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ਅਧਿਆਇ 4 
 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, 
ਧਿਹਚਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ 

ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧ ਚਾਰ ਹੈ ਧਜਸ ਦੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ 
ਸੀ। ਰਸੂਲ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਮਹਾਿ ਪੁਰਖ, 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਧਤਆ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਿਣੀ ਿਈ (4:1-8) 
1ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿ ੂੰ  ਕੀ ਲੱਧਿਆ ਹੈ? 

2ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਿੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿ ੂੰ  
ਘਮੂੰ ਡ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰੂੰ ਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਿੇ ਿਹੀਂ। 3ਧਕਉਂ ਜੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦਾ 
ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ 
ਿਰਮ ਧਿਣੀ ਿਈ। 4ਹੁਣ ਧਜਹੜਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਮਜ ਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ 
ਹੱਕ ਧਿਣੀਦੀ ਹੈ। 5ਪਰ ਧਜਹੜਾ ਕੂੰ ਮ ਿਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਕੁਿਰਮੀ ਿ ੂੰ  ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਿਣੀਦੀ ਹੈ। 6ਧਜਵੇਂ ਦਾਊਦ 
ਵੀ ਓਸ ਮਿੱੁਖ ਿ ੂੰ  ਿੂੰ ਿ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਿਰਮ 
ਧਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ: 

7ਿੂੰਿ ਓਹ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਧਖਮਾ ਹੋ ਿਏ,  
ਅਤੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿ। 
8ਿੂੰਿ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਧਜਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਵੱਚ 
 ਪਰਿ  ਪਾਪ ਿਾ ਧਿਣੇਿਾ। 

ਆਇਤ 1. ਅਧਿਆਇ ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿ ੂੰ  ਕੀ ਲੱਧਿਆ ਹੈ? “ਫੇਰ ਕੀ” ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 3:21-26 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਬਆਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਧਿਰਦੇਧਸ਼ਤ 
ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ “ਧਪਤਾ” ਮੰਿਦੇ ਸਿ 
( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 3:8; 16:24, 30; ਯਹੰੂਿਾ 8:39, 53, 56; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:2)। 
“ਧਪਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ προπάτωρ (ਪਰੋਪੇ ਰ ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜਹੜਾ πρό 
(ਪਰੋ, “ਪਧਹਲਾਂ”) ਿੰੂ πατήρ (ਪੇ ਰ, “ਧਪਤਾ”) ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦਾ “ਧਪਤਾ (ਪੇ ਰ) ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਿ” (4:11; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)—ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮਾਂ—ਪਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਰੀਰਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, “ਸਾਡਾ ਧਪਤਾ” ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ” ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ NASB ਿੇ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਿੇ ਇਸ ਿੰੂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਹਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰੀਰਕ 
ਧਪਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਧਕ ਕੁਝ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ” ਿੰੂ ਸੋਿ ਕੇ “ਪਾਏ 
ਜਾਂਦੇ” ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ASV), ਧਜਸ ਦੀ ਸੰਭਾ ਿਾ ਘਿੱ   ਹੈ ਪਰ ਸੰਭ  
ਹੈ। ਅਸਲ ਧ ਚ, ਇਸ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ ਧਕ “ਸਰੀਰਕ 
ਕੰਮਾਂ [ਅਰਥਾਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ] ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਕੀ ਲਿੱ ਧਭਆ 
ਸੀ?” 

ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਿ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਸਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਧਖਅਕ 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਧ ਚਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਉਹ ਉਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ  ੀ ਦੇ ੇ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਉਂ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ 
ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜੰਿੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਿਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਸਾਲਾਂ  ਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ 
( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11)। ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੀ ਧਕਉਂ? “ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ” ਦੇ ਿਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦਾ ਖਾਸ ਧਪਆਰ ਸੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਿੰੂ  ੀ ਇੰਿੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਕ ਇਹ ਆਦਰਯੋਗ ਧਪਤਾ ਿੰੂ 
ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਿਾਲ ਆਪਣੇ 
ਮੁਿੱ ਦੇ ਿੰੂ ਉਸਾਰਿ ਦ ੇ ਿੱਲ ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਿਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਚੁਧਣਆ ਹੋ ੇ। 
ਜੇਕਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਜੋ 
ਇੰਿਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਪਸੰਦ ਹੰੁਦਾ। ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਯਹੂਦੀ ਿਰਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ 
ਹੋ ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਿਾਇਕ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਅਰਾਿਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ 
ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੁਕਮਾਂ ਿੰੂ ਮੰਿਦਾ ਸੀ। ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਉਸ ਿੰੂ  ੀ ਇਿੱ ਕ 
ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਪਾਪ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ।1 

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ “ਠੋਸ” ਤਰਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ “ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਿੰੂ ਪਰਭਾ ਹੀਣ 
ਕਰ ਧਦੰਦਾ! 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ: 
ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਿੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿ ੂੰ  
ਘਮੂੰ ਡ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਹੁਣ-ੇਹੁਣੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ “ਘਮੰਡ” “ਰਧਹ ਧਗਆ” ਸੀ (3:27)। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਦੇ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦਾ 
ਹਿੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਸਰਫ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੋ ੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਿੱਕ ਅਦਭੁਤ ਧ ਅਕਤੀ ਸੀ। 
ਉਹੀ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਮੇਰਾ ਧਮਿੱਤਰ” ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 41:8;  ੇਖੋ 2 ਇਤਹਾਸ 20:7; ਯਾਕੂਬ 2:23)। 
ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਿਣ 
ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਧਪਿੱਛੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਛੇਤੀ ਿਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਜੋੜ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਪਰੂੰ ਤ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਸ 
 ਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰੰਤੂ [πρός, ਪਰੋਸ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਹੀਂ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੇ ਇਕ ਤੁਲਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਿ ਸੀ, 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ; ਪਰ ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਿਹੀਂ ਸੀ। NLT 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ 
ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਆਿਾਰ ਿਹੀਂ ਸੀ।” ਇਸ  ਾਕ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦੀ  ਧਡਆਈ ਕਰਦਾ। 

ਸਾਿੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਧਕੰਿੇ  ੀ ਚੰਗੇ ਧਕਉਂ ਿਾ 
ਹੋਈਏ, ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਧਕੰਿੇ  ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਧਕਉਂ ਿਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ 
ਅਧਹਸਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਸਿੱ ਿ  ੀ ਹੰੁਦਾ (ਜੋ ਧਕ ਉਹ ਿਹੀਂ ਸੀ), 
ਤਾਂ  ੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਤੋਂ” ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ  ੀ ਿਹੀਂ 
ਸੀ। ਧਯਸੂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਿੰੂ ਧਹਦਾਇਤ ਧਦਿੱ ਤੀ, “ਤੁਸੀਂ  ੀ ਜਾਂ ਓਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਭਈ ‘ਅਸੀਂ ਧਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ 
ਸਾਿੰੂ ਕਰਿਾ ਉਧਚਤ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ।’” (ਲੂਕਾ 17:10)। 

ਆਇਤ 3. ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਤੇ ਮੁੜ-
ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ? “. . . ਕੀ 
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ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ” ਇਿੱਕ  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ ਦੀ ਧਕਧਰਆ (λέγει, ਲੇਗੀ ) ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ। ਉਤਪਤ 
ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1,500 ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿੰੂ 
ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੀ ਜੀਉਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਿਦਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 4:12) ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ  ੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਬੰਦ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਿਣੀ ਿਈ। ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਉਤਪਤ 15:6 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕਈ  ਾਰ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(4:3, 9, 22, 23)। ਉਤਪਤ 15:6 ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  

ਉਤਪਤ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਧਪਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਿ। 
ਹਾਰਾਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਝਿੱਤਰਾਂ  ਧਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 12:4), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਉਸ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਂ ਾਗਾ” (ਉਤਪਤ 12:2)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਾਿ 
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਪਹੰੁਧਚਆ, ਪਰਭੂ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿੰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਿਰਤੀ ਧਦਆਂਗਾ” (ਉਤਪਤ 
12:7)। ਇਿਹ ਾਂ  ਾਅਧਦਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰ -ਅਿੁਮਾਿ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਪਤਿੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ੇਗਾ। ਤਾਂ  ੀ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਬੇਔਲਾਦ ਰਹੇ। ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਓਹ ਹੁਣ ਜ ਾਿ ਿਹੀਂ 
ਹੋ ਰਹੇ ਸਿ।” ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈਰਾਿ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਧਕ ੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ੇਗਾ 
( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 15:2, 3). 

ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਗਭਗ ਪਚਾਸੀ  ਧਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 16:16), ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾਇਆ। ਇਿੱਕ ਰਾਤ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਤਾਧਰਆਂ 
ਹੇਠ ਘੁੰ ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਧਗਆ। ਉਸ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਕਾਸ਼  ਿੱਲ ਧਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ 
ਤਾਰੇ ਧਗਣ ਜੇ ਤੂੰ  ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਗਣ ਸਿੱਕੇਂ।” ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਇਹ ਗਰੰ ੀ ਧਦਿੱ ਤੀ: 
“ਐਿਂੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਹੋ ੇਗੀ” (ਉਤਪਤ 15:5)। ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਧਦਸ਼ਰ ੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੰਜ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ  ਾਅਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭ  ਸੀ। ਉਸ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ 
ਪਲ ਧ ਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ “ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ [ਯਹੋ ਾਹ] ਿੇ ਇਸ 
ਿੰੂ ਿਰਮ ਧਗਧਣਆ” (ਉਤਪਤ 15:6)। 

ਉਤਪਤ 15:6 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿੰੂ ਸਮਧਝਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ ਤਿੱ ਥ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ 
ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:2;  ੇਖੋ ਉਤਪਤ 15:7; ਿਹਮ. 9:7) ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਿੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਧ ਖਾ ਾਂਗਾ ਚਿੱ ਧਲਆ ਆ” 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:3)। ਹਾਰਾਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ (ਉਤਪਤ 12:1, 4)। ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਧਕਹਾ, 
“ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਾਂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਓਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਿ ਲਈ 
ਧਜਹ ਿੰੂ ਉਹ ਿੇ ਅਿਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਿਰ 
ਿੰੂ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ  ੀ ਧਿਿੱਕਲ ਤਧੁਰਆ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:8; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
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ਉਸੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਇਹ  ੀ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਉਹ [ਅਬਰਾਹਾਮ]  ਾਇਦੇ  ਾਲੀ 
ਿਰਤੀ [ਕਿਾਿ] ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ  ਾਂਗ  ਿੱ ਧਸਆ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:9; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਤੇ 
ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਦ ੇਿਾਲ ਇਹ ਪਤਾ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੂਰ ਜ ਦੀ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਲੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ “ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਿੱਕ ਧਿਹਚਾ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸੀ” (1:17; NIV)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਤਪਤ 15:6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਤਿੱ ਥ, ਉਤਪਤ 15:6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ 
ਜਾਣ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਮੋੜ ਧਜਸ ਤੇ ਉਹ ਸੀ (ਧਜ ੇਂ 
ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਧਹਣਗੇ) “ਬਚਾਏ” ਜਾਣ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਪਿੱਕੀ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਿ ਿਾ ਮੰਧਿਆ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਾਲ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਅਦਭੁਤ  ਾਅਦੇ ਿਹੀਂ ਕਰਿੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਿ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ 
ਮਲਧਕ-ਧਸਦਕ ਿੰੂ ਧਮਧਲਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਿੱਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਰ ਿਰਤੀ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ੇ” (ਉਤਪਤ 14:19; NIV)। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ ਧਪਿੱਛੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਖੁਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਬਰਾਮ, ਿਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢਾਲ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅਿੱ ਤ  ਿੱ ਡਾ ਅਜਰ ਹਾਂ” (ਉਤਪਤ 15:1)। ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਤਪਤ 15:6 ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਇਿਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਉਂ ਉਤਪਤ 15:6 ਿੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ 
ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ 
ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਣ ਹਿ: 

1. ਭਾ ੇਂ ਪਰੇਧਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਉਤਪਤ 15:6 ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਬਾਰੇ 
ਬੋਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਇਹ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਹੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਿੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 
“ਧ ਸ਼ ਾਸ,” “ਪਰਤੀਤ,” ਜਾਂ “ਧਿਹਚਾ”  ਰਗਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ੀ 
ਉਤਪਤ 15:6 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਿਹਚਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:4, 5, 7), ਪਰ ਇਹ ਪਧਹਲੀ 
 ਾਰ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪਤ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। 

2. ਭਾ ੇਂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਰਮੀ/ਿਾਰਧਮਕ 
ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ “ਿਰਮੀ” ਿੰੂ ਉਸ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ  ਰਤਦੀ ਹੈ। 

3. ਆਇਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। 

4. ਕਾਲਕਰਮ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਬਆਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰੁਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ 
ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 16:1; 16; 17:1, 9, 24) ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:16, 17) ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਾ 
ਮਹਿੱਤ  ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਧ ਚਾਰ-  ਾਂਦਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਤਪਤ 15:6 ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੇਧਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ 
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 ੇਧਖਆ ਧਕ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਢੁਿੱ ਕ ਾਂ ਸਾਰ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:6-9 
ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਤਪਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਕੀਤੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸ ਆਇਤ ਿੰੂ ਜੋੜ 
ਧਦਿੱ ਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਤਪਤ 15:6 ਦੇ ਹ ਾਲੇ 
ਿੰੂ ਉਸ  ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ 
ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਚਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਾਧਰਆਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 
ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 4:18-22)। ਯਾਕੂਬ 2:21-24 ਧ ਿੱ ਚ, ਯਾਕੂਬ ਿੇ ਉਤਪਤ 15:6 ਿੰੂ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁਆਰਾ  ੇਦੀ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰੂ ਬਲੀ ਚੜਹਾਉਣ ਦ ੇਿਾਲ ਜੋੜ ਧਦਿੱ ਤਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤਪਤ 15:6 ਿੰੂ  ਰਤਣਾ ਧਕਉਂ ਚੁਧਣਆ ਹੈ 
ਉਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਣ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਧ ਚ ਤੀਜੇ ਿੰਬਰ ਤੇ ਹੈ: ਆਇਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 
ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ—ਅਤੇ 
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਜ਼ਕਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ 
ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਤ ਿੰੂ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, “ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਣੀ ਗਈ ਸੀ” ਪਰ 
ਇਹ ਉਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਇਤ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ।” 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਇਸ ਲਈ 
ਚੁਧਣਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਰਤੀ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਆਦਮੀ 
ਸੀ—ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਸਹੀ ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਿੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਚਾਿਣ ਧ ਿੱ ਚ ਚਿੱ ਧਲਆ ਸੀ ਜਦ ਧਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱਚੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ  ੋਹੰਦੇ ਧਫਰ ਰਹੇ ਸਿ—ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਓਹ ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਿਦੇ ਸਿ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਸ ਸਮੇਂ  ੀ ਜਦੋਂ ਅਧਜਹਾ 
ਕਰਿਾ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸੀ—ਅਤੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਓਹ ਸਹੀ ਸਿ। ਇਸ 
ਸਭ ਧ ਿੱ ਚ ਓਹ ਸਹੀ ਸਿ। ਓਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸਿ ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਰਮੀ ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਐਲਾਿ 
ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਧਕ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ।” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, “ਧਗਣੀ ਗਈ” ਸ਼ਬਦ λογίζομαι (ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ) ਤੋਂ ਧਿਿੱਕਧਲਆ 
ਹੈ।2 ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਯੂਿਾਿੀ ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਧਗਆਰਾਂ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਰੂਪ  ਰਤ।ੇ 
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ, NASB ਅਿੁ ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਧਗਣੀ ਗਈ” ਅਿੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ 
8 ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ” ਹੈ। KJV ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ “ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ,” “ਮੰਧਿਆ ਧਗਆ,” ਅਤੇ “ਧਜ਼ੰਮੇ ਲਾਉਣਾ”  ਰਗੇ ਸ਼ਬਦ 
 ਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ਦੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿ,3 ਪਰ ਇਸ 
ਦਾ ਬੁਧਿਆਦੀ ਅਰਥ “ਧਗਣਿਾ,” “ਸਮਝਣਾ” ਜਾਂ “ਧਜ਼ੰਮੇ ਲਾਉਣਾ” ਹੀ ਹੈ।4 

ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ਮੁਿੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਰਧਤਆ ਜਾਣਾ  ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਧਜਸ ਤਰੀਕੇ 
ਦੇ ਿਾਲ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ 
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ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਸਧਹਮਤ ਹਿ। ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ 
ਇਹ ਧ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ  ਪਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਕਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”5 CJB ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਆਇਤ 3 ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਹੈ: “[ਅਬਰਾਹਾਮ] ਿੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ 
ਲੇਖੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)।” ਈ. ਡੀ. ਬਰ ਿ ਿੇ ਸੁਝਾਅ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ “ਇਿੱ ਕ ਮਹਾਿ ਮੁਿੀਮ ਦੇ  ਹੀਖਾਤੇ  ਾਲੇ 
ਕਮਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।”6 

ਆਇਤ 4. ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 
ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ: ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਦੀ 
ਪਰਣਾਲੀ। ਉਹ ਪਧਹਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹੁਣ ਧਜਹੜਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਦੀ ਮਜ ਰੀ ਦੇਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਹੱਕ ਧਿਣੀਦੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ] ਹੈ। ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ 
ਇੰਿਾ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਛੋ ੇ ਧਜਹੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ ੀਕਰਣ ਦੀ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ 
ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਖਾਹ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਉਪਹਾਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ “ਧਮਹਰਬਾਿੀ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ।” ਧਿਮਰਤਾਪੂਰ ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ “ਿੰਿ ਾਦ” ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। 

ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਹਿੱਕ” χάρις (ਚੈਧਰਸ ) “ਧਕਰਪਾ” ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ 
ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਮਜੂਰੀ” ὀφείλημα 
(ਓਫੀਲੀਮਾ ) ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ” ਜਾਂ ਇਿੱਕ 
“ਿੈਧਤਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ,” ਇਿੱ ਕ “ਧਰਣ”7 ( ੇਖੋ KJV)। ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 
ਐਲਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਦ ੇਿਾਲ ਿਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 5. ਅਿੱਗੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਧਕਰਪਾ/ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲ 
ਕੀਤੀ: ਪਰ ਧਜਹੜਾ ਕੂੰ ਮ ਿਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਿਰਮੀ ਿ ੂੰ  
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਿਣੀਦੀ ਹੈ। “ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ”  ਾਕ ਧਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਿੰੂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਲਆ ਜਾ ੇ 
ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ—ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ 
ਧ ਚਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰਧਮਕ ਆਗੂਆਂ ਿੰੂ ਡਰਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਧਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ  ੀ 
ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਿ ਹੋ ਧਗਆ ਹੋ ੇਗਾ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਰੋਮੀਆਂ 16:12 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਪਰਸੀਸ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਜਸ ਿੇ “ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।” ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਕਸਰ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਓਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ “ਪਰਭੂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਲਗਾ ਦੇਣ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:58;  ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:10; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 
1:10; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 5:17; 6:18)। ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਿੇ ਆਪਣੇ  
ਮਾਲਕ ਦ ੇਲਈ ਇੰਿੀ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ ਧਜੰਿੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ  
( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:10; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:23, 27)। 
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ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ ਧਕ “ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਾ ਕਰੇ”  ਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ 
ਧ ਆਧਖਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 4 
ਅਤੇ 5 ਅਇਤਾਂ ਧ ਚ ਦੋ ਾਂ  ਾਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ: “ਇਿੱਕ ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ” 
ਅਤੇ “ਇਿੱਕ ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।” “ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ” (4:4) ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਇਸ ਲਈ “ਕੰਮ ਕਰਦਾ” ਹੈ ਧਕ ਤਿਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ। “ਧਜਹੜਾ 
ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ” (4:5) ਉਹ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੜਹਾ ੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਪਆਰ ਅਤੇ 
ਆਦਰ ਿੰੂ ਧ ਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਬਆਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਤੁਲਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਹੀਂ 
ਹੈ (ਪੌਲੁਸ ਆਲਸ ਕਰਿ ਲਈ [ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ] ਿਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ), ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ।”8 

ਆਇਤ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ “ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ  ਾਲਾ” ਦਿੱ ਧਸਆ 
ਧਗਆ ਹੈ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਕੁਿਰਮੀ” (ἀσέβης, ਅਸੀਬੀਸ ) “ਇਿੱਕ ਠੋਸ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ 
ਸ਼ਰਿਾ ਰਧਹਤ ਹੈ।” ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਹਿ।”9 ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਾਸਧਚਿੱ ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ (3:25); “ਮਸੀਹ 
ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ” (5:6)। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ) 
ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਣੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।” TEV ਧ ਿੱ ਚ “ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਹੈ ਧਜਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ੇਖਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਆਇਤਾਂ 6-8. ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੇ 
ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਿ ਕੇਂਧਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਿੰੂ ਧਿਹਚਾ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਿਾ ਧਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧਫਰ  ੀ, ਆਇਤ 6 ਤੋਂ 
8 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਉਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਸਧਤਕਾਰਯੋਗ ਧ ਅਕਤੀ: ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
“ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ “ਕੁਿਰਮੀ” ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਦਸਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਧਦਿੱ ਤੇ (2 ਸਮੂਏਲ 11; 12; ਕੂਚ 20:13, 14, 16, 17)। ਦਾਊਦ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਣ ਧਸਰਫ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਹੀ ਪਿੱਕਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ 
ਜਾਣ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਖਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ; ਇਸ ਿਾਲ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ 
ਰੂਪ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ  ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਓਸ ਮਿੱੁਖ ਿ ੂੰ  ਿੂੰ ਿ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਰਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] ਿਰਮ ਧਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਧ ਿੱ ਚ, “ਿਰਮ 
ਧਗਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ “ਿਰਮੀ ਧਗਣਿ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ 
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ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਡੇ ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ (ਦਾਊਦ)। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, 4:6 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ” ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਆਪਣੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰਿ 
 ਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚੇ ਿੰੂ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ” ਿਾਲ ਹੈ। 

ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਿੇ ਇਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਦੇ ਯੂਿਾਿੀ 
ਅਿੁ ਾਦ ਤੋਂ ਹ ਾਲੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਿ (The LXX)। 4:7, 8 ਦਾ ਬੰਦ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32:1, 
2 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: 

ਿੂੰ ਿ ਓਹ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਧਖਮਾ ਹੋ ਿਏ,  
ਅਤੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿ। 
ਿੂੰ ਿ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਧਜਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਵੱਚ 
ਪਰਿ  ਪਾਪ ਿਾ ਧਿਣੇਿਾ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਧਕ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਅਤੇ 32 ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਿਾਲ ਪਾਪ 
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਿ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਮਾਫ਼ੀ10 ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ 
ਜ਼ਬੂਰ 32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਿੰਿ ਾਦੀ 
ਮਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਗ ਾ ਾ ਹੈ।11 

ਜ਼ਬੂਰ 32:1, 2 ਧ ਿੱ ਚ, ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਿੰਿ ਾਦ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਧਕ ਉਹ ਧਕੰਿਾ ਿੰਿ ਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਿੰੂ  ਿਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ (μακάριος, ਮੇਕੇਰੀਓਸ ) ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਿੰਿ” ਹੈ, 
ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਧ ਲਿੱ ਖਣ ਅਿੰਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਿੰੂ ਕੇ ਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ “ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।” 

ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਧ ਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦੇ ਹਿ: ਸ਼ਬਦ ἀνομία 
(ਅਿੋਮੀਆ ) ਦਾ ਬਹੁ ਚਿ ਰੂਪ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਕੰਮ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ α̊μαρτία (ਹਮਾਰ ੀਆ ) ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਪਾਪ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। (3:23 ਤੇ 
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 

ਧਤੰਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਮਹਾਿਤਾ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਪਧਹਲਾ, ਦਾਊਦ 
ਦੇ ਦੁਸ਼  ਕਰਮ ਿੰੂ “ਧਖਮਾ” (ἀφίημα, ਏਧਫਮੀ) ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਫਰੈਂਜ ਡੈਧਲ ਜ਼ ਿੇ 
ਜ਼ਬੂਰ 32:1 ਧ ਿੱ ਚ “ਧਖਮਾ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ “ਉੱਪਰ ਚੁਿੱ ਕਣਾ 
ਅਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ।”12 

ਦੂਜਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਾਪ ਿੰੂ “ਢਿੱਕ” ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ 
(ἐπικαλύπτω, ਐਪੀਕਲੁਪ ੋ ) ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ἐπί (ਐਪੀ, “ਉੱਪਰੋਂ”) 
ਅਤੇ καλύπτω (ਕਲੁਪ ੋ, “ਢਿੱਕਣਾ”) ਿੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਬਧਣਆ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉੱਪਰੋਂ 
ਢਿੱ ਧਕਆ ਹੋਇਆ।” NLT ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਿਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਿੱ ਖਣਾ”; AB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਢਿੱ ਧਕਆ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਦਫ਼ਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।” ਡੈਧਲ ਜ਼ ਿੇ “ਢਿੱ ਧਕਆ ਹੋਇਆ” ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ 
“ਇਿੱਕ ਢਿੱ ਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਅਧਦਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਕਦੀ  ੀ ਿਹੀਂ ਸੀ 
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ਹੋਇਆ।”13 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਮਹਿੱਤ  ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਧਜਸ ਦਾ 

ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ “ਲੇਖੇ ਧਗਣਿਾ।” ਜ਼ਬੂਰ, ਧਜ ੇਂ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਕਧਹੰਦਾ 
ਹੈ, “ਉਹ ਪੁਰਖ ਧਜਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਪਾਪ ਿਾ ਧਗਣੇਗਾ।” “ਲੇਖਾ ਿਾ ਲ ੇਗਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਲੇਖਾ ਪਰਬੰਿ 
ਿੰੂ  ੇਖਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਇਤ 3 ਅਤੇ 5 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ  ਹੀਖਾਤੇ ਿੰੂ  ੇਖਣ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹਾਂ-ਪਿੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਪਣੇ 
 ਹੀਖਾਤੇ ਧ ਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ  ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ “ਕੁਿਰਮੀਆਂ” ਦੇ ਖਾਤੇ ਧ ਚ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਿੰੂ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤਾ । ਆਇਤ 8 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰਿੱਬੀ ਖਾਤਾ  ੇਖਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਹ-ਪਿੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਪਣੇ  ਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਿੰੂ ਕੁਿਰਮੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਇਆ। CJB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਿੰਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਪਾਪ 
[ਪਰਭੂ] ਉਸ ਦੇ ਜੁੰ ਮੇ ਿਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਿ ਦ ੇਲਈ ਧਕ ਇਹ ਧਕੰਿਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ, ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਧ ਚਾਰ 
ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਦਾਊਦ ਿੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਉਹ ਧਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 
ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਉਹ ਘਿੱ ੋ-ਘਿੱ   ਦ ੋਮਾਮਧਲਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦ ੇਯੋਗ ਸੀ: ਜ਼ਿਾਹਕਾਰੀ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 22:22, 24;  ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 8:5) 
ਅਤੇ ਹਿੱ ਧਤਆ (ਲੇ ੀਆਂ 24:17)। ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਪਰਗ  ਹੋ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾ ਜੂਦ  ੀ 
ਉਸ ਿੰੂ ਸ਼ਧਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਸੀ  ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਿ ਧਿਿੱਕਲ ਜਾਣ ਤੀਕ ਉਸ ਤੇ ਪਥਰਾਅ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਦ ੇਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ . . . ਅਤੇ ਢਿੱਕ ੇਗਏ  
ਸਿ . . . ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿ! ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਿੀ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ “ਿੰਿ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ! 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਜ਼ਬੂਰ 32:1, 2 ਆਇਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ “ਕਰਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ” 
(4:6) ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਿਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਛਚਾਤਾਪ 
ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਧਦਲ ਿੰੂ  ੁਿੱ  ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 51:17)। ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਪਾਪ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 32:5; 51:3, 4) 
ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਾਰਥਿਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 
32:6; 51:1, 2, 9)। ਪੌਲੁਸ ਜੋ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਅਧਜਹੇ “ਕੰਮ” 
ਿਹੀਂ ਸਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿੰੂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਭ ੂਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਆਿਾਰ ਧਸਰਫ ਧਕਰਪਾ ਸੀ ਿਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ। 

ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ (4:6-8), ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ; 
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਿੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਬੂਰ 32 ਿੰੂ ਮੰੂਹਜ਼ਬਾਿੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਧਹਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਿਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੋ ੇਗਾ—ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿ: “ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿੰੂ ਦਯਾ ਘੇਰੀ 
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ਰਿੱ ਖੇਗੀ” (ਜ਼ਬੂਰ 32:10)।  

ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਸੁੂੰ ਿਤ ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ (4:9-12) 
9ਉਪਰੂੰ ਤ ਇਹ ਿੂੰਿ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੂੰ ਿਤੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਅਥਵਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 

ਹੈ? ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦ ੇਲਈ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਿਣੀ 
ਿਈ ਸੀ। 10ਫੇਰ ਧਕਹੜੇ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਧਿਣੀ ਿਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੂੰ ਿਤੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀ 
ਸੀ? ਸੁੂੰ ਿਤ ਦ ੇਹਾਲ ਧਵੱਚ ਤਾਂ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਅਸੁੂੰ ਿਤ ਦੇ ਹਾਲ ਧਵਚ। 11ਅਤੇ ਉਹ ਿੇ ਸੁੂੰ ਿਤ 
ਦੀ ਧਿਸ਼ਾਿੀ ਪਾਈ ਿਈ ਇਹ ਉਸ ਿਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਧਜਹੜਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤ ਦੇ ਹਾਲ 
ਧਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਸਿਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਜਹੜੇ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਿਾਵੇਂ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦ ੇ ਲੇਖੇ ਧਵੱਚ ਿਰਮ 
ਧਿਧਣਆ ਜਾਵੇ। 12ਅਤੇ ਸੁੂੰ ਿਤੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਧਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਓਹਿਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਰੇ ਸੁੂੰ ਿਤੀ 
ਹਿ ਸਿੋਂ ਓਹਿਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ 
ਹਿ ਧਜਹ ਿ ੂੰ  ਉਹ ਅਸੁੂੰ ਿਤ ਦ ੇਹਾਲ ਧਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ 
ਉਦਾਹਰਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਿ ੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਾਂ ਿੇਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਿੱਕ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਿਾਮ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ  ੀ 
ਧਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!14 ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧ ਸ਼ਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 
ਧਪਤਰਤਾ ਹੈ। ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਿੰੂ “ਸਾਡਾ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਆਇਤ 11 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ “ਸਾਰੇ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਪਤਾ” ਧਕਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦਾ 
ਧਪਤਾ ਹੈ।” 

4:9-12 ਤ ੇਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂ
ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਘ ਿਾ ਾਂ ਅਤੇ ਧਜਸ ਤਰਤੀਬ ਧ ਿੱ ਚ ਓਹ ਘ ਿਾ ਾਂ  ਾਪਰੀਆਂ ਸਿ ਉਸ ਤੇ 
ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ ਸਿੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਕਸਦੀਮ ਦੇ ਊਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 11:31; 15:7)। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦਾ ਧਪਤਾ ਤਾਰਹ ਬਾਕੀ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਹਾਰਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਾ ਧਗਆ। ਤਾਰਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ (ਉਤਪਤ 11:32), ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਝਿੱਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 12:4), 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੇ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, 

. . . ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ, ਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ 
ਦੇਸ ਿੰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਧ ਖਾ ਾਂਗਾ ਧਿਿੱਕਲ ਤੁਰ [ਕਿਾਿ]; ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਡੀ ਕੌਮ 
ਬਣਾ ਾਂਗਾ, ਅਰ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਆਂਗਾ, ਅਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਾਉਂ  ਿੱ ਡਾ ਕਰਾਂਗਾ; ਅਰ ਤੰੂ 
ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੋ; ਜੋ ਤੈਿੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ 
ਤੈਿੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਿੰੂ ਸਰਾਪ ਧਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਿ ਸਧਰਸ਼ ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ (ਉਤਪਤ 12:1-3)। 
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 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ 
 ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਪਰ ਉਹ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਉਦੇਸ਼  ਾਲਾ  ਾਅਦਾ: “ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਿ ਸਧਰਸ਼ ੀ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ” ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:8)। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਿਾਿ ਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਚਲਾ ਧਗਆ; ਪਰ ਇਿੱਕ ਦਹਾਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਮਾਂ 
ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਬਿੱ ਚਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾਇਆ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਇੰਿੀ ਅਣਧਗਣਤ ਹੋ ੇਗੀ ਧਜ ੇਂ 
ਸਮੰੁਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਉਤਪਤ 13:16) ਅਤੇ ਧਜ ੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਿ (ਉਤਪਤ 
15:5)। ਇਸ ਮੋੜ ਤਿੱਕ, ਇਹ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ “ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਉਹ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਿਰਮ ਧਗਧਣਆ” (ਉਤਪਤ 15:6)। 

ਹੋਰ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਧਗਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਧੜਹੰ ਿ ੇਂ 
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, 

 ੇਖ ਮੇਰਾ ਿੇਮ ਤੇਰੇ ਿਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੋ ੇਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਤੇਰਾ 
ਿਾਉਂ ਫੇਰ ਅਬਰਾਮ ਿਹੀਂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਜਾ ੇਗਾ [“ਮੁਬਾਰਕ ਧਪਤਾ”], ਪਰ ਤੇਰਾ ਿਾਉਂ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੋ ੇਗਾ [“ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ”]; ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ 
ਠਧਹਰਾ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਹਿੱ ਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਫਲ ੰਤ ਬਣਾ ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੌਮਾਂ 
ਬਣਾ ਾਂਗਾ . . . (ਉਤਪਤ 17:4-6)। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸੰੁਿਤ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 17:9-14, 
23-27)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ “ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧ ਚਕਾਰ ਇਹ ਿੇਮ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾਿ 
ਹੋ ੇਗਾ” (ਉਤਪਤ 17:11; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਦੂਜੀ ਘ ਿਾ ਧਿਆਿ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ: ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੀਧਖਆ 
(ਇਸਹਾਕ ਿੰੂ  ੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਿ ਕਰਿ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਿੇਮ ਿੰੂ ਿ ਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ” (ਉਤਪਤ 22:18)। ਇਸ ਕਾਲਕਰਮ ਿੰੂ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਇਸ 
ਧਲਖਤ ਿੰੂ ਜਾਂਚੋ।15 

ਦੋ ਤਿੱ ਥ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਿੰੂ ਧਪਆਰੇ ਸਿ: ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰੁਿਤ ਹੋਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਏਹ ਤਿੱ ਥ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਿਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰੁਿਤ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰਿੱ ਧਖਆ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 15:1)। ਅਧਿਆਇ 2 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧਹਲਾਂ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ (2:17-24) ਅਤੇ ਧਫਰ ਸੰੁਿਤ ਦ ੇਬਾਰੇ (2:25-29) ਧ ਚਾਰ-
  ਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਇ 4 ਧ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਿੋਖੇ ਲੇਖਾ 
ਪਰਬੰਿ ਦ ੇਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਧਹਲੂਆਂ ਤੇ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ—ਉਲ ੇ ਕਰਮ ਧ ਿੱ ਚ (4:9-12, 13-15)। 

ਆਇਤ 9. ਪੌਲੁਸ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੂੰ ਤ ਇਹ ਿੂੰ ਿ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੂੰ ਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, 
ਅਥਵਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ?16 ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਕੀ ਧਸਰਫ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਪਾਪਾਂ 
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ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ, ਜਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ  ੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਧਤਧਕਰਆ ਹੋ ੇਗੀ, “ਅਧਜਹੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਧਸਰਫ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿ!” ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਸਾਬਤ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ  ਾਲੀ ਧਲਖਤ ਯਾਦ ਕਰ ਾਈ 
(ਉਤਪਤ 15:6): ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਈ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੀ 
ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਿਣੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] ਿਈ ਸੀ।” 

ਆਇਤ 10. ਉਹ ਧਫਰ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਧਕਹੜੇ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਧਿਣੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] 
ਿਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੂੰ ਿਤੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸ ਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਓਹ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿਾ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ  ੀ ਧ ਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ ਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਸੁੂੰ ਿਤ ਦੇ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਤਾਂ ਿਹੀਂ, ਸਿੋਂ 
ਅਸੁੂੰ ਿਤ ਦੇ ਹਾਲ ਧਵੱਚ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਧਬਆਿ 
ਉਤਪਤ 15 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਸੰੁਿਤ ਦੀ ਰੀਤ ਿੰੂ ਮੰਿਣਾ ਉਤਪਤ 17 ਅਧਿਆਇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ—ਘਿੱ ੋ ਘਿੱ   14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।17 ਇਿੱਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ 
ਸਿ ਧਕ ਸੰੁਿਤ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ “ਯਹੂਦੀ” ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਓਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ “ਸੰੁਿਤੀਆਂ” 
 ਜੋਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ “ਅਸੰੁਿਤੀਆਂ”  ਜੋਂ ਕਰਦੇ ਸਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
ਤਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ” ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ—ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ “ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ” ਹੀ ਸੀ! 

ਆਇਤ 11. ਇਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਖੜਹਾ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: ਤਾਂ ਧਫਰ ਧਕਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰਿਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸੰੁਿਤ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਚਾਉਣਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ 
ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਅਤੇ [ਅਬਰਾਹਾਮ] ਿੇ ਸੁੂੰ ਿਤ ਦੀ ਧਿਸ਼ਾਿੀ 
[σημεῖον, ਸੀਮੀਓਿ] ਪਾਈ ਿਈ ਇਹ ਉਸ ਿਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ [σφραγίς, 
ਸਫਰਧਗਸ] ਹੋਵੇ ਧਜਹੜਾ ਅਸੁੂੰ ਿਤ ਦੇ ਹਾਲ ਧਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਰਸਮ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ . . . ਸੰੁਿਤ ਕਰਾਓ 
ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇਮ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾਿ [ਸੀਮੀਓਿ; LXX] ਹੋ ੇਗਾ” 
(ਉਤਪਤ 17:11; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਸੰੁਿਤ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ 
ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਕ “ਧਿਸ਼ਾਿ” ਅਤੇ ਇਿੱਕ “ਮੋਹਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਸੀ: “ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਚੰਿਹ  ” ਅਤੇ “ਇਿੱ ਕ ਮੋਹਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰਿ ਦ ੇ
ਲਈ।”18 

ਇਿੱਥੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਹਿ, “ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਸਰਫ 
ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।” ਓਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ 
ਠੋਸ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਜਹਾ ਸੰਕੇਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
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ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਜਹੀ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ  ੀਕਾਕਾਰ ਿੰੂ ਇਹ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰਿਾ ਧਪਆ, “ਇਹ ਸੰਭਾ ਿਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕੁਝ ਹੈ।”19 ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਦਾ 
 ਰਣਿ ਕੀਤਾ (ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38) 
ਇਿੱਕ “ਮੋਹਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ (ਅਫ. 1:13, 14)। (ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, 6:3, 4 ਤੇ 
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਸਿੱ ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੰੁਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਸਿਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਜਹੜੇ ਧਿਹਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਿਾਵੇਂ ਅਸੁੂੰ ਿਤੀ ਹੋਣ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦਾ ਸਰੀਰਕ “ਧਪਤਾ” (ਪਰੋਪੇ ਰ) ਸੀ (4:1); ਹੁਣ ਉਹ ਿੇ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਤਧਮਕ “ਧਪਤਾ” (ਪੇ ਰ) ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ ਤਾਂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸਹੀ 
ਹੋਣਾ) ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਿਣੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ] ਜਾਵੇਿੀ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ 
ਧਗਣੀ ਗਈ। AB ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ “ਲੇਖੇ ਧਗਣੀ ਜਾ ੇਗੀ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਲੇਖਾ ਪਰਬੰਿ ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ! 

ਆਇਤ 12. ਕੀ ਇਸ ਿੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿੰੂ ਬਾਹਰ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ? ਿਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਹੁਣ  ੀ ਸੰੁਿਤ  ਾਧਲਆਂ ਦਾ ਧਪਤਾ (ਪੇ ਰ) ਹੈ। ਜਦ ਧਕ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਇਹ  ੀ ਜਾਣਿ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾ [ਉਿਹ ਾਂ] ਦਾ ਜੋ ਧਿਰੇ ਸੁੂੰ ਿਤੀ ਹਿ ਸਿੋਂ ਓਹਿਾਂ ਦਾ  
[ ਵੀ ] ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ . . . ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਿ ਧਪਤਾ ਹੈ (ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਧਯਸੂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ [ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ] ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੀ ਉਲਾਦ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ” (ਯੂਹੰਿਾ 8:39; NIV)। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹੋ ਧਜਹੀ ਧਿਹਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 
[ਉਹ ਅਜੇ] ਅਸੰੁਿਤੀ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਸਬੂਤ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ “ਉਿਹ ਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਹਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ” (4:11) ਇਹ ਸੀ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ “ਯਹੂਦੀ ਬਣਿ” ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਿਹਚਾ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਾ ਧਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।20 ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਕ ਅਸੰੁਿਤੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰ ਲ ੇਗਾ ਪਰ ਇਿੱਕ ਸੰੁਿਤੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ! ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ ਅਿੱਜ  ੀ 
ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱਜ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਸਾਡੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 
ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਿ।” 

ਵਾਅਦਾ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ,  
ਿਾ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (4:13-15) 

13ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਿ ਿਈ ਤ ੂੰ  ਜਿਤ ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਿਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਥਵਾ 
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ਉਹ ਦੀ ਅੂੰ ਸ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਿੋਂ ਓਸ ਿਰਮ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਧਜਹੜਾ 
ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 14ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਅਿਕਾਰੀ ਹਿ ਤਾਂ ਧਿਹਚਾ ਧਿਸਫਲ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਰਾਰ ਅਕਾਰਥ ਹੋਇਆ। 15ਧਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਜੱਥੇ 
ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਲੂੰ ਘਣ ਵੀ ਿਹੀਂ। 

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਿ ਦੂਜੀ ਗਿੱਲ  ਿੱ ਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ: ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਜੇਕਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰੁਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ 
ਿਹੀਂ ਹੈ, . . . ਤਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦਾ  ੀ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਹੈ।”21 

ਆਇਤ 13. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਉਹ ਬਚਿ ਿਈ ਤ ੂੰ  ਜਿਤ 
ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਿਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਥਵਾ ਉਹ ਦੀ ਅੂੰ ਸ22 ਿਾਲ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਬਚਿ” (ἐπαγγελία, ਅਪੈਿਗਲੀਆ) 4:13-21 ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ। ਇਹ ਿਾਂ  ਚਾਰ  ਾਰ ਧਮਲਦਾ ਹੈ (4:13, 14, 16, 20), ਜਦ ਧਕ ਸੰਬੰਿਤ ਧਕਧਰਆ 
ἐπαγγέλλω (ਅਪੈਿਗਲੋ) ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਮਲਦੀ ਹੈ (4:21)। ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘ ਿਾ ਾਂ 
“ਇਸ ਬਚਿ” ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ “ਿਰਤੀ ਦ ੇਅਿਕਾਰੀ 
ਹੋਣਗੇ।” ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ “ਇਿੱ ਕ ਕਰਾਰ” ਦ ੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ਼ਕਰ 
ਕਰਾਂਗੇ। 

ਉਤਪਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਕੋਈ ਖਾਸ  ਾਅਦਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਧਕ “ਉਹ 
ਜਗਤ ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋ ੇਗਾ,”23 ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਿਹ ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
 ਾਅਧਦਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ੇ: “ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ” (ਉਤਪਤ 22:18; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖੋ 
12:3)। ਧਕਤੇ ਹੋਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ  ਾਅਦਾ 
ਹੈ: “ਹੁਣ  ਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦ ੇਿਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਿਹੀਂ 
ਕਧਹੰਦਾ, ‘ਅੰਸਾਂ ਿੰੂ,’ ਧਜ ੇਂ ਬਾਹਧਲਆਂ ਦ ੇਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱਸ ਧਰਹਾ ਹੋ ,ੇ ਬਲਧਕ ਇਿੱਕ ਦ ੇਲਈ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿੰੂ,’ ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:16)। 

ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦ ੇਆਤਧਮਕ ਬਿੱਚ ੇ“ਜਗਤ ਦ ੇਅਿਕਾਰੀ” ਹੋਣਗੇ ( ੇਖੋ 
ਮਿੱਤੀ 5:5)। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਿੰੂ ਧਲਧਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ, 
“ਧਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿ, ਕੀ . . . ਦੁਿੀਆ, ਕੀ ਜੀ ਿ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ 
 ਰਤਮਾਿ  ਸਤਾਂ, ਕੀ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਸਿੱਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:21, 
22)। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਬਿੱਚ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
“ਸਾਡੀ” ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਧਿਆਿ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ  ੇਧਜਸ ਦੀ ਸਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 6:25-33)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਾਲ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।24 ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਹੀਂ ਸੀ: ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਸ਼ਰਾ 
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ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  “ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ” ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:17)। 
ਬਲਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿ ਿਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸਦੀਆਂ ਧਪਿੱਛੋਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਉਧਚਤ 
ਸਬੂਤ ਹੈ ਧਕ  ਾਅਦੇ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਸੰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ 
ਿੰੂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ 
ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਰਧਮਆਿ ਤੁਲਿਾ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਆਇਤ 13 ਅਤੇ 14 ਧ ਚ “ਸ਼ਰਾ” (νόμος, ਿੋਮੋਸ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ 
ਉਪਪਦ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ “the”) ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਸ਼ਚਤ ਧ ਸ਼ੇ ਦਾ ਿਾ ਹੋਣਾ 
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਧਕ ਆਮ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ  ਾਅਦੇ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਿ ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ  ਾਅਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ 
 ੀ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਧਕਉਂ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ—ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ  ੀ—ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ਼ਰਾ (ਧਕਸੇ  ੀ ਧਿਯਮ) ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਧਕਆ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਸਿੱ ਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ  ਾਅਦੇ 
ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਧਿਰਭਰ ਸੀ: ਇਹ “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ।” 

ਆਇਤ 14. ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ  ਾਕ  ਰਧਤਆ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾ  ਾਲੇ ਹਿ, ਉਸ ਦੇ 
ਮਿ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਯਹ ਦੀ ਸਿ ( ੇਖੋ 4:16)। ਧਫਰ  ੀ, ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ “ਸ਼ਰਾ” 
ਧਲਖਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਹਰ ਧ ਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ 
ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ  ਾਅਦੇ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਤ ੇਧਿਰਭਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਿਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਧਹਲਾ, ਧਿਹਚਾ ਧਿਸਫਲ (κενόω, ਕੀਿੂ) ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ। ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ 
ਰੂਪ ਧ ਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਖਾਲੀ ਕਰਿਾ।”25 AB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਸਾਧਰਆਂ ਅਰਥਾਂ 
ਤੋਂ . . . ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ।” ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਅਸੰਗਤ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿੰੂ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)। 

ਦੂਜਾ ਿਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਕਰਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਕਾਰਥ ਹ ੋਜਾ ੇਗਾ। “ਅਕਾਰਥ 
ਹੋਇਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ καταργέω (ਕ ਾਰਗੀਓ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਇਿੱਕ 
ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ κατά (ਕਾ ਾ, “ਥਿੱ ਲੇ”) ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ἀργός (ਆਰਗੋਸ, “ਅਕਾਰਥ”) 
ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ “ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ” ਹੈ।26 ਬਾਉਰ ਦੇ 
ਲੈਕਸੀਕਿ ਿੇ ਧਕਧਰਆ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਅਯੋਗ” ਜਾਂ “ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ 
ਕਰਿਾ।”27 ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ ਇਹ ਕਰਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ 
ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਧਿਹਚਾ ਸੀ 
( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:18)। ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਜੇਕਰ ਕਰਾਰ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਤੇ 
ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਿੱਕ ਕਹਾ ਤ ਹੈ) ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁਿੱ ਲ 
ਹੀ ਜਾਓ”—ਇਸ ਿੰੂ ਕਦੇ  ੀ ਪੂਧਰਆਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 
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ਆਇਤ 15. ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਕਉਂ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਿਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਧਲਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ [ὀργή, ਓਰਗੇ ] ਦਾ ਕਾਰਿ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਸਿੱਿਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਿੰੂ, ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧਿਯਮ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਿ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,” ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਧਹ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤ  ਿਹੀਂ ਹੈ ( ੇਖੋ 7:12); ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਕਉਂਧਕ 
ਕੋਈ  ੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਿਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾ 
ਕਰੋਿ ਿੰੂ ਜਿਮ ਦੇ ੇਗੀ। ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਦੀ ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਿਆਿ ਦੇਈਏ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਿੰੂ ਧਲਆਉਂਦੀ 
ਹੈ” ਇਿਹ ਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ: 

ਪਾਪ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ (3:20)। 
ਇਿੱਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਪਾਪ ਿੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, ਧਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਜ ੇਂ ਧਕ 

ਜਦੋਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ ਕੁਝ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿਹ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਲ  
ਕਰਦੇ ਹਿ (5:20; 7:5)। 

ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਧਿਖੇਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 28:58, 59)। 

ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ “ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੰੂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਉਪਾਅ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।”28 

 ਇਹ ਕਧਹ ਕੇ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਿੰੂ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ,” ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਧਬਆਿ ਿੰੂ ਜੋਧੜਆ 
ਧਜਸ ਿੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਚਿੱ ਕਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਪਰ ਧਜੱਥੇ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਲੂੰ ਘਣ ਵੀ 
ਿਹੀਂ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਉਲੰਘਣਾ” παράβασις (ਪੈਰਾਬੇਧਸਸ) ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ ਅਕਸਰ “ਅਪਰਾਿ”  ਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:19; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
2:14; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:2; 9:15; NASB)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਧਸਿੱਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ 
ਭਾ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਇੰਦਰਾਜ ਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧ ਸਤਾਰ ਕਰਕੇ  ੇਖੀਏ। ਧਕਉਂਧਕ ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ 
“ਸ਼ਰਾ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
“ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਸਿਾਂਤ ਹੈ। 

“ਪਰ ਧਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ . . . ਉੱਥੇ ਉਲੰਘਣ  ੀ ਿਹੀਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਸਿੱ ਾ ਕਿੱ ਢਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਧਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਧਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਲਖਤੀ ਜਾਂ ਅਧਲਖਤੀ ਸ਼ਰਾ ਹੰੁਦੀ ਸੀ—ਪਰ ਕਦੀ ਧਕਸੇ ਿੇ 
ਸ਼ਰਾ ਧਲਖਤੀ ਜਾਂ ਅਧਲਖਤੀ—ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਿਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਹਿ। 
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ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਕਰੋਿ” ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਪਤਾ (4:16-25) 
16ਇਸ ਕਾਰਿ ਉਹ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਿਈ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਠਧਹਰੇ ਇਸ 

ਲਈ ਜੋ ਕਰਾਰ ਸਾਰੀ ਅੂੰ ਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਧਿਰਾ ਉਸ ਅੂੰ ਸ ਦੇ ਲਈ ਿਹੀਂ ਧਜਹੜੀ 
ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰੂੰ ਤ  ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਧਜਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਹੀ ਧਿਹਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 
(ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਿਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੈ 17ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਤੈਿ ੂੰ  ਬਹੁਤੀਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ) ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਧਵੱਚ ਧਜਹ ਦੀ 
ਉਸ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਧਜਹੜਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਿ ੂੰ  ਧਜਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਓਹਿਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਇਉਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਿਈ ਜਾਣੋ ਓਹ ਸਿਮੁਖ ਹਿ। 18ਧਿਰਾਸਾ ਧਵੱਚ ਆਸ ਿਾਲ 
ਉਸ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਓਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਧਕ ਤੇਰੀ ਅੂੰ ਸ ਇਉਂ ਹੋਵੇਿੀ, ਉਹ 
ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੋਵੇ। 19ਅਤੇ ਧਿਹਚਾ ਧਵੱਚ ਉਹ ਧਢੱਲਾ ਿਾ ਹੋਇਆ ਿਾਵੇਂ 
ਉਹ ਸੌ ਕੁ ਵਧਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਧਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਧਿਆਿ ਕੀਤਾ ਿਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ 
ਮੁਰਦੇ ਵਰਿੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ ਿਾਲੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿ ੂੰ  ਸੋਕਾ ਲੱਿ ਧਿਆ ਹੈ। 20ਪਰੂੰ ਤ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਿ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਉਹ ਿੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਿਾਲ ਸੂੰ ਕਾ ਿਾ ਕੀਤੀ ਸਿੋਂ ਧਿਹਚਾ 
ਧਵੱਚ ਤਕਧੜਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕੀਤੀ। 21ਅਤੇ ਉਹ ਿ ੂੰ  ਪੱਕੀ 
ਧਿਹਚਾ ਸੀ ਿਈ ਧਜਹ ਦਾ ਉਸ ਿੇ ਬਚਿ ਧਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪ ਧਰਆਂ ਕਰਿ ਿ ੂੰ  ਵੀ ਸਮਰਥ 
ਹੈ। 22ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਵੀ ਧਿਣੀ ਿਈ। 23ਇਹ ਿੱਲ ਿਈ ਉਹ ਦੇ 
ਲਈ ਧਿਣੀ ਿਈ ਧਿਰੀ ਓਸੇ ਦੇ ਿਧਮੱਤ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ ਿਈ। 24ਸਿੋਂ ਸਾਡੇ ਿਧਮੱਤ ਵੀ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਲਈ ਧਿਣੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਜਹੜੇ ਓਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਧਜਹ ਿੇ ਧਯਸ  ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਿ ੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਵਾਧਲਆ। 25ਧਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਿ ਫੜਵਾਇਆ ਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਿ ੂੰ  ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਜਵਾਧਲਆ ਧਿਆ। 

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਧਹਲੇ ਧਸਿੱ ੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਧਰਹਾ, ਇਸ 
ਕਾਰਿ ਉਹ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। “ਇਸ ਕਾਰਿ” ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਿੰੂ 
ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਾ ਧਕ ਬਰਕਤ ਿੰੂ (4:15)। ਪੜਿਾਂ  “ਇਹ” ਫੇਰ ਕਰਾਰ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ ਧਸਰਫ ਕਰੋਿ ਿੰੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ 
ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਿੰੂ ਧਸਰਫ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਡਸਪੀਡਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ “ਇਹੀ ਕਾਰਿ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਭ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 

ਕਰਾਰ ਧਿਹਚਾ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ ਿਈ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਠਧਹਰੇ। ਧਫਧਲਪਸ ਿੇ 
ਇਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ “ਮਿੁਿੱ ਖ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲੋਂ 
ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।” ਕਰਾਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ—ਉਿਹ ਾਂ 
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਕੀਤੇ ਸਿ ਪਰ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਧਕ ਉਹ “ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿ, ਿਾ ਧਕ ਜਾਤੀ 
ਕਰਕ”ੇ29 ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 3:7-9)। ਸਾਿੰੂ  ੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ 
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“ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਭਈ ਇਹ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਠਧਹਰੇ”! 
ਕਰਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਧਿਹਚਾ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 

ਕਰਾਰ ਸਾਰੀ ਅੂੰ ਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕਰਾਰ ਿੰੂ ਅਕਾਰਥ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (4:14), ਪਰ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਸ ਿੰੂ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਅੰਸ” 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ σπέρμα (ਸਪਿੱਰਮਾ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਜੋ ਧਕ “ਬੀਜ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਰੀਰਕ ਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਤਧਮਕ ਅੰਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰਾਰ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਕਾ ਰਹੇ, ਧਿਰਾ ਉਸ ਅੂੰ ਸ ਦੇ ਲਈ ਿਹੀਂ 
ਧਜਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰੂੰ ਤ  ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਧਜਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਹੀ ਧਿਹਚਾ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਿਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੈ)। ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਸ਼ਰਾ,” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ 
ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ ਉਪਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਇਤ 16 ਤੋਂ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਧਕ ਮੁਕਤੀ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਦ ੋਰਸਤੇ ਹਿ: ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। 
ਕੋਈ  ੀ ਧਕ ੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਿੰੂ ਪੜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਸਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ  ਰਣਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾ  ਾਲੇ 
ਹਿ,” ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਓਹ ਯਹੂਦੀ ਸਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਰਾਰ ਧਸਰਫ ਉਿਹ ਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਿੱਕਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਹੈ ਜੋ “ਜੋ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ . . . ਦੀ 
ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਿ” (4:12)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ “ਸਾਡਾ ਸਭਿਾਂ ਦਾ 
[ਆਤਧਮਕ] ਧਪਤਾ ਹੈ”; ਅਰਥਾਤ ਉਿਹ ਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਭਾ ੇਂ ਓਹ 
ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ। 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਿਬੂ ਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ  ਾਅਧਦਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: (ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਤੈਿ ੂੰ  ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਦਾ ਧਪਤਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ।) ਬਰੈਕ  ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਧੜੰਿ ੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੇ  ਾਅਦੇ ਿੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਠਧਹਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ” (ਉਤਪਤ 17:5)। “ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਠਧਹਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ” ਇਹ ਇਬਰਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਿਬੂ ਤੀ ਪੂਰਿ ਧਕਧਰਆ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਾਅਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇੰਿਾ 
ਧਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਧਕਆ 
ਸੀ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ” ਦਾ ਸਰੀਧਰਕ ਧਪਤਾ ਬਣ ਧਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦਾ “ਧਪਤਾ” ਸੀ। 
ਦੂਸਰਾ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਇਸਮਾਏਲ, “ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਪਤਾ [ਪੂਰ ਜ] ਮੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”30 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਿੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਧਜਸ ਦਾ ਿਾਮ ਕ ੂਰਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ  ੀ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਸਿ (ਉਤਪਤ 25:1-4); ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਧਮਦਯਾਿੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰ ਜ ਸੀ। 



20 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਏਸਾਓ ਦੇ  ੰਸ਼ਜ ਅਦੋਮੀ ਬਣ ਗਏ (ਉਤਪਤ 36)। 
ਧਫਰ  ੀ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਤਪਤ 17:5 

ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਤਧਮਕ ਿਬੂ ਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ: ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਹੋਰ  ੀ “ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ 
ਆਤਧਮਕ ਧਪਤਾ” ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। “ਕੌਮਾਂ” 
ਇਿੱ ਕ ਯੂਿਾਿੀ ἔθνος (ਐਥਿੋਸ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਐਥਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱਕਲਦਾ ਹੈ) 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ—ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਰੂਪ ਧਜਸ ਦਾ ਅਕਸਰ “ਪਰਾਈ ਕੌਮ”  ਜੋਂ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 4:17 ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ”! 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਧਵੱਚ ਧਜਹ ਦੀ ਉਸ ਿੇ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਾਮ “ਅਸਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੈ” (4:16)। ਇਹ ਬੰਦ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਧਹਲੀ ਸਚਾਈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਧਦਆਂ 
ਿ ੂੰ  ਧਜਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ  ਾਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀਆਂ “ਮੁਰਦਾ” 
ਦੇਹੀਆਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (4:19)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ “ਸਜੀ ” ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾ ੇਗਾ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਿੱਕ ਘ ਿਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ 
ਿੰੂ ਬਲੀਦਾਿ ਦ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਚੜਹਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 22:1-19)। 
ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਪਰਤਾ ੇ ਿੰੂ ਪਾਸ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 
ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ “ਉਸ ਿੇ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਭੀ 
ਉਠਾਲਣ ਿੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:19)। “ਮੁਰਧਦਆਂ ਿੰੂ ਧਜ ਾਲਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ 
ਅਿੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤ ਦ ੇਬਾਰੇ  ੀ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ (4:25)। 

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਧਦਆਂ ਿੰੂ ਧਜ ਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ; 
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਿਹੀਂ  ੇਧਖਆ ਸੀ। 
ਯਕੀਿਣ, ਉਸ ਿੇ ਕਦੀ  ੀ ਧਕਸੇ ਮੁਰਦੇ ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਿਹੀਂ  ੇਧਖਆ 
ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ—ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ 
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਿੰੂ  ੀ ਧਜ ਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਦੂਜੀ ਸਚਾਈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਜੋ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਿ ੂੰ  ਇਉਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਿਈ ਜਾਣੋ ਓਹ ਸਿਮੁਖ ਹਿ। ਇਹ ਉਤਪਤ ਅਧਿਆਇ 1 ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ  ਚਿ ਬੋਲ ਕੇ ਅਧਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦਾ ਜੋ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੀ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:3)। ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ  ਾਅਦੇ ( ਾਅਧਦਆਂ) ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦਾ (ਉਤਪਤ 
17:15, 16; 18:10)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ “ਇਿੱ ਕ  ਿੱਡੀ ਕੌਮ” (ਇਸਰਾਏਲ) ਿੰੂ  ੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦਾ (ਉਤਪਤ 12:2; 46:3)। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਆਤਧਮਕ ਅੰਸ (ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ) ਦਾ  ੀ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:29)। 

ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਕੁਝ 
ਕਧਹ ਧਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮਾਿ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਕੁਝ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਆਇਤ 18. ਧਕਉਂਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਅ ਿੱਲ ਸੀ, ਧਿਰਾਸਾ 
ਧਵੱਚ ਆਸ ਿਾਲ ਉਸ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ “ਆਸ” 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ  ਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ( ੇਖੋ 5:2, 4, 
5; 8:20, 24, 25; 12:12; 15:4, 12, 13, 24)। “ਆਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ἐλπίς 

(ਐਲਧਪਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, “ਇਿੱਕ ਪਿੱਕਾ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ  ਰਧਤਆ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, 
. . . ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਅਕਸਰ ਰੋਮੀਆਂ 
ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਮਲਦਾ ਹੈ।”31 ਆਸ ਦਾ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ ਡੂੰ ਘਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:6), ਪਰ ਏਹ ਇਿੱਕੋ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਉਹ ਆਸ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ 
ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇਉਮੀਦ ਿੰੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ; ਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ।32 ਇਿੱ ਕ 
ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਜੋ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 
ਘਾਤਕ  ੀਕੇ ਿਾਲ ਮਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ੀ ਆਸ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈ: ਇਿੱਛਾ ਜਮਹਾਂ ਉਮੀਦ। 

 ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਧਿਰਾਸਾ ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ” ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਦੁਧਿਆ ੀ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ 
ਤੋਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ “ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਿਾਲ, ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ  ਰਗੀ ਸੀ” (4:19), ਉਸ ਦੇ 
ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਧਿਆ ੀ ਕਾਰਣ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਇਿੱਕਸ ਰਗੀ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਹੋ ੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਿਾ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ 
ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ  ੀ ਰਿੱਖੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਰਾਸਾ ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ ਿਾਲ ਉਸ 
ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ।” ਯੂਜੀਿ ਪੀ ਰਸਿ ਿੇ ਇਸ ਦਾ  ਰਣਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ: “ਜਦੋਂ ਸਭ 
ਕੁਝ ਬੇਆਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ  ੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ” (MSG)। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਿਹਚਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਓਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਧਕ ਤੇਰੀ ਅੂੰ ਸ ਇਉਂ 
ਹੋਵੇਿੀ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ [ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ] ਧਪਤਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਬਾਹਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਉਤਪਤ 17:4, 5 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ 
ਉਤਕਥਿ ਉਤਪਤ 15:5 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ 
ਦੀ ਅੰਸ ਇੰਿੀ ਅਣਧਗਣਤ ਹੋ ੇਗੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਣਧਗਣਤ ਹਿ। ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਏਹ  ਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ—ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ 
ਰਸਤਾ ਿਜ਼ਰ ਿਹੀਂ ਸੀ ਆ ਧਰਹਾ। 

ਆਇਤ 19. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਤਰਕਹੀਣ, 
ਅਧਗਆਿਤਾ ਪੂਰਣ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਅਧਜਹੀ ਧਿਹਚਾ “ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ 
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ਪਰੇ ਹੈ,” ਇਹ “ਤਿੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ” ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਧਜ ੇਂ 
ਧਕ ਅਸੀਂ  ੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚ ਿਹੀਂ ਸੀ। 

ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਧਵੱਚ ਧਢੱਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਿੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਧਖਆ। “ਧਢਿੱ ਲਾ ਹੋਣਾ” ਸ਼ਬਦ 
ἀσθενέω (ਅਸਥੀਿੀਓ) ਤੋਂ ਧਿਿੱਕਧਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ “ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਿੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ ਪਰ “ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”33 ਇਸ ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਆਤਧਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਬਆਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਧ ਖਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਧਿਆਿ 
[ਸੋਚ-ਧ ਚਾਰ] ਕੀਤਾ ਿਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਿੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਕੁਝ 
ਪਰਾਚੀਿ ਯੂਿਾਿੀ ਹਿੱਥਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਉਸ ਿੇ ਮੰਧਿਆ ਧਕ 
ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਮੁਰਦੇ  ਰਗੀ ਿਹੀਂ ਸੀ” ( ੇਖੋ KJV)। ਹੈਰਾਿੀਜਿਕ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ 
ਧਕ ਏਹ ਦੋ ੇਂ ਪਾਠ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਿਕਾਰਦੇ ਹਿ, ਏਹ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਤਸਦੀਕ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਚੰਗਾ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਪਧਹਲੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਆਿ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਮੁਰਦੇ  ਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ  ੀ ਉਸ ਿੇ ਪਰਤੀਤ 
ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ 
ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਿੰੂ ਮੁਰਦਾ ਿਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।34 

ਕੋਈ ਭਾ ੇਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸ ਆਇਤ ਿੰੂ ਲ ੇ, ਜਦੋਂ ਿਧੜੰਿ ੇਂ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ੇਗਾ (ਉਤਪਤ 17:1, 
16), ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ 
ਦਾ ਧਪਤਾ ਬਣਿ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ “ਇਿੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ  ਰਗੀ ਹੈ” ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 
11:12)। ਿਾ ਹੀ ਉਸ ਿੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਦੇ ਸੋਕੇ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, “ਮੁਰਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਧਕਧਰਆ νεκρόω (ਿੀਕਰੂ) ਤੋਂ ਧਿਿੱਕਧਲਆ ਹੈ, ਜਦ 
ਧਕ, ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, “ਸੋਕਾ” ਸੰਬੰਿਤ ਿਾਂ  νέκρωσις (ਿੀਕਰੋਧਸਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਬਾਂਝਪਣ” (NRSV)  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕੁਿੱ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਸੁਿੱ ਕੀ” ਜਾਂ “ਬਾਂਝ” ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦੇਹ ਹੁਣ “ਇਿੱਕ 
ਮੁਰਦੇ ਦੇ  ਰਗੀ ਸੀ।” ਬੀਤੇ ਧਦਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਬਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ “ਮੁਰਦਾ” 
ਿਹੀਂ ਸੀ (ਉਤਪਤ 16:4), ਪਰ “ਹੁਣ” ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਧਜਹੀ ਸੀ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ “ਤਿੱਥਾਂ” ਤੇ ਧਿਆਿ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਾਇਕ ਿਹੀਂ ਸਿ। ਉਸ ਿੇ “ਸਚਾਈ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ: ਕੋਈ  ੀ ਦੁਧਿਆ ੀ 
ਤਰੀਕਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਜਸ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਉਸ ਿੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ 
ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਤਾਧਰਆਂ ਦੇ  ਾਂਗ 
ਅਣਧਗਣਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਧਕਉਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਮਧਝਆ ਧਕ ਧਸਰਫ ਸਰੀਰਕ 
ਤਿੱ ਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਹਿ; ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੱ ਥਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ   
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉਸ ਿੇ ਇਹ ਸਮਝ ਧਲਆ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ 
ਇਸ ਿਰਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਚਾਈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ 
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ਸਰੀਰਕ ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁਧਿਆ ੀ ਸਚਾਈ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਿੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰਿ ਜਾਂ ਸੀਧਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਸਰਬ-
ਸ਼ਕਤੀਮਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ( ੇਖੋ 4:17; ਉਤਪਤ 17:1, 16; ਲੂਕਾ 1:37)। 

ਆਇਤ 19 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਉਲਝਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ ਿੰੂ ਖੜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਸਹਾਕ 
ਦੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਇੰਿਾ ਹੀ ਬੁਿੱ ਢਾ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਉਤਪਤ 25:1-6 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਕ ੇਂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕ ੂਰਾਹ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਏ 
ਸਿ? ਇਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੰਭ  ਜ ਾਬ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜੋ ਧਬਰਤਾਂਤ ਹਿ ਉਹ ਤਰਤੀਬ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕ ੂਰਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਬਿੱਚੇ ਸਿ। ਦੂਜੀ ਸੰਭਾ ਿਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹੀ ਰਿੱਬੀ ਬਰਕਤ ਧਜਸ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ 
ਇਸਹਾਕ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ  ੀ ਬਿੱ ਚੇ 
ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 20. ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਿਾ ਧਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ 
ਸੀ; ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਤੇ ਪਿੱਕਾ ਭਰੋਸਾ  ੀ ਸੀ: ਪਰੂੰ ਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਿ 
ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਉਹ ਿੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਿਾਲ ਸੂੰ ਕਾ ਿਾ ਕੀਤੀ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਾਅਦਾ” ਇਹ  ਾਅਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ “ਜਗਤ ਦੇ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ” (4:13), ਇਿੱਕ 
“ਸਮੂਧਹਕ”  ਾਅਦਾ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਤਾਿਾਂ ਹਿ। ਭਾ ੇਂ 
ਉਸ  ਅਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ  ੀ ਇਸ ਪੂਰ ਜ ਿੇ “ਬੇਪਰਤੀਤ 
ਿਾਲ ਸੰਕਾ ਿਾ ਕੀਤੀ।” “ਸੰਕਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਸ਼ਬਦ διακρίνω (ਡਾਇਕਰੀਿੋ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ  ਾਰ “ਸੰਕੋਚ” ਜਾਂ 
“ਸ਼ਿੱਕ”  ੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।35 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਧਸਿੱ ਿ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਇਿਸਾਿ ਸੀ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਧਕ ਉਹ  ੀ ਧਸਿੱਿ ਿਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ  ੀ ਧਸਿੱ ਿ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਤਪਤ 15:2, 3 
ਧ ਿੱ ਚ, ਧਕਉਂਧਕ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਹੀਂ ਸਿ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਸਲਾਹ 
ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਇਿੱਕ ਦਾਸ ਉਸ ਦਾ  ਾਰਸ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਤਪਤ 17:15-18, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਹ 
ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਿੱ ਧਸਆ 
ਅਤੇ ਸੋਧਚਆ, “ਕੀ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ੇਗਾ? 
ਕੀ ਸਾਰਾਹ ਜੋ ਿਿੱ ਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਿੰੂ ਜਿਮ ਦੇ ੇਗੀ?” ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਇਸਮਾਏਲ ਿੰੂ ਆਪਣਾ  ਾਰਸ ਮੰਿ ਲ ੇਗਾ। ਸਾਫ਼ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਜ ੇਂ-ਧਜ ੇਂ ਮਹੀਿੇ ਸਾਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਹਾਧਕਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸ  ਾਅਦੇ ਦੇ ਿਾਲ ਜੂਝਦਾ ਧਰਹਾ ਧਕ ਉਹ “ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਪਤਾ ਹੋ ੇਗਾ।” 

ਧਫਰ ਧਕਉਂ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ “ਬੇਪਰਤੀਤ ਿਾਲ ਸੰਕਾ ਿਾ ਕੀਤੀ” 
ਅਤੇ ਉਹ ਿੰੂ “ਪਿੱਕੀ ਧਿਹਚਾ ਸੀ ਭਈ ਧਜਹ ਦਾ ਉਸ ਿੇ ਬਚਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਿ 
ਿੰੂ  ੀ ਸਮਰਥ ਹੈ” (4:20, 21)? ਇਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਾਹ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਜਿੱ ਦੋਜਧਹਦ  ਾਅਦੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਇਹ  ਾਅਦਾ 
ਧਕ ੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ੇਗਾ। 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿੱਕ ਹੋਣ—ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਕਦੀ  ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਹੀਂ ਹ ਾਈਆਂ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਕਸਮ ਇੰਿੀ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਸੀ। 

ਬੇਪਰਤੀਤ ਿਾਲ ਸੰਕਾ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਹਚਾ ਧਵੱਚ ਤਕੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਧਿਆ। “ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ” ਸ਼ਬਦ ἐνδυναμόω (ਐਿਧਡਉਿੇਮੂ) ਤੋਂ ਧਿਿੱਕਧਲਆ ਹੈ, ਜੋ 
δύναμις (ਧਡਉਿੈਧਮਸ) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਧਜਹੜਾ “ਤਾਕਤ” ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਜਾਣ 
 ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਧਰਆ ਕਰਮ ਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 
“ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ” ਜਾਂ “ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ NIV; 
NKJV)। 

“ਧਿਹਚਾ ਧ ਿੱ ਚ”  ਾਕ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ τῇ πίστει ( ੇਧਪਸ ੀ, “ਧਿਹਚਾ”) ਤੋਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਿ ਕਾਰਕ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ੀ ਉਪਸਰਗ ਿਹੀਂ ਹੈ।36 NASB 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਮਆਰੀ ਅਿੁ ਾਦ ਉਪਸਰਗ “ਧ ਿੱ ਚ,” ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਿ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 
“ਦੁਆਰਾ” ਜਾਂ “ਰਾਹੀਂ”  ਰਤਦੇ ਹਿ। “ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਹਿ ‘ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ’ (ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਤਕੜੀ ਹੋ 
ਗਈ ਸੀ), ਜਾਂ ‘ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ’।”37 ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ 
ਦੇ ਿਾਲ ਹੋ ੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੋ ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਧ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਕਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਅਧਭਆਸ ਕਰਿਾ (ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਰਭਰ 
ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾ) ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ 
ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ “ ਧਡਆਈ” (δόξα, ਡੌਕਸਾ) ਦੇਣਾ ਉਹ  ਧਡਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਜਿਹ ਾਂ,  
“ਭਾ ੇਂ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਜਾਣ ਧਲਆ ਪਰ ਤਾਂ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੋਗ  ਧਡਆਈ ਿਾ ਕੀਤੀ” 
(ਰੋਮੀ. 1:21)। ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਸ਼ੁਕਧਰਆਂ ਦੇ  ਾਂਗ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਿੇ ਯਹੋ ਾਹ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। “ਉਸ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਦੀ  ਧਡਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੁਿੱ ਗੋ ਜੁਿੱ ਗ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ” (2 ਪਤਰਸ 3:18)। 

ਆਇਤ 21. ਇਹ ਆਇਤ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਣ ਭਰੋਸੇ 
ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਧਬਆਿ: ਅਤੇ ਉਹ ਿ ੂੰ  ਪੱਕੀ ਧਿਹਚਾ ਸੀ ਿਈ ਧਜਹ ਦਾ ਉਸ ਿੇ ਬਚਿ ਧਦੱਤਾ 
ਉਸ ਦੇ ਪ ਧਰਆਂ ਕਰਿ ਿ ੂੰ  ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। “ਪਿੱਕੀ ਧਿਹਚਾ ਸੀ” ਸ਼ਬਦ πληροφορέω 

(ਪਲੀਰੀਫੋਰੀਓ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕ πλήρης (ਪਲੇਰੀਸ, “ਸੰਪੂਰਣ” ਜਾਂ “ਪੂਰਾ”) ਅਤੇ 
φέρω (ਫੇਰੋ, “ਉਠਾਉਣਾ” ਜਾਂ “ਚੁਿੱ ਕਣਾ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ “ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ 
ਲਗਾ ਦੇਣਾ।” ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੀਰੀਫੋਰੀਓ “ਧਿਸ਼ਧਚਤਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ।”38 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਸਮਰਿੱਥ ਸੀ” ਉਹ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ 
ਧਜਸ ਦਾ ਉਸ ਿੇ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿ ੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਾਂ ਿੇਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ਾ ਧਕ 
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ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਸਮਰਥ ਹੈ” ( ੇਖੋ ਦਾਿੀਏਲ 3:17; ਰੋਮੀ. 11:23; 14:4; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
9:8; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:25). “ਸਮਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ δυνατός (ਧਡਉਿੇ ੋਸ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਜੋ ਡੂਿੈਧਮਸ  ਾਂਗ ਇਿੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ “ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇ ਲਈ 
 ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਿ, ਸਾਰੀ ਸਮਰਿੱਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ! 
TEV ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ “ਪੂਰਾ ਯਕੀਿ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰਿ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਉਸ ਿੇ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਕਦੀ-ਕਦੀ, ਅਸੀਂ  ਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਭਾ ੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ  ਾਅਧਦਆਂ 
ਿੰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ  ੀ ਕਈ  ਾਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ  ਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਧਿਹਚਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿੰੂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਕਰਿ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਿੇ ਇਹ  ੀ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤੀ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ 
( ੇਖੋ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 7:9; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:9)। ਇਿੱਕ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ (ਤੀਤੁਸ 1:2; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 6:18)। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣ ੇਬੋਲ ਿੰੂ 
ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਿੇ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 
ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ! 

ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ  ਾਅਦੇ 
ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਡੌਿਾਲਡ ਬਾਰਿਹਾਊਸ ਿੇ ਕਲਪਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਧਬਿਾਂ 
ਧਕਸੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਰਧਹਣਾ ਅਬਰਾਮ (ਧਜਸ ਿਾਮ ਿਾਲ ਉਸ ਿੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) 
ਦੇ ਲਈ ਧਕੰਿਾ ਧਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਧਰਹਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਸ ਿੇ ਕਲਪਿਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਅਮੀਰ 
 ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਾਿ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਿੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਿ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਿੰੂ ਆਦਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛ-ਧਗਿੱ ਛ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਧਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਧਕਿੱ ਥੋਂ ਆਇਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਕੰਿੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ 
ਅਬਰਾਮ (“ਮੁਬਾਰਕ ਧਪਤਾ”) ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣੂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਿੱ ਛਦੇ 
ਹੋਣਗੇ, “ਤੁਹਾਡੇ ਧਕੰਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਿ?” ਸ਼ਰਧਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਉਸ ਿੰੂ ਉੱਤਰ 
ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ੇਗਾ “ਕੋਈ ਿਹੀਂ।” ਪੂਰ ਜ ਦੇ ਕੋਲ  ਿੱ ਡੀ-ਤਾਕਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 
ਅਣਧਗਣਤ ਿੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਸਿ—ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਹੀਂ ਸਿ।39 

ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ “ਪਿੱਕੀ 
ਧਿਹਚਾ ਸੀ ਭਈ ਧਜਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਬਚਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਿ ਿੰੂ  ੀ ਸਮਰਥ 
ਹੈ।” ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਿਾਧਰਤ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਜਸ ਦੀ ਉਹ ਿੇ 
ਕਲਪਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧਜਸ ਦਾ ਉਸ ਿੇ ਸੁਫ਼ਿਾ  ੇਧਖਆ ਸੀ; ਇਹ ਧਦਰੜਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਉਸ 
ਗਿੱਲ ਤੇ ਧ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 22. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਤ 15:6 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 
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ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਦਾ ਧਸਿੱ ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ: ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ [ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ] 
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਵੀ ਧਿਣੀ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] ਿਈ। ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਧਸਿੱਿ ਿਹੀਂ ਸੀ, 
ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਧਿਹਚਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ 
ਿਰਮੀ ਧਗਧਣਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 23, 24. ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਧਦਿੱ ਤੀ: ਇਹ ਿੱਲ ਿਈ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਿਣੀ ਿਈ [ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ] ਧਿਰੀ 
ਓਸੇ [ਅਬਰਾਹਾਮ] ਦੇ ਿਧਮੱਤ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ ਿਈ ਸਿੋਂ ਸਾਡੇ ਿਧਮੱਤ ਵੀ। ਉਤਪਤ 15:6 
ਧਸਰਫ “[ਅਬਰਾਹਾਮ] ਦੀ ਯਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਐ ੇਂ ਹੀ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹ ਸਕੇ।”40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਹੀ ਮੂਸਾ ਿੰੂ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਧਲਖਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਕੁਝ ਧਸਿੱ ਖਣ—ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ  ੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕ ਉਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਖਣ। ਇਧਤਹਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖੀਆ ਗਿੱਲਾਂ 
ਿੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਡੀ ਇਿੱ ਛਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਦਲ ਅਤੇ ਧਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ। 

ਉਤਪਤ 15:6 ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਲਈ [ਧਿਹਚਾ] ਧਿਣੀ 
[ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ] ਜਾਵੇਿੀ। ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਰਧਮਕਤਾ 
ਧਗਣੀ ਜਾ ੇਗੀ ਧਜ ੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਧਗਣੀ ਗਈ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ੇਂ 
ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ। 22 ਤੋਂ 24 ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਧਤਹਰੀ  ਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਲੇਖਾ ਪਰਬੰਿ ਦੇ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  
( ੇਖੋ 4:3-8 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ)। CJB ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਚ ਹੈ “ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਿਧਮਿੱਤ 
 ੀ . . . ਧਲਖੀ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਇਹ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਣੀ ਜਾ ੇਗੀ।” 
ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ, AB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਮਸੀਹ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿੰੂ ਬਰਾਬਰ 
ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ ਸੀ।” ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ ਹੀਖਾਤੇ” ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹ ਾਧਲਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਬੰਦੂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਿਹ ਾਂ  ਜੋਂ  ਰਣਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਓਸ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਉੱਤੇ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਹ ਿੇ ਧਯਸ  ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਿ ੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਵਾਧਲਆ। ਇਿੱਥੇ ਜੋ 
ਧਿਹਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਧਿਹਚਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਰਥਪੂਰਣ 
ਤੁਲਿਾ ਹੈ। ਪੂਰ ਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਿੰੂ ਧਜ ਾਲਦਾ 
ਹੈ” (4:17) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ  ੀ ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਧਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 1:4 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ 
“ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸਾਡਾ ਪਰਭੂ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਧਮਧਥਆ ਧਗਆ।” 10:9 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਧਹਰਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਹ [ਧਯਸੂ] ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ ਾਧਲਆ ਹੈ।” ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਧਜਉਂਦੀ ਆਸ” ਿਹੀਂ ਹੈ  
(1 ਪਤਰਸ 1:3) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ “ਥਥੋੀ” ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:17)। 

ਆਇਤ 25. ਧਯਸੂ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ . . . ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ 
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ਫੜਵਾਇਆ ਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਿ ੂੰ  ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਜਵਾਧਲਆ ਧਿਆ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ “ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਧਬਆਿ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਜੋ ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਧਕ 
ਿਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਿੰੂ ਜੋ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਪਰੇਧਰਤ 
ਆਦਮੀ ਿੇ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਯਸੂ “ਫੜ ਾਇਆ ਧਗਆ,” ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ 
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ  ੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ “ਫੜ ਾਇਆ 
ਧਗਆ” ਸੀ। NIV ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫੜ ਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ।” “ਫੜ ਾਇਆ ਧਗਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ παραδιδωμι (ਪੈਰਾਧਡਡੋਮੀ ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ παρά (ਪੈਰਾ, “ਿਾਲ-ਿਾਲ”) ਅਤੇ δίδωμι (ਧਡਡੋਮੀ, “ਦੇਣਾ”) ਿੰੂ 
ਆਪਸ ਧ ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਯਸੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਿੰੂ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
 ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਤ 25 ਧਯਸੂ ਦ ੇਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਧ ਰੋਿੀਆਂ ਦੀ “ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ”41 ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਦਲਚਸਪੀ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਧਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਓਹ ਿਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਿ। 
ਆਇਤ 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ 
ਲਈ “ਪਰਾਸਧਚਿੱ ਤ” ਠਧਹਰਾਇਆ (3:25)। ਆਇਤ 8:32 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ “ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ੀ ਸਰਫ਼ਾ ਿਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਦ ੇ
ਧਦਿੱ ਤਾ।” 

ਆਇਤ 25 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਉਲਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਕ ਉਲਝਣ ਉਪਸਰਗ διά (ਡੀਆ ) ਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ NASB ਧ ਿੱ ਚ 
“ਦੇ ਕਾਰਿ”  ਜੋਂ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: “ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਫੜ ਾਇਆ 
ਧਗਆ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ।” ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਿਸ਼ਧਚਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਧਹਆ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਕਥਿਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੋ ਧਜਹੇ ਹੋਣ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
“ਅਪਰਾਿ” ਅਤੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣਾ” ਦੋ ੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ; ਓਹ ਉਲ  ਹਿ। 
ਪੌਲੁਸ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਧਬਆਿ ਦੇ ਹਰ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ: ਮਸੀਹ ਮਰਿ ਦੇ ਲਈ ਫੜ ਾਇਆ ਧਗਆ “ਧਕਉਂਧਕ” ਅਧਜਹਾ ਕਰਿਾ ਸਾਡੇ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ 
ਧਗਆ “ਧਕਉਂਧਕ” ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਸਪਸ਼ ੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਤ 25 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਿੰੂ  ੇਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਹ “ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ।” ਧਿਯਮ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਮਸੀਹ ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ । 5:9 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ” ( ੇਖੋ 
3:24, 25)। ਜਦ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ। ਇਿੱਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਧਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਧਕ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ ਿੰੂ ਸੰਤੁਸ਼  ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। 
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ਇਿੱਥੇ  ਾਕ ਧ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ  ਿੰੂ  ੀ ਜੋਧੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ  ਿੱਲ ਧਿਆਿ ਧਖਿੱ ਚਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਾਿ ਜਾਜਕ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:17; 3:1; 4:14, 15)।42 ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਚਲੇ 
ਪਰਿਾਿ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਧਯਸੂ ਧ ਚਕਾਰ ਤੁਲਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਿਾਿ 
ਜਾਜਕ ਹੈਕਲ (ਜਾਂ ਮੰਦਰ) ਦੇ ਅਿੱ ਤ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਸਥਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ 
ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਹੂ ਿੰੂ ਸਰਪੋਸ਼ (ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਢਿੱ ਕਣ) 
ਤੇ ਧਛੜਕਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਾਸਧਚਿੱ ਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਾਿ ਜਾਜਕ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਧਯਸੂ ਅਿੱ ਤ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਸਥਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ ਰਗ ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 
9:24)। ਜਾਿ ਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਿੇ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਧਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਾਸਧਚਿੱ ਤ ਦੇ ਲਈ 
ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕੋ  ਾਰ ਚੜਹਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ 
ਪਰਿਾਿ ਜਾਜਕਾਈ ਸੇ ਕਾਈ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ 
ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਧਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਿੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਸਾਡੇ ਿਧਮਿੱਤ 
ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ ੀ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਿ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਾਂ 
ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਲਧਕ ਸਾਡੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ  ੀ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਿੱ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।”43 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ “ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ ਅਤੇ “ਸਾਿੰੂ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ” ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਧਠਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦਾ ਿਹੀਂ ਸੀ 
ਧਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਧਕ, 
ਉਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧਕਰਦਾਰ ਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਿੱਲ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸਲੀਬ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿੰੂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਦੋ ਕਬਜੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।”44 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਿਕਤਾ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ (ਅਧਿਆਇ 4) 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਪੂਰ ਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਿਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂ ਿਹੀਂ ਹਿ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਰੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋ ਾ ਧਜਹਾ  ਰਣਿ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਮ ਿੰੂ ਕਸਦੀਮ ਦੇ ਊਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਉਂ ਅਬਰਾਮ, ਆਪਣੀ 
ਪਤਿੀ ਅਤੇ ਧਪਤਾ ਿਾਲ, ਊਰ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਹਾਰਾਿ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸ ਧਗਆ (ਉਤਪਤ 11:31; 
15:7; ਿਹਮ. 9:7; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:2, 3)। 
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2. ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਪਝਿੱਤਰਾਂ  ਧਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਿੇਮ 
ਬੰਧਿਹ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਦੇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਧ ਖਾ ਾਂਗਾ (ਉਤਪਤ 
12:1-4)। 

3. ਅਬਰਾਮ ਕਿਾਿ ਦੇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਮ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ 
ਮੈਂ ਏਹ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਤੈਿੰੂ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿੰੂ ਧਦਆਂਗਾ (ਉਤਪਤ 12:5, 7;  ੇਖੋ 13:14-
17; 15:18-21; 17:8)। 

4. ਦੋ ਮੌਧਕਆਂ ਤੇ, ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਬਰਾਮ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਸਾਰਈ ਬਾਰੇ ਝੂਠ 
ਮਾਰਿ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 12:10-20; 20:1-18)। 

5. ਕਿਾਿ ਦੇਸ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਮ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ “ਿਰਤੀ 
ਦੀ ਿੂੜ” ਧਜੰਿੀ ਹੋ ੇਗੀ (ਉਤਪਤ 13:16)। 

6. ਸ਼ਾਲੇਮ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਮਲਧਕ-ਧਸਦਕ ਿੇ ਅਬਰਾਮ ਿੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ 
ਿੇ “ਉਹ ਿੰੂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸ ੰਿ ਧਦਿੱ ਤਾ” (ਉਤਪਤ 14:17-20)। 

7. ਪਚਾਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 16:16), ਬੇਔਲਾਦ ਅਬਰਾਮ 
ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕ ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਿੌਕਰ  ਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ 
ਿੰੂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ 
ਤਾਧਰਆਂ ਧਜੰਿੀ ਹੋ ੇਗੀ। “ਉਸ ਿੇ ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਏਸ 
ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਿਰਮ ਧਗਧਣਆ” (ਉਤਪਤ 15:2-6)। 

8. ਧਛਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਈ ਦੀ ਗੋਿੱਲੀ ਹਾਜਰਾ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਇਆ ਧਜਸ ਦਾ ਿਾਮ ਇਸਮਾਏਲ ਸੀ (ਉਤਪਤ 16:1-16)। 

9. ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਿਧੜੰਿ ੇਂ  ਧਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਯਹੋ ਾਹ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਿਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਿੱਖ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੰੁਿਤ ਦੀ ਰੀਤ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ (ਉਤਪਤ 17:1-6, 10-14, 
23-27)। 

10. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸਾਰਈ/ਸਾਰਾਹ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਿੰੂ ਜਿਮ ਦੇ ੇਗੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸ  ਾਅਦੇ ਿਾਲ ਜੂਝਦਾ ਧਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਕੀ ਇਸਮਾਏਲ ਉਸ ਦਾ  ਾਧਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਜ ਾਬ ਧਦਿੱ ਤਾ, 
“ਿਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾਹ . . . ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ  ਉਹ ਦਾ ਿਾਉਂ 
ਇਸਹਾਕ ਰਿੱ ਖੀਂ” (ਉਤਪਤ 17:15-19)। 

11. ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਧਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੇ ਜਿਮ ਧਲਆ 
ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 21:1-7)। 

12. ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਛੋ ਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਉਸ ਿੰੂ ਹੋਮ ਦੀ 
ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਆਧਖਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਰਤਾ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿਾਲ ਆਪਣੇ 
ਿੇਮ ਿੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਿ ਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ” (ਉਤਪਤ 22:1-18; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:17-19; ਯਾਕੂਬ 
2:21-23)। 

13. 127 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ 
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ਕਬਧਰਸਤਾਿ ਲਈ ਮਕਫੇਲਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਗੁਫ਼ਾ  ਾਲਾ ਖੇਤ ਮੁਿੱਲ ਧਲਆ। ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਇਿੱਕ 
ਥਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀ (ਉਤਪਤ 23:1-20; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 7:5; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:8-10)। 

14. ਧਕਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਕ ੂਰਾਹ ਿਾਉਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤੀ ੀਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ 
(ਜਾਂ ਰਖੇਲ) ਬਣਾ ਧਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜੰਮੇ (ਉਤਪਤ 25:1-4)। 

15. ਅਬਰਾਹਾਮ 175 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਬਰਿ ਅਰ ਸਮਾਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਧਗਆ” 
(ਉਤਪਤ 25:7, 8)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ . . . ਪਰ ਧਯਸ  ਉੱਤੇ ਿਹੀਂ? (ਅਧਿਆਇ 4) 
ਅਿੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਿੰੂ ਇਹ “ਸਾਬਤ ਕਰਿ” ਲਈ  ਰਤਦੇ ਹਿ ਧਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।45 
ਓਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ 
ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ” (4:3; ਜ਼ਰੋ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖੋ 4:17) ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਅਸੀਂ 
“ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਜਹੀ ਧਿਹਚਾ” ਰਿੱ ਖਣੀ ਹੈ (4:16)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਓਹ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ 
ਹਿ ਧਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (4:5, 24)। ਇਸ ਲਈ, ਓਹ ਇਹ ਧਸਿੱ ਾ ਕਿੱਢਦੇ ਹਿ 
ਧਕ ਧਜਹੜੇ—ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਮੇਤ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾ ੇਂ 
ਓਹ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿਾ ਕਰਿ। 

3:26 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਉਹ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾ ੇ 
ਧਜਹੜਾ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰੇ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਅਣਧਗਣਤ 
ਹਿ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਦੇ “ਸੋਿੇ ਹੋਏ ਮੂਲਪਾਠਾਂ” ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਪਧਹਲੀ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਮਰ “ਧਿਹਚਾ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਰਤ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਪਆਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਿੱਗਲਸ 
ਜੇ. ਮੂ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ “ਬਹੁਤ ਘਿੱ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਿੱਥੇ ਧਜੰਿਾ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਮਸੀਹੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ 
ਧਜਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”46 

ਦੂਜੀ, ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 4:5 ਕਧਹੰਦੀ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਿਰਮੀ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਪਰ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਧਸਰਫ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (5:9)। 
4:24, 25 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ੇ “ਧਜਹ ਿੇ ਧਯਸੂ 
ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ, ਧਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਫੜ ਾਇਆ 
ਧਗਆ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ।” 

ਤੀਜੀ, ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਉਹ ਿੇ ਉਸ 
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ਦੀ “ਅੰਸ” ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 22:18; ਗਲਾਤੀਆ ਂ
3:16)। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ( ੇਖੋ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 3:8) ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ 
ਦਿੱ ਧਸਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਧਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਧਯਸੂ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਤ ੇਪਰਤੀਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਹਚਾ 
ਦ ੇਮਹਾਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਿਹੀਂ ਹੈ! 

ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਖੁਦ ਿੰੂ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਸਾਰ 
ਉੱਤੇ ਪਰਗ  ਕੀਤਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4, 5)। ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਿੱਜ ਸਲੀਬ ਦ ੇਇਸ ਪਾਸੇ 
ਜੀ ਧਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਉਹ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗ  ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ” ਕੀਤੇ ਧਬਿਾਂ 
ਮੁਕਤੀ ਿਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। “ਧਸਰਫ ਓਹ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗ  ਹੋਏ ਇਸ ਖਾਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।”47 

ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਿਹਚਾ (ਅਧਿਆਇ 4) 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੜਹਿ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਹੀਂ 

ਸੀ, ਪਰ ਕੇ ਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਯਹੋ ਾਹ ਉੱਤੇ 
ਪਰਤੀਤ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਉਿਹ ਾਂ ਥੋੜਹੇ ਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀ ਧਜਹੜੇ ਗੈਰਜਾਤੀ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕਾਂ 
ਿਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਧਸਓਂ ਧਘਰੇ ਹੋਏ ਸਿ। “ਉਸ ਕੋਲ ਧਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ  ੇਖਣ ਲਈ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ 
ਲੰਮਾ ਧਰਕਾਰਡ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਹਾਸ ਿੰੂ ਧਲਖਣ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ।”48 ਅਬਰਾਹਾਮ ਧਿਹਚਾ ਦਾ 
ਿਮੂਿਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ।”49 

ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਧਕ ੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 4 
ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਕੁਝ ਧਕਹਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ 
ਕੀਤੀ। ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲ  ਸੀ, ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। 
ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਗਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸੀ, ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕ ੇਂ ਆਪਣੇ 
 ਚਿ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਧਤਆਗਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਹਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅ ਿੱਲ ਧਰਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਿੰੂ ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਉੱਤੇ 
ਆਿਾਧਰਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ, “ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ [ਅਬਰਾਹਾਮ] 
ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ” (4:3)। 

ਅਿੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ 
ਧਿਹਚਾ ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲੋਂ ਘਿੱ   ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜੀਿ 
ਫਰੈਿਕੋਇਸ ਗਰੇ ਲੈ  ਦੀ ਕਹਾਣੀ “ਮਹਾਿ ਬਲੌਿਧਡਿ” ਇਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਤਰੁਿੱ ੀ  ਾਲੀ 
ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੀ ਧਮਸਾਲ ਹੈ। 

ਬਲੌਿਧਡਿ 19 ੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਧ ਅਕਤੀ ਸੀ ਧਜਹੜਾ ਧਕ 
ਰਿੱਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਉਹ ਧਿਆਗਰਾ ਫਾਿੱਲਸ (ਝਰਿੇ) ਉੱਤੇ ਰਿੱਸੀ ਬੰਿਹ  ਕੇ 
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ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਧਰਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੌਿਧਡਿ ਉਿਹ ਾਂ ਝਰਧਿਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਧਚਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 
ਹਿੱਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿ, ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿੱ ਲੇ-ਬਿੱ ਲੇ ਕੀਤੀ।  

ਬਲੌਿਧਡਿ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਿੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿੱਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ 
ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਜਾ ਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ  ਾਰ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਧਢਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾ ਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ?” 

ਭੀੜ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਿਾਲ ਿਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ! ਸਾਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ!” 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲੌਿਧਡਿ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਮੋਧਢਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ?” ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਿੱ ਪ ਹੋ ਗਏ। 
ਆਖ਼ਰ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਅਿੱ ਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਲੌਿਧਡਿ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮੋਧਢਆਂ ਉੱਤੇ 
ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਝਰਧਿਆਂ ਦੇ ਕਿੇਡਾ  ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਧਗਆ। 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਸਾਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ!” ਪਰ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕੋ ਿੇ ਉਸ ਗਿੱਲ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਧਜਸ ਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਸੀ।50  

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਪਰਗ  ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਿੇ 
ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਸ 
ਿੇ ਉਹ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ। ਸਾਿੰੂ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਬਿਾਮ ਯਾਕ ਬ? (4:2) 
ਇਹ ਸਿੱਚ ਧਕ ਯਾਕੂਬ 2:21 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ “ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ 

ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ” ਸੀ ਕਈਆਂ ਿੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ 
ਪਿੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਧਹਿੱਸਾ ਧਜਸ ਿੇ ਮਾਰਧ ਿ ਲੂਥਰ ਿੰੂ ਉਸ ਪਿੱਤਰੀ ਿੰੂ “ਤੂੜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ” ਕਧਹਣ 
ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।51 ਰੋਮੀਆਂ 4:2 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਮਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਕੂਬ ਿੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ । ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਧਕ ੇਂ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਇਿਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਿ। ਪੌਲੁਸ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਓਹ ਕਰਮ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜਤਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਯਾਕੂਬ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਓਹ ਕਰਮ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਕਰਮਾਂ” 
ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਠੋਸ ਧਬਆਿਾਂ ਿੰੂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਧਕਤੇ  ੀ ਿਹੀਂ ਘ ਾਇਆ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਉਸ ਿੇ ਕਈ  ਾਰ “ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (1:5; 16:26;  ੇਖੋ 
6:17; 10:16; KJV)। 

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਧਰਤ ਹੋਏ ਸਿ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
4:4)। ਓਹ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੰਡਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਧਕ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਿੱ ਕੋ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਹਸਾਬ-ਧਕਤਾਬ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ (4:3) 
ਅਿੱਜ ਕਿੱਲਹ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹਸਾਬ-ਧਕਤਾਬ ਕੰਧਪਊ ਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 

ਮੰੁਡਾ ਸੀ, ਧਹਸਾਬ-ਧਕਤਾਬ ਉਿਹ ਾਂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ  ਹੀਖਾਤੇ ਧਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪਾਰੀ ਇਿਹ ਾਂ  ਹੀ ਖਾਧਤਆਂ ਦਾ “ਧਕਤਾਬਾਂ”  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦ ੇਸਿ। “ਧਕਤਾਬਾਂ” 
ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਲਖਣ ਿੰੂ “ਲੇਖਾਕਾਰੀ” ਜਾਂ “ਮੁਿੀਮੀ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਹੀਖਾਤੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਖਰਧਚਆਂ (ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਖਰਚ ਹੰੁਦਾ ਸੀ) ਲਈ ਇਿੱਕ “ਖਰਚ”  ਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਆਮਦਿ (ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ) ਲਈ ਇਿੱਕ “ਜਮਹਾਂ”  ਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਮੁਿੀਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਿ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਧਕ ਦੋ ਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਹਸਾਬ 
ਧਮਲਦਾ” ਹੋ ੇ (“ਖਾਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ”)। 

1955 ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਮੈਂ ਐਬੀਲੀਿ ਧਕਰਸਚਿ 
ਕਾਲਜ (ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਿੀ ਰਧਸ ੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ) ਧ ਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆਂ ਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਥੋਮਸ ਦੀ 
ਜਮਾਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧੜਹਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਰੋਮੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਬੋਰਡ  ਿੱਲ ਿੰੂ ਮੁਧੜਆ। ਉਸ ਿੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋ ੀ ਤੇ 
ਧਲਧਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਹੀਖਾਤਾ।” ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ “ਖਰਚ” ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਲਮ 
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ “ਜਮਹਾਂ” ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ। “ਖਰਚ”  ਾਲੇ ਕਾਲਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਸ ਿੇ “ਪਾਪ” ਸ਼ਬਦ ਧਲਧਖਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ 
ਕਰਧਦਆਂ ਉਸ ਿੇ “X” ਦੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੇ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਭਾ ੇਂ ਧਕੰਿਾ  ੀ ਚੰਗਾ ਧਕਉਂ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ  ੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਿਾ (ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਾ) 
ਚੁਧਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੰੂ ਅਲੌਧਕਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਹਦੇ ਹੋਏ  ੀ 
ਤਰੁਿੱ  ੀਆਂ ਧ ਖਾਈ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਸਾਰਾਹ 
ਬਾਰੇ ਰਾਧਜਆਂ ਿੰੂ ਦੋ  ਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 12:10-20; 20:1-18)। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਗਲਤ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੇ ਹਾਜਰਾ ਿਾਲ 
ਬੁਰਾ ਧ ਹਾਰ ਹੋਣ ਧਦਿੱ ਤਾ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 16:6-14)। ਏਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਸਦੇ ਹਿ ਧਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ  ੀ ਸੰਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ  ੀ ਇਿੱਕ 
ਆਮ ਮਿੁਿੱ ਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ  ੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ  ਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ, ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ  ਹੀਖਾਤੇ ਦੇ “ਖਰਚ”  ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ 
(“X”) ਜੋੜ ਲਏ ਸਿ। ਹੁਣ ਉਹ “ਜਮਹਾਂ”  ਾਲੇ ਕਾਲਮ  ਿੱਲ ਆ ਧਗਆ। “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਚੰਗੇ 
ਕੰਮ  ੀ ਕੀਤੇ ਸਿ,” ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।” ਉਸ ਿੇ ਉਸ ਕਾਲਮ 
ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਕੁ “X” ਦੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾ ਧਦਿੱ ਤੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਉਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ 
ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜੰਿੇ  ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
“ਧਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ” ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਸਧਥਤੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਜਾਪਦੀ 
ਸੀ।” 

ਧਫਰ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਲੋਗੀਜੋਮਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। “ਧਿਹਚਾ” 
ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਧਲਖ ਕੇ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਜਮਹਾਂ  ਾਲੇ ਕਾਲਮ ਧ ਿੱ ਚ 
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‘ਧਿਹਚਾ’ ਧਲਧਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਿਰਮ ਧਗਧਣਆ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹ ਸੀ 
ਜੋ ਉਸ ਿੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ “ਜਮਹਾਂ”  ਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ “X” ਿੰੂ ਰਿੱ ਧਖਆ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ “ਖਰਚ”  ਾਲੇ ਕਾਲਮ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਜਸ ਿਾਲ “ਖਾਤਾ ਬਰਾਬਰ” ਹੋ 
ਧਗਆ। 

ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਰੇਖਾ ਧਚਿੱ ਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, 
ਧਕਉਂਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਧਮਸਾਲ ਧਸਿੱਿ ਿਹੀਂ ਹੈ। “ਪਰ,” ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਸਿੱਿ ਆਧਗਆਕਾਰੀ (ਧਜਹੜੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਹੀਂ ਸੀ) ਿੰੂ ਿਹੀਂ  ੇਧਖਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ, ‘ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਣੀ ਗਈ’ [ASV]। ਉਹ ਿੇ 
ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਧਗਧਣਆ।” ਉਹ ਰੁਧਕਆ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਕਹਾ, “ਅਤੇ ਇਹੋ 
ਉਹ ਆਿਾਰ ਹੈ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤੇ ਮੈਿੰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਿੰੂ 
ਸੁਧਣਆ ਸੀ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸੁਿੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਧਲਆ ਸੀ। ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਓਹ ਧਸਰਫ ਧਿਆਂ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਡਰ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਘਿੱ  ਤੋਂ ਘਿੱ   “ਇੰਿਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ 
ਲੈਣ ਧਕ ਸ ਰਗ ਜਾ ਸਕਣ।” ਮੈਿੰੂ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਧਕਰਆ 
ਚੇਤੇ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਿੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਪਰਸੰਿ ਕਰਿ ਲਈ “ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਿ” ਬਾਰੇ 
ਧਚੰਤਾ ਕਰਿਾ ਚੇਤੇ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸੀ ਧਜਸ ਬਾਰੇ ਧਕਸੇ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ 
ਇਹ “ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਪ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧ ਅਕਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਸੀ ਧਕ ਮੈਂ ਉਹ ਧਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਿੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ 
ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ ਿੇ ਮੈਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ। (ਮੈਂ ਇਹ 
 ੀ ਮੰਿਾਂਗਾ ਧਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਤੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਗਆ, ਮੈਂ ਿਾ ਧਸਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਜ ਾਿ  ੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਭੂ ਲਈ ਮਹਾਿ ਕੰਮਾਂ ਿੰੂ ਕਰਿ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਸੀ। ਮੈਿੰੂ ਧਕਉਂ ਧਚੰਤਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?) 

ਮੈਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਯਾਦ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਿੇ ਉਹ ਰੇਖਾ ਧਚਿੱ ਤਰ 
ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਦਲਚਸਪ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿ ਾਂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ  ਾਿੂ ਧਗਆਿ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜਹਾ ਧਜਹਾ ਸ਼ਿੱ ਕੀ  ੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ 
ਧਦਮਾਗ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਲ ਜਾਂਚ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਚਿ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
17:11)। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਰੋਮੀਆਂ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਮੈਿੰੂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। 
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਮਹਾਿ ਅਧਿਆਇ ਪਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ  ਿਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੈਜੁਏ  ਹੋ ਧਗਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੋ ਧਗਆ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਮੇਰੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਾਂ ਿੰੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਧਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਅਸਾਿਾਰਣ 
ਿਹੀਂ ਸੀ “ਤੁਸੀਂ ਧਕ ੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹੋ?” ਇਹ ਸ ਾਲ ਧਕ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ?” ਦਾ ਸਿਾਰਣ ਧਜਹਾ ਅਧਿਸ਼ਧਚਤ ਜ ਾਬ 
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ਸੀ “ਹਾਂ ਮੈਿੰੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਸ ਹੈ।” ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ  ੀਚਰ ਯੂਹੰਿਾ ਦੇ ਇਸ “ਬੇਿੜਕ” 
ਧਬਆਿ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ: “ਇਹ ਗਿੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਲਈ ਧਲਖੀਆਂ . . . , ਭਈ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਧਮਧਲਆ” (1 ਯੂਹੰਿਾ 5:13; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। ਓਹ ਹੈਰਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇੰਿਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਧਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ: “ਹੁਣ ਤੋਂ ਿਰਮ 
ਦਾ ਮੁਕ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਪਰਭੂ ਜੋ ਿਰਮੀ ਧਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਧਦਿ 
ਮੈਿੰੂ ਦੇ ੇਗਾ” (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:8; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ  ੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਧਗਆ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਿਿੱਜੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ  ੀ ਧਕੰਿੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੰੁਦਾ 
ਧਗਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਧਕੰਿਾ ਖੋ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਧਜ ੇਂ-
ਧਜ ੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਧਗਆ, ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਧਜਸ ਿੰੂ ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਥਿੱ ਕ ਸਰੋਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਲੋਪ 
ਹੋ ਧਗਆ। ਧਦਿ-ਬ-ਧਦਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਅਧਸਿੱ ਿ, ਅਿੂਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ-ਦਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀਂ  ੇਖਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧਿਹਚਾ ਿੰੂ 
 ੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ! 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਿ ਧਮਕਾ (4:3, 4) 
ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿਰਮੀ ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹਿ? ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਤਪਤ 
15:6 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕਰਮ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਸਿ? ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਿਹੀਂ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਉਤਪਤ 15:6 ਿੰੂ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਮੰਧਿਆ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:6-9 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਇਤ 
ਿੰੂ ਉਤਪਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਜੋਧੜਆ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਫੇਰ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਕਿਾਿ ਿੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱ ਧਦਆ। ਉਸ ਬੁਲਾਹ  ਸੰਬੰਿੀ, ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦ ੇ
ਲੇਖਕ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਾਂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਓਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ 
ਆਧਗਆ ਮੰਿ ਲਈ ਧਜਹ ਿੰੂ ਉਹ ਿੇ ਅਿਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:8; ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਆਧਗਆ ਿਾ ਮੰਿੀ ਹੰੁਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਧਿਹਚਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? 

ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦਰਭ ਸੀ 
(ਉਤਪਤ 15:6), ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਖਾਸ  ਾਅਦੇ ਿੰੂ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ( ੇਖੋ 4:10)। ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ 
ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਿਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਮ ਿਹੀਂ 
ਸੀ। ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ  ਾਅਦੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ “ਧਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਕ”ੇ ਸਾਰਾਹ ਿਾਲ ਧ ਆਹੁਤਾ ਧਰਸ਼ਧਤਆਂ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੰੁਦਾ? ਫੇਰ, 
ਧਕਸੇ  ੀ ਧਕਸਮ ਦ ੇਕਰਮ (ਜਾਂ ਅਕਰਮ) ਿੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਿਾ ਸੀ, ਿਾ ਧਕ 
ਪਰਤੀਤ ਿੰੂ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਧਜਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਿੇ  ਰਧਤਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹਾਉਣ ਦਾ ਧਿਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 
22:1-14)। ਯਾਕੂਬ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਕੀ ਸਾਡਾ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਮਲਾਂ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਸਹਾਕ ਿੰੂ ਜਗ ੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਹ ਧਦਿੱਤਾ? ਤੰੂ  ੇਖਦਾ ਹੈਂ ਭਈ ਧਿਹਚਾ 
ਉਹ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਿਾਲ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਹਚਾ ਸੰਪੂਰਿ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਰਮ 
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ  ਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ “ਭਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ” (ਯਾਕੂਬ 2:21-23ੳ)। 

ਉਸ ਘ ਿਾ ਸੰਬੰਿੀ, ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਿੰੂ ਬਲੀਦਾਿ ਲਈ 
ਚੜਹਾਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਿੰੂ ਉਹ ਧਜਹ ਿੰੂ  ਾਇਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਿ ਚੜਹਾਉਣ ਲਿੱ ਗਾ 
ਅਤੇ ਧਜਹ ਿੰੂ ਇਹ ਆਧਖਆ ਧਗਆ “ਭਈ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਅਖ ਾਏਗੀ।” ਧਕਉਂ ਜ ੋ
ਉਹ ਿੇ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਭੀ ਉਠਾਲਣ ਿੰੂ ਸਮਰਥ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਹ ਿੇ ਮਾਿੋ ਉਹ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ  ੀ ਕਰ ਧਲਆ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:17-19)। 

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰੂ ਬਲੀ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਕੀ 
ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੰੁਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਅਧਜਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਜਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਲਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੈ” ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਕਮੀ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਿਾ ਸੀ? 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਉਤਪਤ 26:3-5 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਹਾਕ ਿੰੂ ਕਹੇ ਗਏ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

. . . ਮੈਂ ਉਸ ਸੌਂਹ ਿੰੂ ਧਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ ਖਾਿੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। 
ਅਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਧਰਆਂ  ਾਂਙੁ  ਿਾ ਾਂਗਾ ਅਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿੰੂ ਏਹ 
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਧਦਆਂਗਾ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ 
ਪਾਉਣਗੀਆਂ; ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਮੇਰੀ ਅ ਾਜ਼ ਿੰੂ ਸੁਧਣਆ ਅਰ ਮੇਰੀ ਧਬਿੀਆਂ ਅਰ 
ਮੇਰੀਆਂ ਧਬ ਸਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕੀਤੀ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕਰਮ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸਿ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਯੁਗ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ  ੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ 
ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਿ  ਾਲਾ ਜ ਾਬ 
ਸ਼ਾਿਦਾਰ, ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਿੰੂ ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਰ ਿਹੀਂ 
ਹ ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: (1) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
“ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ “ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (2) ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਸਿ, ਓਹ ਧਸਿੱ ਿ ਿਹੀਂ ਸਿ। ਉਹ 
ਧਫਰ  ੀ “ਧਕਰਪਾ ਿਾਲ . . . ਧਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8) ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਿ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ 
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ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ” (4:3; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਅਸੀਂ ਧਕਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? (4:5) 
ਿਾ ਧਸਰਫ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਅਸੀਂ  ੀ ਉਸੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਧਹਸਾਬ-
ਧਕਤਾਬ  ਾਲੇ ਪਰਬੰਿ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਰ ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਿਰਮੀ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ 
ਧਿਹਚਾ ਿਰਮ ਧਗਣੀਦੀ ਹੈ” (4:5)। ਉਸ ਿੇ ਇਹ  ੀ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਗਿੱਲ ਭਈ ਉਹ 
[ਅਬਰਾਹਾਮ] ਦ ੇਲਈ ਧਗਣੀ ਗਈ ਧਿਰੀ ਓਸੇ ਦ ੇਿਧਮਿੱਤ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ 
ਿਧਮਿੱਤ  ੀ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਲਈ ਧਗਣੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਧਜਹੜੇ ਓਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਧਜਹ ਿੇ ਧਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ” (4:23, 24)। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਚਾਈ ਿੰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ  ਿੱਡਾ ਪਰਭਾ  
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿੰੂ ਸਾਿੰੂ ਆਸ ਿਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਰਧਪਤ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿੇ ਧਦਲ  ਾਲੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਰਭੂ ਲਈ “ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਿ” ਬਾਰੇ ਧਚੰਤਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਲਿਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਹਰ 
ਇਮਾਿਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਮਧਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿ ਤੋਂ ਧਕੰਿਾ ਰਧਹ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਿੰੂ ਬਣਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਦਭੁਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਜਦ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਧਸਿੱ ਿ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਪਰੇਰਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੀ ਧਚੰਤਾ ਹੈ: ਸਾਡੀ 
ਧਿਹਚਾ। ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ “ਹਾਰਿ  ਾਲੀ ਲੜਾਈ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਕੁਝ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਪਆਰ ਿੰੂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ” ਲੜਦੇ ਹਿ, ਜਦ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਜੋ ਧਸਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲ ਉਸ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”52 

ਇਸ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਪਆਰ ਭਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਧਪਆਰ ਿਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਇੰਿਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਿਾ 4:19)? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਸਮਝ ਲ ਾਂਗੇ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ,” ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਉਸ ਤੇ 
ਹੈਰਾਿਗੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾ  ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਹੈਰਾਿਗੀ ਜੋ . . . [ਸਾਡੀ] ਅਰਾਿਿਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਧਿਿੱਕਲੇਗੀ।”53 ਅਰਾਿਿਾ ਧਫਰ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰਾ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਿਹੀਂ ਰਧਹ ਜਾ ੇਗੀ, ਪਰ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ 
 ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾ ੇਗੀ। “ਅਮੇਧਜ਼ੰਗ ਗਰੇਸ”  ਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿ ਾਂ ਅਰਥ ਧਮਲ 
ਜਾ ੇਗਾ! 

ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਿੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਧਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਧਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹਿ 
ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ 
ਇਹ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਧਕ ਕਰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਆਧਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ , “ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਦਾ 
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ਧਸਿਾਂਤ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਮਝ ਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ  ਿੱ ਡਾ ਜਤਿ ਹੈ, 
ਿਾ ਧਕ ਥੋੜਹਾ ਜਤਿ। ਮਸੀਹ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ; ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਕ ੇਂ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? 

ਧਿਚੋੜ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਹਸਾਬ-ਧਕਤਾਬ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਹੈ! ਉਹ ਸਾਿੰੂ 
ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਧਕ ੇਂ ਿਰਮੀ ਧਗਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਰਧਹਣ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਧ ਅਕਤੀ 
ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਸਾਂਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਿੰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਇਲ  ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਧਕ ਦੂਜਾ ਧ ਅਕਤੀ ਪੂਰੇ 
ਰਸਤੇ ਡਧਰਆ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਧਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੇ ਹਿ; ਪਰ 
ਪਧਹਲਾ ਧ ਅਕਤੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਧਰਹਾ। ਰੋਮੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ ਿਾ ਧਸਰਫ ਸਾਿੰੂ 
“ਸੁਰਗੀ ਦੌਰੇ” ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਿੰਦ 
ਮਾਣਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ  ੀ ਕਰੇਗਾ! 

ਦ ੋਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ (4:5-8) 
ਇ ੇਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ 4:5-8 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਬੁਧਿਆਦੀ ਸੁਿੇਹਾ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ: ਮਸੀਹਤ 

ਸ਼ਰਹਾ/ਕੰਮਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ 
ਸਾਿੰੂ  ੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਿੂਰੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਿੰੂ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿੰੂ 
 ੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਸਪਿੱਸ਼  ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧ ਸਥਾਰ ਿੰੂ 
ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਧ  ਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਿ, “ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼  
ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਕਸੇ  ੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਛੇਕਦੀ ਹੈ। ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ  ਜੋਂ ਿਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 
ਲਈ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜ ਾਬ ਧ ਿੱ ਚ ਆਖਦੇ ਹਿ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭੂ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਤੋਂ  ਰਜ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ।” ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿ 
ਿੰੂ ਧਮਲਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਿੰੂ ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾ ਿਾਿੀ ਿਾਲ ਧ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਕੰਮ ਬਿਾਮ ਆਧਗਆਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਿ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਹੈ 
ਭਈ ਰੋਮੀਆਂ 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਬਣਿ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਇਹ 
ਿਾਰਣਾ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਿ (ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ 
ਦਾਊਦ) ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਸਿ।54 ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ ਧਲਖਾਧਰਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਧਤਆਂ ਦੀ ਬੁਧਿਆਦੀ ਚਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਯੋਜਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿ ਿੰੂ ਧਜੰਿਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘ ਾਇਆ ਜਾ ੇ। 
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ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਪਰੇਧਰਤ ਲੇਖਕ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ “ਖੰਡਿ” ਬਾਰੇ ਉੰਿੇ ਧਚੰਧਤਤ 
ਿਹੀਂ ਸਿ ਧਜੰਿੇ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿ। ਰੋਮੀਆਂ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਧਸਖਾਇਆ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਿਾਲ ਹੀ, ਰੋਮੀਆਂ 10 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਧਝਜਧਕਆ ਿਹੀਂ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੰੂਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ (ਅਧਜਹਾ 
ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (10:10)। ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਧਹਰਦੇ ਤੋਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ (6:17) (ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਫਿਾਇਆ ਜਾਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ (6:3-6)। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦਫਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੁਿੱ ਖ “ਿ ੇਂ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ 
ਲਈ” ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਿਹੀਂ ਰਧਹ ਜਾਂਦਾ (6:4, 17, 18:  ੇਖੋ 
7:6)। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਿਹ ਾਂ ਦੋ ਪਿੱ ਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕਸਾਰਤਾ ਧਲਆਉਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਤਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾਏ 
(ਬਚਾਏ) ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ  ੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ—ਤਾਂ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ (ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ) ਜਾਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼  ਸੀ। 

“ਕਮਾਉਣਾ” ਬਿਾਮ “ਗਰਧਹਣ ਕਰਿਾ।” ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਿੇਹੇ, ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ, ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 
ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ ਕਰਿਾ  ੀ ਪ ੇਗਾ, ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕਸਾਰਤਾ ਧਲਆਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਕਮਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰੀਏ। 

ਧਕਸੇ  ਸਤੂ ਿੰੂ ਕਮਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇਸ 
ਉਦਾਹਰਿ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦਰ ਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਉਸ ਿੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ  ਿੱ ਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿੱ ਕੜ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿੱ ਕੜ  ਿੱ ਢ ਦੇ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਿੰੂ ਭੋਜਿ ਦੇ ੇਗਾ। 
ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਲਿੱ ਕੜ  ਿੱ ਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧ ਅਕਤੀ ਿੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਿ 
ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਰ ਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ ਾਬ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ  ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 
‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੋਜਿ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਿਾਲੋਂ  ਧਕਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾ। 
ਅੰਦਰ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਭੋਜਿ ਕਰ।” ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਜ਼ 
‘ਤ ੇਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਤਾਏ ਗਏ ਭੋਜਿ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧ ਅਕਤੀ 
ਿੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਿ ਕਮਾਇਆ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਿੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰਿ  ਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਕੁਝ 
ਕਰਿਾ ਹੀ ਧਪਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਿਹੀਂ ਬੈਠਦਾ 
ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ 
ਭੋਜਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਧ ਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਾ ਕਰਦਾ। 

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਕਮਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰੀਏ। ਸ ਾਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਅਸੀਂ ਧਕ ੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ 
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ਸਪਿੱਸ਼  ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿਾਂ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਗਰਧਹਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਭੋਜਿ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹ ਾ 
ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਐਿਾ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਿਹੀਂ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇ ਲ 
ਇਿੱਕੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿਾ ਧਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ—ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ  ਚਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਚਿ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਪਰਗ ਾ ਾ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਚੋਣ ਿਹੀਂ ਬਿਾਮ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਕ ਦੇਣ, “ਪਰ 
ਜੇਕਰ ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ।” ਰੋਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਧਗਣਤ  ੀਕਾ-ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਕੰਮ” ਅਤੇ “ਕੰਮਾਂ” ਪਰਤੀ ਕਈ ਿਾਰਧਮਕ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰ ਿੱਈਏ ਬਾਰੇ 
ਦੋ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਿ। 

ਪਧਹਲੀ ਗਿੱਲ, “ਕੰਮ” ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਬੇਚੈਿ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।  ੀਕਾਕਾਰ ਇਹ 
ਆਖਣ ਤੋਂ ਐਿਾ ਡਰਦੇ ਹਿ ਭਈ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੰੂ ਕੁਝ ਕਰਿਾ ਪ ੇਗਾ, 
ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ, “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ “ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ  ਾਲਾ ਕੰਮ” ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਭਾ  ਿਾਲ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਧਕਸੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ, “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿੰੂ ਉੰਿਾ 
ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜੰਿਾ ਪਰਾਰਥਿਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਦਾਿ ਦੇਣ ਿੰੂ।”55 ਧਯਸੂ ਿੰੂ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ “ਕੰਮ” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਆਧਖਆ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜਸ ਿੰੂ ਉਿ ਭੇਧਜਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਹਚਾ ਕਰੋ” 
(ਯੂਹੰਿਾ 6:29)। NCV ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਧਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਉਸ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰੋ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਉਸ ਿੇ ਭੇਧਜਆ ਹੈ।” 

ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਹੈ”, ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ  ੇਰ ਾ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਦੰਦੇ ਹਿ: “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹਿੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ 
 ਿਾਉਣਾ।” ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਿ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਿਹੀਂ 
ਧਸਆਣਦੇ ਧਕ “ਹਿੱਥ  ਿਾਉਣਾ”  ੀ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਹੈ? “ਹਿੱਥ  ਿਾਉਣਾ” ਸ਼ਾਇਦ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਡਾ 
ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾ ੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਹੀ। 

ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਖੋਂ  ੇਧਖਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਰਅਸਲ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿਾਲੋਂ “ਕੰਮ” 
 ਰਗਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦਧਕ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿ  ੇਲੇ 
ਪਾਪੀ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ; ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ  ੇਲੇ ਉਹ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਧ ਡ 
ਧਲਪਸਕੋਂਬ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਹਾਲਾਂਧਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋਕ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ “ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ” ਆਖਦੇ 
ਹਿ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ “ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਿ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਧ ਿੱ ਚ . . . ਕੰਮ 
 ਾਲੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਹਿ।” ਆਧਖਰਕਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਧ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
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ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ 
ਦਫਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ ਾਧਲਆ ਜਾ ੇ” ( ੇਖੋ 6:3-6)। ਧਲਪਸਕੋਂਬ 
ਇਹ ਉਦਾਹਰਿ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਸਿੱ ੇ ‘ਤੇ ਪੁਿੱ ਜੇ: “ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਮਿੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਿੰੂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਫਿਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਫਿਾਏ ਜਾਣ 
 ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਆਧਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।”56 

ਦੂਜੀ ਗਿੱਲ, ਿਾਰਧਮਕ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਿੇ ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
 ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਧ ਿੱ ਚ “ਕੰਮਾਂ” (ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਦੇ ਥਾਂ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਧ ਧਲਅਮ  ੈਂਪਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਿ: 
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੁ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕੇ ਲ ਇਿੱ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ [ਮੇਰਾ] ਪਾਪ।”57 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਧਕ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ—ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਕਥਿ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਿੰੂ ਧ ਅਕਤ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਮੁਕਤੀ ਇਿੱ ਕ  ਰਦਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਿਾ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਸ 
ਦੇ ਯੋਗ ਬਧਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਿ  ੀ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਤੇ ਇਹ 
ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠਧਹਰਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿ 
 ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦ ਇਿੱਛਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਧ ਚਕਾਰ ਹੋਣ  ਾਲੇ  ਾਕਧਰਆਂ ਿੰੂ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਿਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਿ। 

ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠਧਹਰਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਸਿ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਕੋਈ  ਾਸਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ 
ਹੀ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਾਸ਼ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕ ਇਹ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ” ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ੀ 
ਯੋਗਦਾਿ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੇ। ਮਾਿਤਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਾ ਧਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਤਮਕ ਜੀ ਿ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਾਦ 
ਇਿੱਛਾ ਦੀ  ਕਾਲਤ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋਰ ਧਦੰਦੇ ਸਿ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ 
ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ “ਇਿੱ ਕ ਅਜਾਦ ਮਿੁਿੱ ਖ” ਹੈ। ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਭਾ ੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਭਾ ੇਂ ਿਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ‘ਤੇ ਧਿਰਭਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 10:16)। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ “ਮਸੀਹ” ਕਧਹਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ‘ਤੇ ਰਾਜੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਅਜਾਦ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਫਰ 
 ੀਕਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਿ ਲੈਣਾ ਐਿਾ ਔਖਾ ਧਕਉਂ ਹੈ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਾ 
ਕਰਿਾ ਹਰੇਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? 

ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਉਹ ਧਯਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਉਹ ਪਰਭੂ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 
ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ? ਧਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ  ੀ ਆਪਣਾ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਿਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਿਾ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਕੁਝ  ੀ ਿਹੀਂ” ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋ ਾ ਹੈ—
ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਐਿਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਿ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ “ਯੋਗਦਾਿ” ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਬਧਹਸ ਿਾ 
ਕਰੀਏ; ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰੀਏ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੀ ਹੈ 
ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਿਾ 
ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:37, 38)। 

ਫਰਜ਼ ਬਿਾਮ ਪਰੇਮ । ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਜੋ ਕੁਝ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹਿੱ ਸੇ 
ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਿੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਸ ਧਚੰਤਾ ਿੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਧਕ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ  ਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਹਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਉਲ , ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ (ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ  ਿੇਰੇ 
ਕੰਮ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ ਿੇ ਇਸ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਿੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ,58 ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜ ਾਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਿ  ੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ 
ਿਰਸ ਬਣਿ ਲਈ  ਰੇਧਿੰਗ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ: 

ਇਿੱਕ ਿਰਸ ਆਪਣੀ  ਰੇਧਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀ  ਜੋਂ ਿਮੂਿੀਏ ਿਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਧਬਮਾਰ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ 
ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਿੰੂ ਪੈਸੇ ਧਮਲਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਐਿਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ‘ਤੇ 
ਐਿੇ ਪੈਸੇ ਧਮਲਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ 
ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ‘ਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੰੂ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਇਿਾਮ ਜਾਂ 
ਤਿਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ  ਜੋਂ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤੋਹਫੇ  ਜੋਂ ਿਹੀਂ। ਤਿਖਾਹ 
ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰਿ  ੇਲੇ ਧਕਰਪਾ ਜਾਂ ਪਰੇਮ ਦੀ ਕੋਈ  ਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਿਰਸ ਦਾ ਧ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚਾ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਿਮੂਿੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਿਰਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਿਖਾਹ ਧਮਲਣ 
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ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ—ਉਹ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਜੁੰ ਮੇ ਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਕਰਿ ਦੇ ਉਹ 
ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿੱਚੇ ਿੰੂ ਤਕਲੀਫ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿੰੂ ਤਕਲੀਫ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਬਿੱ ਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਧਰ ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ 
ਅਤੇ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਉਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਧਦਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਦੇ ਘੜੀ  ਿੱ ਲ ਿਹੀਂ  ੇਖਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ।59 

ਧਜ ੇਂ-ਧਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ  ਿੇਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਾਂਗੇ, ਉ ੇਂ-ਉ ੇਂ 
ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਤਿ ਇਿੱਕ “ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਿ” ਤੋਂ ਘ  ਕੇ “ਪਰੇਮ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
 ਾਲੀ ਧਮਹਿਤ” ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ( ੇਖੋ 1 ਥਿੱ ਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 1:3)। 

ਧਿਚੋੜ। ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਣਾਲੀਆਂ—ਸ਼ਰਹਾ/ਕੰਮਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ—ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਬਲਕੁਲ ਧ ਪਰੀਤ ਹਿ: 

ਪਧਹਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਿੰੂ  ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ (4:2), ਜਦਧਕ ਦੂਜੀ 
ਦੀਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਿੰੂ  ਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਧਹਲੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਐਲਾਿ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ, ਧਕ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਿਹੀਂ ਧਮਲਦੀ 
(ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)। 

ਪਧਹਲੀ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਦੂਜੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਆਤਧਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਿਹੀਂ ਧਮਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਧਮਲਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਪਧਹਲੀ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਪਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਦੂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ‘ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ। 

ਪਧਹਲੀ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਅਧਜਹਾ ਕਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ (4:4), ਜਦਧਕ ਦੂਜੀ ਮੰਿਦੀ ਹੈ ਧਕ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। 

ਸਾਿੰੂ ਇੰਿਹ ਾਂ ਧਭੰਿਤਾ ਾਂ ਿੰੂ ਸਾ ਿਾਿੀ ਿਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਧਕਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧਕਹੜੀ ਪਰਣਾਲੀ ਆਸ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਪਰਚਾਰਕ ਸਕੌ ਲੈਂਡ ਦ ੇਇਿੱਕ  ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ, “ਅ ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ” ਅਤੇ  ੇਸ ਾ ਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਿੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰੋਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਇਸ ਗ ਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ।” 
ਉਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿ ਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰਿ। ਉਸ 
ਭੀੜ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਧਸਰੇ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਸੀ ਧਜਸ ਦਾ ਜੀ ਿ ਕਈ  ਰਹੇ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ 
ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਤਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਡਿੱਗ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਧਬਹਤਰ ਬਣਿ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਲ ਰਹੇ 
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ਪਰੋਤਸਾਹਿ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਘੰ ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਧਹਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਿੰੂ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਿੇ ਬੁਲਾਰੇ ਿੰੂ ਉੱਚੀ ਅ ਾਜ ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੱਸੀ ਐਿੀ 
ਛੋ ੀ ਹੈ ਧਕ ਮੇਰੇ ਤਿੱ ਕ ਿਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇਗੀ!”60 ਧਜਹੜਾ ਧ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਹਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ 
“ਰਿੱਸੀ” ਐਿੀ ਛੋ ੀ ਹੈ ਧਕ ਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਉਸ ਿੰੂ 
ਉੱਥੋਂ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇ ਲ ਧਕਰਪਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ “ਰਿੱਸੀ” ਐਿੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਧਕ 
ਪਾਪੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ। ਇਹ “ਰਿੱਸੀ” ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਹੈ! 

ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਜਸ ਦੀ ਦਾਊਦ ਿ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਧਵਿਾੜ ਕਰ ਧਲਆ (4:6-8) 

ਦਾਊਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਿਪਸੰਦ 
ਪਾਤਰਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਧਜਸ  ੀ ਪਿੱ ਖੋਂ ਉਸ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ ਜਾ ੇ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਧ ਸ਼ੇਸ 
ਧ ਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿ ਭਾਉਂਦੇ ਧ ਅਕਤੀ  ਜੋਂ  ੀ ਜਾਧਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 13:22)। 

ਪਰ ਆਓ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਜਿੱ ਤਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਿੰੂ  ੇਖੀਏ; ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਿੰੂ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਧਦਿਾਂ ਿੰੂ  ੇਖੀਏ। 
ਆਓ  ੇਖੀਏ ਧਕ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਉਸ  ੇਲੇ ਧਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਿ 
ਧ ਗਾੜ ਧਲਆ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿੇੜੇ ਧਰਹਾ, ਉਸ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਧਜਿੱ ਤਾਂ ਧਮਲੀਆਂ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਉਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਿੇ ਗੋਲੀਅਥ ਿੰੂ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਿਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਉਸ  ੇਲੇ 
 ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸਯੋਗ ਧਰਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਿ ਰਾਂ  ਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਧਪਿੱਛਾ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਧਠਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ  ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿੇੜੇ ਆ ਧਗਆ। 

ਧਫਰ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ—ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱ ਕ ਕਰਕੇ ਪਾਪ  ਿਦਾ ਧਗਆ (2 ਸਮੂਏਲ 11)। 
ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈਿਾ ਯੁਿੱ ਿ ਲੜਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਘਰੇ ਰਧਹ ਧਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਛਿੱ ਤ ਉੱਤੇ  ਧਹਲ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸੰੁਦਰ ਇਸਤਰੀ ਿੰੂ ਿਹਾਉਂਦੇ  ੇਧਖਆ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਧਦਰਸ਼ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਕੁਝ ਹਾਧਸਲ ਿਹੀਂ 
ਸਕਾਂਗੇ—ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਪਿੱਕੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਉਹ ਪਰਲੋਭਣ ਧ ਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:22)। 
ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਿੇ ਕਾਮ- ਾਸ਼ਿਾ ਿੰੂ  ਿਣ ਧਦਿੱ ਤਾ (ਯਾਕੂਬ 1:14)। 

ਦਾਊਦ ਿੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਧਣਆ ਧਕ ਉਸ 
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਿਾਮ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਸੀ, ਜੋ—ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਧਮਿੱਤਰ, ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੂਰਬੀਰ 
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ਜੋਿੇ, ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਦਾਊਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ—ਧਹਿੱਤੀ ਊਧਰਿੱਯਾਹ 
ਦੀ ਪਤਿੀ ਸੀ (2 ਸਮੂਏਲ 23:39), ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਾਮ- ਾਸਿਾ ਸ਼ਾਂਤ ਿਹੀਂ 
ਹੋਈ। ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀਧਿਿੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਧਕਸੇ ਤਾਿਾਸ਼ਾਹ  ਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਿੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਿੰੂ ਬੁਲ ਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਧ ਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਿੰੂ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ ਧਦਿੱ ਤਾ। 

ਹਾਲਾਤ ਧ ਗੜਦੇ ਗਏ। ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਿੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੁਿੇਹਾ ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਕ ਉਹ 
ਗਰਭ ਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਮੰਿ ਲ ੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਿ 
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿੇ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਿੰੂ ਯੁਿੱ ਿ ਦੇ ਮੈਦਾਿ ਧ ਿੱ ਚੋਂ  ਾਧਪਸ ਬੁਲ ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਧਖਆ। ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਇਹ 
ਸੋਚੇ ਭਈ ਇਹ ਬਿੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਇਿੱਕ ਖਰਾ ਧ ਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ 
ਯੁਿੱ ਿ  ੇਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਦਾਊਦ ਐਿੀ ਿੀਚ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ 
ਆਇਆ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਿੰੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਿਹੀਂ ਧਗਆ! 

ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰੇ  ਜੋਂ, ਦਾਊਦ ਿੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਧਲਆ ਧਕ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਿੰੂ ਮਰਿਾ 
ਪ ੇਗਾ। (ਇਹ ਰਾਤ ਿੰੂ  ੈਲੀਧ ਜ਼ਿ ਤੇ ਧ ਖਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਧਕਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧਜਹਾ 
ਮਧਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਧਕ ਿਹੀਂ?) ਦਾਊਦ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਿਾ ਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਿ ਿੰੂ ਸੁਿੇਹਾ 
ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਕ ਉਹ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਿੰੂ ਮੋਰਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗਾਹਾਂ ਘਿੱਲ ਦ ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ 
ਧਸਪਾਹੀ ਹ ਾ ਲ ੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਧਰਆ ਜਾ ੇ। ਅਤੇ ਸਭਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 

ਦਾਊਦ, ਧਜਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਿੇੜਲੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਧਣਆ ਸੀ, 
ਕੁਝ ਹੀ ਧਦਿਾਂ ਜਾਂ ਹਫਧਤਆਂ ਦੇ  ਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੰੂ ਤੋੜ 
ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋੜੇ: “ਤੂੰ  ਲਾਲਸਾ ਿਾ ਕਰ,” “ਤੂੰ  ਜ਼ਿਾਹ ਿਾ ਕਰ,” “ਤੂੰ  ਝੂਠੀ 
ਗ ਾਹੀ ਿਾ ਦ”ੇ ਅਤੇ “ਤੂੰ  ਖੂਿ ਿਾ ਕਰ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮਿੰਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ, 
ਧਿਆਂਕਾਰਾਂ ਿੰੂ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਦੋ ਧਮੰ  ਲਗਣੇ ਸਿ: “ਇਸ ਿੰੂ ਬਾਹਰ 
ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਥਰਾ  ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸੁਿੱ  ੋ!” ਇਹ ਸਿੱਚ ਸੀ ਧਕ, “ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਦਾਊਦ ਿੇ 
ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋ ਾਹ ਿੰੂ ਬੁਰਾ ਲਿੱ ਗਾ” (2 ਸਮੂਏਲ 11:27)। 

ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪ ੇਗਾ ਧਕ ਦਾਊਦ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਧਕੰਿਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਧਕੰਿੀ ਗਧਹਰਾਈ ਿਾਲ ਧ ਗਾੜ ਧਲਆ ਸੀ । ਆਓ 
ਇਿਹ ਾਂ ਦੋ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ: 

1. ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਤੋਂ ਧਪਛਲੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ, ਿਾਲੋਂ ਧਕਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਊਲ ਿੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਤਮਾ 
ਕਰ ਦ ੇ, ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਆਧਗਆ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਉਸ ਿੰੂ ਰਾਜਾ 
 ਜੋਂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ (1 ਸਮੂਏਲ਼ 15:1-23)। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ 
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ—ਘਿੱ ੋ-ਘਿੱ   ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਿਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ—ਧਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾਉਦ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਿੇੜੇ-ਤੇੜੇ  ੀ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਿੇੜਲੀ ਸੰਗਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਰਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਿੱ ਧਬਆ ਧਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਤਾ 
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ਦੀ ਦਲਦਲ ਧ ਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸਦਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸ਼ਾਊਲ ਿਾਲ ਕੀ 
ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਭ  ਿਤੀਧਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਾਂ! 

2. ਆਓ ਹੋਰ  ੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਾਪ ਿੇ ਦਾਊਦ ਦਾ 
ਲਗਭਗ ਿਾਸ ਹੀ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ—ਹਾਲਾਂਧਕ ਪਹਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਿ। 2 ਸਮੂਏਲ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱ ਸ਼ ਤਾ ਿਾਲ 
ਿਹੀਂ  ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ 32:3, 4 ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ। ਉੱਥੇ 
ਦਾਊਦ ਿੇ ਧਲਧਖਆ,  

ਜਦ ਮੈਂ ਚੁਿੱ ਪ ਕਰ ਧਰਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਿੱਡੀਆਂ  
ਸਾਰਾ ਧਦਿ ਹੰੂਗਣ ਿਾਲ ਗਲ ਗਈਆਂ।  
ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਿੱਥ ਧਦਿ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ,  
ਮੇਰੀ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔੜ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਧਦਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਦਾਊਦ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿਜ਼ਰ 
ਿਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ—ਉਹ ਅਜੇ  ੀ ਰਾਜਗਿੱਦੀ ‘ਤੇ ਹੰੁਦਾ, ਅਜੇ  ੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੰੁਦਾ—ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਿੰੂ ਖਾਈ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। 
ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਧਭਆਣਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ! 

ਲਗਭਗ ਧਤੰਿ ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਪਰੇ ਇਿਹ ਾਂ ਮਸਧਲਆਂ ਿੰੂ ਹੁਣ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਕੀ 
ਲੋੜ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਫੰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਦਾਊਦ ਫਧਸਆ 
ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱਕ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰਿਾਂ ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਧਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਧਖਰਕਾਰ ਅਧਜਹਾ ਜਾਪੇਗਾ ਧਕ ਸਾਡਾ ਜੀ ਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੰੂ  ੀ ਉ ੇਂ 
ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜ ੇਂ ਇਹ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਖਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਧ ਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧਕ ੇਂ 
ਧਿਕਲੀਏ। 

ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛੀਏ: ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਿੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਿ ਧ ਗਾੜ ਧਲਆ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਧਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਧ ਗਾੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਪਰਲੋਭਣ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਸੁਿਾਰਿ ਅਤੇ ਸਹੀ 
ਕੰਮ ਕਰਿ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਸਹੀ ਕਰਿ। ਪਰ ਇਹ ਐਿਾ ਸੌਖਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਧਕ ਿਹੀਂ? 
ਗੌਰ ਕਰੋ ਧਕ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਧ ਗਾਧੜਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਸਿ। ਇਹ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਧਜਹੜੀਆਂ ਉਸ  ੇਲੇ 
ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਧਹਲੀ, ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਪੂਰਾ 
ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੋ ੇ। ਚੰਗੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਜਹਾ ਇਿੱ ਕ ਧਮਿੱਤਰ ਸੀ—ਇਿੱਕ 
ਅਧਜਹਾ ਧ ਅਕਤੀ ਧਜਸ ਿੰੂ ਉਹ ਕਈ  ਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ—ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਧਸਿੱਿੀ 
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ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੀ ਗਿੱਲ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਧਮਿੱਤਰ ਉਸ ਿੰੂ ਕਈ 
 ਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਮਿੱ ਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਕ ੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਛੁਧਹਆ ਜਾ ੇ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਿਾਥਾਿ ਿੰੂ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਘਿੱ ਧਲਆ ਅਤੇ ਿਾਥਾਿ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਧਿਿੱਕੀ 
ਲੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ: 

ਇਿੱਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਜਣ ੇਸਿ, ਇਿੱਕ ਿਿ ਾਿ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਗਾਲ। ਉਸ ਿਿ ਾਿ ਕੋਲ 
ਢੇਰ ਸਾਰ ੇਇਿੱਜੜ ਅਤੇ  ਿੱਗ ਸਿ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੇਲੀ ਖੁਣੋਂ ਹੋਰ 
ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਿੰੂ ਉਹ ਿੇ ਮੁਿੱ ਲ ਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ  ਿੀ। ਉਹ ਉੱਸੇ ਦੀ ਰੋ ੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਉੱਸੇ ਦੇ ਕ ੋਰੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਪੀਂਦੀ, ਉੱਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੌਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਰਾਹੀ ਉਸ ਿਿ ਾਿ 
ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣ ੇਇਿੱਜੜ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਿੱਗ ਿੰੂ ਬਚਾ ਰਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਉਸ 
ਰਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿੇ ਧਤਆਰੀ ਿਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਗਾਲ 
ਦੀ ਲੇਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ (2 ਸਮੂਏਲ 12:1-4)। 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਲੇਲੀ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਏ ਧਪਆਲੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਿਸਾਫ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਜਾਗ ਪਈ: “ਤਦ ਉਸ ਮਿੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਰੋਿ 
ਜਾਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਿਾਥਾਿ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਧਜਸ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੇ 
ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ  ਿੱ ਢਣ ਜੋਗਾ ਹੈ! ਸੋ ਉਹ ਮਿੁਿੱ ਖ ਚੌਗਣੀ ਲੇਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਿੰੂ ਮੋੜ 
ਕੇ ਦੇ ੇ ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਅਜੇਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਯਾ ਿਾ ਕੀਤੀ” (2 ਸਮੂਏਲ 12:5, 
6)। ਤਦ ਿਾਥਾਿ ਿੇ ਉਹ ਧ ਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ: “ਉਹ ਮਿੁਿੱ ਖ ਤੂੰ  ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਂ!”  
(2 ਸਮੂਏਲ 12:7)। 

ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਿਾ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਘ ਿਾ ਾਂ  ੀਧਡਓ ਧ ਿੱ ਚ ਧਰਕਾਰਡ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਧਕ ਸਭਕੁਝ ਧਕ ੇਂ  ਾਪਧਰਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਥਾਿ ਦਾਊਦ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਿਬੀ ਦੀਆਂ ਧਲਸ਼ਕਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਉਂਗਲ 
ਉਸ ਦੇ  ਿੱ ਲ  ਿੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਮਿੁਿੱ ਖ ਤੂੰ  ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਂ!” ਮੈਂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਧਕ ਿਾਥਾਿ ਇਿੱਕ ਧਮਿੱਤਰ  ਾਂਗ ਆਇਆ, ਧਜਸ ਦਾ ਧਦਲ 
 ੁਿੱ ਧ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਰੋਿ ਭਧਰਆ  ਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁਿੱ ਪ ਹੋ ਧਗਆ ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਅ ਾਜ਼ ਿਾਲ ਬੋਧਲਆ, “ਦਾਊਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ 
ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਿਾ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਕੋਲ ਐਿਾ ਥੋੜਾ ਸੀ—ਅਤੇ ਤੂੰ  
ਉਹ  ੀ ਲੈ ਧਲਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਐਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਿੀ ਅਤੇ ਧਜੰਦਗੀ  ੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਤੈਿੰੂ ਭਰਪੂਰੀ ਿਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ  ਐਿਾ ਧਭਆਣਕ 
ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ!” ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਧਜ ੇਂ  ੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਇਮਾਿਦਾਰ ਸੁਿੇਹਾ 
ਸੀ ਧਜਸ ਿੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। 

ਅਿੱਜ ਦੇ ਿਾਰਧਮਕ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਜਹੋ ਧਜਹਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹੋ ਧਜਹਾ ਪਰਚਾਰ 
ਧਮਲ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਪਰਚਾਰ ਚਾਹੋ ਧਜਹੜਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਖੇ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ  ੀ 
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ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਧਮਲ ਜਾ ੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿ 
ਧ ਗੜ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਧਜਹੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਪੁਚਕਾਰੇ। ਕਲਪਿਾ ਕਰਕੇ  ੇਖੋ ਧਕ ਿਾਥਾਿ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ 
ਬਾਂਹ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਤੈਿੰੂ ਦੁਖ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਦਿੱ ਸਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਾਲ ਹਾਂ,” ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਉਜਾਗਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ! ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਇਮਾਿਦਾਰ 
ਹੋ —ੇਪਰੇਮ ਪੂਰਬਕ ਇਮਾਿਦਾਰ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਇਮਾਿਦਾਰ! 

ਅਿੱਜ ਭਾ ੇਂ ਅਧਜਹਾ ਧਦਸਦਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਰ ਪਿੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਾਪ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣਾ  ੈਰੀ ਮਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਿੇ ਦੀ ਸੋਚ 
ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਿਧਸ਼ਆਂ, ਲਿੱ ਚਰ ਿਾਚ, ਜੂਏ, ਗਰਭਪਾਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ 
ਧਲਬਾਸ (ਭਾ ੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾ ੇਂ ਬਾਹਰ),  ਚਿ ਦੇ ਉਲ , ਮਿੁਿੱ ਖ ਾਦ, ਭੌਧਤਕ ਾਦ, 
ਲੈਂ ਧਗਕ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ, ਧ ਆਹੁਤਾ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸਘਾਤ, ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਧਜਹੇ ਹੋਰ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਅਜੇ  ੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਿਹ ਾਂ 
ਮਸਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਿਤਾ ਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਤਾ ਾਂ ਿੰੂ 
ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਿਹੀਂ ਹਾਂ। 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖੋ, “ਓਇ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਿੰੂ ਸੁਣਿਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਧਮਿੱ ਠੇ ਅਤੇ 
ਧਪਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।” ਮੈਂ ਧਫਰ ਆਖਾਂਗਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿ 
ਧ ਗਧੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਜਹੜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੋਣ। 

ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਉਸ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱਕ ਇਮਾਿਦਾਰ ਸੁਿੇਹੇ 
ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਿੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਸ ੀਕਾਰ 
ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਦੂਜੀ, ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਅਧਜਹੇ ਧਹਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਧਜਹੜਾ  ੁਿੱ   ਸਕੇ। ਉਸ ਿੇ ਿਾਥਾਿ 
ਦੇ ਸੁਿੇਹੇ ਦਾ ਜ ਾਬ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਿਾਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਚਾਰਕ 
ਉੱਤੇ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਿੋਖਾ ਜ ਾਬ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ 
ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਬਹਾਿੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹੋਣ: “ਇਹ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਦੀ 
ਗਲਤੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਕਉਂ ਿਹਾ ਰਹੀ ਸੀ।” “ਜੇਕਰ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਧਜਿੱ ਦ ਿਾ ਕਰਦਾ 
ਤਾਂ ਧਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਿੁਕਸਾਿ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।” ਅਸੀਂ ਧਜਸ ਮੁਸੀਬਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ 
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਧਜਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਿ ਿਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਬਹਾਧਿਆਂ ਿਾਲ ਹਾਲਾਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੋਈ ਸੁਿਾਰ ਿਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਧਹਣ 
ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਪੂਰਬੀ ਤਾਿਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪੂਰਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਾਥਾਿ ਿੰੂ ਮਰ ਾ ਧਦੰਦਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ ਧਕ ਦਾਊਦ ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧ ਹਾਰ 
ਿਹੀੰ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਧਦਲ  ੁਿੱ   ਧਗਆ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਿ ਭਾਉਂਦਾ ਧ ਅਕਤੀ 
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ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਹੀਂ ਧਕ ਉਹ ਧਸਿੱਿ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਧਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਮਲ 
ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱ ਚੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਿੇ ਿਾਥਾਿ 
ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਮੰਧਿਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ” (2 ਸਮੂਏਲ 12:13)। ਜ਼ਬੂਰ 
51 ਿੰੂ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ  ੇਲੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਾਥਾਿ ਿੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਬੂਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਦਾਊਦ ਪੁਕਾਰ ਉੱਧਠਆ, 

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, 
ਆਪਣੀਆ ਂਰਹਮਤਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਿੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਿ ਧਮ ਾ ਦੇਹ! 
ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿੋ,  
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਿੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਰ, 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਿ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,  
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣ ੇਹੈ . . . 
ਮੇਧਰਆਂ ਪਾਪਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਲੈ, 
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਿੰੂ ਧਮ ਾ ਦੇਹ! 
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਾਕ ਮਿ ਉਤਪੰਿ ਕਰ, 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿ ੇਂ ਧਸਰੇ ਤੋਂ ਸਧਥਰ ਆਤਮਾ  ੀ। 
ਮੈਿੰੂ ਆਪਣ ੇਹਜ਼ੂਰੋਂ ਿਾ ਿਿੱਕ, 
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਿਾ ਲੈ! 
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਿੰੂ ਮੋੜ ਦੇਹ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਿਾਲ ਮੈਿੰੂ ਸੰਭਾਲ (ਜ਼ਬੂਰ 51:1-3, 9-12)। 

ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, “ਕੀ ਮੇਰਾ 
ਧਹਰਦਾ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਹੈ?” ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਜੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਤਰਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
 ੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਹ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਹੀਂ 
ਦੇ ਪਾ ੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਫਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹੀਂ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਧਹਰਦੇ ਦਾ ਧਿਰਮਾਣ ਕਰਿ ਦੀ ਚਾਹਤ  ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਬਚਦੀ। 

ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਧਹਰਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਅਧਜਹਾ ਅਸੀਂ 
ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰੀਏ। 

ਤੀਜੀ, ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਉਹ ਇਸ ਤਸਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਬਿਾ 
ਅਗਾਹਾਂ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਿ। ਜ਼ਬੂਰ 51:11 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ 
ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜੂਰੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਿਾ ਲ ੇ। ਦਾਊਦ  ੇਖ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ ਧਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਲੈ ਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ (1 ਸਮੂਏਲ 16:14-23)। ਸ਼ਾਊਲ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਕੰਿੀ ਹੀ  ਾਰੀ ਦਾਊਦ ਰਾਤ  ੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਬਰਬਤ 
 ਜਾਉਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਕੁਝ ਅਰਾਮ ਧਮਲ ਸਕੇ। ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, 
“ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਉਹੋ ਧਜਹਾ ਿਾ ਹੋਣ ਦੇ!” ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਫੀ 
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ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ। “ਿਾਥਾਿ ਿੇ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, ‘ਯਹੋ ਾਹ ਿੇ  ੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ 
ਬਖਧਸ਼ਆ ਸੋ ਤੂੰ  ਿਾ ਮਰੇਂਗਾ’” (2 ਸਮੂਏਲ 12:13)। ਜ਼ਬੂਰ 32:1, 2, 5 ਧ ਚਲੇ ਅਿੰਦ ਿੰੂ 
 ੇਖੋ: 

ਿੰਿ ਹੈ ਉਹ ਧਜਹ ਦਾ ਅਪਰਾਿ ਧਖਮਾ ਹੋ ਧਗਆ,  
ਧਜਹ ਦਾ ਪਾਪ ਢਿੱ ਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!  
ਿੰਿ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਧਜਹ ਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋ ਾਹ ਉਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,  
ਅਤੇ ਧਜਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਕਪ  ਿਹੀਂ . . . 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਿੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਿਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। 
ਮੈਂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਿੰੂ ਯਹੋ ਾਹ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਮੰਿ ਲ ਾਂਗਾ,  
ਤਾਂ ਤੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦੀ ਿੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਧਲਆ। 

ਦਾਊਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ 
ਿੰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਧਕਆ, ਧਕਉਂਧਕ ਦਾਊਦ ਦਾ 
ਧਹਰਦਾ ਤੋਧੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਦਾਊਦ ਿੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ 
ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹੋ ਧਭੰਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪਾਪ 
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਾਪ ਧਜੰਿਾ ਭਾਰਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਧਹਰਦਾ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ‘ਤੇ ਧ ਧਕਆ ਰਧਹੰਦਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਿੀਤੀ, ਲਾਭ, ਸਧਤਕਾਰ, ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਰਾਜ ੰਸ਼ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ—ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ 
ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿ ਉੱਤੇ—ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਧਦਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਭੰਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਸ਼ਾਊਲ 
ਿੰੂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਿੱਲੀ ਿਹੀਂ ਧਮਲੀ; ਜਦਧਕ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਧਮਲੀ। 

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਤਸਿੱਲੀ ਤੋਂ 
 ਿੇਰੇ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਾਿੰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਦ ੇਗਾ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਿੰੂ ਆਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਿਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਮਾਫ ਕਰ 
ਦ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: “ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀ ਿ ਿਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ 
ਅਧਜਹਾ ਜੀ ਿ, ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ, ਧ ਭਚਾਰ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਹਿੱ ਧਤਆ ਦੇ ਦਾਗ ਲਿੱ ਗੇ ਸਿ?” 
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ  ੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ! 

ਇਹ ਸੁਿੇਹਾ ਕੇ ਲ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 4:6-8 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਜ਼ਬੂਰ 32:1, 2 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ  ਚਿਾਂ ਿੰੂ ਧਬਆਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਾਫੀ ਦੇ ਅਿੰਦ ਿੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਦਾਊਦ ਿੇ ਆਧਖਆ, ਦਰਅਸਲ, “ਮੈਂ ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਾਲ  ਾਪਧਰਆ ਹੈ!” ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਅਿੱਜ  ੀ ਸਿੱਚ ਹੈ।” 
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ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਅਧਜਹੇ ਇਿੱ ਕ 
ਧਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੋ ੇ। ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਿ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਫੀ ਧਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਈ  ਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਮੈਿੰੂ ਅਧਜਹੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਧਮਲਦੇ ਆਏ 
ਹਿ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਿੈਧਤਕ ਪਧਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ 
ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਿਾਰਣਾ ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੈਿੰੂ ਬੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਧਜਹੜੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ, 
ਉਹ ਮੰਡਲੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰੇਮੀ ਅਤੇ ਧਖਮਾ ਾਿ ਸਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਮੰਿ 
ਲੈਂਦੇ ਸਿ ਅਤੇ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। 

ਧਜਹੜੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਿੰੂ ਕੇ ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਮਿਹ ਾ ਕਰ 
ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਿ, ਧਕ ਧਕਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਧਸਿੱਿਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਿਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾ ੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ 
ਘਮੰਡੀ, ਪਰੇਮਹੀਣ ਅਤੇ ਧਿਆਂਕਾਰੀ ਅਖ ਾ ਕੇ  ੀ ਿਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਿੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ 
ਧਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਾਂਗਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੈਰਾਿੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 
ਉਸ ਿਾਲ (ਯਾਕੂਬ 1:14)। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦੇ 
ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿੰੂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ (ਮਿੱਤੀ 
5:48; 7:21-23); ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ 
ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:22; 1 ਯੂਹੰਿਾ 1:9) ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਧਸਿੱ ਿਤਾ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਤਸਿੱਲੀ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਹੌਂਸਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਿੰੂ 
 ੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 

ਚੌਥੀ, ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਅਗਾਹਾਂ  ਿਦੇ ਰਧਹਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਧਕ ਮੈਂ 
ਅਧਜਹਾ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਧਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮਾਫੀ ਧਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਸਭਕੁਝ ਅਧਜਹਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਪਾਪ 
 ਾਪਧਰਆ ਹੀ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ 
ਮਾਫੀ ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਧਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਰਹੇ  ੀ 
ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਿ (ਧਗਣਤੀ 32:23; ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7)। 

ਦਾਊਦ ਿੇ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਉੱਤੇ ਤਲ ਾਰ ਚਲ ਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਿੰੂ ਉਹ  ਿੱ ਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ 
ਉਸ ਿੇ ਬੀਧਜਆ ਸੀ: “ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੋਂ ਤਲ ਾਰ ਕਦੀ ਿਾ ਹ ੇਗੀ ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਿੰੂ 
ਤੁਿੱ ਛ ਜਾਧਣਆ ਅਤੇ ਧਹਿੱਤੀ ਊਧਰਿੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਿੀ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਬਣਾਇਆ”  
(2 ਸਮੂਏਲ 12:10)। ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਧਮਲ ਗਈ, ਪਰ ਿਤੀਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। 
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ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਅਤੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਉੱਠਦਾ 
ਹੈ। ਧਿਰਦੋਸ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਿ: ਤਾਮਾਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਿੋਿ ਦੀ ਹਿੱ ਧਤਆ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ 
ਧ ਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਦਿਾਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (2 ਸਮੂਏਲ 
12:14)। ਤਲ ਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਪਾਪ ਧਭਆਣਕ ਹੈ! ਇਹ ਐਿਾ ਧਭਆਣਕ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ 
ਧਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਇਸ ਦੀ ਿਮਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਪਰਭਾ  ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ 
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਧਰ ਾਰ ਅਤੇ ਧਮਿੱਤਰਾਂ  ਰਗੇ ਧਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕਸ਼  ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਿ। 
ਤਲ ਾਰ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਕਈ  ਧਰਹਆਂ ਤਿੱ ਕ  ਿੱ ਢਦੀ ਰਧਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਿੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੌਜ ਾਿਾਂ ਿੰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ: 
ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ ਾਿੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਾਪ  ਿੱਲ ਿਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰਲੋਭਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ 
ਿਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਿ! 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਲਦੇ ਰਧਹਣ  ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ ੋ
ਉਹ ਰੋਜਾਿਾ ਦੀ ਧਜੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਦਾਊਦ ਅਧਜਹਾ ਧਕ ੇਂ ਕਰ ਸਧਕਆ? ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਫੀ ਦਾ 
ਅਧਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਧਰਹਾ (ਜ਼ਬੂਰ 32:1, 2)। ਹੁਣ ਜਦ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ 
ਸੰਬੰਿ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਿੱਗੇ  ਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਿੰੂ ਤਾਕਤ ਧਮਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ (ਜ਼ਬੂਰ 32:7)। 

ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਂ ਿੇ  ੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ । ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਅਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਿਾਥਾਿ ਉਸ ਦਾ ਧਮਿੱਤਰ ਬਧਣਆ ਧਰਹਾ। ਿਾਥਾਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਾਰ 
ਧਫਰ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (2 ਸਮੂਏਲ 12:25; 1 ਰਾਜਾ 1)। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਜਾਂ 
ਉਸ  ਰਗੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧ ਅਕਤੀ ਿੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੁਰੇ ਧਦਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਹੋ ੇਗੀ। 

ਇਹੋ ਗਿੱਲਾਂ ਸਾਿੰੂ  ੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ 
ਲਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ  ੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; 8:22)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 13:6)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮੂਹ  ਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪਰਬੰਿ  ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ  ੇਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਿਾਥਾਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲੋਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਲੀਸੀਆ ਉੱਤੇ  ੀ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। ਸਾਿੰੂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38, 
47; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:13; ਅਫਸੀਆਂ 1:22, 23; 5:23, 25)। ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮੰਡਲੀ ਦਾ 
ਧਹਿੱਸਾ ਬਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਸਾਿੰੂ ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਧਮਲ ਸਕੇ। 

ਧਿਚੋੜ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਿੰੂ ਅਧਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਿ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ 
ਭਧਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ  ੀ ਇਹੋ ਧਜਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਿੇ ਆਪਣੀ ਧਜੰਦਗੀ ਧ ਗਾੜ 
ਲਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਧਗਆ। 
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ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਧਫਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਹੋਈ ( ੇਖੋ 1 ਰਾਧਜਆਂ 11:12)। ਉਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਰਾਧਜਆਂ ਿੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਾਲ 
ਮਾਧਪਆ ਧਗਆ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਿੰੂ “ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਆਧਖਆ ਧਗਆ (ਮਿੱਤੀ 
1:1; 9:27; 21:9)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਰਤੀ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਧਲਆ ਧਗਆ ਅਤੇ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਾਜ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਧਕ ਉਹ “ਦਾਊਦ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ” ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ 
ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:29-36)। ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਧਰਹਆਂ 
ਬਾਅਦ  ੀ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਿ ਭਾਉਂਦਾ ਧ ਅਕਤੀ ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 13:22)। 

ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਕ ਇਸ  ੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿ ਧਕਸ ਹਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿ ਭਾ ੇਂ ਧਜਸ  ੀ ਹਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ 
ਦਾ ਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਧਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਿ, ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਮੁੜਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ। 

ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ (4:12) 
ਰੋਮੀਆਂ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮ ਧਗਣੀ ਗਈ” (4:3)। ਧਫਰ ਸਾਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਸਾਡੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ” ਚਿੱਲੀਏ (4:12)।61 ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ 
ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕਦਮਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 
ਧਿਸ਼ਾਿਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਸਾਡੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ” 
ਚਿੱਲੀਏ? ਰੋਮੀਆਂ 4 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ ਈ ਧਲਖਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਜਹਾ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਧਕਤੇ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।62 ਉਸ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਪਰਤਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧਹਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਰਧਤਧਕਰਆ ਦੇ  ੇਰ ੇ  ਜੋਂ ਧਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।”63 

 ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਿ? (1) ਉਸ ਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ (4:17)। (2) ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਧਜਹੜਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਿੰੂ ਧਜ ਾਲਦਾ ਹੈ” 
(4:17-19)। (3) ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 
‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਜੋ  ਚਿ ਉਸ ਿੇ ਬੋਧਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਿੰੂ ਉਹ ਪੂਰਾ  ੀ ਕਰੇਗਾ (4:20, 
21)। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਿਕਸ਼ੇਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱ ਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿਾ ਕੇ ਲ ਆਪਣੇ ਚੁਫੇਰੇ  ੇਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਤਾਂਹ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ— ੀ 
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 ੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਿ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਿੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾ ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਮੀ ਧਪਤਾ ਹੈ। ਧਯਰਧਮਯਾਹ ਿੇ ਆਧਖਆ, “[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਲਈ ਕੋਈ 
ਕੰਮ ਕਠਣ ਿਹੀਂ ਹੈ” (ਧਯਰਧਮਯਾਹ 32:17)। ਸ ਰਗਦੂਤ ਿੇ ਮਧਰਯਮ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, 
“ਧਕਉਂਧਕ ਕੋਈ ਬਚਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਿਾ ਹੋ ੇਗਾ” (ਲੂਕਾ 1:37)। ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਿਾਲ, ਿਾ ਧਕ  ੇਖਣ ਦੇ ਿਾਲ” ਚਿੱਲਣਾ ਧਸਿੱ ਖੀਏ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
5:7)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਿਾ (4:17) 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਇਿੱ ਥੋਂ 

ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਭੂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਿਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ 
ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤ  ਰਿੱ ਖਦੀ 
ਹੈ। ਧ ਸ਼ ਾਸ “ਧਢਿੱ ਲਾ” (4:19) ਜਾਂ “ਤਕੜਾ” (4:20) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ64 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਿੰੂ  ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ( ੇਖੋ 4:20)। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੁਆਧਲ ੀ ਉੰਿੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਜੰਿਾ ਸਾਡੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 

ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਪਾਰ ਕਰਿਾ 
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਲਈ ਧਤੰਿ ਤਰੀਧਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਜਤਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਿ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਧਸਿੱ ਿਾ ਖਿੱ ਡ ਦੀ ਡੁੰ ਧਘਆਈ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾ ਧਡਿੱਗੋਗੇ!) ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ 
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਰਿੱ ਸੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਬੰਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ—ਇਹ ਰਿੱ ਸਾ ਐਿਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ 
ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੱ ਸੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਸਰਾ ਫੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਧਕ ਰਿੱ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਿੰੂ ਸਾਂਭ ਲ ੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ—ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਿੰੂ ਫੜੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ 
ਿਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਖਾਈ ਪਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੁਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਕ ਪਾਰ 
ਲੰਘਦੇ  ੇਲੇ ਪੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਿੰੂ ਸਾਂਭ ਲ ੇਗਾ। ਇਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਿਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲ ਪਾਰ ਜਾਓ, ਜਾਂ 
ਇਹ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਭਾ ੇਂ ਜੋ  ੀ ਹੋ ੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੁਆਧਲ ੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਂਭੇ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਆਪ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
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ਧ ਸ਼ ਾਸ  ੀ ਿਹੀਂ ਸੀ। (ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰਾ  ੀ ਧਸਿੱਿਤਾ ਿਹੀਂ ਸੀ।) ਸਗੋਂ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ  ੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਰਦਾ  ੀ 
ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਜੀ ਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਫਸੀਆਂ 2:5)। ਇਿੱ ਕ ਧਦਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਰਤ 
ਦੇਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਪਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ  ੇਖ ਕੇ 
ਸਾਡੇ ਜੀ ਿ ਧ ਚਲੀਆਂ ਸੰਭਾ ਿਾ ਿੰੂ  ੇਖ ਸਕੇ, ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਦੋਂ  ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ “ਅਣਹੋਈਆਂ  ਸਤਾਂ ਿੰੂ ਇਉਂ ਸਿੱਦੇ ਭਈ ਜਾਣੋ ਓਹ ਸਿਮੁਿੱ ਖ ਹਿ” (4:17)। 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਜ਼, ਰੋਮਿਸ, ਧਿਉ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਧਬਬਧਲਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਪੀਬਡੌੀ, 

ਮਾਸੇਧਚਯੁਸੇ ਸ: ਹੈਂਧਡਰਕਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 112. ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾ ਤਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਮਿੂਾ 
ਡਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਿਸ, ਦੀ NIV ਐਪਧਲਕੇਸ਼ਿ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜੋਂਡਰ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਹਾਉਸ, 2000), 147 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 2ਲੋਗੀਜੋਮਾਈ ਦਾ ਮੂਲ λέγω (ਲੇਗੌ, “ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ”) ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ λόγος (ਲੋਗੋਸ, “ਸ਼ਬਦ”) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। 3ਲੋਗੀਜੋਮਾਈ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 2:26 ਧ ਿੱ ਚ “ਧਗਣੀ” ਅਤ ੇ
3:28 ਧ ਿੱ ਚ “ਧ ਚਾਰਦ”ੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਾਲ ਰ ਬਓਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਧਸਕਿ ਔਫ ਦ ਧਿਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  
ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਿ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਿ ਸੋਧਿਆ ਅਤ ੇਸੰਪਾਦਿ, ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ 
(ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਧਿ ਰਧਸ ੀ ਔਫ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਪਰਸੈ, 2000), 597. 5ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸੇਜ ਔਫ 
ਰੋਮਿਸ: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ ਧਿਉਜ਼ ਫੌਰ ਦ  ਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਿਰਜ਼ ਗੂ , ਇਧਲਿੌਏ: ਇੰ ਰ-
 ਰਧਸ ੀ ਪਰੈਸ, 1994), 125. 6ਈ. ਡੀ. ਬਰ ਿ, ਗਲੇਧਸ਼ਅਿਜ਼: ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਧਕਰ ੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ 
(ਐਧਡਿਬਰਗ:  ੀ. ਐਡਂ  ੀ. ਕਲਾਰਕ, 1921), 447. 7ਬਓਰ, 743. 8ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ, ਦੀ ਐਧਪਸ ਲ  ੂ ਦ 
ਰੋਮਿਸ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1998), 198. 
9ਉਪਰੋਕਤ। 10ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦਾ ਪਰਾਚੀਿ ਧਸਰਲੇਖ ਹੈ “ਪਛਤਾ ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਿਾ।”  

11ਐਡੀ ਕੋਅਰ, ਸਾਮ੍ਸ 1—50,  ਰਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ  ੁਡੇ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਿਸ, 
2004), 428; ਸਾਮ੍ਸ 51—89,  ਰਿੱ ਥ ਫੌਰ  ੁਡੇ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਿਸ, 
2006), 3-4. 12ਸੀ. ਐਫ. ਕੀਅਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਜ਼ ਧਡਲੇਚ, ਸਾਮ੍ਸ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਦੀ ਓਲਡ  ੈਸ ਾਮੈਂ , ਭਾਗ 5 
(ਪੀਬੌਡੀ, ਮਾਸਧੇਚਯੁਸੇ ਸ: ਹੈਂਧਡਰਕਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1989), 395. 13ਉੱਪਰ ਕਧਥਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਧਕ ਧਜ ੇਂ 
ਇਹ ਕਦੇ  ਾਪਧਰਆ ਹੀ ਿਹੀਂ ਸੀ” ਕੇ ਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਬਾਰੇ 
ਿਹੀਂ ( ੇਖੋ 2 ਸਮੂਏਲ 12:10)। 14ਧਜਮ  ਾਉਿਸੈਂਡ, ਰੋਮਿਸ: ਲੈਿੱ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਿ (ਐਲਧਗਿ, ਇਧਲਿੌਏ: 
ਡੇਧ ਡ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 31. 15ਰੋਮੀਆ ਂ4 ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਦੇ ਇਤਹਾਧਸਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮਦਦਗਾਰ ਧਹਿੱ ਸਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਹੈ।  ਚਿ ਦ ੇਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ 
ਸਮਾਿਤਾ ਾਂ ਹਿ। 16ਯੂਿਾਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਬਧਦਕ “ਸੁਿੰਤ” (περιτομή, ਪੈਧਰ ੋਮ)ੇ ਅਤ ੇ “ਅਸੁੰ ਿਤ” 
(ἀκροβυστία, ਔਕਰੋਬੁਸਧ ਆ) ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। 17ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘ ਿਾ ਾਂ ਇਤਹਾਧਸਕ ਤਰਤੀਬ 
ਧਸਰ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀਆਂ ਗਈਆ ਹਿ, ਪਰ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 12:4; 16:3, 16; 17:1)। ਯਹੂਦੀ ਰਿੱ ਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਸੀ ਗਈ 
ਇਤਹਾਧਸਕ ਤਰਤੀਬ ਅਿੁਸਾਰ ਉਤਪਤ 15:6 ਅਤ ੇਅਧਿਆਇ 17ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਰੀਆਂ ਘ ਿਾ ਾਂ ਧ ਚਕਾਰ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਫਾਸਲਾ ਹ—ੈਲਗਭਗ 29  ਰਹੇ। (ਮੌਧਰਸ, 202, ਿੰ. 41)। 18ਸ  ੌ, 129. 19ਮੂ, 154. 20ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ ਈ, 
ਦ ਲੈ ਰ ਔਫ ਪੌਲ   ੂਦ ਰੋਮਿਸ, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ ਕਮੇਂ ਰੀ (ਆਸਧ ਿ,  ੈਕਸਸ: ਆਰ.ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 
1969), 60. 

21ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈ ਰ ਔਫ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਸ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਿ, ਦ ਧ ੰਡੇਲ ਧਿਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  
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ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1985), 108. 22“ ੰਸ਼” 
ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ 4:16 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੰੂ  ੋਖੇ। 23ਅਬਰਾਹਾਮ ਿੰੂ ਧਜਸ ਇਿੱਕਮਾਤਰ ਭੂਮੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ 
ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਕਿਾਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਾਧਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 
ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਿੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। 
 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਧਮਆਂ ਦੌਰਾਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭੂਮਿੱ ਿ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਤ ਿਦੀ ਤਿੱਕ ਫੈਧਲਆ ਧਰਹਾ ( ੇਖੋ 
ਉਤਪਤ 15:18; 2 ਸਮੂਏਲ 8:3; 1 ਰਾਧਜਆਂ 8:65)। 24ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿ ਧਕ ਮੂਸਾ ਿੰੂ ਸ਼ਰਹਾ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 25ਬਓਰ, 539. 26ਡਬਧਲਯੂ. ਈ.  ਾਈਿ, ਮਧੇਰਲ ਐਫ. ਅੰਗਰ ਅਤੇ ਧ ਲੀਅਮ  ਾਈ , ਜੂਿੀਅਰ, 
 ਾਈਿਜ਼ ਕੰਪਲੀ  ਐਕਸਪੋਧਜ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਿਰੀ ਔਫ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਿਉ  ਸੈ ਾਮੈਂ   ਰਡਸ (ਿੈਸ਼ਧ ਲ: ਥੌਮਸ 
ਿੈਲਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 3. 27ਬਓਰ, 525. 28ਜੇ. ਡੀ. ਥਮੌਸ, ਰੋਮਿਸ, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ (ਔਸਧ ਿ, 
 ੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1965), 34. 29ਡੇ  ਧਮਲਰ,  ਰਿੱ ਥ ਇਿ ਲ   ੀ ੀ ਪਰਗੋਰਾਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ, ਫੋਰ   ਰਥ,  ੈਕਸਸ, 23 ਜਰ ਰੀ 2002. 30ਦਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਸ ੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ 
ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿ, ਸੰਪਾਦਿ ਜੈਫਰੀ ਬਰੋਮਾਇਲੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: 
ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1982), 2:905, ਧ ਲੀਅਮ ਬਓਰ ਅਤੇ ਰੋਿਲਡ ਕੇ. 
ਹੈਧਰਸਿ, “ਇਸ਼ਮਾਏਲ”। 

31ਮੌਧਰਸ, 210. ਏਲਧਪਸ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ 53  ਾਰ ਧਮਲਦਾ ਹੈ; ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 36  ਾਰ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਧਲਖਤਾਂ ਧ ਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 32ਥੌਮਸ, 37. 33ਮਧੌਰਸ, 211, n. 84. 34ਉ ਪਰੋਕਤ, 211. 35ਬਓਰ, 231. 36ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਪਰਦਾਿ ਕਾਰਕ”  ਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਇਿੱਕ 
ਪੂਰ ਸਰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪੂਰ ਸਰਗ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 37ਮੌਧਰਸ, 212. 38ਜੀ. ਡੇਧਲੰਗ, ਧਥਓਲੌਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਿਰੀ 
ਆਫ ਦ ਧਿਉ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਧ ਿੱਚ “ਪਲੇਰੋਫੋਧਰਓ,” ਸੋਿ. ਗੇਰਹਾਰਡ ਧਕ ਲ ਅਤੇ ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੀਡਧਰਕ, ਅਿੁ ਾਦ 
ਅਤੇ ਲਘੂ ਰੂਪ ਜੈਫਰੀ ਡਬਧਲਯੂ. ਬਰੋਮਾਇਲੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਕੰਪਿੀ, 1985), 871. 39ਡੋਿਲਡ ਗਰੇ ਬਾਰਿਹਾਉਸ, ਗੌਡਜ਼ ਰੇਮੇਡੀ: ਰੋਮਿਜ਼ 3:21—4:25 (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1954), 311-12. 40ਸੀ. ਈ. ਬੀ. ਕਰਾਿਫੀਲਡ, 
ਰੋਮਿਜ਼: ਏ ਸ਼ੋਰ ਰ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 
1985), 96. 

41“ਅਪਰਾਿ” ਦਾ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ παράπτωμα (ਪਾਰਾਪ ੋਮਾ ) ਹੈ, ਜੋ πίπτω (piptō, “ਧਡਿੱ ਗਣਾ”) 
ਅਤੇ παρά (para, “ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ”) ਦਾ ਸਯੁੰ ਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਇਿੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ,” “ਇਿੱਕ ਗਲਤੀ,” ਜਾਂ 
“ਧਪਛਾਂਹ ਹਿੱ  ਜਾਣ”  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 42ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਜੇ. ਡਬਧਲਯੂ. ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਧਫਧਲਪ  ਾਈ. 
ਪੈਂਡਲ ਿ, ਥੈਿੱਸਾਲੋਧਿਅਿ, ਕੋਧਰੰਧਥਅੰਸ, ਗਲੇਧਸ਼ਅੰਸ ਐਡਂ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਸ ੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ 
(ਧਸਿਧਸਿਾ ੀ: ਸ ੈਂਡਰਡ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ, ਧਮਤੀ ਿਹੀਂ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ) 330. 43ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ 
ਕਰੌਸ ੇ ਕਲਾਧਸਕ ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ ( ੀ ਿ, ਇਧਲਿੌਏ: ਕਰੌਸ ੇ ਬੁਕਸ, 1993), 125. 44ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਿੱਲ, ਸ ਡੀਜ਼ ਇਿ 
ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾਉਂਡਸ਼ੇਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 1957), 41. 45ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਿੀਜਿਕ 
ਹੈ ਧਕ “ਕਚਘਰੜ ਅਤ ੇਡੋਲਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ” ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਿੰੂ “ਮਰੋੜਦ”ੇ ਹੋਏ ਧਕਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਿ (2 ਪਤਰਸ 3:15, 16)। 46ਮੂ, 165. 47ਉਪਰੋਕਤ, 167. 48 ਾਰਿ ਡਬਧਲਯੂ.  ੀਅਰਸਬੀ, ਦ ਬਾਈਬਲ 
ਐਕਸਪੋਧਜਸ਼ਿ ਕਮੈਂ ਰੀ, ਧਜਲਦ 1 ( ੀ ਿ, ਇਧਲਿੌਏ: ਧ ਕ ਰ ਬੁਕਸ, 1989), 526. 49ਬੈਿੱਲ, 36-37. 
50ਹੈਰੋਲਡ  ੀ. ਬਰਾਯਸਿ, “ਫੇਥ,” ਇਲਸ ਰਧੇ ੰਗ ਪੌਲਜ਼ ਲੈ ਰਸ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਰਚਿਾ, ਜੇਮਸ ਐਿੱਫ. ਹਾਈ ਾ ਰ 
(ਿੈਸ਼ਧ ਲ: ਬਰੌਡਮੈਿ ਪਰੈਸ, 1984), 31-32 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 

51ਇਹ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਕਥਿ ਮਾਰਧ ਿ ਲੂਥਰ ਦੇ ਜਰਮਿ ਿ ੇਂ ਿੇਮ (1522) ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਧਮਕਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ 
ਹੈ।  ੇਖੋ ਈ. ਧਥਓਡੋਰ ਬਕਮਿ ਅਤ ੇਹੈਲਮ   ੀ. ਲੇਮਿ, ਸੰਪਾਦਿ, ਲੂਥਰ  ਰਕਸ, ਧਜਲਦ 35,  ਰਡ ਐਡਂ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂ  1 (ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ: ਫੋਰ ਰਸ ਪਰਸੈ, 1960), 362, 395-97. 52ਧ ਲੀਅਮ ਬਰਕਲੇ, ਦ ਲੈ ਰ 
 ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਿ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ:  ੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰਸੈ, 1975), 
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64. 53ਮੂ, 150. 54ਰੋਬਰ ਸਿ ਐਲ.  ਾਈ ਸਾਈਡ, ਏ ਧਿਉ ਕਮੇਂ ਰੀ ਆਿ ਪੌਲਜ਼ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਸੇਂ ਸ ਐ  
ਰੋਮ (ਫੋਰ   ਰਥ,  ੈਕਸਸ: ਮੈਿੇ ਕੰਪਿੀ, 1945), 89-90 ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ  ੇਖੋ। 55ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ 
ਕਰੌਸ ੇ ਕਲਾਧਸਕ ਕਮੇਂ ਰੀਜ਼ ( ੀ ਿ, ਇਧਲਿੌਏ: ਕਰੌਸ ੇ ਬੁਕਸ, 1993), 105. 56ਡਧੇ ਡ ਧਲਪਸਕੋਂਬ, ਏ ਕਮੇਂ ਰੀ 
ਆਿ ਦ ਧਿਉ  ਸੈ ਾਮੇਂ  ਅਧਪਸਲਜ਼, ਭਾਗ 1, ਰੋਮਿਸ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਿ (ਿੈਸ਼ਧ ਲ: ਗੌਸਪਲ ਐਡ ੋਕੇ  ਕੰਪਿੀ, 
1943), 82. 57ਲੈਸਲੀ ਸੀ. ਐਲਿ, “ਰੋਮਿਸ,” ਧਿਉ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਬਾਈਬਲ ਕਮੇਂ ਰੀ, ਸੰਸਕਰਿ ਐਫ. ਐਫ. 
ਬਰੂਸ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜੋਂਡਰ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 1979), 1324 ਧ ਿੱਚ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ। 58ਇਹ 
ਉਦਾਹਰਿ ਡੇਧ ਡ ਰੋਪਰ, ਜੀਜ਼ਸ ਕਰਾਈਸ  ਐਡਂ ਧਹਮ ਕਰੂਸੀਫਾਈਡ (ਆਰ ਾਡਾ, ਕੋਲੋਰੈਡ:ੋ ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਿ 
ਕਧਮਉਿੀਕੇਸ਼ਿਜ਼, 1976), 106-8 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ। 59ਥਮੌਸ, 33. 60ਡੇਧ ਡ ਐਫ. ਬਰਜਸ, ਰਚਿਾ, 
ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਔਫ ਸਰਮਿ ਇਲਸ ਰਸ਼ੇਿਸ (ਸੇਂ  ਲੁਈਸ: ਕੋਿਕੋਰਡੀਆ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 1988), 
125 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ ਅਤੇ ਰੁਪਾਂਤਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। 

61ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਸਿੱ ਿੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੰੂ ਆਖੇ ਗਏ ਸਿ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਾਰਣ  ਰਤੋਂ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 62ਇਹ ਕਥਿ ਇਹ ਮੰਿਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਿਹੀਂ ਧਲਖੀ ਸੀ, ਧਜਸ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਧ ਸ਼ ਾਸ” ਬਾਰੇ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਆਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਿ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 11:1)। 63ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬ ੇਈ, ਦ ਲੈ ਰ ਔਫ 
ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਸ, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ ਕਮੇਂ ਰੀ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1969), 61. 
64ਧ ਸ਼ ਾਸ “ਥੜੋਾ” (ਮਿੱਤੀ 14:31; 16:6) ਜਾਂ “ ਿੱ ਡਾ” (ਮਿੱਤੀ 8:10, 26), “ਮੁਰਦਾ” (ਯਾਕੂਬ 2:17, 26) ਜਾਂ 
ਧਜਉਂਦਾ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  




