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚN ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਆਇਤQ 19, 20. ਆਪਣੀਆ ਂਬਰਕਤQ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲੇ 
ਸਨ। “ਪਰਤੀਤ” ਸ਼ਬਦ ਮਲੂ ਸ਼ਬਦ πείθω (ਪੇਥ  ੋ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ
“ਮਨਾਉਣਾ”। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਮੰਨ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਿਕ ਓਹ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਉਨK Q ਅੰਦਰ ਓਹ ਹਰੇਕ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਿਜਨK Q ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅੰਿਨK ਆ ਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇਅਨKO ਰ ੇ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਓਹਨQ ਦ ੇਚਾਨਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਿਧਆਇ 1 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਵਜN ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਨK Q ਦੇ ਮਨ “ਅਨKO ਰ ੇਹੋ ਗਏ” 
ਸਨ (1:21)। 2:19 ਿਵੱਚ ਨQਵ “ਅਨKO ਰ”ੇ (σκότος, ਸਕੋਟੋਸ) 1:21 ਿਵੱਚ ਿਕ3ਆ 
“ਅਨKO ਰ ੇਹੋ ਗਏ” (σκοτίζω, ਸਕੋਟੀਜ਼  ੋ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹL, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮJ . . . ਤੈਨੰੂ ਪਰਜਾ ਲਈ ਨO ਮ ਅਤੇ ਕੌਮQ 
ਲਈ ਜੋਤ ਠਿਹਰਾਵQਗਾ, ਭਈ ਤੂੰ  ਅੰਨK ੀਆ ਂ ਅੱਖQ ਨੰੂ ਖੋਲKX, ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚN ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਕੈਦ ਖ਼ਾਨO  ਿਵੱਚN, ਅਨKO ਰ ੇਬੈਿਠਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢX” (ਯਸਾਯਾਹ 42:6, 7; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦ ੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝ ੇਸਨ, ਮੱਤੀ 23:15 ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਬਆਨ ਤN ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। 
ਿਫਰ ਵੀ, ਉਨK Q ਦੇ ਕਪਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਯਸੂ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ “ਅੰਨKO  ਆਗੂਓ” (ਮੱਤੀ 23:16, 
24) ਕਿਹ ਕ ੇਉਨK Q ਦੀ ਭੰਡਣਾ ਕੀਤੀ। 
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ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਦਾਨQ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕQ ਦਾ 
ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 2:20 ਿਵੱਚ “ਨਦਾਨ” (ἄφρων, ਐਫਰੋਨ) ਲਈ 
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਓਹ 1:21, 22 ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 
“ਿਨਕੰਮ”ੇ ਅਤੇ “ਮੂਰਖ” ਤN ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ੋ ਹੈ। “ਬਾਲਕQ” (νήπιος, 
ਨO ਪੀਓਸ) ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 
“ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤN ਿਬਨQ”, ਜ ੋ ਿਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਲਕQ, ਬੱਿਚਆ ਂਜQ ਸਗN ਨੌਜਵਾਨQ ਤ ੇਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 
KJV; NIV; RSV)। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨO ਪੀਓਸ ਸ਼ਬਦ ਉਨK Q ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਆਣੇ ਸਨ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ3:1; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:13)। ਰੋਮੀਆਂ 2:20 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿਨਆਣੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਨਣ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦ ੇਸਨ—ਅਤੇ ਉਨK Q 
ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਅੰਿਨK ਆ,ਂ ਿਜਹੜ ੇਅਨKO ਰ ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਨਦਾਨQ ਅਤੇ ਬਾਲਕQ ਦੀ 
ਸ਼3ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਿਗਆਨ ਅਰ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ ੋ ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। “ਸਰੂਪ” 
(µόρφωσις, ਮੋਰਫੋਿਸਸ) ਸ਼ਬਦ µορφή (ਮੋਰਫੇ   ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜ ੋ “ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜQ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੁਭਾਅ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।38 ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇ
ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਗਆਨ ਅਰ ਸੱਚ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਸੀ। 

19 ਅਤੇ 20 ਆਇਤQ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਤੱਥQ ਨੰੂ ਜQਿਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, 
ਭਾਵX ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਨਹL ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। 
ਦੂਜਾ, ਭਾਵX ਿਕ ਏਹ ਆਇਤQ ਆਤਿਮਕ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਓਹ 
ਉਸ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਤN ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਸੀ. ਈ. ਬੀ ਕਰੈਨਫੀਲਡ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸਭ ਬਣਨਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੌਲੁਸ ਨO  19-20 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”39 

ਆਇਤQ 21, 22. ਅਿਧਆਇ 2 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਥਨQ ਦੇ ਪ3ਾਰੰਭਕ ਝਟਕੇ ਤN 
ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦQ (ਆਇਤ 17 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤN) ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਕ ੇਆਪਣੇ ਿਸਰQ ਨੰੂ ਫੇਰ ਤN ਿਹਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਭਆਣਕ ਿਸੱਟ ੇਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਵਾਕ ਿਜਹੜਾ 17 
ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 
ਤQ ਫੇਰ ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਦੂਏ ਨੰੂ ਿਸਖਾਲਦਾ ਹJ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹL ਿਸਖਾਲਦਾ? 
ਿਫ਼ਿਲਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਿਖਆ ਹੈ “ਇਸ ਤਰKQ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹJ ਿਜਵX ਤੂੰ  
ਦੂਿਜਆ ਂਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਸਖਾ^ਦਾ ਹJ?” 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਖੁੰ ਬ ਠੱਪਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲQ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨO  ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ, ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਤੇ ਿਤੰਨ ਤਰKQ 
ਦੇ ਪਾਪQ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ: ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ, ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ। 
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ਹੁਣ ਉਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ ੇਉਲਟ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦ ੇਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਬੁਿਰਆਈ। ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹJ ਭਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹJ? ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ” (κλέπτω, ਕਲੇਪਟ  ੋ) ਉਹ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਤN ਸਾਨੰੂ “ਕਲੇਪਟੋਮੇਨੀਆਕ” ਸ਼ਬਦ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਪਟ ੋਚੋਰੀ ਕਰਨਾ 
ਖੁੱ ਲKਮ-ਖੁੱ ਲKਾ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣਾ (ਇੱਕ ਬJਕ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਵQਗ) ਨਹL ਹੈ; ਇਹ ਚੁੱ ਪਚਾਪ, 
ਇਕQਤ, ਸਿਹਜੇ ਿਜਹ ੇਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਠਵQ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ” 
(ਕੂਚ 20:15)। ਿਫਰ ਵੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ 
ਲੱਭ ਲਈ ਜ ੋਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨO  ਹੈਕਲ ਨੰੂ 
“ਡਾਕੂਆ ਂਦੀ ਖੋਹ” ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 11:17)। ਫ਼ਰੀਸੀ “ਲੁੱ ਟ ਨਾਲ ਭਰ”ੇ ਹੋਏ 
ਸਨ (ਮੱਤੀ 23:25); ਓਹ “ਿਵਧਵQ ਦੇ ਘਰQ ਨੰੂ ਚੱਟ ਕਰ ਜQਦੇ ਸਨ” (ਮਰਕੁਸ 
12:40)। ਜਵਾਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨO  ਮQ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ “ਲੁੱ ਿਟਆ” ਸੀ 
ਜ ੋਉਨK Q ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 7:9-13)। 

ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ। ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹJ ਭਈ ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਨਾਹ 
ਕਰਦਾ ਹJ? CEV ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਤੁਸL ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਆਹ ਪ3ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸL ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ?” ਸਤਵQ ਹੁਕਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਤੂੰ  ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ 
ਕਰ” (ਕੂਚ 20:14)। ਸੰਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤN ਕੋਈ ਵੱਖਰ ੇ ਨਹL ਸਨ (ਵੇਖੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 5:7, 8)। ਜੇ. 
ਡਬਿਲਯੂ. ਮੈਕਗਰਵੇਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੁੰ ਡਲੀ ਨO  ਕੁਝ ਨਾਮL 
ਰੱਬੀਆ ਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।40 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ ਛਲ਼ ਜQ ਕਪਟ ਦੀ 
ਿਮਸਾਲ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 
7:53—8:11)। ਅਸL ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ “ਿਕ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ 
ਆਦਮੀ ਿਕੱਥ ੇਸੀ? ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਿਕ^ ਕੀਤਾ?” 

ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ। ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹJ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦਾ 
ਹJ? ਇਹ ਬੰਦ ਉਨK Q ਬੰਦQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦ ੇਅਸਲੀ ਪਾਠਕQ 
ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਹਾਲQਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸL ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ, 
ਲੋਕQ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਿਘਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਸਮX ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਨO  ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਹ ਉਨK Q ਦ ੇਿਦਲQ ਨੰੂ 
ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤN ਪਰਤ ੇਸਨ। ਦਰਅਸਲ, 
ਰੋਮੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਉਨK Q ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ੇਮੂਰਤੀਆਂ ਤ ੇਸਨ। ਇਸ 
ਤਰKQ ਵਾਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  
ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਕੀ ਆਪੇ ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦਾ ਹJ?” 

“ਕੀ ਆਪੇ ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦਾ ਹJ?” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕ3ਆ 
(ἱεροσυλέω, ਹੇਰੋਸੁਿਲਓ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ “ਮੰਦਰ” (ἱερόν, ਹੇਰੋਨ) 
ਲਈ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਲੁੱ ਟਦਾ” (συλάω, ਸੁਲਾਓ) ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹੇਰੋਨ 
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ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਿਵੱਤਰ [ਥQ]” ਜQ “ਪਿਵੱਤਰ [ਚੀਜ਼],” ਇਸ ਲਈ ਹੇਰੋਸੁਲੋਸ 
ਪ3ਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ “ਲੁੱ ਟਣ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋ(“ਪਿਵੱਤਰ ਥQ ਦਾ 
ਅਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ”; ਵੇਖੋ KJV) ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਪਛਲੇ ਦ ੋਸਵਾਲQ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ 
ਿਹੱਸਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸ ੇ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰKQ ਓਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
“ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦਾ ਹJ” ਵਾਕ, ਿਕਸ ੇ ਨਾ ਿਕਸ ੇ ਤਰੀਕੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੋ 
ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤN ਓਹ ਿਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦ ੇਸਨ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 
“ਤੁਸL ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਿਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ; ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸL 
ਓਪਰੇ ਮੰਦਰQ ਿਵੱਚN ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੀ [ਪੂਜਾ ਅਤੇ] ਉਪਾਸਨਾ 
ਕਰਦ ੇਹੋ।”41 

ਦੂਜ ੇ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ “ਮੰਦਰ” ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਨ 
(ਿਫ਼ਿਲਪਸ;  NLT), ਪਰ ਓਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਸਿਹਮਤ ਨਹL ਹ ੋਸਕਦ ੇਿਕ ਿਕਵX ਯਹਦੂੀਆਂ 
ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ “ਲੁੱ ਿਟਆ” ਸੀ। ਿਕ^ਿਕ ਓਪਰੇ ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕQ ਦੀ ਧਨ 
ਦੌਲਤ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਕਈ ਮੌਕ,ੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਉਨK Q ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆ ਂ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨO  ਕੀਮਤੀ ਧਾਤQ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-
ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨK Q ਧਾਤQ ਨੰੂ ਿਪਘਲਾ ਕ ੇਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਦਰQ 
ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਬਾਰੇ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਰਸੂਲQ 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:37), ਇਹ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੁੱ ਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਹੁਣੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ 
ਤN ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹL ਕਮਾ^ਦ ੇਸਨ ਿਜਸ ਤN ਓਹ ਿਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਸਨ। 
ਯਹੂਦੀ ਿਲਖਤQ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ 
ਦੇ ਪੂਜਕQ ਦ ੇਅੱਗੇ ਹੱਦ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤ ੇਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।42 ਏਹ ਸਾਰੇ ਿਦ3ਸ਼ ਸੰਭਵ ਹਨ, 
ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਮ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ “ਮੰਦਰQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ [ਣਾ]” ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ 
ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ ਨO  ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ 
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਜ ੋਜਾਜਕQ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕ ੇ“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਲੁੱ ਟਦੇ” ਸਨ (ਮਲਾਕੀ 3:8)। ਜੋਸੇਫ਼ਸ ਨO  ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਚਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਧਰਮ ਿਵੱਚN ਬਦਲ ਕ ੇਬਣੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨK Q 
ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸdਪੇ ਗਏ ਬJਗਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨO  ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨK Q 
ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨK Q ਨO  ਇਨK Q ਚੀਜ਼Q ਦੀ ਵਰਤN 
ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।43 AB ਨO  ਰੋਮੀਆਂ 2:22 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਹੱਸ ੇਦੀ ਸਾਡੇ 
ਪੜKਨ ਲਈ ਇਵX ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ, “[ਕੀ ਤੁਸL ਉਸ ਨੰੂ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲਈ ਪਿਵੱਤਰ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਤN ਿਵੱਚ ਿਲਆ^ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਕੇ ਪਿਵੱਤਰ 
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ਅਸਥਾਨ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦ ੇਹੋ]?” 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਦ ੇਹਨ ਿਕ “ਪਿਵੱਤਰ 

[ਪੁਰਖ] ਤN ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ” ਿਜਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਿਰਚਰਡ ਏ ਬੇਟਲੀ ਨO  ਸੋਿਚਆ 
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ: 

]ਪੌਲੁਸ[ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਿਘਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਉਹ ਅਪ3ਿਤਬੰਿਧਤ ਆਦਰ ਿਜਹੜਾ ਿਸਰਫ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ 
ਦੇਣ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੇ ]ਅਤ ੇਦੂਜ[ੇ ਹੁਕਮ ]ਹੁਕਮQ[ ਨੰੂ ਨਹL ਤੋੜੇਗਾ [ਕੂਚ 
20:3, 4]। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਤ ੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਤN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਦੇ ਹਨ।44 

ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: 

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣਾ” ਸ਼ਾਇਦ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼Q ਦੀ 
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤ ੇਿਨਰਾਦਰ ਵਜN ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਇਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ: “ਤੁਸL ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਤN ]ਬਚ ਕੇ[ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ਤੀ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਅਤ ੇਿਫਰ ਵੀ, ਹੋਰਨQ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਸਭ ਤN ਵੱਡੇ ਿਨਰਾਦਰ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।”45 

 ਅਸL ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹL ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਤ ੇ
ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁੱ ਚ ੇਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਤੰਨ ਸਵਾਲQ ਦੀ ਚੋਭ ਨੰੂ ਨਹL 
ਭੁੱ ਲ ਸਕਦਾ: ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਨ । ਓਹ ਕਿਹੰਦੇ ਕੁਝ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦ ੇਕੁਝ ਹੋਰ 
ਸਨ। ਉਨK Q ਨO  ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ3ਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹL ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 23. ਇਸ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ 
ਸਵਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਸੂਲੇਪਣ ਅਤੇ ਿਭਆਣਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ: ਤੂੰ  
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹJ ਕੀ ਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹJ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਘਮੰਡ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q (ਅਤੇ ਿਸਰਫ 
ਉਨK Q) ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸdਪੀਆਂ” ਗਈਆਂ ਸਨ (3:2)। ਉਨK Q ਲਈ, ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸdਿਪਆ ਜਾਣਾ “ਕੌਮ ਪ3ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਖਾਸ ਿਚੰਨK  ਸੀ।”46 ਿਫਰ 
ਵੀ, ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਮੰਟ ਇਸ ਨੰੂ 
ਤੋੜ ਿਦੰਦ ੇਸਨ! 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਿਦੱਤ ੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਹੂਲਤQ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਕੋਲ ਵੱਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 12:48; ਯਾਕੂਬ 3:1)। ਆਮੋਸ 
ਨਬੀ ਨO  ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਮJ ਧਰਤੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂ ਿਵੱਚN ਕੇਵਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਤਾ, ਏਸ ਲਈ ਮJ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡ ੇ Yਤੇ 
ਿਲਆਵQਗਾ” (ਆਮੋਸ 3:2; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਸੂਲੇਪਣ ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਨੰੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਉਨK Q ਦ ੇ
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ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਪ3ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨO  ਿਵਪਰੀਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਪ3ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹJ?” ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਜਵਾਬ ਹQ ਹੈ: “ਹQ, ਜਦN ਤੁਸL ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦ ੇ
ਹੋ, ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦ ੇਹੋ।” ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਹੀ ਸੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ 
“ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਤN ਮਾਿਪਆ ਜQਦਾ ਹੈ।”47 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨO ੜੇ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਆਇਤ 24. ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਤN ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੱਤਾ: ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ “ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕਾਰਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ”। ਇਹ ਬੰਦ ਿਜਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਸ਼ਾਇਦ ਯਸਾਯਾਹ 52:5 ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ (ਸੈਪਟੂਏਿਜੰਟ, ਜQ LXX) ਹੈ।48 
ਯਸਾਯਾਹ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 
ਿਲਿਖਆ ਿਕ^ਿਕ ਉਨK Q ਨO  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨK Q ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮX ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਪਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੋਈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਬਦਚਲਣੀ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ, ਜਦ 
ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨO  ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਬਾਰ ੇਿਲਿਖਆ;49 ਪਰ ਦਵੋQ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਨੰਿਦਆ ਹੀ ਸੀ। 
ਸੈਨQ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰKQ, ਨa ਿਤਕ ਔਗੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈ ਕ ੇਆਇਆ।50 
ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ ਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ . . . ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ
ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਚਾਲਚਲਨ ਤN ਪਰਖਦੀਆ ਂਸਨ। ਚੰਗਾ ਮਨੱੁਖ, ਚੰਗਾ ਦੇਵਤਾ; ਬੁਰਾ 
ਮਨੱੁਖ, ਬੁਰਾ ਦੇਵਤਾ । . . .”51 

ਯੁਗQ ਤN, ਪ3ਭੂ ਦੇ ਸਭ ਤN ਬੁਰੇ ਵੈਰੀ ਬੇਰਿਹਮ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹL, ਸਗN 
ਸਮਰਪਣਹੀਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਰੁਡਯਾਰਡ ਿਕਪਿਲੰਗ ਨO  ਿਤੱਖ ੇਕਿਵਆਤਮਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤN ਭੈੜਾ ਜਖ਼ਮ 
ਦੇਵੇਗਾ।”52 ਜਦN ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ, ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ 
ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇਮਨQ ਿਵੱਚ ਅਪਮਾਨ ਨਹL ਸੀ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦN 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਉਹੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਿਗਆ। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਦੋਸ਼ ਮੜKਨ ਦੀ ਚਰਮ 
ਸੀਮਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਨਾਲN ਚੰਗ ੇਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਓਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ! 
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ਿਦਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੰ ਨਤ (2:25-29) 
25ਸੁੰ ਨਤ ਤN ਤQ ਲਾਭ ਹੈ ਜ ੇਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਤੁਰX ਪਰ ਜ ੇਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ 

ਹੋਵX ਤQ ਤੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ ਅਸੁੰ ਨਤ ਹੋ ਗਈ। 26ਉਪਰੰਤ ਜ ੇ ਅਸੁੰ ਨਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ 
ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਤQ ਕੀ ਉਨK Q ਦੀ ਅਸੁੰ ਨਤ ਸੁੰ ਨਤ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? 27ਅਤੇ 
ਿਜਹੜ ੇਸੁਭਾਉ ਤN ਅਸੁੰ ਨਤੀ ਹਨ ਜ ੇਓਹ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤQ ਕੀ ਓਹ ਤੈਨੰੂ ਿਜਹੜਾ 
ਿਲਖਤQ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਦੇ ਹੁੰ ਦ ੇਸੁੰ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹJ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ? 
28ਿਕ^ ਜ ੋਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਿਜਹੜਾ ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰ ਨਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ 
ਮਾਸ ਦੀ ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। 29ਸਗN ਯਹੂਦੀ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅੰਦਰN ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਉਹੋ 
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਿਜਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਨੱੁਖQ 
ਵੱਲN ਨਹL ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਉਨK Q ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼Q ਿਵੱਚN ਜ ੋਉਨK Q ਦ ੇਯਹੂਦੀਪਣ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ, 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਦ ੋਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN Yਪਰ ਰੱਖਦ ੇਸਨ। ਪਿਹਲਾ 
ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 3:1, 2)। ਰੋਮੀਆਂ 
2:17-24 ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਿਕਵX ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਓਹ 
“ਸ਼ਰਾ Yਤੇ” ਆਸਰਾ ਰੱਖਦ ੇਸਨ (2:17)। ਉਨK Q ਨੰੂ “ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚN ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ” ਸੀ 
(2:18)। ਓਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਸਨ ਿਕ ਉਨK Q ਕੋਲ “ਿਗਆਨ ਅਰ ਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜ ੋ
ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਹੈ” (2:20)। ਇਸ ਤਰKQ ਓਹ “ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ” ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ (2:23)।  

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜ ੋਉਸ ਦ ੇਯਹੂਦੀਪਣ ਨੰੂ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁੰ ਨਤ। ਇਹ ਿਵਧੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼Q ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦ ੇ ਬਚ ੇ 2 
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸੁੰ ਨਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਵੱਲ ਮੋਿੜਆ। 

ਆਇਤ 25. 2:25-29 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਉਲਟ ਜ ੋਰੱਬੀਆ ਂ
ਨO  ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਿਨਰਾ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ 
ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਬਣਦਾ। ਉਸ ਨO  ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੁੰ ਨਤ ਤN ਤQ ਲਾਭ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਲਾਭ ਿਦੱਤ ੇਸਨ (ਵੇਖੋ 
3:1, 2)। ਿਕ^ਿਕ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁੰ ਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 
ਸੀ। 

“ਸੁੰ ਨਤ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (περιτοµή, ਪੇਰੀਟੋਮ   ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਿਕ3ਆ “ਕੱਟਣਾ” (τέµνω, ਟਮੇਨg   ) ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪਰੂਵਸਰਗ ਨਾਲ ਜੜੋਦਾ ਹ ੈਿਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਚਾਰ ੇਪਾਸ”ੇ (περί, ਪਰੇੀ ) । ਇਸ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਗਲ਼ੋ 
ਕੱਟਣਾ।”53 ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਰਕਮਿਸਸ਼ਨ” ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ (ਸਰਕਮ [“ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ”] ਨਾਲੇ ਸਾਇਜ਼ [“ਕੱਟਣਾ”])। ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵQ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖੱਲੜੀ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੀ ਪ3ਿਕ3ਆ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 17:11; ਕੂਚ 4:25)। 
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ਯਹੂਦੀ ਮQ-ਿਪਉ ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨO ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤN 
ਕਦ ੇਨਹL ਥੱਕ:ੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਤੂੰ  ਅਰ 
ਤੇਰ ੇ ਿਪੱਛN ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਪੀੜKੀਆ ਂਤਾਈ।ਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨO ਮ ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਅਰ ਤੇਰ ੇ ਿਪੱਛN ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸL ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚN ਹਰੇਕ 
ਨਰ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸL ਆਪਣ ੇਬਦਨ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO ਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ 
ਅੱਠQ ਿਦਨQ ਦ ੇਨਰ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਪੀੜKੀh ਪੀੜKੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ. . .” (ਉਤਪਤ 17:9-12)। 

ਸੁੰ ਨਤ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਅਤ ੇਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਚਕਾਰ “ਨO ਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ” ਸੀ। ਰਮੋੀਆ ਂ4:11 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਅਤੇ ਉਹ 
ਸੁੰ ਨਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ . . . ਉਹ ਦੀ 
ਿਨਹਚਾ ਤN ਹੋਇਆ ਸੀ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦ ੇਸਮX ਤN ਹੀ ਸੁੰ ਨਤ ਤ ੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣQ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵਜਾਤ ਲੜਿਕਆਂ ਦੀ 
ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ।54 ਸੁੰ ਨਤ “ਇੱਕ ਚੀਰ ਫਾੜ 
ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਯਹੂਦੀ [ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਿਵਅਕਤੀ] ਹੋਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।” ਇਹ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤN ਿਨੱਜੀ ਿਚੰਨK  ਹੈ” (2:25; MSG; Phillips)। ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ 
ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਸੁੰ ਨਤੀ” ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ “ਅਸੁੰ ਨਤੀ” ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ 
(ਵੇਖੋ 3:30)। 

ਯਹੂਦੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੁੰ ਨਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਬੀਆ ਂਦੀਆਂ ਅਪ3ੇਿਰਤ ਕਹਾਵਤQ ਿਵੱਚ 
ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਿਜੰਨO  ਵੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨK Q ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਹੈ”55; “ਸੁੰ ਨਤ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਨਰਕ ਤN ਬਚਾਵੇਗੀ”56; “ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਰਕ ਨੰੂ ਨਹL ਵੇਖੇਗਾ।”57 ਏਹ ਲਤੀਫ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਜQ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰKQ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਿਵਅਕਤ ਨਹL ਕਰਦ ੇ
ਹਨ; ਓਹ ਐਵX ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਪ3ਭੂ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜQਦਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਅਦ ਿਕ ਸੁੰ ਨਤ ਤN ਤQ ਲਾਭ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ 
ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ: ਜ ੇਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਤੁਰX। ਸੁੰ ਨਤ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤ 
ਨਹL ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਨO ਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਿਜਸ ਨO  ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨO ਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:3)। ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਸੁੰ ਨਤ ਨੰੂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। 

ਜ ੇਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ “ਸ਼ਰਾ Yਤੇ ਤੁਰਨ” ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤQ 
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ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਪਰ ਜ ੇਤੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵX ਤQ ਤੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ 
ਅਸੁੰ ਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ: 
“ਅਸੁੰ ਨਤੀ” ਬਣਨਾ ਉਨK Q ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤN ਬਾਹਰ ਸੀ! ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪੌਲੁਸ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੀ 
ਉਲਟੀ ਪ3ਿਕ3ਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਬਲਿਕ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ 
ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਨK Q ਦ ੇਨO ਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਸੀ ਕਰਦ,ੇ ਓਹ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ 
ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਵX ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਨO ਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹL ਸੀ ਿਮਿਲਆ 
(ਵੇਖੋ NIV)। 

ਇਹ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹੈ ਜਦN ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਸਮX ਕਈ 
ਵਾਅਦ ੇਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਿਨਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ 
ਉਸ ਦਾ ਕਦ ੇ ਿਵਆਹ ਹੀ ਨਹL ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦN 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸ ੇ ਕਰਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇ ਕਰਾਰ ਤ ੇ
ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪ3ਭੂ 
ਨਾਲ ਨO ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 

ਆਇਤ 26. ਜੇਕਰ “ਸੁੰ ਨਤੀ” “ਅਸੁੰ ਨਤੀ”  ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤQ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ 
ਸੀ ਿਕ “ਅਸੁੰ ਨਤੀ” ਨੰੂ “ਸੁੰ ਨਤੀ” ਵਜN ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਉਪਰੰਤ ਜ ੇਅਸੁੰ ਨਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 
ਤQ ਕੀ ਉਨK Q ਦੀ ਅਸੁੰ ਨਤ ਸੁੰ ਨਤ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

“ਅਸੁੰ ਨਤੀ” ਦਾ “ਸੁੰ ਨਤ” ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ KJV)। 
ਅਸL ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ 25 ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਸੁੰ ਨਤ” ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਨਾਲ ਉਪਸਰਗ (α, ਆ) ਜੋੜ ਕ ੇਇਸ ਤN “ਅਸੁੰ ਨਤ” ਵਾਸਤ ੇਸ਼ਬਦ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (ἀκροβυστία, ਏਕਰੋਬਸਟੀਆ) ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੱਲੜੀ 
[ਹੋਣਾ]।”58 

 ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਅਸੁੰ ਨਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ “ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ”ਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਵਾਦਤ ਿਕਿਰਆ “ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ” (φυλάσσω, ਫੁਲਾਸੋ) ਦਾ 
ਅਰਥ ਹ ੈ“ਬਚਾਉਣਾ,” “ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ . . . ਸੰਭਾਲਣਾ।”59 ਇੱਥ ੇਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ,ੈ ਸ਼ਰਾ 
ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਤN “ਬਚਾਉਣਾ,” ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦ ੇ ਿਸਧQਤQ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ।60 
“ਿਬਧੀਆ”ਂ ਸ਼ਬਦ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦੇ ਸ਼ਬਦQ ਦ ੇਬਹੁਮੁਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚN δικαίωµα 
(ਿਡਕਾਏਓਮਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਕਰਕੇ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ;  NKJV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਧਾਰਿਮਕ ਿਬਧੀਆ”ਂ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਆਇਤQ ਪਿਹਲQ, ਅਸL ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਿਬਆਨ ਪਿੜKਆ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ “ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਉ ਤN ਸ਼ਰਾ ਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ” (2:14)। ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ ਿਮਲੀ, ਪਰ ਉਨK Q ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ 
ਦਾ ਬੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਉਨK Q ਵਰਗੇ ਨa ਿਤਕ ਿਸਧQਤQ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦ ੇਸਨ ਜ ੋਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰ ਨਤ 
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ, ਉਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: 
“ਉਪਰੰਤ ਜ ੇ ਅਸੁਨੰਤੀ ਲੋਕ [ਸੁਭਾਉ ਤN] ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ ਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 
[ਹਾਲQਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ] ਤQ ਕੀ ਉਨK Q ਦੀ ਅਸੁੰ ਨਤ ਸੁੰ ਨਤ ਨਾ 
ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?” “ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ λογίζοµαι (ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਇ) ਤN 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਜQ “ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”61 NCV 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਓਹ ਉਸ ਤਰKQ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਵX ਸ਼ਰਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, 
ਇਹ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਉਨK Q ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਸਟੌਟ ਨO  ਦੋ ਸਰਲ ਸਮੀਕਰਨQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ 
ਦਾਅਵੇ ਿਦੱਤ:ੇ62 

ਸੁੰ ਨਤ - ਆਿਗਆਕਾਰੀ = ਅਸੁੰ ਨਤ 
ਅਸੁੰ ਨਤ + ਆਿਗਆਕਾਰੀ = ਸੁੰ ਨਤ 

ਏਹ ਧਾਰਨਾਵQ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਿਕੰਨੀਆ ਂਝਟਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆਂ! ਿਫਰ ਵੀ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਹਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਬਆਨQ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 27. ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇ ਸੁਭਾਉ ਤN 
ਅਸੁੰ ਨਤੀ ਹਨ ਜ ੇਉਹ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ । . . . “ਸੁਭਾਉ ਤN” ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਿਜਹੜਾ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ (ἐκ φύσως, ਏਕ ਫੁਸੀਓਸ) ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਸੁਭਾਅ ਤN” ਕਿਹ ਕ ੇਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। 
ਅਸੁੰ ਨਤੀ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਉਨK Q ਦੀ “ਸੁਭਾਵਕ” ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਨ—ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਨO  ਜਨਮ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ 
“ਪਾਲਨਾ” 21 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਪਾਲਨਾ” ਤN ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ 
τελέω (ਟੇਲੇਈਓ) ਸ਼ਬਦ ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ τέλος (ਟੇਲੋਸ, “ਅੰਤ”) ਦਾ ਸਮਜਾਤੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ ਕਰਨਾ”63 KJV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ” ਹੈ। ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ [ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦ ੇਕੋਲ 
ਨਹL ਸੀ] ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵQ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜੰਦਗੀ 
ਗੁਜਾਰ ਕ,ੇ ਉਨK Q ਨO  ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਮਕਸਦQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਆਿਖਆ, ਤQ ਕੀ ਓਹ ਤੈਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਿਲਖਤQ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਦ ੇਹੁੰ ਦ ੇਸੁੰ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ 
ਵਾਲਾ ਹJ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ? “ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤQ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਕਲੌਤ ੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (γράµµα, ਗਰਾਮਾ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ 
ਿਜਹੜਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”64  NIV, RSV ਅਤ ੇNKJV ਿਵੱਚ “ਿਲਖਤੀ ਨO ਮਾਵਲੀ” ਹੈ। 
ਸੰਦਰਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਉਿਚਤ ਿਨਆਈ ਂਸਮਝਦ ੇਸਨ (ਵੇਖੋ 2:1, 3), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਜਨK Q ਨO  ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨK Q ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ  “ਿਨਆ^” (κρίνω, 
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ਕਰੀਨg ) ਕਰਨਗੀਆ ਂ ਿਜਨK Q ਨO  ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ! “ਿਨਆ^ . . . ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਅਿਸੱਧ ੇ
ਿਨਆ^ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ”65—ਸਗN ਿਜਵX ਨੀਨਵਾਹ ਦ ੇ ਲੋਕ ਉਨK Q ਦਾ “ਿਨਆ^” 
ਕਰਨਗ ੇਿਜਨK Q ਨO  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 12:41)। 

ਆਇਤ 28. ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮੂਲ ਿਬਆਨ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ “ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ” ਨੰੂ ਮੁੜ ਤN ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ 
ਆਇਤ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਕ^ ਜ ੋਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਿਜਹੜਾ ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। 
ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਸਲੀ ਯਹਦੂੀ” (ਵੇਖ ੋRSV; AB; TEV;  LB; CEV; CJB) ਜQ 
“ਸੱਚਾ ਯਹੂਦੀ” (ਵੇਖੋ  NEB;  NCV; Phillips) ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦ ੇਹਨ। “ਿਵਖਾਵੇ 
ਮਾਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦQ (ἐν τῷ φανερῷ, ਏਨ ਟੋਇ ਫਨO ਰੋਇ) ਤN ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੁੱ ਲKੇ ਿਵੱਚ,” ਉਹ ਜ ੋਵੇਿਖਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AB 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕQ ਿਵੱਚ,” ਜਦ ਿਕ ਮੈਕੋਰਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ 
“ਿਦ3ਸ਼।” ਇਹ ਉਨK Q ਰੀਤQ ਅਤੇ ਰਸਮQ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਿਵਖਾਿਵਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਹਰੇਕ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਸਨ। 

ਨਾ ਉਹ ਸੁੰ ਨਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। “ਿਵਖਾਵੇ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤN ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤN “ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। “ਮਾਸ ਦੀ 
ਿਵਖਾਵੇ ਮਾਤਰ” ਦੀ ਬਜਾਇ,  NIV ਿਵੱਚ “ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ” ਹੈ। 

ਆਇਤ 29. ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਿਵਖਾਵੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਬਣਾ^ਦੇ 
ਸਨ ਤQ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ^ਦੀ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਸਗN ਯਹੂਦੀ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਅੰਦਰN ਹੋਵੇ।   “ਅੰਦਰN” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦQ (ἐν τῷ κρυπτῷ, ਏਨ 
ਟੋਇ ਕਰੁਪਟ)ੋ ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ” ਿਜਹੜਾ 
ਵੇਿਖਆ ਨਹL ਜਾ ਸਕਦਾ।66 ਮੈਕੋਰਡ ਿਵੱਚ “ਅਣਿਡੱਠ” ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। 
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹL ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਕਦ ੇਸੁਿਣਆ 
ਨਹL ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇ ਲੇਖਕQ ਨO  “ਿਦਲQ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ” ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਵੇਖੋ ਲੇਵੀਆਂ 26:41; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:6; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 9:25, 26; ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 
44:7, 9)। ਮੂਸਾ ਨO  ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਮਨQ ਦੀਆਂ ਖੱਲੜੀਆਂ 
ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਹਾਠO  ਨਾ ਬਣੋ” (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:16)। ਿਯਰਿਮਯਾਹ 
ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ: “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ 
ਿਦਲ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਲਹਾਓ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੱੁਖੋ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇਵਾਿਸਓ! ਮਤ ੇਮੇਰਾ 
ਗੁੱ ਸਾ ਅੱਗ ਵQਙ ੁ ਭੜਕ YਠO , ਉਹ ਬਲ YਠO  ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਰਤੂਤQ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ” (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 4:4)। 

ਸਰੀਰਕ ਸੁੰ ਨਤ ਖੱਲੜੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ “ਆਲੇ-ਦੁਆਿਲh ਕੱਟਣਾ” ਸੀ। ਆਤਿਮਕ 
ਸੁੰ ਨਤ ਿਦਲ ਿਵੱਚN ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, “ਕੱਟ ਕ ੇਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ”—ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹ ਨੰੂ, 
ਤQ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦ ੇਪ3ਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਸਰੀਰਕ 
ਸੁੰ ਨਤ ਿਵੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਿਵੱਚ 
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“ਆਤਿਮਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 
ਿਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰ ਨਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 27 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, 

“ਿਲਖਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਿਲਖਤ” ਹੈ। NIV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ “ਿਲਿਖਤ ਨO ਮਾਵਲੀ।” ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

“ਿਲਖਤ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਆਤਮਾ” (πνεῦµα, ਿਨਉਮਾ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਆਮ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਜ ੋਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ 
“spirit” ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਅੱਖ਼ਰ “S” ਜQ ਛੋਟੇ ਅੱਖ਼ਰ “s” ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਕੁਝ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਜ ੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੀ ਿਮਸਾਲ KJV ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ ਸੋਧੇ ਗਏ 
ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: KJV ਿਵੱਚ “spirit” ਹੈ, ਜਦ ਿਕ NKJV ਿਵੱਚ 
“Spirit”। 

 ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖ਼ਰ “s” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤQ 
ਸ਼ਾਇਦ RSV ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਅਸਲੀ ਸੁੰ ਨਤ ਿਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 
ਆਤਿਮਕ ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਾਬਿਦਕ [ਇਹ ਖੱਲੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੱਟਣਾ ਨਹL ਹੈ]” (ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਵੱਡ ੇਅੱਖ਼ਰ “S” ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਤQ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕਾਰਜ 
ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਕਾਰਜ। (ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ, “ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਸੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਿਵੱਚ।” ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਨਵX ਨO ਮ ਦਾ ਿਸਧQਤ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ 
ਦਾ।67) ਯੂਜੀਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨO  ਇਹ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ 
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤ ੇਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਜ ੋਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ” (MSG)। 

 ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵX ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “spirit” ਨੰੂ ਵੱਡ ੇ“S” 
ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ ਜQ ਭਾਵX ਛੋਟੇ “s” “ਨਾਲ, ਦੋਵQ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਭਾਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵX ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ 
ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਤQ ਦੀ ਿਵਵੇਕੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਅਸਲ ਿਵਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਛੁੱ ਟ 
ਜQਦਾ ਹੈ।”68 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਿਦਲ 
ਤN ਅਛੂਤਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਤQ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਿਵਅਰਥ ਸੀ। 

 ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ, ਿਜਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਨੱੁਖQ ਵੱਲN ਨਹL ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਓਹ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹL ਸਕਦਾ: ਿਦਲ ਦੀ 
ਸੁੰ ਨਤ (ਵੇਖੋ 1 ਸਮੂਏਲ 16:7)। ਿਜਹੜ ੇ ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ“ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹL, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਲਈ” ਜੀ^ਦੇ 
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ਹਨ (2:29; Phillips)। 
 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ 29 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ 

ਿਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਯਹੂਦੀ” ਨਾਮ “ਯਹੂਦਾਹ” ਤN ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨO  “ਸੋਭਾ” ਦ ੇ
ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 29:35; 49:8)। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ 
“ਯਹੂਦੀ” ਨੰੂ “ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ” ਵਜN ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦN ਤੱਕ “ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ” 
ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਨਹL ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਮਨੱੁਖQ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੋਭਾ।  

ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ੈ(2:1-11) 
ਰੋਮੀਆਂ 2 ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂ ਪੰਜ ਆਇਤQ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (2:1-3) ਅਤੇ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ (2:4, 5) ਦਾ 
ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪ3ਭੂ 
“ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ” (2:6), “ਹਰੇਕ ਜਾਨ” (2:9), “ਹਰੇਕ” (2:10), ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵQ (2:10, 11) ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ। ਜਦN ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਿਨਆ^ ਦ ੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ Yਤੇ ਬੈਠO ਗਾ, “ਸਭ ਕੌਮQ ਉਹ ਦ ੇਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ” (ਮੱਤੀ 
25:32; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਮੁਰਦੇ, ਕੀ ਵੱਡ ੇਕੀ ਛੋਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਗੇ 
ਅਤੇ ਸਭਨQ ਦਾ “ਿਨਆ^ . . . ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ” ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12, 13; ਵੇਖੋ RSV)। 

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ, ਿਜਸ ਤN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰKQ ਜਾਣੂ ਹਨ, “ਇੱਕ ਮਹਾਨ 
ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ” ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,  
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; 
ਜਦN ਸੰਤQ ਨੰੂ ਅਤ ੇਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਜ ੇਅਤ ੇਖੱਬ ੇਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਕੀ ਤੁਸL ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?  
ਕੀ ਤੁਸL ਿਤਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸL ਿਤਆਰ ਹੋ? 
ਕੀ ਤੁਸL ਿਨਆ^ ਦ ੇਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ? 

ਆਖ਼ਰੀ ਟੱਪੇ ਿਵੱਚ ਏਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: 

ਇੱਕ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,  
ਇੱਕ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ;  
ਜਦN ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੀ ਦੰਡ ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਸੁਣੇਗਾ,  
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“ਚਲਾ ਜਾਹ, ਮJ ਤੈਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣਦਾ,” 
ਕੀ ਤੁਸL ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?69 

ਅਸL ਨਹL ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਦਨ ਕਦN ਆਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:36)। ਅਸL ਿਸਰਫ 
ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ ਇਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲK ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਨO ੜੇ ਹੈ! 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨO  ਿਕਹਾ, “. . . ਮਨੱੁਖQ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛN ਿਨਆ^ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27)। 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਥੈਨO  ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕQ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  “ਇੱਕ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾ 
ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 17:31)। ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਅਸQ ਸਭਨQ ਨO  ਮਸੀਹ ਦ ੇਿਨਆ^ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:10)। ਇਤਹਾਸ ਬੜੀ ਬੇਿਰਹਮੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦN ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸL ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ? 

ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ (2:1-3) 
 ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕQ ਵੱਲN ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ: “ਅਸL 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਹQ ਿਕ ਅਸL ਉਨK Q ਿਭਆਨਕ ਪਾਪੀਆ ਂਵਰਗੇ ਨਹL ਹQ ਿਜਨK Q ਦਾ ਹੁਣੇ ਿਜਹ ੇ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਤN ਿਭੰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ! 
ਇਸ ਲਈ ਅਸL ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲN ਚੰਗ ੇਹQ!” ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ “ਚੰਗ ੇ ਲੋਕ” ਹੋਣ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਾਰੇ ਿਵਦਰੋਹ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹL ਲJਦ ੇ. . . ਗੁਆਚੇਪਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨa ਿਤਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨa ਿਤਕਤਾ ਪ3ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਵਦਰੋਹ ਵਰਗਾ ਨਹL ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਬੇਦਾਗ 
ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦ ੇਹੇਠQ ਇੱਕ ਹਨO ਰਾ ਅਤ ੇਪਛਤਾਵੇ ਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਸ਼ਿਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ [ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:25-28].70 

ਿਕਸ ੇਦੂਜ ੇਦੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰKQ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ! “ਜਦN ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਗੱਲ 
ਆ^ਦੀ ਹੈ ਤQ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ!” 

NLT ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਆਇ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰKQ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ‘ਤੁਸL ਿਕੰਨO  ਿਭਆਨਕ ਲੋਕQ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹੋ!’ ਪਰ ਤੁਸL ਵੀ ਓਨO  ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋ!” 
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ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਦ3ੜਤਾ (2:1) 
ਿਦ3ੜ ਰਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! ਸਾਡਾ ਪ3ਭੂ ਿਦ3ੜ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8, ਯਾਕੂਬ 

1:17), ਪਰ ਅਸL ਅਕਸਰ ਿਦ3ੜ ਨਹL ਹੁੰ ਦੇ। ਅਸL ਉਨK Q ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ 
ਿਜਹੜ ੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ” ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤN 
ਕਰਦ ੇਹਨ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ3:16, 17; 6:19), ਜਦ ਿਕ ਅਸL ਆਪਣੇ ਸਰੀਰQ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹQ’71 ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੰੂਨ ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਨੀਵL 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਜਵX ਿਕ ਜਾਲਸਾਜ਼Q ਅਤੇ ਕਾਤਲQ ਵਜN, ਜਦ ਿਕ ਓਹ ਆਪ 
ਟਰੈਿਫਕ ਿਨਯਮQ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਂਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹL ਸੋਚਦੇ (ਵੇਖੋ 13:1-5)। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਬJਕQ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਓਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਟੈਕਸ ਿਵੱਚN ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤN ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹL ਿਝਜਕਦ ੇ(ਵੇਖੋ 13:6, 7)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤQ 
ਸਗN ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕQ ਦੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦ ੇਹਨ।72 ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨੰੂ 
ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 
7:3-5; 23:24)!  

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਸਨ ਿਕ^ਿਕ ਦੂਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਲਈ 
ਉਨK Q ਦੀ “ਕਾਬਲੀਅਤ” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਪਾਪ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਸਕਦ ੇਸਨ। 
ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਓਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਤN ਜਾਣੂ ਸਨ ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ। ਿਕ^ਿਕ ਏਹ ਗੱਲQ ਸੱਚ ਸਨ, ਆਤਮ-ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਨ 
ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀਪਣ ਤN ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਕੀ ਅਸL ਦੰਡ ਤN ਬਚ ਿਨੱਕਲQਗ?ੇ (2:3) 
ਰੋਮੀਆਂ 2:3 ਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱ ਕਵQ ਹੈ: “ਭਲਾ ਤੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਦਾ 

ਹJ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੰਡ ਤN ਬਚ ਿਨੱਕਲXਗਾ?” ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੱੁਖੀ ਦੰਡ ਤN ਬਚ 
ਿਨੱਕਲਦ ੇਹਨ। ਉਨK Q ਦੇ ਜੁਰਮQ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹL ਲੱਗਦਾ, ਜQ ਓਹ ਫੜ ੇਨਹL ਜQਦੇ। ਜ ੇ
ਓਹ ਫੜ ੇਜQਦੇ ਹਨ, ਤQ ਓਹ ਕੋਈ ਮਿਹੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲJਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਕੋਈ 
ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਲਾ ਕ ੇਛੁਡਾ ਲJਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਉਨK Q ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜQਦੀ ਹੈ, ਤQ ਓਹ ਜੇਲK 
ਿਵੱਚN ਹੀ ਭੱਜ ਜQਦੇ ਹਨ। ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਬੀ ਿਨਆ^ ਤੇ ਲਾਗ ੂਨਹL 
ਹੁੰ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਅਿਜਹਾ ਨਹL ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:13) 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਿਨਆ^ ਦੇ ਿਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
20:12)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਚਨ ਿਵੱਚ “ਕਮੀਆ”ਂ ਨਹL ਹਨ (ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 18:30) ਅਤੇ 
ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਕੈਦ ਅਰਥਾਤ ਨਰਕ ਤN ਬਚ ਿਨੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ 
ਨਹL ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 9:44; ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 16:26)।  

ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ: ਿਨਆ^ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜੰਨO  ਵੀ 
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ਮਨੱੁਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ Yਥੇ ਹੋਣਗੇ । ਮJ Yਥੇ ਹੋਵQਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰKQ ਤੁਸL ਵੀ 
Yਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਨਆ^ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤN ਕੋਈ ਬਚ ਨਹL ਸਕਦਾ! 

ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ (2:4) 
ਉਸ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਫਸ ੇਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ . . . ਜQ ਿਕਸ ੇਜਾਤੀਸੂਚਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤ ੇ
ਹੱਸਦਾ ਹੈ . . . ਜQ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ . . . ਜQ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਹ ਸਭ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਕ ੇਤ ੇਅਚਾਨਕ ਨਹL 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤ ੇਅਕਾਸ਼N ਕੋਈ ਿਬਜਲੀ ਨਹL ਿਡੱਗਦੀ। ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ 
ਅਸਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਇਸ ਿਵੱਚN ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਜ ੇਅੱਜ ਅਸL ਿਜ਼ੰਦਾ ਹQ ਅਤੇ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹQ ਤQ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਆਓ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ 
ਜਾਣੀਏ (ਰੋਮੀ. 2:4; KJV)। ਬਲਿਕ, ਆਓ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਪ3ਗਟਾਿਵਆਂ 
ਤN ਤੌਬਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋਈਏ!  

“ਕ3ੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ” (2:5) 
ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜ ੋਭਿਵੱਖ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ: 

“ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮX ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠO  ਕਰ ਕ ੇ ਰੱਖਣਾ।” ਕ3ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਕ3ੋਧ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮX ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੰਮ ਭਰ ਕ ੇਰੱਖਣ ਦ ੇਬਰਾਬਰ 
ਹੈ। ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜ ੋਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਿਰਆ ਵੀ ਸੀ! 

ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਕ^? (2:6-11) 
ਸਟੌਟ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਿਸਧQਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕ^ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਨਆ^ ਸਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: 

 . . . ਿਨਆ^ ਦਾ ਿਦਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। . . . 
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜਨਤਕ ਮੌਕਾ, ਿਜਸ ਤ ੇਇੱਕ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇੱਕ 
ਜਨਤਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤ ੇ
ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ ਪ3ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਜਨਤਕ ਪ3ਮਾਣ ਿਜਹੜਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਿਜਹੜ ੇਅਸL ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਕਰਿਦਆਂ 
ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।73 
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ਭਾਵX ਅਸL ਸਟੌਟ ਦ ੇਇਸ ਿਦ3ਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈਏ ਜQ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸL ਇਸ 
ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ 
ਿਨਆ^ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਿਨਆ^ ਦਾ ਸਭ ਤN ਉਿਚਤ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ 
ਿਨਆ^ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ; ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆ^ 
ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਨਆ^ ਉਸ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ3ਮਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ (2:6-8) 
ਸਮੱਿਸਆ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 6 ਤN 8 ਆਇਤQ ਨੰੂ ਜੇਕਰ ਉਨK Q ਦ ੇਹੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲਈਏ, ਤQ ਿਨਰਾ ਉਸੇ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋਬਾਈਬਲ ਦ ੇਇਹੋ ਿਜਹ ੇ
ਹੋਰ ਬੰਦQ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਬਆਨ 
ਿਵਵਾਦਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਨK Q ਲਈ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇਇਹ ਿਸਖਾ^ਦ ੇਹਨ 
ਿਕ “ਅਸL ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ” ਹQ ਅਤੇ ਕੰਮQ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹL ਹੈ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਟੱਪਣੀਕਾਰQ ਨੰੂ 
ਿਵਆਕੁਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਜਾਣੂ (ਸਗN 
ਦਰਦ ਭਰ ੇਢੰਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ) ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਸਾਡੇ ਕੰਮQ ਰਾਹL 
ਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹL ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ 
4:1-8; 11:6)। 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਬਹੁਤੇ, ਿਜਹੜ ੇ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦ ੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਤੱਖ ਅਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਅਨੁਰੂਪ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਿਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਪ3ੇਿਰਤ 
ਲੇਖਕQ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 8 ਤN 11 ਅਿਧਆਵQ 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਿਹਲQ ਤN ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ 
ਪ3ਗਟਾਿਵਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ। ਉਸ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਸੂਲ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦN ਮJ ਅਤੇ ਤੁਸL 8 ਅਿਧਆਇ ਪੜKQਗ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 
ਜੱਦੋਜ਼ਿਹਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ 
ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਪਿਹਲQ ਤN ਿਕਵX ਠਿਹਰਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੋ ਧਾਰਨਾਵQ ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹL ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨO  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਭੂਤਾ ਤ ੇਅਤੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ—
ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹL ਿਕਹਾ। 

ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ “ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਢੁੱ ਕਵQ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਤਨ ਕਈ ਵਾਰ 
ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾ^ਦ ੇਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਝਾਰਤ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਓਹ ਸਾਰੇ ਟੁਕਿੜਆ ਂਨੰੂ ਇਕੱਠO  ਨਹL ਕਰ ਪਾ^ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
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ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥQ ਤ ੇਿਫੱਟ ਨਹL ਬੈਠਦਾ 
ਤQ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠg ਕ-ਠg ਕ ਕ ੇਿਫੱਟ ਿਬਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪ3ਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦਆਂ, 2:6-8 ਿਵੱਚ, ਦੰਡ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਨK Q ਆਇਤQ ਨੰੂ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ 
ਕ,ੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੰਦ ਨੰੂ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 
ਇਹ ਬੰਦ ਿਸਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 7 ਅਤੇ 10 ਆਇਤQ ਯਕੀਨਣ ਮੁਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆ ਂਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ “ਕਰਨੀਆ”ਂ ਓਹ 
ਹਨ ਜ ੋਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤੇ ਛੱਡ 
ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਿਬਨQ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤ ੇਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵX 
(ਿਕਸ ਆਧਾਰ ਤ)ੇ “ਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਿਨਆ^ ਹੁੰ ਦਾ” ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਨੀਆ ਂ ਿਨਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ 
ਿਕਸ ੇਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹL ਹਨ। ਇਸੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ3ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਜ ੋ
ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਮJ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹQ ਿਕ ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮJ 
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹQ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੀ ਇੰਨO  ਚੰਗ ੇ ਕੰਮ ਨਹL ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿਜਨK Q ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਪ3ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈਨੰੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਏਹ ਿਨਸ਼ਾਨO  ਜQ ਟੀਚੇ ਸਨ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਨਆ^ ਦ ੇਿਦਨ ਦੀ 
ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮQ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵQ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਕ^ ਜ ੋਅਸQ ਸਭਨQ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਆ^ 
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਜ ੋਕੁਝ ਉਸ ਨO  ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 
ਭਾਵX ਭਲਾ ਭਾਵX ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ” (2 
ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:10), ਤQ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੁਟਕਾਰ ੇਦੀ ਅਸੰਭਵ ਪ3ਣਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਦN ਮਸੀਹ ਨO  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ “ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ 
ਕਰਨੀ ਮੂਜਬ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 16:27), ਕੀ ਉਸ ਨO  ਿਸਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ? 2:6 ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਬੰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਦਯਾ” 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਜਦN ਪ3ਭੂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ “ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂ ਅਨੁਸਾਰ” ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 
62:12)। 

ਜੇਕਰ 4 ਤN ਲੈ ਕ ੇ 10 ਆਇਤQ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਕਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈਆ ਂਜQਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤQ ਅਸL ਬੁਰਾ ਨਹL ਬਲਿਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਦਮਦਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 
ਵਜN ਲਵQਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਸੀ? ਉਸ 
ਨO  ਹੁਣੇ ਿਜਹ ੇਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਉਨK Q ਪਾਪQ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨK Q 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਹ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦੇ ਸਨ। ਉਨK Q ਦ ੇਗੁਨਾਹ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, 



 172 

ਓਹ ਪਛਤਾਵ ੇਤN ਰਿਹਤ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਕ ੇਇਹ ਕਿਹਣਾ 
ਅਣਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਤੌਬਾ ਨਹL ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਨਹL ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਸੱਚ ੇ ਿਨਆ^ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗ!ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸL 
ਆਪਣੇ ਿਦਲQ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਜੀ^ਦੇ ਹੋ, ਤQ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲQ ਹਨ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਪ3ਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ, ਤQ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅੱਗੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲQ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ”? 

ਸੰਭਾਵਨਾਵQ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸL ਦੋ ਿਵਚਾਰQ ਦਰਿਮਆਨ ਤਨਾਅ ਸਮਝਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਹੇਠQ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜ ੋਮJ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹQ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਿਜੱਥN 
ਤੱਕ “ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤQ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ “ਕਰਨੀਆ”ਂ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਪਾਸੇ, ਆਤਮ-ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 18:9) ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਕਰਨੀਆ ਂ ਿਜਨK Q ਨO  ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:28)। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹL 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜ ੇ ਪਾਸੇ, ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂ “ਿਨਹਚਾ ਦੀ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ” ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜN ਹਨ (1:5; 16:26)। ਇਹ ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਪ3ਗਟਾਵੇ 
ਹਨ ਜ ੋਅਸL ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕਰਦ ੇਹQ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜ ੋਉਸ ਨO  
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦ ੇਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ (2:7), ਤQ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂ ਸਨ। ਮੌਿਰਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਕਰਮ 
(ਕਰਨੀਆਂ) “ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਜ ੋਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ 
ਪ3ਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਓਹ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਹਨ।”74 

ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ (2:7) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ 
(2:8) ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮ ਹਨ ਿਜਨK Q ਦਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ (2:7)। ਅਿਜਹ ੇਲੋਕ ਪ3ਭੂ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਤ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ 
(2:8)। ਿਜਵX ਿਕ ਅਸL ਜ਼ੋਰ ਦ ੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਠg ਸ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ ਦਾ ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਸੀ: 

8 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ “ਮੰਨਦੇ” ਸ਼ਬਦ . . . ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤN ਿਬਨQ ਮੁਕਤੀ ਨਹL ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦ ੇ
ਿਵੱਚ ਿਨਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮQ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
“ਿਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ,” ਿਜਸ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰਣ ਸਮਰਪਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।75 
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ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ “ਪੂਰਣ ਸਮਰਪਣ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 
1 ਤN ਲੈ ਕ ੇ 16 ਆਇਤQ ਨੰੂ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜKੋ ਅਤੇ ਤੁਸL ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 

ਿਨਰਾ “ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ” ਬਾਰੇ ਹੀ ਿਫਕਰਮੰਦ ਨਹL ਸੀ; ਉਹ ਉਨK Q ਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛ ੇਪ3ੇਰਣਾ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਿਫਕਰਮੰਦ ਸੀ। 5 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਮਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 
16 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ “ਗੁਪਤ ਗੱਲQ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ 
ਉਨK Q ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨg ਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ (ਵੇਖੋ AB)। ਮੈਕਆਰਥਰ ਨO  ਕਰਨੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਵਜN ਵੇਿਖਆ: “ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਅਚੂਕ 
ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।”76 (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 7:16, 20।) 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤ ੇਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦ ੇ
ਿਕਸ ੇਵੀ ਬੰਦ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹL ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਤ ੇਵੀ ਹੋਰਨQ ਬੰਦQ ਦ ੇਚਾਨਣ ਿਵੱਚ, ਅਸL ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ 8 ਅਤੇ 
9 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਪ3ਭੂ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹL 
ਕਰਦ ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹL ਸdਪਦੇ। ਿਨਆ^ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਉਨK Q ਦੇ ਪਾਪQ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇ ਰੱਖ ੇਹੋਏ ਵਹੀ ਖਾਤ ੇਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸL ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ 7 ਅਤੇ 10 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨO  ਪ3ਭੂ ਦ ੇ ਹੁਕਮQ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵX ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਜQ ਨਵX ਨO ਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਉਨK Q ਦੇ ਪਾਪ ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15)। ਇਸ ਤਰKQ ਓਹ ਡਰ ਤN ਿਬਨQ 
ਿਨਆ^ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਿਜਵX ਥੌਮਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ 2:6 ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੈ . . . ਿਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫਲ ਜQ ਇਨਾਮ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦ ੇਕੰਮQ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੋਵੇਗਾ।”77 ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨO  ਿਕਹਾ 
ਹੈ, “ਅਸL ਸਾਡੇ ਕੰਮQ ਰਾਹL ਨਹL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸL ਉਨK Q ਤN ਿਬਨQ 
ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ^ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ [ਵੇਖੋ 
ਯਾਕੂਬ 2:18, 20]।” 

ਨa ਿਤਕ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ (2:12) 
ਮJ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹQ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਤਰKQ-ਤਰKQ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਫਲਸਿਫਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਮJ ਿਜਸ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੇਸ਼ 
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹQ, ਮJ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸQਝਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ: ਉਹ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਚੰਗ ੇਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤN 
ਇਲਾਵਾ, ਓਹ ਿਜੱਥ ੇਿਕਤ ੇਵੀ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਚੰਗ ੇ
ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਜQ ਈਸ਼ਵਰQ) ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ੇਹੋਣ ਲਈ 
“ਿਤਆਰ” ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਨਚੋੜ ਅਕਸਰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਤ ੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: “ਮJ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹL ਕਰਦਾ ਹQ ਜ ੋਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਕ^ਿਕ 
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ਮJ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹL ਕਰਦਾ ਹQ, ਮJ ਉਨK Q ਨਾਲN ਚੰਗਾ ਹQ ਅਤੇ ਿਕ^ਿਕ ਮJ ਉਨK Q ਨਾਲN ਚੰਗਾ 
ਹQ, ਮJ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵQਗਾ!” ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਤਰਕ ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇਹ 
ਸੋਚਣਾ: “ਤੂੰ  ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰQ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹJ ਅਤੇ ਮJ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ। ਿਕ^ਿਕ ਮJ ਤੇਰੇ ਿਜੰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹL ਹQ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”78 

ਭਾਵX ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਚੰਗ ੇਜQ ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਮਝੀਏ, 
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹQ (3:10, 23) ਜ ੋਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਮੌਤ 
ਦੇ ਲਾਇਕ ਹQ (6:23)। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਭਿਲਆਈ (ਸ਼ੁਭ ਕਰਮQ) ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤQ ਦ ੋਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਜੇਕਰ ਦ ੋਬਚਾਏ 
ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਤQ ਸੌ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੌ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਤQ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ—ਿਕ^ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ ੇਦਾ ਪੱਖ ਨਹL ਕਰਦਾ” 
(ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:34)। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨK Q ਦੀ ਭਿਲਆਈ (ਸ਼ੁਭ ਕਰਮQ) 
ਰਾਹL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ,ੇ ਤQ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, 
ਬਾਈਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਬਚਾਏ 
ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹL ਸੀ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 26:39)। 

ਿਯਸੂ ਨO  ਆਿਖਆ, “ਨਵX ਨਰੋਇਆਂ ਨੰੂ ਨਹL ਪਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮJ 
ਧਰਮੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹL ਪਰ ਪਾਪੀਆ ਂਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹQ” (ਮਰਕੁਸ 2:17)। ਜਦN ਿਯਸੂ 
ਨO  “ਧਰਮੀਆ”ਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਤN ਨਹL ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਿਜਹੜ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦ ੇਸਨ। ਜਦN ਤੱਕ 
ਓਹ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਪੀ ਨਹL ਪਰ ਧਰਮੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹL ਆ^ਦੇ 
ਸਨ—ਿਜਵX ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦN ਉਸ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖ ਨO  
ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤQ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪ3ਭੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਦN ਮJ ਕਿਹੰਦਾ ਹQ ਿਕ ਅਸL ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਰਾਹL ਨਹL ਬਚਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦ,ੇ ਤQ ਮੈਨੰੂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮJ ਇਹ ਨਹL ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹQ ਿਕ Yਚ ਨa ਿਤਕ 
ਮਾਪਦੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹL ਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇ ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਿਲਿਖਆ, “ਅਤੇ ਇਸ ਜੁੱ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹ ੇਨਾ ਬਣੋ ਸਗN ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧ ਦ ੇਨਵX ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ” (ਰੋਮੀਆਂ 12:2)। ਉਸ ਨO  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਮJ ਇਹ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ ਜ ੋਤੁਸL ਨO ਕੀ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ” (16:19)। 
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲN 
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮJ ਜ ੋਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹQ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗ ੇਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤN ਵੱਧ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤN 
ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸL ਇੰਨO  ਚੰਗ ੇਕਦ ੇਨਹL ਬਣ ਸਕਦ ੇ ਿਕ ਅਸL ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕੀਏ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹL ਤQ 



 175 

ਅਸL ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹL ਬਚQਗੇ!  

“ਚਾਹੀਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹ?ੈ (2:14, 15) 
ਪਰJਿਟਸ ਮੀਡੋਰ, ਜੂਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਸਿਤਕ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ 

ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦN ਉਸ ਿਮੱਤਰ ਨO  ਓਹ ਕਾਰਣ ਿਗਣਾ ਕ ੇਦੱਸੇ ਿਜਨK Q ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤQ ਭਾਈ ਮੀਡੋਰ ਨO  ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਿਲh ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਸੋਿਚਆ 
ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲQ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 
ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ, ਪ3ਚਾਰਕ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਜਦN ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੰੂ ਏਦQ ਨਹL ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ!” ਭਾਈ ਮੀਡੋਰ ਨO  ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਿਵੱਚ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਤੇਰੇ 
ਮਨ ਿਵੱਚ ‘ਚਾਹੀਦਾ’ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਕੱਥN ਆਇਆ?” ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 
ਿਮਲਾ^ਿਦਆ ਂਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 
‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”79  

ਤੁਸL ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ (2:14, 15) 
ਰੋਮੀਆਂ 2:14, 15 ਸੰਬੰਧੀ, ਮJ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤ ੇਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ। 

ਿਟੱਪਣੀਕਾਰQ ਨੰੂ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਿਹਣਗੇ, “ਹQ ਮੈਨੰੂ 
ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਮੈਨੰੂ ਬੁਰਾ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ^ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਮJ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹQ!” 

ਲੋਕ ਿਜਹੜ ੇ “ਅੰਤਹਕਰਨ ਤN ਰਿਹਤ”  ਹਨ? ਮJ ਪਿਹਲQ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ 
“ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਬੋਧ ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 
ਚੀਜ਼Q ‘ਸਹੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਗਲਤ’ ਹਨ।” ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਸL ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਨਹL ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜ ੇ (ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਕੋਈ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ) “ਅੰਤਹਕਰਨ ਰਿਹਤ” ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਤ ੇਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ “ਤੱਤ ੇਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗ” ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
4:2) ਤQ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦN 
ਤੱਕ ਿਕ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼Qਤ ਨਹL ਹੋ ਜQਦੀ ਹੈ। ਅਨO ਕQ ਵਚਨQ ਤN ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਿਕ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਕਦ ੇਉਲੰਘਣਾ ਨਹL ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।80 
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦN ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜQਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰKQ ਲਗਾਤਰ ਕਰਨ ਦ ੇਰਾਹL, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦੱਤ ੇਬਚਾਅ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

“ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਰਕਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ”? ਅੰਤਹਕਰਨ ਦ ੇਮਹੱਤਵ 
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ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਤ ੇਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ 
ਲੋਕQ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ “ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜੀਉਣ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਫ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੰੂ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਤਰKQ ਹੈ “ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ।” ਜਦ 
ਿਕ ਅਸL ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨQ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤN ਨਹL ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤਹਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜ ੋਕੋਈ 
ਗਲਤੀ ਨਹL ਕਰਦਾ। ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ, ਉਸ ਨO  ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਧ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:1; 26:9)। 

ਨa ਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆ ਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲਾ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ 
ਸੀਮਤ ਹੈ।81 ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; 
ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜQ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਤN ਵਧੇਰੇ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤ ੇ ਅਮਲ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨK Q ਦ ੇ
ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਨK Q ਨੰੂ ਬੇਚੈਨ ਨਹL ਕਰਦ ੇ ਿਕ^ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਗਵਾਹ, ਿਨਆਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ੋ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਕ ੇਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਗਵਾਹ, 
ਪੰਚਾਇਤ, ਜQ ਜੱਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹL ਹੈ। ਬਲਿਕ, ਉਨK Q ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰKQ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਇੱਕ ਿਨਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢQਚਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਧਾਨਕ ਢQਚਾ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਨa ਿਤਕ 
ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਸਰਫ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ 
ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦN ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ” ਅਰਥਾਤ, ਸੁਰੱਿਖਆਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਰਾਹL ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ । ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮJ ਆਪ ਭੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹQ 
ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖQ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦ ੇਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 24:16)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਮJ . . . ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹQ” 
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨK Q ਿਖਡਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਰੇਿਨੰਗ (ਿਸਖਲਾਈ) ਦ ੇ ਿਵੱਚN ਦੀ 
ਲੰਘਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦ ੇ
ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮJ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ 
ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹQ।”82 ਿਜਹੜਾ ਿਖਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ3ਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਕਠg ਰ ਸਮQ-ਸਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬ-ੇਲੰਬ ੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਟਰੇਿਨੰਗ (ਿਸਖਲਾਈ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਅੰਤਹਕਰਨ 
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ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ” ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠQ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
ਹਨ ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰKQ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਰਹੇ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। 
ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ (ਿਸਖ ੋਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ)। 
ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਜ ੋਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। 
ਮਸਿਲਆ ਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ ਜਦN ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਭ ਤN ਵੱਧ ਕ,ੇ “ਇੱਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅੰਤਹਕਰਨ” ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। 

ਜਦN ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ 
ਤN ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ3ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14; 
10:22)। 

ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹ ੈ(2:14, 15) 
ਇੱਕ ਸਵਾਲ । ਜਦN ਮJ ਹਾਲੇ ਮੁੰ ਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਮJ ਬਜ਼ਰੁਗQ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱ ਛਦ ੇਸੁਿਣਆ ਸੀ, 

“ਉਨK Q ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼Q ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਿਜਨK Q ਨO  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜQ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਕਦ ੇਨਹL 
ਸੁਿਣਆ ਹੈ: ਕੀ ਓਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵX ਿਕ ਉਨK Q ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਨਹL ਸੀ?” ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ: “ਯਕੀਨਣ, 
ਜੇਕਰ ਓਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜ ੋਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ!” ਕਦੀ ਕਦੀ, ਰੋਮੀਆਂ 2:14, 15 ਨੰੂ ਉਸ ਿਨਚੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨ ਦ ੇ
ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕQ ਦ ੇਿਨਿਚੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਿਣਆ ਸੀ। 

ਤੁਸL ਅਤੇ ਮJ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨ” ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤQ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਿਕ^ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹL, ਨਾ ਿਕ 
ਅਸL। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਵX ਿਕ ਬਾਕੀ ਦੂਿਜਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਿਨਆ^ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ ੋਕਰੇਗਾ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 18:25)। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ, ਅਸL ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ-ਵਟQਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 
2:14, 15 ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜQ ਨਹL ਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜQ ਇੰਜੀਲ 
ਤN ਬਗੈਰ ਬਚ ਸਕਦ ੇਹਨ—ਜਦN ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ “ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।” ਮJ ਨਹL ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਇਹ 
ਬੰਦ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮJ ਇਸ ਿਸੱਟ ੇਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਦੱਸQਗਾ।  

ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਨਵX ਨO ਮ ਦਾ ਪ3ਬੰਧ । ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ, ਪੌਲੁਸ ਵੱਲN 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ, 
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ਨਾ ਿਕ ਨਵX ਨO ਮ ਦਾ ਪ3ਬੰਧ। ਡੱਗਲਸ ਜ.ੇ ਮੂ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ 1:18—3:20 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨO  “ਮਸੀਹ ਤN ਪਿਹਲQ ਦੇ ਸਮX ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”83 ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤN ਪਿਹਲQ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ (ਿਜਨK Q ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ) ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨਾਲN (ਿਜਨK Q 
ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ ਨਹL ਸੀ) ਵੱਖਰ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਯਸੂ ਨO , . . . 

. . . ਦੋਹQ [ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤ ੇਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ] ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ . . . ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੀ 
ਜੁਦਾਈ ਦੀ [ਸ਼ਰਾ ਦੀ] ਕੰਧ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ . . . ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ . . . ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਤQ ਜ ੋਦੋਹQ [ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤ ੇਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ] ਤN ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵQ ਇਨਸਾਨ 
ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ, ਅਤ ੇਸਲੀਬ ਦ ੇਰਾਹL . . . ਦੋਹQ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ [ਕਲੀਸੀਆ; 
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ1:22, 23] ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵੇ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:14-16)। 

ਹੁਣ, ਪ3ਭੂ ਿਵੱਚ “ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ [ਪਰਾਈ ਕੌਮ],” ਿਕ^ ਜ ੋ ਤੁਸL ਸੱਭ ੇ
“ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ੋਹੀ ਹੋ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:28)। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ ਿਕ ਅੱਜ ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਿਯਸੂ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ) ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਕੁਝ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰ ੇਆਧਾਰ ਤੇ (ਜ ੋਓਹ Yਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ) ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ, ਨਵX ਨO ਮ ਦੀ 
“ਇੱਕ ੋਿਨਹਚਾ ਵਾਲੀ [ਿਸੱਿਖਆ]” ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4:1-6)। 

ਿਨਆ^, ਨਾ ਿਕ ਮੁਕਤੀ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ (ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ), ਰੋਮੀਆਂ 
2:14, 15 ਿਵੱਚ (ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ), “ਪੌਲੁਸ ਿਨਆ^ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ।”84 ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੁਝ ਉਸ ਚਾਨਣ 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਉਨK Q ਦ ੇਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਿਕ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ 
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹL ਸੀ ਜੀ ਿਰਹਾ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ 2:12)। ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਬੈਟੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ 
ਇਹ ਸੀ: 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਗੈਰਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹL ਦੱਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ 
ਅਤ ੇ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾ^ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜੀਲ ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਕਰਦਾ। ਜ ੇ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਓਪਰੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ ੇਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਇਸ ਨO  ਉਸ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਲਗਨ 
ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।85 

ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਭਾਵX ਕੋਈ 
ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜQ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਤN ਬਗੈਰ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ 
ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੰਦ ੇ
ਹਨ । ਨਹL, ਨਹL, ਨਹL। ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਪਾਪੀ ਹਨ । 
ਜਦN ਿਕ3ਸ ਬੁਲਾਰਡ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨO  ਡੰਗ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।86 ਉਸ ਦ ੇਿਮੱਤਰ ਉਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 
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ਲੈ ਗਏ ਤQ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਚੜKਨ ਤN ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣ। ਿਫਰ ਵੀ, ਓਹ 
ਸਮX ਿਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹL ਪਹੁੰ ਚ ੇਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਬੁਲਾਰਡ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ, 
“ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਨਹL ਲੱਗ ਸਿਕਆ?” 
ਸੁਭਾਵਕ ਪ3ਿਵਰਤੀ ਹQ ਿਵੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨO  Yਤਰ ਿਦੱਤਾ, 
“ਨਹL, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨO  ਡੰਗ ਮਾਿਰਆ ਸੀ !” ਉਸੇ 
ਤਰKQ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੈ। 

ਿਯਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹL ਸੀ ਆਇਆ ਤQ ਿਕ 
ਓਹ ਇਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦ ੇਜQ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਜQ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜQਦੇ। ਨਹL, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕ^ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ 
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਲੂਕਾ 19:10) ਅਤੇ ਆਸਹੀਣ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:12) ਜਦN ਤੱਕ ਉਹ 
ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹL ਸੀ ਮਿਰਆ! ਥੌਮਸ ਨO  ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣੇ ਿਬਨQ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ: 

ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤ,ੇ . . . ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਰੇਕ ਨੰੂ 
ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲQ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦਓ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦ ੇਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਤQ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਰਾਹL 
ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ! ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਿਵਵੇਕਹੀਣਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਣ 
ਹੈ।87 

ਮJ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ ੇ ਿਦ3ੜਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ੋਰ ਨਹL ਦ ੇ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਦ ੇਮੌਕਾ ਹੈ ਜQ ਨਹL, ਉਹ ਮਸੀਹ ਤN ਬਗੈਰ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 2:1)! ਮJ ਇਸ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਨੰੂ ਇਹ 
ਿਸਰਲੇਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ “ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਹ ਲੋੜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲਈ 
ਹੈ! ਫੇਰ, ਮJ ਕਿਹੰਦਾ ਹQ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲਾ ਿਨਆਈ ਂਹੈ; ਉਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹL ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਵਚਨQ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ 
ਨਹL ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਨਹL ਮੰਿਨਆ ਤQ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹL ਿਕ ਉਹ 
ਿਵਅਕਤੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੈ (ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:8; 1 ਪਤਰਸ 4:17)। 
ਇਸ ਲਈ, ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਨਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਦ ੇ
ਬਹਾਨO  ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਜਗKਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! 

ਜਦN ਿਕਸ ੇਨO  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਉਸ ਤ ੇ“ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ 
ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜQ . . . ਬਚਾਅ ਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ (ਰੋਮੀ. 2:15), 
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸL ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਦਆ ਂ “ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੇ” ਹੋਵੋਗੇ, “ਦੋਸ਼ੀ! ਦੋਸ਼ੀ!” ਇਸ 
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ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹL ਹੈ। ਇਹ ਿਵਖਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰKQ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦN ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਦੋਸ਼ ਪ3ਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹL ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ 
ਤN ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਪ3ੇਿਰਤ ਲੇਖਕ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਤQ ਿਕੰਨਾ ਵਧੀਕ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਲਹੂ . . . ਤੁਹਾਡ ੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਕੰਮQ ਤN ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸL ਜੀ^ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ?” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14)। ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਯਸੂ ਦ ੇਲਹੂ 
ਰਾਹL ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜQਦੇ ਹਨ ਜਦN ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸdਪ ਿਦੰਦ ੇਹQ, “ਸਾਡੇ 
ਿਦਲ ਅਸ਼ੁੱ ਧ [ਦੋਸ਼ੀ] ਅੰਤਹਕਰਨ ਤN ਿਛੜਕਾਉ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਨੁਲKਾਈ ਗਈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:22)। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਦੇਹੀ ਦਾ “ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ” ਨੁਲKਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ 
ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨO  ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤ ੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਬੰਨK  ਿਦੱਤਾ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ “ਸ਼ੁੱ ਧ ਅੰਤਹਕਰਨ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ” ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ (1 ਪਤਰਸ 3:21)। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇੱਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤQ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ 
ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤ ੇਸੁੱ ਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸdਪ ਿਦਓ, ਅੱਜ ਹੀ! 

ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲQ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ੇਪਾਪ (2:16) 
ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲQ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨK Q ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ 

ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹL ਜਾਣਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ 
ਪਾਰ ਕਰ ਜQਦਾ ਹੈ ਜQ ਲਾਲਬੱਤੀ ਟੱਪ ਜQਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-Yਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹL ਆ^ਦਾ। ਉਹ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲJਦਾ ਅਤੇ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨO  ਨਹL ਵੇਿਖਆ!” ਸੋਧ: ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਮਨੱੁਖ ਨO  ਨਹL ਸੀ ਵੇਿਖਆ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਪ3ਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ 1 ਸਮੂਏਲ 16:7; ਜ਼ਬੂਰ 139:1-4; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:10; ਲੂਕਾ 16:15; ਯੂਹੰਨਾ 
2:25; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12, 13) ਅਤੇ ਅੰਤ ਦ ੇਿਦਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! 
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਿਮੱਤਰKQ, ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹL ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ (ਮੱਤੀ 26:28; 1 ਯੂਹੰਨਾ 
1:7) ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!   ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!   ਿਕੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ ਹੈ! 

ਰੋਮੀਆਂ 2:16 ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲQ ਹਨ, ਿਜਵX ਿਕ ਇਹ ਤੱਥ 
ਿਕ ਿਨਆ^ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ:  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,88 . . . ਮਨੱੁਖQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ।” “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਆ^ ਦ ੇਕਾਲੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
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ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤN ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਆ^ ਦਾ ਿਦਨ 
ਵੀ ਹੈ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲQ ਦਾ ਿਨਆ^ ਕਰੇਗਾ ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨਆ^ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹL ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਨੰੂ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ 
ਤN ਬਾਅਦ ਿਜਸ ਤਰKQ ਦੀ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ, “ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕਈਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਨਆ^ ਦਾ ਿਦਨ ਨਹL ਹੈ “ਿਕ^ਿਕ ਇੱਕ ਪ3ੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ 
ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹL ਭੇਜੇਗਾ।” ਫਰQਸੀਸੀ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਵੋਲਟੇਅਰ89 ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱ ਿਛਆ 
ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕ^ ਕੋਈ 
ਿਚੰਤਾ ਨਹL ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।” ਜਦN ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ 
ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨO  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, 
“ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ।”90 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜਦN ਓਹ ਪ3ਭੂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ੇਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ “ਿਵਰਿਲਆਂ” ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਪਰ “ਬਹੁਿਤਆਂ” ਨੰੂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ! (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 7:13, 14; 25:31-34, 41, 
46)।  

ਮJ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹQ, “ਕੀ ਤੁਸL ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?” ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇਸ ਸਵਾਲ ਤ ੇ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਉਸ ਤਰKQ ਦੀ ਨਹL ਹੈ ਿਜਸ ਤਰKQ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ 
ਪ3ਭੂ ਦੀਆਂ ਪ3ੇਮੀ ਬਾਹQ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕ ੇਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦN ਮਹਾਨ ਿਸਕੰਦਰ ਨO  ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਨO  Yਥੇ 
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਜਹਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਬਲਦਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਜ ੋ ਿਕ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨK  ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇ
ਲੋਕQ ਨੰੂ ਸੁਨO ਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਨK Q ਕੋਲ 
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਜਦN ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁੱ ਝ ਿਗਆ, ਤQ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਜੰਨO  ਵੀ ਲੋਕ 
ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬਨQ ਿਕਸ ੇਦਯਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।91 ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਬਰ 
ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ “ਰੌਸ਼ਨੀ” ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮQ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ “ਚਮਕ ਰਹੀ” 
ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁੱ ਝ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ 
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਤਾਵ ੇਦੇ ਰਾਹ ਤ ੇ
ਪਾਵੇ! 

ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ (2:17-29) 
ਜਦN ਮJ “ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ” ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹQ, ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਿਪੱਛ ੇ50 ਵL ਜQ 

60 ਵL ਸਦੀ ਦ ੇ“ਟ ੂਟੈਲ ਦ ਟਰੁੱ ਥ” ਨਾਮ ਦ ੇਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ3ੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜQਦਾ 
ਹੈ। ਿਤੰਨ ਪ3ਤੀਯੋਗੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰਾ 
ਨਾਮ [ਅਸL ਉਸ ਨੰੂ ਜੋਅ ਸਿਮਥ ਕਹQਗੇ] ਹੈ ਅਤੇ ਮJ [ਕੁਝ ਅਨg ਖਾ ਜQ ਖਾਸ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ 
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ਹQ]।” ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੋਅ ਸਿਮਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨK Q 
ਦੇ ਬੈਠਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੈਨਲ ਉਨK Q ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ^ਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਨਹL ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ 
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਜੋਅ ਸਿਮਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?” ਅਤੇ 
ਜੋਅ ਸਿਮਥ ਆਪਣੇ ਪੈਰQ ਤ ੇਖਲੋ ਜQਦਾ ਸੀ। 

ਭੂਤਕਾਲ ਜQ ਬੀਤੇ ਸਮX ਿਵੱਚN ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮX 
ਿਵੱਚ, ਸਾਿਰਆਂ ਨO  ਖਾਸ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨK Q ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ
ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਹQ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਹੈ।” ਦੂਜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਹQ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।” ਤੀਜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਹQ। ਮੇਰੇ 
ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮJ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ਤੀ 
ਸਮਰਿਪਤ ਹQ।” 

ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਿਵੱਚ ਜਦN ਅਸL ਕਿਹੰਦੇ ਹQ, “ਕੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 
ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?” ਪਿਹਲਾ ਪ3ਤੀਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੰੂ “ਇੱਕ ਅਸਲੀ 
ਯਹੂਦੀ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ।  

ਜਦN ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?” 
ਦੂਜਾ ਪ3ਤੀਯੋਗੀ (ਉਹ ਿਜਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ ਵੀ ਹੋ 
ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ”) ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਬਣਾ^ਦਾ।  

ਜਦN ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁੰ ਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮJ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹQ” 
ਮੁਸਕਰਾ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗKਾ ਤ ੇਖੜਾ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ 
ਿਕਸਮ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਿਮਸਾਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ 
Yਿਠਆ ਹੈ:   “ਕੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?” ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਵੀ 
ਲੋਕQ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠO  ਹੁੰ ਦ ੇ ਿਜਹੜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ—ਅੰਦਰN ਬਾਹਰN 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸL ਖੜ ੇਹੋਵੇਗੋ? ਕੀ ਤੁਸL ਖੜ ੇ
ਹੋਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕਰੋਗ?ੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ (2:17-24) 
ਕੁਝ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੀ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤN ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਿਜਹੜ ੇ (ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) “ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਲਤ ਹਨ।” ਇਹ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹL ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦ ੇਯੁਗ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਕੋਲ “ਸਹੀ 
ਧਰਮ” ਸੀ—ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ—ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਸੰਸਾਰ “ਗਲਤ” ਸੀ । ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਖਾਸ 
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ਬਰਕਤQ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜQ ਇਹ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਸdਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨK Q ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖਰੇ 
Yਤਰਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ; ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਸੀ। ਓਹ ਸੋਚਦੇ 
ਸਨ ਿਕ ਿਸਰਫ “ਸਹੀ ਧਰਮ ਹੋਣਾ” ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ; 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚ ੇਮਨ ਨਾਲ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨਾ (2:17-24) 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ (“ਮਸੀਹੀ”), ਇੱਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਨਵQ ਨO ਮ), ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਸਾਡਾ ਅਿਤ-Yਤਮ ਪ3ਭੂ) 
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹਨ (ਿਜਨK Q ਦੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹੈ)। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ; ਪਰ ਜਦN ਅਸL ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜQਦੇ ਹQ, ਨਵX ਨO ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜQਦੇ ਹQ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਵਿਡਆਈ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜQਦੇ ਹQ, ਤQ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨੰਿਦਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ!  

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ (2:17-24) 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਇਸ ਲਈ 
ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹਨ। ਓਹ ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤQ ਅਤੇ 
ਰਸਮQ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ; ਓਹ ਧਾਰਿਮਕ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਨਹL ਬਚਾਵੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਨO  ਿਨਆ^ ਦੇ ਿਦਨ 
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕQ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:  

“ਨਾ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ‘ਪ3ਭੂ! ਪ3ਭੂ!’ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦ ੇਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ 
ਬਲਕਣ ਉਹੋ ਜ ੋਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ Yਤ ੇਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਅਨO ਕ ਮੈਨੰੂ 
ਆਖਣਗ,ੇ ‘ਹ ੇਪ3ਭ!ੂ ਹ ੇਪ3ਭ!ੂ ਕੀ ਅਸQ ਤਰੇਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕ ੇਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹL ਕੀਤਾ? ਅਤ ੇ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹL ਕੱਢੇ? ਅਤ ੇਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆ ਂਕਰਾਮਾਤQ ਨਹL 
ਕੀਤੀਆਂ?’ ਤਦ ਮJ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਾਫ ਆਖQਗਾ ਭਈ ‘ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹL ਜਾਿਣਆ। ਹੇ 
ਬੁਿਰਆਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲN ਚੱਲੇ ਜਾਓ’” (ਮੱਤੀ 7:21-23)। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ “ਧਰਮ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕ ੇਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦ ੇ“ਭਾਵ ਬੁਰੇ” ਹਨ, 
ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੇਖਕQ ਨO  ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤN ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹL ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ, ਯਾਕੂਬ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ 
ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਨਾਥQ ਅਤੇ ਿਵਧਵQ ਦੀ ਉਨK Q ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱ ਧ ਲੈਣੀ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਗਤ ਤN ਿਨਹਕਲੰਕ ਰੱਖਣਾ” (ਯਾਕੂਬ 1:27; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 
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ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਭਗਤੀ” (θρησκεία, ਥਰੇਸਕੀਆ) ਧਰਮ ਦ ੇ
“ਬਾਹਰੀ ਪਿਹਲ”ੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ92 ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਤਰKQ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਬਾਹਰN ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹQ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦ ੇਹQ ਪਰ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇਪਰਗਟ ਨਹL ਕਰਦ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ ੇਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸL 
ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦ ੇਹQ, ਅਸL ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪ3ਸੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰQਗ ੇ(ਯੂਹੰਨਾ 14:15, 
21; 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:3; 2 ਯੂਹੰਨਾ 6)। ਇਸ ਤਰKQ, ਅਸL “ਧਾਰਿਮਕ” ਬਣ ਜਾਵQਗੇ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 1:27) 
ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:23)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 
ਪ3ਗਟਾਵੇ ਓਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਨK Q ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨK Q ਦਾ ਨਵX ਨO ਮ 
ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਰੋਮੀਆਂ 2:17-24 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਰਤN ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਫਰਜ਼Q ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਣ, ਉਸ ਨO  ਚੋਰੀ ਕਰਨ, 
ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕਦ ੇ ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹL 
ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ,—ਸਗN ਸਹੀ 
ਧਰਮ ਵੀ—ਬਚਾ ਨਹL ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤQ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਿਖਅਕQ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ—ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤ3—ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ 
ਿਪਆ ਸੀ! 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਲN ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਵੱਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਮੁਿੜਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤQ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ, ਜਦN ਅਸL ਆਪਣੇ 
ਪਾਪQ ਤN ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹQ, ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਲੋਕ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, “ਯਕੀਨਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮJ ਨਹL ਹੋ ਸਕਦਾ!” ਜਦN ਧਾਰਿਮਕ 
ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤQ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦੀ ਹੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: “ਮJ? ਯਕੀਨਣ, ਮJ ਨਹL!” ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਇੱਕ ਚੰਗ,ੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸL ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰKQ ਸਮਝ ਲਓ ਿਕ ਨਾ ਹੀ ਏਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹੋ, ਤQ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ ਤੁਸL ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕ,ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸL ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਟੌਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਓ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤ ੇਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
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ਹੈ ਿਕ ਐਲਕੋਹੋਿਲਕਸ ਅਨg ਨੀਮੁਸ ਦ ੇ “ਬਾਰKQ ਕਦਮQ” ਿਵੱਚN ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ: “ਅਸL 
ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਸ਼ਰਾਬ ਦ ੇ ਅੱਗ ੇਲਾਚਾਰ ਹQ—ਸਾਡੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਿਬੱਖਰ 
ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।”93 

ਕੀ ਤੁਸL ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸL ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਾਪ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ? ਤQ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਤN ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ 
ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਪ3ਭੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ (ਯੂਹੰਨਾ 14:15; ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 2:36-38; 22:16), ਤQ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਪQ ਤN ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰ ਸਕੇ! 

ਅਸL ਕੌਣ ਹQ? (2:17-21) 
2:17-21 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਹੋਰਨQ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਅੰਿਨK ਆ ਂ
ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਿਜਹੜ ੇਅਨKO ਰ ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਨK Q ਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਦਾਨQ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਲਕQ ਦ ੇਉਸਤਾਦ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਏਹ 
ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ:  ਸਾਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨKO  ਹਨ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 4:4), ਿਜਹੜ ੇਆਤਿਮਕ ਅਨKO ਰ ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ 
ਉਨK Q ਲਈ ਚਾਨਣ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ3:1), ਿਜਹੜ ੇਮੂਰਖQ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਤੀਤੁ. 3:1-3) ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਬਾਲਕ ਹਨ ਉਨK Q 
ਦੇ ਉਸਤਾਦ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ3:1) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

“ਕੀ ਤੁਸL ਸ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ?ੋ” (2:17) 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਕੱਸਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਤਰ ਕੌਮQ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  

ਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭਨQ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕQ ਦ ੇਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹ ੇਝੁੰ ਡ ਕੋਲ 
ਆਇਆ। ਜਦN ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਿਦੱਤੀ, ਉਨK Q ਨO  ਿਕਹਾ, “ਅਸL ਇਸ ਨੰੂ ਲਵQਗੇ!” 
ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ 
ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨO  ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!   (ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਦ ੇ
ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਸਨ!) 

ਵਚਨ ਦਾ “ਸ਼ੀਸ਼ਾ” (2:21-23) 
ਜਦN ਮJ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰQ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ 

ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ ਦ ਮੰਕੀ ਐਡਂ ਦ ਿਮਰਰ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬQਦਰ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸ ੇਦੇ ਕੂੜ ੇ ਿਵੱਚ ਮੂੰ ਹ ਮਾਰ ਕ ੇਕੁਝ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦN ਉਹ ਕੂੜ ੇ
ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤQ ਉਸ ਦ ੇਿਚਹਰ ੇਤ ੇਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਿਫਰ 
ਉਸ ਨੰੂ ਕੂੜ ੇਿਵੱਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
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ਿਲਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚN ਦੀ ਦੂਜ ੇਜਾਨਵਰQ ਦੀਆਂ ਅੱਖQ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੰਿਘਆ। ਆਖ਼ਰ, ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ 
ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦN ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰ ੇਤ ੇਲੱਗ ੇਲਾਲ ਰੰਗ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇ
ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਿਹ ਿਗਆ! ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਬQਦਰ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਓਹ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਪਾਪQ ਤ ੇ
“ਚਮਕ ਮਾਰਨ” ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ “ਸ਼ੀਸ਼ੇ” (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:23-25) ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਆ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਪਰ ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹL ਸੀ ਵੇਿਖਆ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਿਕੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤ ੇਸਾਡੇ ਿਚਹਿਰਆ ਂਤੇ ਿਕਸ ੇ
ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ ਤQ ਨਹL ਲੱਗਾ। 

ਆਤਿਮਕ ਇਸਰਾਏਲ (2:25-29) 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਧਆਇ 4 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਨK Q ਕੋਲ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ—ਭਾਵX ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜQ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ—ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 
ਆਤਿਮਕ ਅੰਸ ਹਨ (4:12, 16; ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:29)। ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਇਸਰਾਏਲ” ਵਜN ਿਦੱਤਾ ਹੈ 
(ਗਲਾਤੀਆ ਂ6:15, 16)। 

ਆਤਿਮਕ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੁਣ ਤN ਅਸL ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹL 
ਹQ (ਵੇਖੋ 7:4), ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ9:21), “ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾ, 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” (ਯਾਕੂਬ 1:25) ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ, ਤQ ਅਸL 
ਪਾਪੀਆ ਂਵਜN ਕਾਇਲ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ [ਵੇਖੋ 4:15; 5:13]।) ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ, ਸਾਨੰੂ ਤਾੜਨ, ਸਾਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਾਨੰੂ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ (ਵੇਖੋ 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16, 17) ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਵQ ਨO ਮ (ਨO ਮ) 
(ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15-17)। ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਰਕਤ ਹੈ! ਜੌਨ ਫਾਅਸੈਟ ਇਸ 
ਨੰੂ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 

ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੁਸਤਕ ਿਕੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, 
ਪ3ੇਰਣਾ ਰਾਹL ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ! 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦ ੇਵQਙ ੁਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। 
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਰੱਬੀ! 
ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ! 
ਮੇਰੇ ਪੈਰQ ਲਈ ਦੀਪਕ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ 
ਮੈਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ।94 

ਿਫਰ ਵੀ, ਿਨਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਨੰੂ 
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ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤN ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਮਨੱੁਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਿਦਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹL ਹੈ . . . ਜQ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਮਨੱੁਖ 
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾ ਕ ੇਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ 
ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਨਹL ਵੇਖਦਾ . . . ਜQ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਮੁਸਾਫ਼ਰ 
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਖੰਭ ੇਦੇ ਲਾਗ ੇਖੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਥQ ਤN ਿਹੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹL ਲJਦਾ। 
ਿਨਰਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਸੀ ਬਣਾ^ਦਾ ਅਤੇ 
ਿਨਰਾ ਨਵX ਨO ਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹL ਬਣ ਜQਦਾ।  

ਆਤਿਮਕ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਅਸL ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕਹੇ ਗਏ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦQ 
ਤN ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹQ। ਯਹੂਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਰਸਮQ ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜQਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸੀ? ਹQ, ਹੈ ਸੀ (ਵੇਖੋ 3:1, 3)। ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨਤ 
ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨK Q ਦੋਵQ ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 
ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ 
ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥQ ਲੈ ਸਕਦ ੇਸਨ? ਕਦ ੇਵੀ 
ਨਹL! 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਿਜਹੜ ੇਨਵX ਨO ਮ ਦੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ 
ਹਨ, ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਹਨ। ਅਸL ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪ3ਭੂ-ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲJਦੇ ਹQ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ, ਅਸL ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਾਜ਼Q ਤN ਿਬਨQ ਗੀਤ ਗਾ^ਦੇ ਹQ। ਕੀ ਏਹ ਸਭ 
ਗੱਲQ ਅਿਹਮ ਹਨ? ਹQ, ਓਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਅਸL ਪ3ਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਕਵX ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ? ਿਫਰ ਵੀ, ਕੀ ਏਹ ਪ3ਭੂ ਦ ੇਹੁਕਮQ 
ਦੀ-ਅਿਜਹ ੇਹੁਕਮ ਿਜਵX ਿਕ ਹੇਠQ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ—ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਥQ ਲੈ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ?  

ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਓ ਅਸL ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਰੱਖੀਏ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:7)। 
 
ਉਪਰੰਤ ਿਜਵX ਸਾਨੰੂ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਅਸL ਸਭਨQ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਿਨਜ ਕਰਕੇ 
ਿਨਹਚਾਵਾਨQ ਦ ੇਨਾਲ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ6:10)। 
 
ਅਤ ੇਤੁਸL ਇੱਕ ਦੂਏ Yਤ ੇ ਿਕਰਪਾਵਾਨ ਅਤ ੇਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ 
ਕਰੋ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4:32)।  
 
ਜ ੇ ਹੋ ਸੱਕੇ ਤQ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆ ਂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ (ਰੋਮੀ. 
12:18)। 
 
“ਇਸ ਲਈ ਤੁਸL ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ” (ਮੱਤੀ 28:19)। 
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ਕਦ ੇਵੀ ਨਹL! “ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ” ਬਣਨ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ3ਭੂ ਨO  ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਸੁੰ ਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹ?ੈ (2:25-27) 
ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਲੀਲQ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 25 ਤN 29 ਆਇਤQ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਿਕ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹL ਹੈ, ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ 
ਨਹL ਪJਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੈ ਜQ ਨਹL ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਕੋਈ 
ਆਤਿਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹL ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ7:19; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:6; 6:15), ਇਸ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜ ੋ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤN ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਬੰਧ 
ਸਨ। ਉਨK Q ਪ3ਬੰਧQ ਅਧੀਨ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL 
ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੰ ਨਤੀ 
ਨਹL ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ ਪਸਾਹ ਨਹL ਸੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ (ਵੇਖੋ ਕੂਚ 12:48) ਜQ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ 
ਨਹL ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਵੇਖੋ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 44:9); ਉਹ “ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਿਵੱਚN ਛੇਿਕਆ” ਜQਦਾ 
ਸੀ (ਉਤਪਤ 17:14)। ਲਾਰਡ ਨO  ਿਲਿਖਆ, 

. . . ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹL ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ 
ਲਈ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣਾ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਨਹL ਸੀ। ਉਸ 
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨO ਮ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ, ਪਰ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਇਸ ਤਰKQ ਨਹL ਸੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਦ ੇਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਜਦN ਤੱਕ ਉਹ 
ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਨਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿਗਣੀ ਜQਦੀ ਸੀ।95 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ ਤਰKQ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:  ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਨO ਮ ਦ ੇ
“ਿਨਸ਼ਾਨ” ਤN ਬਗੈਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨO  ਨO ਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲN ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨO ਮ ਦਾ “ਿਨਸ਼ਾਨ” ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਸਿਚਆਈ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਰਨO ਿਲਯੁਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਿਵੱਚN 
ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:1, 2), ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ “ਿਨਸ਼ਾਨ” ਨਹL ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇ
ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯਹੂਦੀ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫਾ ਨਾਲ ਕਰੋ (ਮੱਤੀ 26:3, 4, 57, 
62-68), ਿਜਸ ਦ ੇਕੋਲ ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ “ਿਨਸ਼ਾਨ” ਸੀ।  

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ (2:25-27) 
ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ, ਿਜਨK Q ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਨO ਮਾਵਲੀ ਨਹL ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਸਨ, ਤQ ਯਕੀਨਣ ਯਹੂਦੀ, ਿਜਨK Q ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ 
ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ 
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ਜਵਾਨ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤ ੇਆ^ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸdਪੇ ਗਏ ਕੰਮ 
ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰKQ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਪਤਾ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ 
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲN ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ (2:28, 29) 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜਦN ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 29 ਦੇ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਤQ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ 

ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸL ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸL ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਹੋ ਜਦN 
ਤੱਕ ਤੁਸL ਅੰਦਰN ਅਤੇ ਬਾਹਰN ਯਹੂਦੀ ਨਹL ਬਣਦੇ।” ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਅੰਸ ਹਨ (ਵੇਖੋ 4:12, 16)। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਇਤ 29 
ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ “ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਅਸL 
ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ ਅਗਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦਾ “ਸੱਚੀ ਸੁੰ ਨਤ” ਵਜN 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:3; ਵੇਖੋ ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:11)।96 

ਭਾਵX ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਇਸਰਾਏਲ ਵੀ ਸੀ ਜQ ਨਹL, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN 
ਿਜਹੜ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਹ ਸਬਕ ਿਸਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਸੰਸਾਰਕ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ: ਬਾਹਰੀ ਰੂਪQ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਕਦ ੇਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ; ਿਦਲ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬਕੀ ਿਦੱਤੀ ਜQਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ “ਮਨm ” ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹL 
ਕਰਦਾ ਹੈ (6:17, 18; ਵੇਖੋ 6:3, 4), ਤQ ਉਹ ਬਸ ਿਗੱਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
ਪ3ਭੂ-ਭੋਜ—ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰQ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ—ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜਦN ਤੱਕ ਉਹ ਉਨK Q ਿਚੰਨK Q ਤ ੇਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕXਦਿਰਤ ਨਹL ਕਰਦਾ, ਉਹ “ਆਪਣੇ 
Yਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕ ੇ ਖQਦਾ ਪLਦਾ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 11:29; ਵੇਖੋ 11:23-30)। ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਾਜ਼Q ਤN ਿਬਨQ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ “. . . ਆਤਮਾ 
ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਉਣ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ14:15) ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਿਸਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰ ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ 
ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰ ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਏਹ 
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਤN ਿਬਨQ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤQ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨK Q ਦ ੇਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹL ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 13:1-3)। “ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ” ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ, 
ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ, ਸਾਨੰੂ ਓਹ ਿਦਲ ਤN ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

 ਗੌਰ ਕਰੋ ਿਕ ਮJ ਿਕਹਾ ਹੈ “ਨਾ ਿਸਰਫ” ਅਤੇ “ਵੀ”। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ3ਸੰਨ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵX ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 2:28-29 ਨੰੂ 
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ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਸਖਾ^ਦ ੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇ
“ਬਾਹਰN” ਸਹੀ ਜQ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹL ਹੈ; ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ “ਅੰਦਰ” 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 29 
ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ “ਿਲਖਤ ਬਨਾਮ ਆਤਮਾ” ਹੈ। ਏਹ ਲੋਕ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦ ੇਹਨ ਿਕ 
“ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ” (ਜ ੋਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ) ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹL ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨO  ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” (ਸਹੀ ਪ3ੇਰਣਾ ਹੋਣਾ)। ਕੀ 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਦਾ “ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹL” ਹੈ, ਭਾਵX ਇੱਕ 
ਯਹੂਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੇ ਪ3ਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਵੇ ਜQ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹL! ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ 
ਿਕ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੰ ਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰ ਨਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ; ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।  

 ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 29 ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਥQ 
ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦ ੇਹਨ। 
ਿਕ^ਿਕ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੱਕ ਦ ੇਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜQਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ 
ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤੇ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਨK Q ਬੰਦQ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਉਸ 
ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਨK Q ਬੰਦQ ਿਵੱਚ ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 
ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ ੇਕੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਦੱਤੀ, ਰੋਮੀਆਂ 6:3-7 ਜQ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27 ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਨਾ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 
29 ਿਵੱਚ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਤੇ 29 ਆਇਤQ ਨੰੂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੰੂ 
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਿਲਖਤ ਬਨਾਮ ਆਤਮਾ” ਿਵਚਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਓਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਬਪਿਤਸਮਾ “ਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਿਲਖਤ” ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹL ਹੈ। “ਜ ੇਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ [ਮਨ]  ਸਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ”, ਓਹ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦ ੇਹਨ, “ਭਾਵX ਉਸ 
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜQ ਨਹL ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਨਹL ਹੈ।” ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 28 ਅਤੇ 29 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹL ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਿਨਚੋੜ ਸੀ। ਿਜਵX ਿਕ 
ਅਸL ਵੇਖQਗੇ ਜਦN ਅਸL ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰQਗ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ 
ਬਪਿਤਸਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਸੀ।  

ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁੰ ਨਤ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆ,ਂ 
ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹਨ। ਉਨK Q ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਹੈ: 

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ 
ਬਣਾ^ਦਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ (ਜQ ਮੋਹਰ) ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 4:11)। ਇਸ ਲਈ, ਸੁੰ ਨਤ ਦਾ ਉਸ ਦ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹL ਸੀ।  
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ਉਸ ੇਤਰKQ “ਨਵX ਿਸਿਰh ਜਨਮ” ਲੈਣਾ (ਯਹੰੂਨਾ 3:3) ਿਜਹੜਾ, ਓਹ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ, 
“ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ^ਦਾ 
ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜQ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ।ੈ (ਕਝੁ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ “ਅੰਦਰਨੂੀ 
ਸ਼ੁੱ ਧੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਿਚੰਨK ” ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ।) ਇਸ ਲਈ, ਓਹ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹL 
ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਿਕੱਥN ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹL ਿਸਖਾ^ਦੀ 
ਿਕ ਨਵQ ਜਨਮ “ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL” ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੰੂ “ਜਲ ਅਰ ਆਤਮਾ 
ਤN ਜੰਮਣਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 3:5)। ਹਾਲQਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਦੀਆ ਂ
ਿਵੱਚ, ਆਮ ਸਿਹਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ 3:5 ਿਵੱਚ “ਜਲ” ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਦN ਉਨK Q ਨO  ਸਿਚਆਈ 
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਓਹ “ਨਵX ਿਸਿਰh ਜਨਮੇ” ਸਨ (1 ਪਤਰਸ 1:22, 23)। ਇਸ ਤN 
ਇਲਾਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਦ ੇਨਹL ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਇੱਕ “ਿਨਸ਼ਾਨ” ਜQ “ਮੋਹਰ” ਹੈ 
ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹL ਹੈ। ਬਲਿਕ ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵ ੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ” (ਮਰਕੁਸ 16:16; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। ਪਤਰਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚN ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ 
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ Yਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵ”ੇ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
2:38; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਆਓ ਅਸL ਬਪਿਤਸਮੇ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤ ੇ ਿਧਆਨ 
ਦੇਈਏ। ਬਪਿਤਸਮੇ ਅਤੇ ਸੁੰ ਨਤ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰKQ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ 
ਸੀ; ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਸਰਫ ਪੁਰਸ਼Q ਦੀ 
ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ; ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਪੁਰਸ਼Q ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ; ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਅਖੌਤੀ “ਬਪਿਤਸਮੇ” ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ 
“ਸੁੰ ਨਤ = ਬਪਿਤਸਮੇ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹਨ।)  

ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਮJ ਜਾਣਦਾ ਹQ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁੰ ਨਤ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਲੁੱ ਸੈ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, 

. . . ਿਜਹ ਦ ੇ[ਮਸੀਹ] ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਅਿਜਹੀ ਸੁੰ ਨਤ ਨਾਲ ਸੁੰ ਨਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜ ੋਹੱਥQ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹL ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਸੁੰ ਨਤ ਿਜਹ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਾਸ ਲਾਹ 
ਸੁੱ ਟੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸL ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਿਜਹ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਕਰਨੀ Yਤ ੇਿਨਹਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਿਜਵX ਉਸ ਨO  ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਉਠਾਇਆ ਤੁਸL 
ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਅਤ ੇਉਸ ਨO  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਆਪਣ ੇਅਪਰਾਧQ ਅਤ ੇ
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ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰ ਨਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸਾਓ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਕ^ 
ਜ ੋਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:11-13)। 

ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਸੁੰ ਨਤ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, 
ਪਰ ਓਹ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹ ੇਨਹL ਹਨ। ਬਪਿਤਸਮਾ (ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬਕੀ ਦੇਣਾ) ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ 
ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਸੁੰ ਨਤ (ਿਜਸ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 
ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਆਤਿਮਕ ਸੁੰ ਨਤ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬਪਿਤਸਮੇ ਲੈਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਵਜN ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਲ ਜਦN ਕੋਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲJਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵX ਕੰਮ ਵੱਖਰ-ੇਵੱਖਰ ੇਹਨ।  

ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜQ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵਜN ਕਦ ੇਹਵਾਲਾ 
ਨਹL ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  “ਸਾਡੇ Yਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਿਡਆ ਂਮਨQ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਿਦੱਤੀ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:22)। ਉਸ ਨO  ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, “ਉਸ 
[ਮਸੀਹ] ਿਵੱਚ . . . ਵਾਇਦ ੇਦ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇYਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, 
ਇਹ . . . ਿਨਸਤਾਰ ੇਦ ੇਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ1:13, 14)। ਸਾਡੇ 
Yਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ “ਮੋਹਰ” ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦN ਅਸL ਪ3ਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇ
ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲJਦੇ ਹQ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38; ਵੇਖੋ 5:32)। ਜੇਕਰ ਮJ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾ^ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ^ਦੀ ਹੈ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤQ 
ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ ਜਾਪਣਾ ਸੀ:  

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ 
ਬਣਾ^ਦਾ ਸੀ। ਸੁੰ ਨਤ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜQ ਮੋਹਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। 

ਨਵQ ਜਨਮ (ਿਜਸ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; 
ਯੂਹੰਨਾ 3:5) ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਿਕਸ ੇਦਾ ਨਵX ਿਸਿਰh 
ਜਨਮ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜQ ਮੋਹਰ ਵਜN ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 8:9), ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:38)।  

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹL ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਤN ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਸੁੰ ਨਤ ਯਹੂਦੀ 
ਪੁਰਸ਼Q ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ:  ਿਨਯਮ ਵਜN, ਸਰੀਰਕ ਸੁੰ ਨਤ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਤN 
ਅੱਠ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦN ਅਸL ਜਲ ਅਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਵX ਿਸਿਰh ਜਨਮ ਲੈ ਲJਦੇ ਹQ, 
ਨਾ ਿਕ ਅੱਠ ਿਦਨ ਬਾਅਦ। ਤਦ ਵੀ, ਦੋਵQ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵQ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਲਈ “ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ” ਬਣਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਹੀ 
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਸੀ; ਉਸ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਪ3ਭੂ Yਤੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰKQ ਹੀ, “ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ” ਬਣਨ ਲਈ, ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ 
ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰN “ਸਹੀ”  ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰN ਵੀ “ਸਹੀ” ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
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ਮJ ਨਵX ਨO ਮ ਦੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ3ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹQ। 
ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਹਲ ੂਬਾਹਰੀ ਹੈ:  ਸਾਨੰੂ “ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ” ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮJ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰ ੇਤN ਜਾਣੂ ਹQ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲN 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦ ੇਢQਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਮJ ਫੇਰ ਕਹQਗਾ ਿਕ “ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ” ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰN 
“ਸਹੀ” ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰN ਵੀ “ਸਹੀ” ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! 

ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ “ਬਾਹਰੀ ਲੋੜ” ਜQ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋੜ” ਹੈ, ਮJ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰQਗਾ 
ਿਕ ਤਸੁL ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਤ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ!  ਮਸੀਹ ਕਲੋ ਆਓ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਲਹ ੂਨੰੂ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤN ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਿਦਓ (6:3-7; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:14;  
1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7, 9)! 

ਿਨਚੋੜ 
ਰੋਮੀਆਂ 1 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇਸੰਸਾਰ 

ਨੰੂ ਿਬਨQ ਪਰਕਾਸ਼ ਦ ੇ ਨਹL ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਨੰੂ 
“ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵQ” ਵਜN ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਚੜKਾਉਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਨK Q ਪਰੰਪਰਾਵQ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਧੁੰ ਦਲੀ ਪੈ 
ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਸਰਜ ੇਗਏ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ3ਮਾਣ 
ਸੀ (1:18-20)। 

ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਸੁਭਾਉ ਤN ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨa ਿਤਕ ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਦੱਤ ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੌਮਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ “ਕਦ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾ ਤN ਿਬਨQ ਨਹL ਿਰਹਾ!”97 ਜੇਕਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਉਨK Q ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਤਰKQ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤQ ਉਨK Q ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹL ਸੀ ਪੈਣੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਉਨK Q ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪ3ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹੰਦੀਆ,ਂ ਤQ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਨK Q ਲਈ ਸਲੀਬ ਤ ੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹL ਸੀ ਪੈਣੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚਾਨਣ ਤ ੇਖਰਾ ਨਹL ਉਤਿਰਆ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕQ—ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ—ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ! 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਡਬਿਲਯ.ੂ ਈ. ਵਾਇਨ, ਮੈਿਰਲ ਐਫ. ^ਗਰ ਅਤ ੇ ਿਵਲੀਅਮ ਵਾਇਟ, ਜੂਨੀਅਰ, ਵਾਇਨਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ 

ਐਕਸਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਵਰਡਸ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਥੌਮਸ ਨa ਲਸਨ 
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ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 119। 2ਡੀ, ਸਟੂਅਰਟ ਿਬ3ਸਕੋ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਿਮਊਨੀਕੇਟਰਸ ਕਮJਟਰੀ (ਵਾਕੋ, 
ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 58। 3ਵਾਇਨ, 388। 4ਿਵਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਦ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ 
ਰੋਮਨਜ਼, ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ, ਸੋਿਧਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ (ਿਫ਼ਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ 
ਪ3ੈਸ, 1975), 41। 5ਬਾਰਕਲੇਅ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 41। 6ਉਪਰੋਕਤ। 7ਿਮਸ਼ਨਾਹ ਸਨO ਹਡਿਰਨ 10.1 । 
8ਅਕੇਡਾਥ ਿਜਜ਼ੇਹਾਕ; ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਰੌਸਵੇਅ ਕਲਾਿਸਕ ਕਮJਟਰੀਜ਼ 
(ਵੀਹਟਨ, ਇਿਲਨg ਏ: ਕਰੌਸਵੇਅ ਬੁਕਸ, 1993), 60। 9ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਰੋਮਨਜ਼ 1-8, ਦ 
ਮੈਕਆਰਥਰ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਮੂਡੀ ਪ3ੈਸ, 1991), 120। 107 ਅਤ ੇ8 ਆਇਤ, ਦੋਵQ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ “ਸ਼ਬਦ-ਲੋਪ” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਪੂਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 
6 ਆਇਤ ਿਵੱਚN ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਦੇਵੇਗਾ” 7 ਅਤ ੇ8 ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

11ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯ ੂ .ਸਟੌਟ, ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ ਿਨਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੁਡ ੇ(ਡਾਊਨਰਸ ਗਰੋਵ, ਇਿਲਨg ਏ: ਇੰਟਰਵਰਿਸਟੀ ਪ3ੈਸ, 1994), 84। 12ਵਾਇਨ, 462। 
13ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ 
ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 116। 14ਐਫ. ਬੁਸ਼ੈਲ, “ਐਰੀਥੀਆ”, ਇਨ ਥੀਓਲੀਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ 
ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ, ਸੰ ਗੇਰਹਾਰਡ ਿਕਟੈਲ ਅਤ ੇ ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੈਡਿਰਚ, ਟਰQਸ ਅਤ ੇ ਐਬਰੀ. ਜੀਓਫਰੀ 
ਡਬਿਲਯ.ੂ ਬਰੋਿਮਲੀ (ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 256। 
15ਡੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਐਨ ਆਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ 
ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 75। 16ਵਾਇਨ, 26। 17ਮੂ. 75।18ਵਾਇਨ, 17। 19ਉਪਰੋਕਤ, 28.2 20ਸੀ. ਕ.ੇ 
ਬਾਰੈਟ, ਏ ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਹਾਰਪਰਸ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀਜ਼ (ਪ3ਕਾਸ਼ਕ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਰੋਅ, 1957; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਪੀਬੌਡੀ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ: ਹJਡਿਰਕਸਨ 
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1987), 51।  

21ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਇਸ “ਸ਼ਰਾ” ਤN ਪਿਹਲQ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਉਪਪਦ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ 
“ਸ਼ਰਾ” ਦ ੇਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵX ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 22ਸੀ. ਜੀ. 
ਿਵਲਕ ੇਐਡਂ ਿਵਲੀਬਾਲਡ ਗਿਰਮ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇ
ਸੋਧ, ਜੌਜ਼ਫ ਹੈਨਰੀ ਥੇਅਰ (ਐਿਡਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਡਂ ਟੀ. ਕਲਾਰਕ, 1901; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1977), 660। 23ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਿਨਚੋੜ 
ਕੱਢਦ ੇਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 2:14, 15 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:31-34 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦ ੇਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ੋ ਿਜਹ ੇਹਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ )ਅਿਹਦਨਾਮਾ( ਦ ੇਸਮX ਦੌਰਾਨ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਦੀ “ਸੰਸਾਰਕ” ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਿਵਚਲਾ ਵਚਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਲਈ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
“ਨਵX ਨO ਮ,” ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਵX ਨO ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 8:7-13)। 24ਦ 
ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸੈਮੂਏਲ ਬੈਗਸਟਰ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, 1971), 213। 25ਵਾਇਨ, 122। 
26ਵਾਲਟਰ ਬਾਓਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਿਕ3ਸਚਨ 
ਿਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਜੀ ਿਜਲਦ, ਸੋਧ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ ਫਰੈਡਿਰਕ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਡJਕਰ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ 
ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਪ3ੈਸ, 2000), 967। 27ਮੌਿਰਸ, 128। 28ਐਲਫਰੈਡ ਟੈਨੀਸਨ, “ਸੀ ਡਰੀਮਜ਼,” ਦ ਵਰਕਸ ਆਫ਼ 
ਟੈਨੀਸਨ, ਸੰਪਾਦਨ ਹੈਲਮ ਟੈਨੀਸਨ (ਿਨਊਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 1923), 155। ਟੈਨੀਸਨ (1809-
1892) ਆਪਣੇ ਸਮX ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗ3ੇਜ਼ ਕਵੀ ਸੀ। 29ਬਰੂਸ ਬਾਰਟਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਡੇਿਵਡ ਵੀਰਮੈਨ ਐਡਂ ਨੀਲ 
ਿਵਲਸਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਈਫ਼ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਕਮJਟਰੀ (ਵੀਹਟਨ, 
ਇਿਲਨg ਏ: ਿਟੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 51। 30ਿਬ3ਸਕੋ, 63-64।  

31ਲੈਰੀ ਡੀਸਨ, “ਦ ਰਾਇਿਚਉਸਨa ੱਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ”: ਐਨ ਇਨਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਿਧਆ 
ਸੰਸਕਰਣ (ਕਿਲਫਟਨ ਪਾਰਕ, ਿਨਊਯਾਰਕ: ਲਾਈਫ਼ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 81। 32ਵਾਇਨ, 71। 
33ਮੌਿਰਸ, 131। 34ਵੇਖੋ ਵਾਇਨ, 328। 35ਮੌਿਰਸ, 132; ਵਾਇਨ, 35। 1:28 ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 
“ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ”। 36ਵੇਖੋ ਮੌਿਰਸ, 132; ਵਾਇਨ, 214। 37ਵੇਖੋ ਜੇਅ ਲੌਕਹਾਰਟ ਐਡਂ ਡੇਿਵਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ, 
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ਏਫੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਿਫਿਲੱਪੀਅਨਜ਼, ਟਰੁੱ ਥ ਫ਼ਾਰ ਟੁਡ ੇ ਕਮJਟਰੀ (ਸੀਆਰਸ,ੇ ਆਰਕQਸਸ: ਰੀਸੋਰਸ 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 2009), 394-95। 38ਉਪਰੋਕਤ, 443। 39ਸੀ. ਈ. ਬੀ. ਕਰੈਨਫੀਲਡ, ਰੋਮਨਜ਼: ਏ ਸ਼ੌਰਟਰ 
ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 55। 40ਜੇ. 
ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗਰਵੇਅ ਐਡਂ ਿਫਿਲਪ ਵਾਏ ਪJਡਲੀਟਨ, ਥਸਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਕੁਿਰੰਥੀਅਨਜ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ 
ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਸਟJਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ: ਸਟJਡਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL 
ਹੈ), 314।  

41ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂਰੋਮਨਜ਼ (ਲੈਕਿਸੰਗਟਨ, ਕੰਟਾਕੀ: 
ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ, 1875; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਡੀਲਾਇਟ, ਆਰਕQਸਸ: ਗੌਸਪਲ ਲਾਇਟ 
ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), 94। 42ਮੌਿਰਸ, 137; ਵੇਖੋ ਟਾਲਮੁਡ ਅਬੋਦਾਹ ਜ਼ਰਾਹ 54; 
ਿਮਸ਼ਨਾਹ ਅਬੋਦਾਹ ਜ਼ਰਾਹ 4.5। 43ਜੋਸੇਫ਼ਸ ਐਟਂੀਕੁਇਟੀਜ਼ 18.3.5। 44ਿਰਚਰਡ ਏ ਬੈਟੀ, ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ 
ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ ਕਮJਟਰੀ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1969), 41। 
45ਹੌਜ, 59-60। 46ਮੌਿਰਸ, 131। 47ਜੌਨ ਡੀ. ਵਾਇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਟਰਾਈ-ਸਟੇਟ 
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਰੀਿਚੰਗ ਐਡਂ ਿਬਬਲੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਈਵJਸਿਵਲ, ਇੰਡੀਆਨਾ (1988)। 48ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੇਖਕ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 36:20, 21 ਦ ੇਹਨ। 49ਐਫ. 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), 88। 50ਸਟੌਟ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, 92।  

51ਲਾਰਡ, 95। 52ਰੁਡਯਾਰਡ ਿਕਪਿਲੰਗ, “ਦ ਿਡਸਾਇਪਲ”, ਰੁਡਯਾਰਡ ਿਕਪਿਲੰਗਜ਼ ਵਰਸ, ਿਡਫ. 
ਸੰਸਕਰਣ (ਗਾਰਡਨ ਿਸਟੀ, ਿਨਊਯਾਰਕ: ਡਬਲਡੇਅ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, 1940), 782। ਿਕਪਿਲੰਗ (1865-
1936) ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਛੋਟੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਅਤ ੇਕਵੀ ਸੀ। 53ਵਾਇਨ, 
102। 54ਸੁੰ ਨਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਮੁੱ ਦਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
(ਖੋ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 15:1)। 55ਿਬ3ਸਕੋ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 71; ਵੇਖੋ ਿਮਸ਼ਨਾਹ ਸਨO ਹਡਿਰਨ 10.1। 
56ਸਟੌਟ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 92। 57ਮੈਕਆਰਥਰ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 160। 58ਮੌਿਰਸ, 140, 
ਐਨ. 151। 59ਵਾਇਨ, 340। 60ਮੌਿਰਸ, 140। 

61ਵਾਇਨ, 133। 4 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਲੋਗੋਜ਼ੋਮਾਈ ਇੱਕ ਕੁੰ ਜੀ ਜQ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ। 62ਸਟੌਟ, 93। 63ਮੌਿਰਸ 
ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, 141। 64ਦ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 82। 65ਮੈਕਗਰੇਅ ਐਡਂ ਪJਡਲੀਟਨ, 316। 
662:16 ਿਵੱਚ “ਗੁਪਤ ਗੱਲQ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਵਚਨ κρυπτός (ਕਰੁਪਟੋਸ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
67ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ,ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 8 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੀਆ ਂ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਮਨQ 
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 68ਮੌਿਰਸ, 142। 69ਿਵਲ ਐਲ. ਥੋਮਪਸਨ, “ਦੇਅਰਜ਼ 
ਏ ਗਰੇਟ ਡੇਅ ਕਿਮੰਗ,” ਸdਗਸ ਆਫ਼ ਚਰਚ, ਸੰਕਲਨ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵੈਸਟ 
ਮੋਨਰੋਅ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1977)। 70ਜੇ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗੋਰਮਨ, ਲੇਅਮੈਨਜ਼ ਬਾਈਬਲ 
ਬੁਕ ਕਮJਟਰੀ, ਿਜਲਦ 20, ਰੋਮਨਜ਼, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਅਨਜ਼ ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਬਰੌਡਮੈਨ ਪ3ੈਸ, 
1980), 32।  

71ਚਾਰਲਸ ਆਰ ਸਿਵੰਡਲ, ਕਿਮੰਗ ਟ ੂਟਰਮਜ਼ ਿਵਦ ਿਸਨ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ 1-5 (ਅਨਾਹੇਮ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਇਨਸਾਇਟ ਫ਼ਾਰ ਿਲਿਵੰਗ, 1999), 31। 72ਿਜੱਮੀ ਐਲਨ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, 7ਵQ 
ਸੰਸਕਰਣ (ਸੀਆਰਸ,ੇ ਆਰਕQਸਸ: ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, 1994), 44। 73ਸਟੌਟ, 83-84। 74ਮੌਿਰਸ, 116। 75ਜੇ. 
ਡੀ. ਥੌਮਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1965), 19। 
76ਮੈਕਆਰਥਰ, 128 (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 77ਥੌਮਸ, 19 (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 78ਿਬ3ਸਕੋ ਤN ਿਲਆ 
ਿਗਆ, 56। 79ਪਰJਿਟਸ ਮੀਡੋਰ, ਜੂਨੀਅਰ, ਪਰੈਸਟੋਨਕਰੈਸਟ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਡਾਲਸ, ਟੈਕਸਸ, ਿਵੱਚ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪ3ਚਾਰ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਰਲੇਖ ਨਹL ਸੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ, ਕੈਸਟ। 80ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਤ ੇ
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15 ਿਵੱਚ “ਸੁੰ ਨਤ” ਸ਼ਬਦ ਨਹL ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਉਸ ਦ ੇਕXਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨO  Yਥ ੇਿਕਹਾ 
ਸੀ (ਵੇਖੋ 14:14, 23)।  

81ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ “ਐਕਟਸ 11” ਿਵੱਚN ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਟਰੁੱ ਥ ਫ਼ਾਰ 
ਟੁਡ ੇ 17, ਨੰ. 2 (ਜੁਲਾਈ 1996): 29-43। 82ਦ ਇੰਟਰਲੀਨੀਅਰ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ: ਦ 
ਨa ਸਲੇ ਗਰੀਕ ਟੈਕਸਟ ਿਵਦ ਏ ਿਨਊ ਿਲਟਰਲ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਟ3Qਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਯ ਐਲਫਰੈਡ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਲੰਡਨ: 
ਸੈਮੁਏਲ ਬੈਗਸਟਰ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, 1958), 580 (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 83ਮੂ, 126। 84ਸਟੌਟ, 86। 85ਬੈਟੀ, 
38। 86ਿਕ3ਸ ਬੁਲਾਰਡ, “ਏ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਨ ਿਰਵਰਸ,” 10 ਫਰਵਰੀ, 1991 ਿਵੱਚ, ਓਵਰਲJਡ ਪਾਰਕ ਚਰਚ 
ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਓਵਰਲJਡ ਪਾਰਕ, ਕਨਸਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੈਸੇਟ। 87ਥੌਮਸ, 15। 88“ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜQ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸਿਚਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ^ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 12:48), ਪਰ ਇੱਥ ੇਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਨਆ^ ਹੋਵੇਗਾ। 89“ਵੋਲਟੇਅਰ” (1694-
1778) ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਫਰQਸੀਸੀ ਲੇਖਕ, ਫਰੈਨਕੋਇਸ-ਮੇਰੀ ਅਰਾਉਟ ਦਾ ਉਪ ਨਾਮ ਸੀ। 90ਮੂ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, 
80। ਇਹ ਕਥਨ ਜਰਮਨੀ ਦ ੇਿਵਦਵਾਨ ਹੇਨਿਰਚ ਹੇਨ (1797-1856) ਦ ੇਵੀ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

91ਡੇਿਵਡ ਐਫ. ਬਰਿਜਸ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, ਸੰਕਲਨ, ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਰਮਨ 
ਇਲਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸXਟ ਲੂਇਸ: ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1988). 53। 92ਵਾਇਨ, 520। 93ਸਟੌਟ, 
67। 94ਜੌਨ ਫਾਅਸੈਟ, “ਦ ਪਿਰਸ਼ੀਅਸ ਬੁਕ ਿਡਵਾਇਨ”, ਸdਗਸ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਐਡਂ ਪਰੇਜ਼, ਸੰਕਲਨ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਨ 
ਆਲਟਨ ਐਚ, ਹਾਵਰਡ (ਵੈਸਟ ਮੋਨਰੋਅ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1994)। 95ਲਾਰਡ, 
97। 96ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਬੰਦ ਿਦਖਾ^ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ “ਆਤਿਮਕ ਇਸਰਾਏਲ” ਹੈ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ10:1 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤ ੇਉਨK Q ਨੰੂ 
“ਸਾਡ ੇਿਪਉ ਦਾਦ”ੇ ਿਕਹਾ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 97ਥੌਮਸ, 14। 


