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ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਲੇਖਕ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਲੇਖਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ2:4, 

10, 13; 2 ਪਤਰਸ 1:21)। ਮਨੱੁਖੀ ਲੇਖਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ3ੇਿਰਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ,  ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 1:1 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:  “ਿਲਖਤੁਮ ਪੌਲੁਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਦਾਸ ਿਜਹੜਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇ
ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।” ਮJ ਅਿਜਹ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਰੂੜKੀਵਾਦੀ ਿਵਦਵਾਨ ਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਜ ੋ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਸਗN ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ 
ਿਜਸ ਨO  ਕੁਝ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਉਨK Q ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ 
ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ “ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਪ3ਾਚੀਨ 
ਪੁਸਤਕ ਨਹL ਹੈ  .  .  .  ਿਜਸ ਦੀ ਪ3ਮਾਿਣਕਤਾ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।”1 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਰਿਤਯੁਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ 
ਗ3ੰ ਥੀ ਨੰੂ ਬੋਲ ਕ ੇਿਲਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਸਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (16:22)। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਬੀ ਨਾਮਕ ਮਸੀਹੀ 
ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮ ਨੰੂ ਿਲਜਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਵੇਖੋ 16:1, 2)। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨO  ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਤਰKQ 
ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨਹL ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਵX ਿਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮX ਿਵੱਚ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜQ 
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤQ ਦੂਤ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਸ ਉਹੋ ਕਰਦ ੇਸਨ ਜ ੋਉਹ ਸਭ 
ਤN Yਤਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰQ ਜQ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥL ਜ ੋ
ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨQ ਨੰੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰQ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। 

ਪ3ਾਪਤਕਰਤਾ 
ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 1:7 ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ: “ਓਹਨQ ਸਭਨQ 

ਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦ ੇਹੋਏ ਹਨ।” ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਫੇਰ, ਅਸL ਸਿਹਮਤ ਹQ:  ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਉਨK Q ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕ^ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਸਮੂਹ (ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ)  ਤN ਨਾ ਤQ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਰੋਮ ਿਵਚਲੀ “ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਲੀਸੀਆ”  
ਜQ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਅਨO ਕ “ਘਰੇਲੂ ਕਲੀਸੀਆਵQ” (ਮੰਡਲੀਆਂ)   ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ 
(ਵੇਖੋ 16:3, 5)। ਇਸ ਟੀਕੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨQ ਰਚਨਾਵQ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ 
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ਹਵਾਲਾ ਅਕਸਰ “ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ” ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੱਤ3ੀ ਵਜN ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਿਕ 
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨQ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਿਜਹਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਰੋਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ, ਜ ੋ ਤਾਕਤਵਰ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤN ਲੈ ਕ ੇਅਰਬ ਤੱਕ ਸੀ। ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮX ਦੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵਜN 
ਸੋਚ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਇੰਗਲJਡ ਦੇ “ਲੰਦਨ” ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦ ੇ “ਟੋਕੀਓ” ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮX ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ, ਜQ ਸਮਾਿਜਕ 
ਕXਦਰ ਸਮਿਝਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸਮX ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ “ਸਾਰੇ ਰਾਹ 
ਰੋਮ ਨੰੂ ਜQਦੇ ਹਨ।” ਿਜਸ ਸਮX ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮX ਨੀਰੋ ਰਾਜ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ 
ਿਸਖਰ ਤੇ ਸੀ। 

ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਕਵX ਜQ ਕਦN ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸL ਨਹL ਜਾਣਦੇ। 
ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਨO  ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋੜੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਿਬਸ਼ਪ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ3ਮਾਣ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪ3ਮਾਣ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਉਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ (16:3-15) ਤQ ਉਸ ਨO  
ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹL ਕੀਤਾ—ਪਰ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਕਈ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਿਮਲ ਚੁੱ ਕਾ 
ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:7, 12; ਗਲਾਤੀਆਂ 1:18; 2:7-9, 11-21)। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਨਾ 
ਤQ ਉਨK Q ਪੱਤ3ੀਆਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ, ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ,ਂ ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ, ਿਫਲੇਮੋਨ)   ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ ੋ ਉਸ ਨO  ਰੋਮ ਿਵੱਚN ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲK ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ 
ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੇਲK ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਸੀ   
(2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ)। 

ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਤਹਾਸਕ ਤੱਥQ ਨੰੂ ਿਗਣ ਕ ੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਜਦN ਰੋਮੀ ਜਰਨa ਲ 
ਪNਪੀ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ Yਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤQ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਕੈਦੀਆ ਂ ਨੰੂ ਗੁਲਾਮQ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੋਮ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੰਨO  ਉਪਯੋਗੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਤ 
ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਨK Q ਦੇ ਮਾਲਕQ ਨO  ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਤਿਬਰ ਝੀਲ।2 ਦ ੇਪਾਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥQ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ 
ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵਧਦ ੇਗਏ। 
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ਰੋਮ ਤN ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:10 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜQਦੇ ਸਨ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਖੰਡਣ ਤN 
ਬਾਅਦ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:1), ਓਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਰੋਮ ਨੰੂ ਪਰਤ 
ਆਏ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 8:4)। ਸਗN ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਿਖੰਡਣ ਤN 
ਪਿਹਲQ, ਰਸੂਲQ ਨO  ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਕੁਝ Yਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ੇਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
8:17, 18) ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਗਆਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਗਆਨ 
ਫੈਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹL ਜ ੋਉਨK Q ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ ਿਜਨK Q ਕੋਲ 
ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜQ ਪ3ੇਰਣਾ ਰਾਹL ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
(12:6)। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਦ ੇਰਾਹL ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਏ 
ਸਨ,  ਰੋਮ ਨੰੂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨO  Yਥੇ ਜਾ ਕ ੇਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ (16:3-15 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਜਾਣਕਾਰQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ 
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਮੁਸਾਫ਼ਰQ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹ ੇ
ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਿਜਹੜ ੇਪੌਲੁਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨK Q ਿਵੱਚN 
ਕੁਝ Yਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ੇਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:1-7) ਅਤੇ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾਵQ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 

ਿਜਵX ਵੀ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤN ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕQ ਨO  49 ਜQ 50 ਈਸਵੀ 
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ। ਡੀ.  ਡੀ.  ਵੀਹਡਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ
ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 
(ਲਗਭਗ 50 ਈਸਵੀ), ਿਜਸ ਤN ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਫਸਾਦ ਉਸ ਤN ਖੜ ੇਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖ3ੇਸਟੁਸ ਸੀ, ਜ ੋਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਦੀ ਸੋਧ ਸੀ।”3 ਿਜਸ 
ਸਮX ਪੌਲੁਸ ਨO  50 ਈਸਵੀ ਦ ੇ ਅੱਧ ਤN ਅੰਤਲੇ ਸਮX ਦੌਰਾਨ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਲਖੀ, 
ਕਲੀਸੀਆ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ (1:8)। 

ਯਹੂਦੀ ਜQ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ 
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ ੋਿਕ ਿਚੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਜ ੋਕਲੀਸੀਆ ਸੀ,  

ਕੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ ਲੋਕQ ਦੀ 
ਸੀ, ਜQ ਿਫਰ ਦੋਵQ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ:  “. . . ਮJ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 
ਕੀਤੀ ਭਈ ਿਜਵX ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਤਵX ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਭੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ 
ਫਲ ਿਮਲੇ” (1:13; ਵੇਖੋ 15:15, 16)। ਿਫਰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਜQ ਪੈਰKੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ 
ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਤੂੰ  ‘ਯਹੂਦੀ’ ਸਦਾ^ਦਾ ਹJ” ਅਤੇ ਿਫਰ 
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ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ” (2:17, 24; ਵੇਖੋ 4:1)। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਦ ੋ ਬੰਦੇ ਖੜ ੇਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਪਿਹਲੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਚਾਈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ,  ਦੋਵQ ਦ ੇਮJਬਰ 
ਸਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਪ3ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ 
ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਮJਬਰQ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਸਨ। 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 49 ਜQ 50 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਰਾਟ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮ ਿਵੱਚN 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:2)। ਇਨK Q ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 
ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦ ੇ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। 54 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਜਦN ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤQ 
ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਨK Q ਲੋਕQ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਨK Q 
ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ (16:3); ਪਰ ਇਸ ਸਮX ਤੱਕ, ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ 
ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਅਸL ਇਸ ਿਨਚੋੜ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵQਗੇ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (1:13)। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ 16:3-15 ਿਵੱਚ 26 
ਨਾਮQ ਿਵੱਚN ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਿਕ^ ਹਨ।4 ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 28:17-22 ਤN ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਿਵਚਕਾਰ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇYਥੇ ਜੇਲK ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਸੀਿਮਤ ਸੀ। 

ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਤN ਵੀ ਿਦੱਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਜਦ 
ਿਕ ਪਤਰਸ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੋਪ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਹੈ)  Yਥੇ ਸੀ (ਉਨK Q ਦ ੇ
ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ)। ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਪੁੱ ਛਦ ੇਹਨ, “ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਲਖਣ ਦਾ 
ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲN ਿਭੰਨ ਨਹL ਸੀ?” ਿਜਹੜ ੇ ਲੋਕ 
ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਧਰਮ ਦ ੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜN ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਉਨK Q ਨੰੂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ 
ਕਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ। ਮਸੀਹ ਨO  
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕ ੇਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 26:16-18; ਗਲਾਤੀਆਂ 2:7, 8)। ਇਹ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦN 
ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦੇ ਸਭ ਤN ਸ3ੇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਹਰQ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ 
ਮੁੜਦਾ (ਵੇਖੋ 1:5, 9-11)। 
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ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 

ਇੱਕ ਕਾਲਕ3ਿਮਕ ਸਰਵੇਖਣ 
ਇੱਕ ਕਾਲਕ3ਿਮਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 

ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਕੱਥ ੇਅਤੇ ਕਦN ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ 
ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਿਤਯਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤN 
ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੰੂ ਆਇਆ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:23; 19:1)। Yਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂ
ਉਸ ਨO  ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵQ ਬਣਾਈਆਂ:   “. . . ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਨ ਿਵੱਚ ਦਾਯਾ 
ਕੀਤਾ ਜ ੋਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਰ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚN ਦੀ ਲੰਘ ਕ ੇਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ 
ਿਕ ‘ਜQ ਮJ Yਥੇ ਹੋ ਆਵQ ਤQ ਮੈਨੰੂ ਰੋਮ ਭੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 
19:21)। 

ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤN ਬਾਅਦ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 19:23-41), 
ਪੌਲੁਸ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:1), ਿਜੱਥ ੇਉਸ ਨO  ਗਰਮੀ ਅਤੇ 
ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਿਬਤਾਈ। ਇਸ ਤN ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ 
ਲਈ ਉਹ ਯਨੂਾਨ,  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੁਰੰਥਸੁ ਨੰੂ ਚਲਾ ਿਗਆ (ਰਸਲੂQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:2, 3; 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:6)। ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤN ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇਗਰੀਬ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਲਈ ਚੰਦਾ 
ਲੈ ਕ ੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:3, 16; 24:17; ਵੇਖੋ 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:1-4)। 

ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤN 57 ਜQ 58 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਪੌਲੁਸ ਨO  

ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨO  ਦ ੇਠਿਹਰਾਉ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, 
ਏਹ ਲੇਖਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ Yਥੇ ਲਗਭਗ 57 ਜQ 58 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਠਿਹਿਰਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦ ੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚN ਿਲਖੀ 
ਗਈ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਉਨK Q ਯੋਜਨਾਵQ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖQਦਾ ਹੈ ਿਜਨK Q ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 15:25-
28 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

ਪਰ ਹਾਲੀ ਮJ ਸੰਤQ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜQਦਾ ਹQ। ਿਕ^ ਜ ੋ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤ ੇਅਖਾਯਾ [ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ] ਦ ੇ ਲੋਕQ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ 
ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇ ਸੰਤQ ਿਵੱਚN ਓਹਨQ ਲਈ ਿਜਹੜ ੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ 
ਕਰਨ। . . . ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਸਰ ੇਚਾੜK ਲਵQ, . . . ਤQ ਮJ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲN ਹੋ ਕੇ 
ਅਗਾਹQ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ (ਸਪੇਨ) ਨੰੂ ਜਾਵQਗਾ। 

ਇਸ ਿਨਚੋੜ ਨੰੂ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ 
ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ੀਬੀ ਹੈ, ਜ ੋਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ 
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕ ੇਗਈ ਸੀ:  “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਸdਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 
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ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ ਜ ੋਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ” (16:1)। ਕੰਖਿਰਯਾ ਕੁਿਰੰਥੁਸ 
ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਦੂਜ ੇਦ ੋਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 16:23 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ:  “ਗਾਯੁਸ ਜ ੋਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਖ ਸQਦ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ। ਇਰਸਤੁਸ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ।” ਗਾਯੁਸ ਨਾਮ ਦ ੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲN ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 1:14)।   
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:20 ਿਵੱਚ, ਇਰਸਤੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤN ਪਿਹਚਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 19:22)। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਅਸL ਉਸ 
ਿਸ਼ਲਾਲੇਖ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰQਗ ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪ3ਾਚੀਨ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦ ੇ ਖੰਡਰQ ਿਵੱਚN ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਰਸਤੁਸ ਨQ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ਿਹਰ 
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ (16:23 ਤ ੇਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)। 

ਕਾਲਕ3ਿਮਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵQ ਿਵੱਚ ਥੋੜKਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਿਦਲ-
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗQ (ਐਲਡਰQ)  ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:17, 18)। ਉਸ ਨO  ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 

ਹੁਣ ਵੇਖੋ . . . ਮJ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਜQਦਾ ਹQ ਅਤ ੇਮJ ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਜੋ Yਥ ੇਮੇਰੇ Yਤ ੇਕੀ 
ਬੀਤੇਗਾ, ਪਰ ਐੱਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹQ ਭਈ ਪਿਵੱਤ3 ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਇਹ 
ਕਿਹ ਕੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਬੰਧਨ ਅਤ ੇ ਿਬਪਤਾ ਤੇਰ ੇਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਪਰੰਤ ੂਮJ 
ਆਪਣ ੇਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤਰQ ਿਪਆਰੀ ਨਹL ਸਮਝਦਾ ਹQ . . . (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 20:22-24)। 

ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ “ਹਰੇਕ 
ਨਗਰ ਿਵੱਚ .  .  .  ਕੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ [ਦ ੇਿਰਹਾ]  ਹ”ੈ (ਰਸਲੂQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:23)। ਜਦN 
ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਤN ਇੱਕ ਨਬੀ ਨO  ਆਪਣੇ ਹੱਥQ ਅਤੇ ਪੈਰQ ਨੰੂ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਮਰਪਟਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨK  ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਿਵੱਤ3 ਆਤਮਾ ਇ^ ਆਖਦਾ ਹੈ:  
‘ਭਈ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਜਹ ਦਾ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰQ 
ਬੰਨK ਣਗ ੇਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦ ੇ ਹੱਥQ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗ’ੇ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 
21:11)। ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ Yਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨK Q ਨO  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤQ ਕੀਤੀਆ ਂਭਈ ਉਹ 
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  Yਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮJ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਬਦਲੇ 
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਨਰਾ ਬੰਨKO  ਜਾਣ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹL ਸਗN ਮਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹQ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 21:12, 13)। ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨK Q ਵਚਨQ ਨੰੂ ਪੜKਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹL ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦ ੇਰੋਮ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇਗਾ। 
ਰੋਮੀਆਂ 15 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ (ਸਪੇਨ)  ਨੰੂ ਜQਿਦਆਂ ਰੋਮ ਦ ੇਿਵੱਚN 
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ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦN ਕੋਈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ 
ਿਲਖਣ ਦੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਤQ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵQ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕ ੇਲੈ ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 
21:33), ਪ3ਭੂ ਉਹ ਦੇ Yਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਿਕ^ਿਕ 
ਿਜਸ ਤਰQ ਤJ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲQ Yਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਓਸੇ ਤਰQ ਤੈਨੰੂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:11)। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 
ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵQ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਕਈ ਸਾਲQ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 28:16) ਇੰਜੀਲ 
ਦੇ ਪ3ਚਾਰਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਹL, ਿਜਵX ਿਕ ਉਸ ਨO  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇਲਈ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ੇਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹL ਰੋਮ ਨੰੂ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸ਼ੈਲੀ 
ਰੋਮੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤ3ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਤ3ੀ ਨਹL। ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਨਬੰਧ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨਬੰਧ ਵਲKੇ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤ3ੀ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨO  ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਦੇ ਪ3ਣਾਮ (1:1-7) ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਖ ਸQਦ ਜQ ਸਲਾਮ (16:1-24) ਦ ੇਨਾਲ ਇਸੇ 
ਤਰKQ ਪੱਤਰ ਿਲਖੇ ਜQਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਿਤਰਤਯੁਸ ਨO  ਵੀ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਇੱਕ 
“ਪੱਤ3ੀ” ਵਜN ਪਛਾਿਣਆ (16:22)।  ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਪ3ਬੰਧ। 

ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ 

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵQ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ  
ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕ^ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ?ੈ  

ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤN ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵQ ਿਵੱਚ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ^ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 
ਿਲਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤ3ੀ ਨਹL ਸੀ। ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਉਸ ਨO  ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ, ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ 
ਸਨ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਛੇਵL ਪੱਤ3ੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ—ਘੱਟ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਵੱਚN ਛੇਵL ਪੱਤ3ੀ 
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਕ^, ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਵੱਚN ਸਭ ਤN ਲੰਮੀ 
ਸੀ,5 ਪਰ ਯਕੀਨਣ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕਲੌਤਾ ਪਿਹਲ ੂਨਹL ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
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ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਭ ਤN ਸ3ੇਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਰਸੂਲ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਸਮX ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਯੋਗਤਾਵQ 
ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਚਰਿਚਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ (ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ)  ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤਰਕਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਤN ਬਾਅਦ ਆ^ਦੀ 
ਹੈ। ਡੇਵ ਿਮਲਰ ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਖਦਾ ਹੈ:  “ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤQ ਿਦੰਦੀ ਹੈ; ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹL ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸL ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ‘ਕੀ’; ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 
‘ਿਕਵX’ ਅਤੇ ‘ਿਕ^।’”6 

ਕੀ ਇਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ?ੈ  
“ਕੈਨਨ” ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੈਨਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੂਤਰ,” ਜ ੋ ਿਕ 

ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κανών (ਕਨg ਨ ), ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਾਪਣ 
ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਜQ ਸੂਤਰ।” ਵਚਨ ਦਾ “ਸੂਤਰ” ਉਨK Q ਪੁਸਤਕQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ
“ਮਾਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ,” ਜ ੋ“ਜQਚ ਕਰਨ ਤ ੇਖਰੀਆ ਂਉਤਰੀਆਂ ਹਨ” ਅਤੇ ਿਜਨK Q ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ੇਰਣਾ ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇਵਚਨ ਦ ੇਪ3ਮਾਣਕ ਿਹੱਸ ੇਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਮੀਆਂ 
ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਫੇਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ। 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ (ਉਸ ਨQ ਨਾਲ)   ਿਬਨQ ਸ਼ੱਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ੇਰਣਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕQ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ 
ਰਚਨਾਵQ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀਆ ਂ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ 90 ਈਸਵੀ ਤN ਵੀ 
ਪਿਹਲQ ਪ3ਸਾਿਰਤ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 

ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਲਖਤ ਪ3ਮਾਣਕ ਹ?ੈ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰKQ ਦ ੇਸਵਾਲ ਖੜ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਲQ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ 
“ਰੋਮ” ਦਾ ਕੋਈ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹL ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆ ਂਿਵੱਚ ਤQ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਅਿਧਆਇ ਵੀ 
ਨਹL ਹੈ ਜQ ਨਹL ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਿਨੱਜੀ 
ਹਵਾਿਲਆ ਂਤN ਿਬਨQ ਕੁਝ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲQਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਸੋਲQ ਅਿਧਆਇ ਿਜਵX ਿਕ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਹਨ 
“ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲੇਖ ਹੈ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।”7 

ਮਕਸਦ 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਕਾਰਣQ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ: 
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ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਣ:  ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (1:11,  15)। 
ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਰਣ:  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧQਤQ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਖੋਲK ਕ ੇਦੱਸਣ ਲਈ (15:15)। 
ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਕਾਰਣ:   ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ (ਸਪੇਨ)   ਦ ੇ ਪ3ਸਤਾਿਵਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਚੰਦਾ 

ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ (15:22-24, 28)। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲ ੂਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। 

ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ 
ਦਆੁਰਾ ਯਹਦੂੀ ਉਪਦਸ਼ੇਕQ ਦ ੇਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹL  ਿਲਖੀ 
ਗਈ ਸੀ, ਿਜਵX ਿਕ ਉਸ ਨO  ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਨK Q ਝੂਠO  ਉਪਦੇਸ਼ਕQ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹL ਿਮਲਦਾ ਿਕ 
ਓਹ ਪਿਹਲQ ਹੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਇੱਕ ਸਰਲ 
“ਮੁਢਲਾ-ਿਸਧQਤ” ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹL ਹੈ।8 ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ (1:8)। ਓਹ “ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਏ ਸਨ ਅਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਿਸਖਾ 
ਸੱਕਦ ੇਸਨ” (15:14)। ਉਨK Q ਨੰੂ ਵਚਨ ਦੇ “ਦੁੱ ਧ” ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹL ਸੀ 
(ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜQਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਠg ਸ ਭੋਜਨ ਅਰਥਾਤ ਅੰਨ” 
(ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹL ਪਚਦਾ)  ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:12)। ਜ ੇ
ਨਵX ਨO ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ “ਠg ਸ ਭੋਜਨ ਅਰਥਾਤ ਅੰਨ” ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੈ ਤQ ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ 
ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਸਿਵੰਨਡੌਲ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ “ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਨਹL ਹੈ,” ਬਲਿਕ ਇਹ “ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਠg ਸ ਭੋਜਨ ਹੈ।”9 

ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਨਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆਵQ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ 
ਲਈ ਨਹL   ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਵX ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆ ਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਤੱਤQ ਿਵਚਕਾਰ ਤਨਾਅ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰKQ ਹੈ, ਤQ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨO  ਉਸ ਤਨਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਨਹL ਸੀ। 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ 
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ (ਸਪੇਨ)   ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹL ਸੀ 
(ਿਜਵX ਿਕ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦ ੇਹਨ)। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਿਕ 
ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ (15:24)। ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਤQ ਉਹ ਉਨK Q ਮੰਡਲੀਆਂ ਕੋਲN 
ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂ ਉਸ ਤN ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤN 
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ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰQ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। 
ਤQ ਿਫਰ, ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 

ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦ ੇ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਓਹ “ਤਕੜੇ ਹੋ” ਸਕਣ (1:11)। 
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਉਹ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਕਾਇਮ”, ਜQ “ਤਕੜੇ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਰਾਹL (ਵੇਖੋ 16:25, 26; ਮੱਤੀ 28:20; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
18:23)। ਿਕ^ਿਕ (ਿਜਵX ਪਿਹਲQ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ)  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਰੋਮ ਨਹL ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਮਕਸਦ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤ3ੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਿਰਲ ਸੀ.  ਟੈਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ 
ਹੈ: 

ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਰੋਮੀਆਂ . . . ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਓਨੀ ਗਲਤੀਆ ਂਦ ੇ
ਸੁਧਾਰ ਪ3ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਨਹL ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਪ3ਤੀ।  ਹਾਲQਿਕ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਿਵਚਾਰ ਦ ੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL ਹਨ—ਐਸਕਾਟੋਲੋਜੀ 
[“ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲQ” ਦਾ ਅਿਧਐਨ] ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਵਸਤ ੂਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪਾਇਆ 
ਜQਦਾ ਹੈ,10 ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਵਤਾ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤN ਛੁੱ ਟ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਕਸ ੇਹੋਰ 
ਪੱਤ3ੀ ਨਾਲN ਮਸੀਹੀਅਤ ਦ ੇਿਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤ ੇਵਧੇਰੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਿਵਚਾਰ ਨਹL ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੱਤ3ੀਆ ਂਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰਾਤਮਕ 
ਹਨ; ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਸਿਖਆਤਮਕ [ਿਸਿਖਆਦਾਇਕ] ਹੈ।11 

ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ.  ਲਾਰਡ ਨO  ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਮਕਸਦ ਦ ੇਸਵਾਲ ਦਾ “ਸਭ ਤN 
ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤ ੂਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਏਹ ਿਵਸ਼-ੇਵਸਤ ੂਿਜਸ ਤਰKQ 
ਦਾ ਵੀ ਪ3ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹੋ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਿਜਸ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।”12 ਜੇ.  ਡੀ. ਥੌਮਸ ਨO  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰKQ 
ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ “ਸਾਰੇ ਯੁੱ ਗQ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਮਸੀਹੀਅਤ।”13 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰੋਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 
ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਸੀ, ਤQ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ 
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕXਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਿਜੱਥN ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਿਹਕਰਮੀ 
ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧ ਤੀਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਰੋਮ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਿਵੱਚ 
ਨਹL ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਸੀ, ਤQ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦ ੇਸੁਭਾਅ 
ਦੀ ਉਸ ਦੀ   (ਪ3ੇਿਰਤ)  ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਿਵਆਿਖਆ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਮਹੱਤਵ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੱ ਗQ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹL, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਇਰਾਦਾ 
ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.  ਸੀ.  ਬੈੱਲ ਨO  
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ਇਸ ਨੰੂ “ਜੜK ਤN ਫਲ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕਥਨ ਿਕਹਾ ਹੈ।”14 

ਿਪਛੋਕੜ 
ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜLਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਸਮੱਿਸਆ 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ3ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵQ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ 
ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN, ਕੁਝ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦ ੇਿਦ3ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤN, 
ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਤਕਾਲੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰਲ ਨਹL ਹੈ ਿਕ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀ (ਿਜਨK Q ਦਾ ਅਕਸਰ ਅੱਜ “ਯਹੂਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕQ” ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜQਦਾ ਹੈ)  ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲQ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਤN 
ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 
ਕੋਈ ਨਵL ਸਮੱਿਸਆ ਨਹL ਸੀ; ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਨਿਜੱਠ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ।  

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰKQ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ 
ਤਰKQ ਦਾ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਸੀ:  ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਰਾਹL ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਧਰਮੀ 
ਨਹL ਠਿਹਰਦਾ (3:20)। ਿਫਰ ਵੀ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ 
ਖੁੱ ਲK ਕ ੇਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ 
ਸ਼ਰਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸਥਾਈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਇਸੇ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ 
ਿਸਖਾਇਆ (7:1-4) ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕ ੇਿਗਆ:  ਮਨੱੁਖ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਨਹL ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ ਿਕ^ਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਨਹL ਹੈ। ਉਸ Yਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹL ਤQ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ 
ਨਹL ਹੈ!  ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਿਸਰਫ ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮQ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹL ਨਹL ਹੋਣੀ ਸੀ 
(11:6)।  

ਿਜਵX-ਿਜਵX ਅਸL ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦ ੇਜਾਵQਗੇ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਵX-
ਿਜਵX ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਤN 
ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। 

ਮਹੱਤਵ 
ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ “ਮਸੀਹੀਅਤ ਦ ੇਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 
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ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਅਨO ਕQ ਗਵਾਹੀਆ ਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।15 ਸੈਮੂਏਲ 
ਟੇਲਰ ਕੋਲਿਰਜ ਨO  ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ “ਹNਦ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਡੂੰ ਘੀ ਰਚਨਾ” ਿਕਹਾ ਹੈ। 
ਐਲਗਜੰਡਰ ਕJਪਬੈੱਲ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ।16 ਟੈਨੀ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ “ਮਸੀਹੀ ਿਥਓਲੌਜੀ ਦ ੇ ਥੰਮK” 
ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।17 ਅਗਸਿਟਨ, ਲੂਥਰ, ਮੂਡੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨO  ਉਨK Q 
ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ3ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜN ਸਰਾਿਹਆ 
ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਫੱਜ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ “ਕਲੀਸੀਆ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤ3ੀ” 
ਿਕਹਾ ਹੈ।18 

ਕਿਹਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨਵX ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕQ ਿਵੱਚN 
ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜQ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਤ ੇ ਿਧਆਨ ਕXਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਵX ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆ ਂ ਪੁਸਤਕQ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ 
ਬਰਟਨ ਕੌਫਮੈਨ ਨO  ਸਹੀ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਪਿਵੱਤਰ ਰਚਨਾਵQ ਦ ੇਿਕਸ ੇਇੱਕ ਭਾਗ ਨੰੂ ਦੂਜ ੇ
ਭਾਗ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਿਡਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰKQ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪJਦਾ ਹੈ।”19 
ਡੱਗਲਸ ਜੇ.  ਮੂ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚN “ਿਕ3ਸਟੋਲੋਜੀ ਜQ 
ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਰਚਾ [ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਚਿਰੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ 
ਦਾ ਅਿਧਐਨ], ਜQ ਐਸਕਾਟੋਲੋਜੀ [ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਸਮੇਤ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲQ’ ਦਾ ਅਿਧਐਨ], 
ਜQ ਕਲੀਸੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ  [ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਯੋਜਨਾ  
(ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:10, 11)] ਗਾਇਬ ਹਨ।”20 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ—
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ। ਐਡਂਰਸ ਨਾਈਜਰੇਨ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ “ਪੌਲੁਸ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਲ ਸਮਿਝਆ ਸੀ।”21 ਜਨੌ ਆਰ.  ਡਬਿਲਯ.ੂ  ਸਟਟੌ ਨO  ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰKQ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤN ਸੰਪੂਰਨ ਅਤ ੇਉਿਚਤ 
ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨO  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਭੇਤ 
ਖੋਿਲKਆ ਹੈ।” . . . ਉਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ, ਇੱਕ 
ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਿਸh ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨO  ਅੱਗ ੇਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜKੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।22 

ਕਿਰਸੋਸਟੋਮ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਆਤਮਕ ਤੁਰKੀ”23 ਿਕਹਾ ਹੈ। ਤੁਰKੀਆਂ ਸਾਡੇ 
ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੀਆ ਂਹਨ, ਸਾਨੰੂ ਨLਦ ਤN ਜਗਾ^ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਵੀ 
ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ! 

ਰੋਮ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤN ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ (ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)  ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਨਹL ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ 
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ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਬੰਧ ਹੈ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਬਨQ ਸੋਚੇ ਸਮਝ ੇਊਟ ਪਟQਗ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਔਖ ੇਬੰਦQ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ 
ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆ ਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ “ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ” ਹੈ  
(2 ਪਤਰਸ 3:16)। ਹੈਨਰੀ ਐਚ.  ਹੈਲੀ ਨO  ਦ ੋਕਾਰਣ ਦੱਸ ੇਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆ ਂਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿਕ^ ਹੈ: 

ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੈਲੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ 
ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਉਸ ਵਾਕ ਤN ਲQਭ ੇਚਲਾ ਜQਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਿਪਛਲੇ ਵਾਕ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਝੱਟ ਅਗਲੇ ਵਾਕQ 
ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜQਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਵਾਕQ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।  
ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦ ੇਬਾਰੇ ਹੈ ਜ ੋਸਾਡੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮX ਇਹ ਇੱਕ ਿਜੰਦਾ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਿਸਆ 
ਸੀ: ਕੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ-ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਤN ਿਬਨQ ਇੱਕ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24 

ਇਨK Q ਦ ੋਕਾਰਣQ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੋੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  ਸਾਡ ੇ
ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨK Q ਕੰਮQ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇਿਜਨK Q 
ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਲੋਕQ ਨੰੂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:37, 38) ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਉਹ ਬੰਦ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ ੋਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ 
ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ “ਿਜਹੜਾ ਕਰਮ ਨਹL ਕਰਦਾ,  ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਰੋਮੀਆਂ 4:5)। 
ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਸਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ “ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ 
ਦੇ ਰਾਹL” ਹੈ ਓਹ ਇਹ ਪੜK ਕ ੇਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ 
ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ”   (2:6)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ Yਤੇ ਿਵਚਾਰ, 
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯੂਜੀਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨO  
ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ “ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ” ਿਕਹਾ ਹੈ।25 

ਬੈੱਲ ਨO  ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:  “ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਸਰਫ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਲਈ, ਜQ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਿਨਗਲ਼ਣ ਵਾਲੀ ਨਹL ਹੈ:  ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ 
ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜ ੋ ‘ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ’। . . . ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਉਨK Q 
ਗੰਭੀਰ, ਉਤਸੁਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਡੂੰ ਘੀਆਂ 
ਅਤੇ Yਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼Q ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।”26 ਪ3ੈਨਿਟਸ ਮੀਡਰ ਦੀ 
ਿਮਸਾਲ, ਜਦN ਉਸ ਨO  ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇਸੰਦੇਸ਼Q ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 
ਸੀ:   “ਅਸL ਪੇਤਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹQ; ਅਸL ਸੋਲQ ਫੁੱ ਟ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹQ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ 
ਿਸਰQ ਤN ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!”27 
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ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਨਹL ਹੈ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਕੁਝ 
ਭਾਗ ਅਿਗਆਤ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹL ਸੀ 
ਸਕਦਾ, ਤQ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਨਹL ਸੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ। 

ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਨੰੂ ਵਰਤN ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤ ੇ ਲੋੜLਦਾ ਜਤਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਪਤਰਸ ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤQ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸ ਨO  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਕਚਘਰੜ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ” ਉਨK Q ਿਲਖਤQ ਨੰੂ 
“ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ” (2 ਪਤਰਸ 3:16)। ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮੀਆਂ 1—4 ਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ 
ਵਰਤਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ “ਕੇਵਲ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL ਹੈ,” ਿਜਹੜ ੇਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਰੋਮੀਆਂ 5 ਿਵੱਚ “ਅਸਲੀ ਪਾਪ” ਦਾ ਿਸਧQਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇਕੁਦਰਤੀ ਿਵਧਾਨਕ 
ਿਸਧQਤQ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ 9—11 ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤ3ੀ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲJਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈੱਲ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਥਨQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਕਥਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ “ਜ ੇਤੁਸL ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ, ਤQ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹੋ ਜਾਓਗੇ!”28 

ਿਵਸ਼ੇ 

ਿਵਸ਼ਾ ਕਥਨ 
ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 3:28 ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:  “ਇਸ 
ਲਈ ਅਸL ਇਹ ਿਵਚਾਰਦ ੇਹQ ਭਈ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਮQ ਦੇ ਬਾਝN ਿਨਹਚਾ ਹੀ ਨਾਲ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ।” ਦੂਜ ੇਵਚਨQ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ 
5:1 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ ੇਦ ੇਪ3ਗਟਾਵੇ ਵਜN 1:16, 1:17 ਨੰੂ ਜQ ਦੋਵQ 
ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

ਮJ ਤQ ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਨਹL ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇਲਈ। ਿਕ^ 
ਜ ੋਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ; ਿਜਵX ਿਕ [ਹਬੱਕੂਕ 2:4 ਿਵੱਚ] ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ “ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN 
ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ” (1:16, 17)। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਲੇਖਕ ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਸਿਹਮਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦ।ੇ 
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ਕਈ “ਇੰਜੀਲ,” ਕਈ “ਿਨਹਚਾ” ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਅਤੇ “ਧਰਮੀ” ਤ ੇਜ਼ੋਰ 
ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ; ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਿਕਸ ੇਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਵੀ ਹਲਕ ੇ
ਿਵੱਚ ਨਹL ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ 
ਨਵX ਨO ਮ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀ 

ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤQ ਿਫਰ ਦ ੋ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੰਦ 1:1-6 ਅਤੇ 16:20-27 ਹਨ। ਿਕਹੜ ੇਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਦੋਵQ ਿਵੱਚ ਸQਝ ੇਹਨ? 

ਹਰ ਭਾਗ ਿਵੱਚ “ਮਸੀਹ” ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (1:1, 4, 6; 
16:25, 27), ਿਜਵX ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਦਾ (1:1, 4; 16:20, 26, 27)। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਦੋਵX ਪ3ਮੁੱ ਖ਼ ਹਨ। “ਇੰਜੀਲ” ਸ਼ਬਦ ਦੋਵQ ਬੰਦQ ਿਵੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ (1:1; 16:25) ਅਤੇ 
ਉਸੇ ਤਰKQ “ਿਕਰਪਾ” ਵੀ (1:5; 16:24)। ਏਹ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 1:2 ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  “ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹL ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗN ਹੀ 
ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,” ਜਦ ਿਕ 16:26 ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ੋ“ਨਬੀਆ ਂਿਦਆਂ ਧਰਮ 
ਪੁਸਤਕQ ਦੇ ਦੁਆਰਾ” ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਪੜKਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣQ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਸਭ ਤN ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ 1:5 ਅਤੇ 16:26 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ।   1:5 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਸ ਲਈ 
ਿਮਲੀ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਉਹ “ਸਭਨQ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਲਆਵੇ।” 16:26 
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਪ3ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹL, ਇੰਜੀਲ “ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਪਰਿਸੱਧ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤQ ਜ ੋਓਹਨQ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ।” “ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ” 
(ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ)  ਅਤੇ “ਕੌਮQ” ਦੋਵQ ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਇੱਕ ੋਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (ἔθνος,  ਏਥਨg ਸ )  
ਤN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ੋਧਾਗੇ ਿਵੱਚ ਪਰੋਏ ਲੱਗਦ ੇ
ਹਨ: 

ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼: ਮੁਕਤੀ “ਿਨਹਚਾ” ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੈ। 
ਇੱਕ ਿਵਹਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼: ਇਹ ਿਨਹਚਾ “ਆਿਗਆਕਾਰੀ” ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਓਪਰੇ ਪਾਪੀਆ ਂਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ 6:16, 
17),29 ਪਰ ਿਜਸ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਕੋਲN ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਤ ੇਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਅਿਧਆਇ 
12—16)। 

ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸੰਦੇਸ਼: ਮੁਕਤੀ “ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ” ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨQ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ੋਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
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ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। 

ਡੇਲ ਹਾਰਟਮੈਨ ਨO  ਇਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਤਰKQ ਿਦੱਤੀ ਹੈ:30 1:1-6 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨO  ਇੱਕ ਿਕੱਲੀ ਠg ਕੀ। 16:20-27 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਕੱਲੀ ਠg ਕੀ। ਦੋਵQ ਿਕੱਲੀਆਂ 
ਿਵਚਕਾਰ, ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨK  ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ Yਤੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀਆ ਂਦਲੀਲQ ਅਤੇ 
ਿਸੱਿਟਆ ਂਨੰੂ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। 

ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ 
ਸਾਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ 

ਿਮਲਦ ੇਹਨ। ਲੈਰੀ ਡੀਸਨ ਨO  ਇਨK Q ਕਈ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਅਤੇ ਓਹ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ 
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਮਲਦ ੇਹਨ, ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।31 ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਰਤ ੇਗਏ 
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠQ ਡੀਸਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ: 

 “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” (ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ)—66 ਵਾਰ 
“ਸ਼ਰਾ”—75 ਵਾਰ 
“ਿਨਹਚਾ,” “ਪਰਤੀਤ,” “ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ”—61 ਵਾਰ 
“ਪਾਪ,” “ਪਾਪੀ,” “ਪਾਪ ਭਿਰਆ”—58 ਵਾਰ 
“ਮੌਤ,” “ਮਰਨਾ,” “ਮਾਰਨਾ”—48 ਵਾਰ 
“ਸਰੀਰ,” “ਸਰੀਰਕ,”  “ਸੰਸਾਰਕ”—30 ਵਾਰ 
“ਿਕਰਪਾ”—25 ਵਾਰ 
“ਪਿਵੱਤਰ” (ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸ਼ਬਦ)—24 ਵਾਰ 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇਕੁਝ ਪਾਠ ਇਨK Q ਅਤੇ ਹੋਰਨQ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦQ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਅਿਧਐਨQ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਅੰਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਕ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਵੱਖ 
ਅਿਧਆਵQ ਤN ਬਾਅਦ “ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ” ਭਾਗQ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ ੇਿਕ 
ਿਕਵX ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ 
ਕੀਤਾ। 

ਰੂਪਰੇਖਾ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ (“ਡਾਕਿਟ3ਨ ਸੰਬੰਧੀ”)  

ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖਕ ਦ ੋਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰQ ਵਾਲੇ ਿਬੰਦ ੂ
ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚ 9 
ਤN 11 ਅਿਧਆਵQ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਨK Q ਅਿਧਆਵQ ਨੰੂ 



 17 

ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਦਾ ਨQ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਤQ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਗ 
5 ਅਿਧਆਇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤN ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੰੂ ਦ ੋਬਰਾਬਰ 
ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ:  ਪਿਹਲੇ ਅੱਠ ਅਿਧਆਇ (1—8) ਅਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਅੱਠ ਅਿਧਆਇ 
(9—16)।  1 ਤN 8 ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ; 9 ਤN 
11 ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਵX ਮੇਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਜਮ ਮੈਕਗੂਈਗਨ ਨO  “ਯਹੂਦੀ ਸਮੱਿਸਆ” ਿਕਹਾ ਹੈ।32 12 ਤN 
16 ਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ, ਰਸੂਲ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠQ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ੋਇਨK Q ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ 
ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਕਸ ੇਦੇ ਵੀ ਪੜKਨ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ3ਬੰਧਕ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਸਗN ਇਸ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (1:1-17) 
 
 I. ਡਾਕਿਟ3ਨ ਸੰਬੰਧੀ (1:18—8:39) 
 ੳ. ਸਜ਼ਾ (1:18—3:20) 
 1. ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ 
 2. ਯਹੂਦੀ 
 ਅ. ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ (3:21—5:21) 
 ੲ. ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ (6:1—7:25) 
 ਸ. ਮਿਹਮਾ (8:1-39) 
 
 II. ਿਵਹਾਰਕ (9:1—15:13) 
 ੳ. ਿਵਆਿਖਆ (9:1—11:36) 
 1. ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ ਨO  ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  
  ਵਾਅਿਦਆ ਂਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ 
 2. ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਨ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ  
  ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ 
 ਅ. ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ (12:1—15:13)  
 
ਿਨਚੋੜ (15:14—16:27) 
 

ਉਨK Q ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਓਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦ ੇਹਨ। ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ 
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ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਅਨੁਪ3ਾਸ ਨੰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਆ^ਦਾ ਹੈ:33 

 

I.   ਪਾਪ (1:18—3:20): ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
 II. ਮੁਕਤੀ (3:21—5:21): ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਥੋਪਣਾ 
 III. ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ (6:1—8:39): ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਪ3ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
 IV. ਸਰਵਸ3ੇਸ਼ਟਤਾ (9:1—11:36): ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ 
 V. ਸੇਵਾ (12:1—15:13): ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ 
ਅਸL ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹQ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਭ ਤN 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਕਦ ੇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸL ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰQਗ।ੇ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤN ਪਿਹਲQ, ਿਤਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸL ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਕੱਪੜ ੇਅਤੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼Q ਲJਦੇ ਹQ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਲJਦੇ ਹQ। ਉਸੇ 
ਤਰKQ, ਇਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ
ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸL ਅਤੇ ਮJ ਇਕੱਠO  ਿਮਲ ਕ ੇਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹQ। ਇਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਰਾਹL ਤੁਹਾਨੰੂ “ਤੁਸL ਇਹ ਖੁਦ ਕਰੋ” ਮੁਿਹੰਮ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ “ਤੁਸL ਇਹ ਖੁਦ ਕਰੋ” ਦੌਿਰਆਂ, ਦੋਵQ ਦ ੇਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ 
ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਖ ਹਨ। 1974 ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨO  ਅਤੇ ਮJ ਆਪਣੇ-ਆਪ 
ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ 45 ਿਦਨ ਗੁਜਾਰ,ੇ ਅਸL ਿਜਨK Q ਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਸL ਉਨK Q ਦੇਸ਼Q ਦੀਆਂ 
ਭਾਸ਼ਾਵQ ਤN ਅਣਜਾਣ ਸQ। ਸਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਸ3ੋਤ ਯੂਰਪ ਆਨ ਫਾਇਵ ਟ ੂਟੈਨ ਡਾਲਰਸ ਏ ਡ ੇ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਤN ਦਸ ਡਾਲਰQ ਿਵੱਚ ਯੂਰਪ ਘੁੰ ਮੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮJ 
ਇਸ ਦੌਰੇ ਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਜ ੋ ਿਸਰਲੇਖ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਸੀ 
“ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਤN ਦਸ ਿਦਨQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ 
ਅਸL ਘਬਰਾ ਕ ੇਟੁੱ ਟ ਜQਦੇ ਸQ।” ਇਸ ਲਈ ਮJ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸQ 
(ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸQ)  ਿਕ ਸਾਨੰੂ “ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਿਮਲ 
ਜਾਵੇ” (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:31)। 

1989 ਿਵੱਚ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋਅ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਾਰQ ਿਦਨQ ਲਈ ਤੁਰਕੀ (“ਏਸ਼ੀਆ 
ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਲੀਸੀਆਵQ” ਵਾਲੀ ਥQ)  ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। 
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ਅਸL ਉਨK Q ਬਾਰQ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਇਨK Q ਕੁਝ ਵੇਖ ਿਲਆ ਜ ੋਿਕ ਅਸL ਇੱਕ ਮਹੀਨO  ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਨਹL ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦN ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਥQ ਤN ਦੂਜੀ ਥQ ਤੇ ਕਾਹਲੀ-
ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜQਦਾ ਸੀ, ਮJ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸQ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਪ3ਾਚੀਨ 
ਸ਼ਿਹਰ ਜQ ਉਸ ਪ3ਾਚੀਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦ ੇਖੰਡਰQ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਣ ਿਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੀ ਿਮਲ 
ਜQਦਾ। ਮJ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮJ ਉਸ ਸਮX ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵQ ਿਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ 
ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨK Q ਰਸੂਲQ ਅਤੇ ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਬਾਰੇ ਸੋਚQ ਿਜਹੜ ੇ
ਉਨK Q ਗਲੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਚਿਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦ ੇਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਅਸL ਚੱਲ ਿਫਰ ਰਹੇ 
ਸQ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਿਧਐਨ ਇੱਕ ਪ3ਾਚੀਨ ਹੱਥਿਲਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਮJ “ਿਦਲਚਸਪ 
ਥਾਵQ” ਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰQਗਾ। ਮJ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕ ੇਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ 
ਤਨਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰQਗਾ। ਜਦN ਭੂ-ਿਦ3ਸ਼ ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ ਰਸਤਾ 
ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੜKਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰQਗਾ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪੜKਨ ਤN ਪਿਹਲQ, ਤੁਸL ਉਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਿਜਸ ਤੇ ਮJ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰQਗਾ, ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ 
ਪੜKੋ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ,ੋ 
“ਪੌਲੁਸ ਮੂਲ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ?” ਿਫਰ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ੋਿਕ, “ਇਨK Q ਆਇਤQ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ?” 

ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨQ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਾਸਤ ੇਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸਮQ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਇਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰKQ ਪੜKਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਿਜਵX ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਮQ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤQ ਤੁਸL ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਵਾਰ 
ਬੈਠ ਕ ੇਅਨO ਕQ ਵਾਰ ਪੜKੋ। 

ਜਦN ਮJ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤQ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮJਬਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰN-ਦੂਰN ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ^ਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜ ੇ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਵੱਚ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦ ੇਸਨ ਓਹ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪ3ਭੂ ਅੱਗੇ ਉਨK Q ਦ ੇ
“ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ” ਲਈ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ੇਸਨ:  ਤQ ਿਕ ਜਦN ਓਹ ਆਪਣੇ ਘਰQ 
ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜQਦੇ ਸਨ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨK Q ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦਾ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਹੋਵੇ। 
ਜਦN ਅਸL ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਆਤਿਮਕ 
ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹQ ਤQ ਆਓ ਅਸL ਪ3ਭੂ ਦ ੇਅੱਗੇ ਇਹੋ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਪ3ਭੂ 
ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। 

ਅਕਸਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਦਮ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”34 ਅਸL ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ 1 ਅਿਧਆਇ ਤN ਉਠਾਵQਗੇ। 
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ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਟੱਪਣੀ 
ਐਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਚਨ ਕਾਲਜ (ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ)   ਿਵੱਚ 

ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤN ਮਨਪਸੰਦ ਜਮਾਤQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਜਮਾਤ “ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ” ਿਵਖੇ ਸੀ ਜ ੋ
ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਜੇ.  ਡੀ ਥੌਮਸ ਜੀ ਪੜKਾ^ਦੇ ਸਨ। ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲQ ਤN, ਮJ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਦੇ ਿਵਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤQ ਨੰੂ ਪੜKਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹQ, ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਮਾਤQ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮJ ਆਸਟ3ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਮੈਿਨਯੂਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪ3ੀਿਚੰਗ ਿਵੱਚ ਦਸ ਸਾਲQ 
ਦੌਰਾਨ ਪੜKਾਇਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਮJ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤN 
ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜQਦਾ ਸੀ। 

ਗਲੈਨ ਪੇਸ ਨO  ਉਸ ਦ ੇਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਜਹਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਨQ 
ਿਦੰਦਾ ਸੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ।” ਿਫਰ ਉਹ ਪ3ੋਫੈਸਰ ਵੱਡ ੇਗੋਲ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 
ਿਜਹਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਮੈਨੰੂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕ ੁਸਮਝ ਆ^ਦਾ 
ਹੈ।” ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਮJ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ 
ਜਦN ਤੁਸL ਇਹ ਿਮਸਾਲ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜQਦਾ ਹੈ।”35 ਮJ 
ਸਮਝਦਾ ਹQ ਿਕ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨO  ਿਕੱਦQ ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮJ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਪੜKਦਾ ਹQ, ਓਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮJ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦਾ ਜQਦਾ ਹQ ਿਕ 
ਮJ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹQ। 

ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਅਤੇ ਪ3ਚਾਰਕQ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 
ਜ ੇਤੁਸL ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇਿਵਖੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਪੜKਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤQ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL 

ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਰੰਭਕ ਪਾਠ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤQ ਤੁਸL ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 
ਲੜੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦ ੇਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੋਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਹL ਹਨ, ਤQ ਤੁਸL 
ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇਹੀ ਿਕਸ ੇਸਰਵੇਖਣ ਤN ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ।ੇ 

ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਤੰਨ ਮੁੱ ਖ ਉਪਯੋਗQ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇ ਸੰਦੇਸ਼Q ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇਜਮਾਤQ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣਗ ੇਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ Yਨਤੀ ਲਈ 
ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਿਜਹੜ ੇਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਤ ੇਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨK Q ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਆਇਤ-ਦਰ-ਆਇਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮJ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਭਾਗQ ਿਵੱਚ 
ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼Q ਲਈ ਢੁਕਵL ਨਾਲN ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਸ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਸL ਵਰਤN ਕਰਦ ੇਹੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੋਣਸ਼ੀਲ ਬਣੋ।  
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ਿਜਹੜ ੇਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨK Q ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮJ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਪ3ਸ਼ਨQ ਦਾ 
ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲN ਪੁੱ ਛ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰKQ ਸਮਝ ਲਵ ੋ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚN ਕੁਝ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇ
ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਨਹL ਿਵਖਾਉਣਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇਨK Q ਪਾਠQ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ Yਨਤੀ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਤQ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਹੈ। ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਗੱਲ ਬਾਰੇ 
ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ ਿਕ ਤੁਸL ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਪੜKਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਈਬਲ 
ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦ ੇਉਲਟ ਹੈ ਤQ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਓ। 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਦ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਪ3ੰ ਸਟਨ, ਿਨਊ ਜਰਸੀ: ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨਹL ਹੈ, 1886; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਗ3Jਡ ਐਿਪਸਟਲ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ 
ਕੰਪਨੀ, 1968), 9। 2ਿਫਲੋ ਆਨ ਦ ਐਮਬੈਸੀ ਟ ੂਗਾਯੁਸ 155। ਿਤਿਬਰ ਝੀਲ ਦ ੇਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜੋ ਿਜਲKਾ ਸੀ 
ਿਜੱਥ ੇਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਟਰਾਸਿਟਿਵਅਰ (“ਿਤਿਬਰ ਦ ੇਪਾਰ”) ਵਜN ਜਾਿਣਆ ਜQਦਾ ਹੈ। 3ਡੀ. 
ਡੀ. ਵੀਹਡਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ, ਿਜਲਦ III, ਐਕਟਸ –ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਨਊਯਾਰਕ: ਹੰਟ ਐਡਂ 
ਈਟਨ, 1892), 285। ਿਸਊਟੋਿਨਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਿਕ^ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਕ3ੇਸਟੁਸ ਦੀ ਚੁੱ ਕਣਾ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜKੀਆਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ [ਸਮਰਾਟ ਕਲੌਿਦਯੁਸ] ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਰੋਮ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ” 
(ਿਸਊਟੋਿਨਉਸ ਲਾਈਫ਼ ਆਫ਼ ਕਲਾਊਡੀਅਸ 25.4; ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 18:2)। 4ਵੇਖੋ ਜੇਮਸ ਆਰ. 
ਐਡਵਰਡਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਿਨਊ ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਿਬਬਲੀਕਲ ਕਮJਟਰੀ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ: ਹJਡਿਰਕਸਨ 
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 355-57।.  5ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਅਤ ੇ1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੋਵQ ਿਵੱਚ 16 ਅਿਧਆਇ 
ਹਨ, ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ [ਪੌਲੁਸ ਦੀ] ਸਭ ਤN 
ਲੰਮੀ ਪੱਤ3ੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 7,100 ਸ਼ਬਦ ਹਨ” (ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ [ਗ3Jਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988,] 2.)। 6ਡੇਵ ਿਮਲਰ ਵੱਲN ਟਰੁੱ ਥ 
ਇਨ ਲਵ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ3ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਫੋਰਟ ਵਰਥ, ਟੈਕਸਸ ਿਵਖ ੇ2 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੰੂ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੰਦੇਸ਼ “ਦ ਮੀਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ (1)।” 7ਡੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 19  । 8ਿਵਦਵਾਨ ਕੇਿਰਗਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κήρυγµα ਦਾ ਬਦਲਵQ ਰੂਪ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਿਜਸ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ” ਜQ “ਸੰਦੇਸ਼।” “ਮੁਢਲੇ ਿਸਧQਤQ” ਵਾਕ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 5:12 (KJV)।  
9ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਿਵੰਡਲ, ਕਿਮੰਗ ਟ ੂ ਟਰਮਸ ਿਵਦ ਿਸਨ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ 1-5 (ਅਨਾਹੇਮ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਇਨਸਾਈਟ ਫ਼ਾਰ ਿਲਿਵੰਗ, 1999), 6। 10ਕਲੀਸੀਆ ਅਤ ੇਆਮ ਬੰਦਗੀ ਵਰਗ ੇਬਾਕੀ ਮੁੱ ਖ 
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜKਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

11ਮੈਿਰਲ ਸੀ. ਟੈਨੀ, ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਸਰਵੇ, ਸੋਧ: ਵਾਲਟਰ ਐਮ. ਡੱਨa ੱਟ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 305. 12ਮੋਜ਼ਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਪੌਲਜ਼ 
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ਲੈਟਰ ਟ ੂ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲੈਕਿਸੰਗਟਨ, ਕੰਨਟਾਕੀ: ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ, 1875; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, 
ਿਡਲਾਈਟ, ਆਰਕQਸਸ: ਗੌਸਪਲ ਲਾਈਟ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), XX। 13ਜੇ. ਡੀ. 
ਥੌਮਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1965), 3। 14ਜੇ. ਡੀ. 
ਥੌਮਸ, ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਐਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਚਨ ਕਾਲਜ (1955) ਿਵਖ ੇਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 15ਸੈਮੁਏਲ 
ਟੇਲਰ ਕੋਲਿਰਜ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ, ਪ3ਬੰਧ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ ਟੀ. ਐਸ਼ੇ (ਲੰਡਨ: ਜੌਰਜ ਬੈਲ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, 1896), 
228। 16ਥੌਮਸ, ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ। 17ਟੈਨੀ, 306। 18ਐਡਵਰਡ ਫੱਜ, ਰੋਮਨਜ਼, ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਹੈਲਪਸ (ਏਥੰਸ, 
ਆਲਾਸਕਾ: ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1970), 12। 19ਜੇਮਸ ਬਰਟਨ ਕੌਫਮਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ 
ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾlਡੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1973), vi। 20ਮੂ, 20। 

21ਐਡਂਰਸ ਨਾਇਗ3ੈਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰਟਰੈਸ ਪ3ੈਸ, 1949), 2। 22ਜੌਨ 
ਆਰ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਸਟੌਟ, ਮੈੱਨ ਮੇਡ ਿਨਊ: ਐਨ ਐਕਸਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ 5—8 (ਡਾਊਨਰਸ ਗਰੋਵ, 
ਇਿਲਨg ਏ: ਇੰਟਰ-ਵਰਿਸਟੀ ਪ3ੈਸ, 1966), 9। 23ਿਕ3ਸੋਸਟੋਮ ਹੋਮੀਲੀਜ਼ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ ਆਰਿਗਊਮJਟ। 
24ਹੈਨਰੀ ਐਚ. ਹੈਲੀ, ਹੈਲੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਹJਡਬੁਕ, ਸੋਿਧਆ ਸੰਸਕਰਣ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਹੈਨਰੀ ਐਚ. ਹੈਲੀ, 1955), 
522। 25ਯੂਜੀਨ ਐਚ. ਪੀਟਰਸਨ, ਦ ਮੈਸੇਜ: ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵਦ ਸਾਮਜ਼ ਐਡਂ ਪਰੋਵਰਬਜ਼ (ਕੋਲੋਰਾਡ ੋ
ਸਪਿਰੰਗਸ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ: ਨਵਪ3ੈਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਗਰੁਪ, 1995), 359। 26ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ 
ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾਉੂਨਡੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 2। 27ਪਰJਿਟਸ ਮੀਡਰ, 
ਜੂਨੀਅਰ ਵੱਲN 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੰੂ ਪ3ੈਸਟੋਨਕਰੈਸਟ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਡਾਲਸ, ਟੈਕਸਸ ਿਵਖ ੇਪ3ਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ “ਵੈੱਨ ਇਨ ਰੋਮ”। 28ਥੌਮਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 3 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵਾਲਾ। 29ਇਸ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 
ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ (10:17), ਪਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜੀ Yਿਠਆ ਪ3ਭੂ ਹੈ 
(10:9, 10), ਪਾਪ ਤN ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ (2:4) ਅਤ ੇਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ (6:3-6) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 30ਡੇਲ ਹਾਰਟਮੈਨ 
ਵੱਲN 11 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੰੂ ਈਸਟਸਾਇਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਿਮਡਵੈਸਟ ਿਸਟੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਿਵਖ ੇ
ਪੜKਾਈ ਗਈ ਜਮਾਤ। 

31ਲੈਰੀ ਡੀਸਨ, “ਦ ਰਾਇਿਚਉਸਨa ੱਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ”: ਐਨ ਇਨ-ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਧ ਕੀਤਾ 
ਸੰਸਕਰਣ (ਕਿਲਫਟਨ ਪਾਰਕ, ਿਨਊਯਾਰਕ: ਲਾਈਫ਼ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 16। 32ਿਜਮ ਮੈਕਗੂਈਗਨ, 
ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਿਕੰਗ ਇੰਟ ੂਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲੱਬੌਕ, ਟੈਕਸਸ: ਮੌਨਟੈਕਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰ., 
1982), 5। 33ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਰੂਪਰੇਖਾਵQ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਇਰਦ-ਿਗਰਦ 
ਘੁੰ ਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੈਰਨ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਿਵਅਰਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਵਅਰਸਬੀਜ਼ 
ਐੱਕਸਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਆਊਟਲਾਈਨਜ਼ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ (ਵੀਹਟਨ, ਇਿਲਨg ਏ: ਿਵਕਟਰ ਬੁਕਸ, 1992), 
359 ਰੂਪਰੇਖਾ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। 34ਲਾਓ-ਜ਼ ੁ(ਲਗਭਗ 604-531 ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਲਗਭਗ), ਦ ਵੇਅ ਆਫ਼ ਲਾਓ-
ਜ਼,ੁ ਜੌਨ ਬਾਰਟਲੈੱਟ, ਬਾਰਟਲੈੱਟਜ਼ ਫੈਿਮਲੀਅਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਜ਼, 16 ਵQ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੰਪਾਦਨ: ਜਸਿਟਨ ਕਪਲਨ 
(ਬੋਸਟਨ: ਿਲਟਲ, ਬਰਾਉਨ, ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, 1992), 57 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵਾਲਾ। 35ਗਲੈਨ ਪੇਸ, 
ਜਡਸੋਨੀਆ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਜਡਸੋਨੀਆ, ਆਰਕਾਨਸਸ, ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ (ਿਮਤੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ)। 


