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ਅਧਿਆਇ 5 

ਇੱਕ ਪੁਲ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸੀਸ 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧ ਕਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਧਕ ੇਂ ਧਫਿੱ   ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਿੰੂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਿਾਲ ਜੋੜਦੇ 
ਹਿ, ਧਜਹੜੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਮੇਰੇ ਧਖਆਲ ਿਾਲ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

3:21—4:25 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਾਰ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਿੰੂ 
ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਹੈ। ਧ ਧਲਅਮ ਬਰਕਲੇ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱਸਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
“ਗੀਤਾਤਮਕ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ 
ਗੂੜਹੇ ਅਿੰਦ ਿੰੂ ਲਗਭਗ ਗਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”1 ਆਰ.ਸੀ. ਬੈਿੱਲ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਹਿੱਸਾ ਹੋ ੇ ਧਜਹੜਾ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅਪਰੰਪਾਰ 
ਸਾਿਿਾਂ ਿਾਲ ਐਿਾ ਭਧਰਆ ਹੋ ੇ।”2 

ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ (5:1-11) 
ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਐਿੀਆਂ 

ਔਧਖਆਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕ ੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਧਕਆ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:23-29)—ਕੇ ਲ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿੰੂ ਸਧਹ ਕੇ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ( ੇਖੋ 8:37)। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ 
 ੀ ਸੰਕ  ਆਇਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ (5:1, 2, 4, 5)। ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (5:5-9)। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਜੇਕਰ 
ਉਸ ਦੇ  ੈਰੀਆਂ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਰ  ੀ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਤਾਂ  ੀ ਉਹ ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਬਚਾਇਆ 
ਜਾ ੇਗਾ—ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ (5:2, 9, 10)। 

ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ (5:1-5) 
1ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿ  ਧਯਸ  

ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। 2ਧਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ 
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ਓਸ ਧਕਰਪਾ ਧਵੱਚ ਅੱਪੜੇ ਧਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ 
ਆਸ ਉੱਤੇ ਅਿਮਾਿ ਕਰੀਏ। 3ਧਿਰਾ ਇਹੋ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਧਬਪਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਅਿਮਾਿ ਕਰੀਏ 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਈ ਧਬਪਤਾ ਿੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਧਦਰੜਹਤਾ 
ਅਤੇ ਧਦਰੜਹਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਧਮੂੰ ਧਦਆਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪਧਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਾਿ ੂੰ  ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਸਾਧਡਆਂ 
ਧਹਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਰੱਖੀਏ। ਉਸ  ਿੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ “ਸੋ” ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਅਧਿਆਇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਧਹਣ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਧਪਛਲੀ 
ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਹਾ/ਕੰਮਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਧਸਿੱਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ , 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਿੇਕਾਂ ਪਰਾਚੀਿ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਿੰੂ ਸਾਂਤੀ ਧਮਲੀ ਹੈ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿੱ ਖੀਏ” ਧਲਧਖਆ ਹੈ। “ਆਓ ਰਿੱ ਖੀਏ” ਕਲਪਿਾ ਾਚਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਰੂਪ 
ἔχωμεν (ਏਕੌਮੇਿੱਿ) ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ “ਸਾਿੰੂ ਧਮਲੀ ਹੈ” ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ ἔχομεν 
(ਏਕੋਮੇਿੱਿ) ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਖਰ ਦੀ ਧਭੰਿਤਾ ਹੈ: ਇਿੱ ਕ 
ਔਮੇਗਾ (ω, ਔ) ਬਿਾਮ ਇਿੱਕ ਓਮਾਈਕਰੋਿ (ο, ਓ)। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿੁ ਾਦਕ ਸੋਚਦੇ ਹਿ 
ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਇਿੱਕ ਪਰੇਰਿਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਿੱਕ ਕਥਿ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ  ਾਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਧਕਸੇ ਕਾਲਪਧਿਕ ਅਧਹਸਾਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਪਰ ਇਿੱਕ ਅਸਲ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਿਰਮੇਲ  ੀ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ ( ੇਖੋ 5:10, 11)। ਹੁਣ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ੈਰੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। “ ੈਰ ਮੁਿੱ ਕ ਧਗਆ ਹੈ; 
ਸਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਿ।”3 

ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਿੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਧਮਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੀ ਭਾ ਿਾ ਹੈ ਧਜਹੜੀ “ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ” (ਧਫਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:7), ਧਜਹੜੀ “ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰਗਾਮੀ” ਹੈ (Phillips)। ਇਹ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਰਭਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ ਧਕ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭਕੁਝ ਸਹੀ ਚਿੱਲਦਾ ਰਹੇ; 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਅਧਜਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਾਲ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਖੁਸ਼ਿੁਮਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ, ਧਜਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਭਾ  ਿੰੂ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਫਰ 
ਭਾ ੇਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਧਜਹੋ ਧਜਹੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ( ੇਖੋ 5:3, 4)। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘਾ  ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
 ਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਿੰੂ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸਮਝ ਿਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। 

ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਲੀ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ 
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ਹੋਈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਿਰਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ (5:6-8, 10, 11)। ਇਿਹ ਾਂ 
ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਧਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਮਸੀਹ “ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ” ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿ (5:1, 2, 9-11)। 

ਆਇਤ 2. ਇਹ ਆਇਤ  ੀ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ “ਦੇ ਰਾਹੀਂ”  ਾਲੇ ਕਥਿ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ਧਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਹਚਾ ਿਾਲ ਓਸ ਧਕਰਪਾ ਧਵੱਚ ਅੱਪੜੇ ਧਜਹ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। “ਧਜਹ ਦੇ” ਆਇਤ 1 ਧ ਚਲੇ “ਪਰਭੂ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ”  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। “ ੀ” ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਬਰਕਤ  ਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਜਹੜੀ ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਲੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਅਿੱ ਪੜੇ ਹਾਂ” ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ προσαγωγή (ਪਰੋਸਾਗੌਗੇ) ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 
ਹੈ। ਸੰਬੰਿਤ ਧਮਸ਼ਧਰਤ ਧਕਧਰਆ προσάγω (ਪਰੋਸਾਗੌ)—ਜੋ πρός (ਪਰੋਸ, “ਧ ਿੱ ਚ”) ਅਤੇ 
ἄγω (ਆਗੌ, “ਲੈ ਚਿੱਲਣਾ”) ਿੰੂ ਜੜੋਦੀ ਹੈ—ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਧਕਸੇ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ 
ਚਿੱਲਣਾ।” ਗੈਰ-ਿਾਰਧਮਕ ਸਾਧਹਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ “ਧਕਸੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਜਿਤਾ ਿੰੂ ਧਲਆਉਣ ਲਈ” ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।4 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਧਯਸੂ ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 
ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਮਿੱਤਰ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ!” 

ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਅਿੁ ਾਦ ਪਰੋਸਾਗੌਗੇ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਅਿੱ ਪੜੇ ਹਾਂ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਪਹੰੁਚ 
ਹੋਈ ਹੈ”  ਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਿ (KJV; NKJV; NIV; NRSV; ESV)। ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਿਾਂ  ਦੀ 
ਬਓਰ  ਿੱਲੋਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ “ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਮਾਰਗ”5 ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਮਾਰਗ  ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ (“ਬੂਹਾ”; ਯੂਹੰਿਾ 10:7, 9)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਕਰਪਾ ਧ ਿੱ ਚ” ਸਾਿੰੂ ਅਿੱ ਪੜਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਈ ਹੈ)। ਕੁਝ ਯੂਿਾਿੀ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ” 
ਿਹੀਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਿਹੀਂ  ੀ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਤਾਂ  ੀ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੀ ਹੈ। “ਧਕਰਪਾ” 
(χάρις, ਚੈਧਰਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਸਾਿਾਰਿ ਤਰੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਈ ਹੈ।6 ਆਮਤੌਰ 
‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਉਸ ਸਾਿਿ  ਜੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਉਸ  ੇਲੇ ਸਾਧਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਿੱਥੇ, “ਓਸ ਧਕਰਪਾ” ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਅ ਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੰੂ ਉਦੋਂ ਅਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। NEB ਇਸ ਿੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦਾ ਖੇਤਰ” ਧਲਖਦੀ ਹੈ, 
ਜਦਧਕ AB ਇਸ ਿੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਅ ਸਥਾ” ਆਖਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਿੰੂ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਲ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਚੇ ਰਧਹਣ 
ਲਈ  ੀ ਸਾਿੰੂ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ  ਜੋਂ ਧਜੰਿੀਆਂ  ੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ 
ਅਿੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੋਜਾਿਾ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ 
ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜਾਿਾ 
ਜੀ ਿ ਧਜਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਲ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੌਿ ਧਿਉ ਿ ਿੇ ਆਪਣੇ 
ਗੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ, “ਇਸ ਧਕਰਪਾ ਿੇ ਮੈਿੰੂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸੁਰਧਖਅਤ ਰਿੱ ਧਖਆ [ਧਲਆਂਦਾ] ਹੈ 
ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ ਹੀ ਮੈਿੰੂ ਘਰ  ੀ ਪਹੰੁਚਾਏਗੀ।”7 
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ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਅ ਸਥਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ “ਧਜਸ ਉੱਤੇ” ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ” (ἵστημι, 
ਧਹਸ ੇਮੀ)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ  ਾਕ “ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ” ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਸ ਿਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਅਰਥ ਕਿੱ ਢਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਧਜੰਿਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੰਤ  ਸੀ। ਉਹ “ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ” ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਅ ਸਥਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਧਚਰਸਥਾਈ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ “ਧਕਰਪਾ ਤੋਂ ਧਡਿੱ ਗਣਾ” ਅਸੰਭ  ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾਈ ਿਾਲ 
ਜੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਿੰੂ ਧਲਖੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਜਹੜੇ “ਧਕਰਪਾ ਤੋਂ ਧਡਿੱ ਗ ਗਏ” ਸਿ 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 5:4;  ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:12)। 

“ਖਲੋਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਅਡੋਲ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:13, 14)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾਦ 
ਿੈਧਤਕ ਪਰਾਣੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਅਸੀਂ ਅਜਾਦ 
ਿੈਧਤਕ ਪਰਾਣੀ ਹੀ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ 
ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਬਣਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ “ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਿਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਤਕੜਾ ਹੋ ੇ” 
(2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:1)। ਪਤਰਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ “ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ . . . ਧ ਿੱ ਚ  ਿਦੇ” ਜਾਣ (2 ਪਤਰਸ 3:18)। 

ਅਸੀਂ ਇਸ  ਾਕ “ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਿਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਾ 
ਕਿੱ ਢੀਏ, ਧਜੰਿਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਘਿੱ   ੀ ਿਾ ਕਿੱਢੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਤਸਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿ। AB ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, 
“ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ [ਤਕੜਾਈ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ] ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ।” ਰੋਮੀਆਂ 8:31 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ  ਿੱ ਲ ਹੈ”; ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰ 
ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਡੇ  ਿੱ ਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਿਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਿੰੂ ਬਚਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਆਪਣੀ ਧਪਿੱ ਠ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ—ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦੇ  ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਜੰਿਾ ਧਚਰ ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ 
ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉੰਿਾ ਧਚਰ ਅਸੀਂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰ” ਧ ਿੱ ਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਅ ਸਥਾ” ਧ ਿੱ ਚ ਖੜਹੇ 
ਰਹਾਂਗੇ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਾਲ  ੀ ਸਾਡੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਧਕਸੇ  ੀ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਕਾ, ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਅਿਮਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5:1-11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਤੰਿ 
 ਾਰੀ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਅਭਮਾਿ” ਕਰਦੇ ਹਾਂ (5:2, 3, 11)। “ਅਭਮਾਿ” ਅਿੱਜਕਲਹ 
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ  ਰਧਤਆ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ NIV ਅਿੁ ਾਦ ਇਿਹ ਾਂ 
ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ “ਅਿੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ 
ਦੇ ਅਰੰਭ (2:17, 23; 3:27; 4:2) ਧ ਿੱ ਚ “ਅਭਮਾਿ” ਅਤੇ “ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ” ਲਈ ਯੂਿਾਿੀ 
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ਸ਼ਬਦ (καυχάομαι, ਕਾਉਧਸ਼ਓਮੇਈ) ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਘਮੰਡ”  ਜੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦ (NRSV; CJB; JB) ਇਿੱਥੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਜੋ ਕੁਝ 
ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਿੰੂ ਧਢੰਢੋਰਾ ਧਪਿੱ ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਢੰਢੋਰਾ 
ਧਪਿੱ ਣਾ ਗਲਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਕੀਤਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:31)। 5:11 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਿ [ਘਮੰਡ]” ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15:17 ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਧ ਖੇ” ਉਸ ਿੰੂ “ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਭਮਾਿ 
ਕਰਿ” ਦਾ ਕਾਰਿ ਧਮਲ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ” ਧਜਹੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਧਬਹਤਰ ਮੰਿਦੇ ਹਿ, ਸੋ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਆਸ ਉੱਤੇ” (ἐλπίς, ਏਲਧਪਸ) ਅਿੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। 
ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਆਸ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਖੁਸ਼ਫਧਹਮੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਾਹਤ ਦੇ ਿਾਲ-
ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਤਾਂਘ  ੀ ਹੈ। ਧ ਧਲਅਮ ਬਰਕਲੇ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: “ਮਸੀਹੀ ਆਸ 
ਕੋਈ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ, ਦੁਧਚਿੱ ਤੀ ਆਸ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਸਿੱਚ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਾਂਘ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਿੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਿਹੀਂ 
ਸਕਦੀਆਂ।”8 ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਧਲਖਾਰੀ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਸਾਡੀ ਆਸ “ਸਾਡੀ 
ਜਾਿ ਦੇ ਲੰਗਰ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ”; ਇਹ “ਸੁਧਿਸ਼ਧਚਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ” ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 
6:19)। 

ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਸਾਡੀ ਆਸ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਪਰਤਾਪ [δόξα, ਡੋਕਸਾ]” ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਧਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਿੰੂ  ੇਖਣ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸ  ਿੱਲ  ੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 13:26; ਤੀਤੁਸ 2:13)। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿੱਬੀ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਬਣਿ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸ 
 ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ RSV; REB; CJB)। ਰੋਮੀਆਂ 8:17 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ 
“ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਅਸੀਂ  ਧਡਆਏ ਜਾਈਏ” ( ੇਖੋ 8:18; 
9:23)। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ” ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਿੰੂ 
ਝਲਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸ  ਿੱਲ  ੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਿੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ” ਹੋਣ ਲਈ ਧਸਰਧਜਆ ਧਗਆ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:7;  ੇਖੋ 
ਉਤਪਤ 1:26, 27; 9:6; ਯਾਕੂਬ 3:9), ਪਰ ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਇਕ “ਧ ਗਧੜਆ ਹੋਇਆ 
ਸਰੂਪ” ਬਣ ਗਈ। ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ “ਅਬਿਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਿੰੂ ਿਾਸ਼ ਾਿ ਮਿੁਿੱ ਖ 
ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਧਘਿੱ ਸਰਿ  ਾਲੇ ਜੀਉ ਜੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਿਾਲ   ਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 1:23)। ਧਫਰ  ੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ” (LB)। ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ” 
ਉੱਪਰ ਧਲਖੀਆਂ ਸਭਿਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾ ੇ। 

ਆਇਤ 3. ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ” (5:1) ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ 
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸੋਧਚਆ, “ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਕਾ ਹੈ 
ਧਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਭਕੁਝ ਸਹੀ ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਿੰਦ 
ਅਤੇ ਆਸ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?” ਪੌਲੁਸ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। ਉਸ ਿੇ ਆਪ  ੀ ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
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ਉਸ ਿੇ ਿ ੇਂ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਬਪਤਾ ਸਧਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਧ ਿੱ ਚ  ੜਿਾ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 14:22)। ਧਯਸੂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, 
“ਜਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਸ਼  ਹੈ” (ਯੂਹੰਿਾ 16:33)। ਜੇਕਰ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਅਜੇ 
ਤਿੱ ਕ ਔਖੇ ਸਧਮਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਗੇ 
( ੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:12)। 

ਆਇਤ 3 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾ ਇਹੋ ਿਹੀਂ [ਿਾ ਕੇ ਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਧਮਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੰਦ ਮਾਣੀਏ] ਸਿੋਂ ਧਬਪਤਾਂ ਧਵੱਚ ਵੀ ਅਿਮਾਿ ਕਰੀਏ [ਅਿੰਦ ਮਾਣੀਏ]। ਧਜਸ 
ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਧਬਪਤਾ”  ਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ θλῖψις (ਥਧਲਪਧਸਸ) ਦਾ 
ਬਹੁ ਚਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਦਿੱ ਬਣਾ, ਦਬਾਅ।”9 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜੈਤੂਿ ਿੰੂ ਦਿੱ ਬ ਕੇ ਤੇਲ ਕਿੱ ਢਣ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਬ ਕੇ ਰਸ ਕਿੱ ਢਣ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਥਧਲਪਧਸਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਅਲੰਕਾਧਰਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਕ “ਅਧਜਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਧਜਹੜੀ  ੇਦਿਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”10 
AB ਅਿੁ ਾਦ ਿੇ “ਧਬਪਤਾ” ਦੀ ਥਾਂ “ਦਬਾਅ ਅਤੇ  ੇਦਿਾ ਅਤੇ ਸੰਕ ” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ: ਇਕਿੱਲਾਪਣ, 
ਬਦਿਾਮੀ, ਦੁਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਤਾਉ।11 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਧਮਆਂ 
ਦੌਰਾਿ “ਧਬਪਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਿਮਕੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਅਸੀਂ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਧਬਪਤਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਅਿੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਿੇ ਆਧਖਆ, ਧਕਉਂ ਜੋ [ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਾਲ] 
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਈ ਧਬਪਤਾ ਿੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਿੀਰਜ” ਇਿੱ ਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
ὑπομονή (ਹੁਪੋਮੋਿ) ਤੋਂ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ὑπό (ਹੁਪੋ, “ਹੇਠ”) ਅਤੇ μένω (ਮੇਿੌ, “ਰਧਹਣਾ”) 
ਿੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ “ਹੇਠ ਡ ੇ ਰਧਹਣ” ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਧਕਸੇ  ੀ ਹਾਲਾਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਬਣੇ ਰਧਹਣ—ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ਜਾ ੇ 
ਪਰ ਅਗਾਂਹਾਂ  ਿਦੇ ਰਧਹਣ—ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਲੇ ਿੇ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਸਧਹਣ ਸ਼ਕਤੀ”  ਜੋਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਇਹ “ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ 
ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਧਜਹੜਾ [ਕੇ ਲ] ਧਿਸ਼ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਹੰਦਾ ਿਹੀਂ ਰਧਹੰਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਸੰਕ ਾਂ ਅਤੇ ਧਬਪਤਾ ਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”12 

ਆਇਤ 4. ਅਿੱਗੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਿੀਰਜ ਧਦਰੜਹਤਾ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
“ਧਦਰੜਹਤਾ” δοκιμή (ਡੋਕੀਮੇ) ਤੋਂ ਹੈ, “ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਧਜਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੇ ਲ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੀਤੀ ਹੈ . . . ਇਹ δοκιμάζω [ਡੋਧਕਮਾਜੌ] ਿਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਪਰਖਣਾ’ ਅਤੇ ਪਰਖ ਧ ਿੱ ਚ ਖਰੇ ਧਿਕਲਣ ਦੀ ਕੁਆਧਲ ੀ।”13 ਧਜਸ ਮਸੀਹੀ ਿੇ 
ਕਦੇ  ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ 
ਜੋ ਪਰਧਖਆ ਿਹੀਂ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਜਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਖ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਹ “ਪਰਧਖਆ” ਅਤੇ “ਪਰਮਾਧਣਤ” ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਿੰੂ 
ਇਿੱ ਕ ਿ ੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਧਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁਿੱ ਕੇ ਧਰ ਾਇਰ ਫੌਜੀ ਧ ਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ 
 ਜੋਂ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ “ਬਾਲਕ” ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ “ਪਧਰਪਿੱ ਕ” ਸੰਤਾਿ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 5:13, 14)। “ਧਦਰੜਹ ਜਾਂ ਪਰਮਾਧਣਤ 
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ਚਧਰਿੱਤਰ  ਾਲਾ” ਮਸੀਹੀ ਧ ਸ਼ ਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਰਭਰ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਝਜਕਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ ਧਕਉਂਧਕ ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ  ਫਾਦਾਰ 
ਪਰਮਾਧਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਿੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਦਰੜਹਤਾ ਆਸ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਬਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰਭੂ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਧਦਆਂ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡ ੇ ਰਧਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡ ੇ ਰਧਹ ਕੇ ਅਸੀਂ “ਪਰਖ ਧ ਿੱ ਚ ਖਰੇ 
ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਰਪਿੱਕ ਹੰੁਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਸਾਿੰੂ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਯਕੀਿ ਧਦਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਸਿੱਚੀਆਂ 
ਹਿ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:20)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਿਾ 
ਕਦੇ ਛਿੱ ਡੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਧਤਆਗੇਗਾ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 13:5) ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਅਧਜਹਾ ਕੀਤਾ 
 ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਪਰਤਾ ੇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ੇਗਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:13) ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦਾ  ੀ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ 
ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਲਚਸਪੀ ਲ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਧਲਆਈ ਹੀ ਕਿੱ ਢੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8:28) ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ  ਚਿਾਂ ਉੱਤੇ 
ਸਿੱਚਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਆਸ 
ਧਦਿ-ਬ-ਧਦਿ  ਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸ (5:2) ਿਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ  ੀ ਆਸ 
(5:4) ਿਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਇਹ “ਫਾਇਧਦਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ”  ਰਗਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।14 
ਆਸ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਬਪਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਧਬਪਤਾ ਾਂ ਿੀਰਜ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ; ਿੀਰਜ ਧਦਰੜਹਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਦਰੜਹਤਾ ਆਸ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 5. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ  ੀ ਆਧਖਆ ਧਕ ਆਸ ਸ਼ਰਧਮੂੰ ਧਦਆਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
“ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ” καταισχύνω (ਕਾ ਾਏਸ਼ੁਿੌ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਰਧਮੰਦਾ ਕਰਿਾ” 
( ੇਖੋ KJV)। ਇਹ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ αἰσχύνω (ਆਏਸ਼ੁਿੌ, “ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ 
ਹੋਣਾ”) ਉੱਤੇ κατά (ਕਾ ਾ)  ਿੱ ਲੋਂ  ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1:16 ਧ ਚਲੇ 
“ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਆਸ ਸਾਿੰੂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਧਿਰਾਸ਼ ਿਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ੇਗੀ। 
ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਮੰਦਗੀ ਮਧਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਸ 
ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਿਹੀਂ 
ਧਮਲਦੀ—ਪਰੰਤੂ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਦੀ ਆਸ ਅਧਜਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇਗੀ । ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸਾਿੰੂ ਧਿਰਾਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਪਰਭੂ ਸਾਿੰੂ ਧਿਰਾਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਆਸ “ਧਿਰਾਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ” ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਾਡੇ 
ਧਹਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰੇਮ 
 ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰੇਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਧ ਚਲੇ ਿਮਸਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਧਪਆਰੇ” ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਪਾਠਕਾਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
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ਹੈ (1:7)। ਪਰ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਇਿੱਥੇ ਪਧਹਲੀ 
 ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਸਭ ਦਿੱ ਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਇਹ ਸਭ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ: ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਪਰੇਮ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ἀγάπη (ਅਗਾਪੇ) ਹੈ: ਸ਼ਰਤ ਰਧਹਤ ਪਰੇਮ, ਅਧਜਹਾ ਪਰੇਮ 
ਧਜਹੜਾ ਪਰੇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਤਮ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਮ “ਸਾਡੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ।” “ਪਾਇਆ ਧਗਆ” ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ἐκχέω (ਏਕਖੇਔ) ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਿੁ ਾਦ 
ਹੈ, ਧਜਹੜਾ ἐκ (ਏਕ, “ਬਾਹਰ”) ਿੰੂ χέω (ਖੇਔ, “ਉਲਿੱ ਦਣਾ”) ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ 
ਸ਼ਬਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:33 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ 
ਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਿੰੂ ਬਖਧਸ਼ਆ ਧਗਆ ਹੈ। “ਪਾਇਆ ਧਗਆ” 
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜੂਸ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਡੀ. ਜੀ. ਡੰਿ 
ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਸੋਕੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱ ਦਲ ਫ ਣ ਦੇ ਸਜੀ  ਰੂਪਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।”15 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਇਹ ਪਰੇਮ ਪਧਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਾਿ ੂੰ  ਧਦੱਤਾ 
ਧਿਆ “ਸਾਧਡਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਧਜਕਰ ਧਕਤੇ-ਧਕਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (1:4; 2:29), ਪਰ ਇਹ ਪਧਹਲਾ ਹ ਾਲਾ ਹੈ 
ਧਜਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।16 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਪਰਭੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ . . . ਸਭਿਾਂ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਿੰੂ—ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਿ ੇਂ ਜਿਮ  ੇਲੇ—ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,”17 
“ਉਸ  ੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38)।”18 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਿੱ ਥੇ ਉਸ ਦੇ 
ਕੰਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ਖ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਸੀਲੇ 
ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਸਿਾਂਤ ਿਹੀਂ 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-
ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਿੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ  ਚਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਦੀ ਪਰੇਰਿਾ ਿਾਲ 
ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:17; 2 ਪਤਰਸ 1:21)। ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ 
ਹਿ ਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਿ  ਜੋਂ,  ੇਖੋ 8:9-11)। 
ਅਿੱਗੇ, ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:26-28 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਪੂਰ  ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਿਾਲ ਬੜੀ ਿੇੜਤਾ ਿਾਲ ਜੋਧੜਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 
 ੀ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਿੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਿਾਂ ਘ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਧਸਰ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ 
ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕੇ। 

ਤਾਂ ਧਫਰ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਾਡੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਕੀ ਸੀ? 
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ਉਸ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲੋਂ ਸਾਿੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; 5:32) ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਮ ਪਰੇਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਿ ਸਾਡੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6)। ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ “ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ  ਜੋਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:14)—ਸਾਡੀ 
ਧਮਲਖ ਦੀ “ਸਾਈ”  ਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਮਲਖ ਦੀ “ਜਮਾਿਤ”  ਜੋਂ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਇਤ 5 ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਆਧਖਆ ਇ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ [ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ] ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਸਾਧਡਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਧ ਆਧਖਆ ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ  “ਆਸ” ਉੱਤੇ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਜੋਰ ਦੇ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾ ਿਾ ਇਹ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 5 ਿੰੂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ 
ਰੋਸ਼ਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਧਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਉਦਾਹਰਿ 
ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਿ ਹੈ (5:6-8)। ਇਸ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਿਾ 
ਿਾਲ ਧਲਖੇ ਗਏ  ਚਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ 
 ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਸਾਧਡਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ [ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ  ਚਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗ  
ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਮ ਬਾਰੇ ਧਸਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ]।” 

ਕਈ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਅਧਜਹੀਆਂ ਧ ਆਧਖਆ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਥੇ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ,  ੇਖ 
ਕੇ ਹੈਰਾਿ ਰਧਹ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਜੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ” ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਿੰੂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਿੰੂ ਉਹ “ਧਿਿੱਘੇ ਅਧਹਸਾਸ” ਆਖਦੇ ਹਿ; ਕੁਝ ਤਾਂ 
ਕਾਫੀ ਗੀਤਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਧਕ ਸਾਡੇ 
ਪਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਿਿੱਘੇ ਅਧਹਸਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਿ—ਪਰ 
ਉਿਹ ਾਂ ਸਧਮਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਧਖਆ ਜਾ ੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ “ਧਿਿੱਘੇ ਅਧਹਸਾਸਾਂ” ਿੰੂ ਮਧਹਸੂਸ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਿਾ ਛਿੱ ਡ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? 
ਧਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੇ ਲ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਧਹਸਾਸ ਬਦਲਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ, ਧਕ 
ਅਧਹਸਾਸ ਸਾਡੀ ਆਤਧਮਕ ਅ ਸਥਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪਕ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ (5:6-11) 
6ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਧਸਰ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਮੋਇਆ। 

7ਇਹ ਿੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਿਰਮੀ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਿਲੇ ਮਿੱੁਖ 
ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਮਰਿ ਿ ੂੰ  ਿੀ ਧਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 8ਪਰੂੰ ਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ ਸਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ ੇਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਮੋਇਆ। 9ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦ ੇਲਹ  ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ  
ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰੋਿ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਿੇ। 10ਧਕਉਂਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਉਹ ਦ ੇਪੱੁਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਧਮਲਾਏ ਿਏ ਤਾਂ ਧਮਲਾਏ 
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ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਕੇ ਉਹ ਦ ੇਜੀਵਿ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਿੇ। 11ਅਤੇ 
ਧਿਰਾ ਇਹ ੋਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 
ਿਾਲ ਧਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਮਲਾਏ ਿਏ ਅਿਮਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਪੈਰਾ—ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਆਇਤ ਤਿੱ ਕ—“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਬੀ ਪਰੇਮ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੜਹੀਆਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ”19 ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 6. ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀ ਆਤਧਮਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ  ੇਰ ਾ 
ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਧਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 
“ਧਿਰਬਲ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ἀσθενής (ਆਸਥੇਿੇਸ) ਹੈ, ਜੋ ਿਕਾਰਾਤਮਕ α (ਏ, 
“ਤੋਂ ਧਬਿਾ”) ਅਤੇ σθενός (ਸਥੋਿੋਸ, “ਬਲ”) ਤੋਂ ਧਮਲ ਕੇ ਬਧਣਆ ਹੈ। KJV ਇਸ ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ “ਧਿਰਬਲ”  ਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਥੇਿੇਸ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਰੋਗ 
 ਿੱਲ  ੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 25:43, 44; ਲੂਕਾ 10:9; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
4:9; 5:15, 16)। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ “ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਰੋਗ ਿਾਲ ਪੀੜਤ 
ਹੈ—ਪਾਪ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਿ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਉਸ ਦੀ ਧਜੰਦਗੀ 
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੋਗ 
ਘਾਤਕ ਹੈ।”20 ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾ ਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਿ,”21 ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 5:6 ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ 
ਲੋਕ “ਲਾਚਾਰ,” ਧਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਿ। 

ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਧਸਰ ਮੋਇਆ। “ ੇਲੇ ਧਸਰ” 
καιρός (ਕਾਇਰੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ “ਧਿਰਣਾਇਕ ਧਬੰਦੂ” 
 ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।22 “ ੇਲੇ ਧਸਰ” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਹੀ 
ਸਮੇਂ”  ਿੱ ਲ  ੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4), ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਉਹ 
ਸਮਾਂ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੁਿੱ ਖ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਿੱ ਜ ਧਗਆ ਹੋ ੇ।”23 ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ 
ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ ੇਲੇ ਧਸਰ” ਧ ਿੱ ਚ ਦੋਹੇਂ ਧ ਚਾਰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਿ: “ਉਹ ਉਸ  ੇਲੇ ਮਧਰਆ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ  ੇਲੇ ਧਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਢੁਕ ਾਂ 
ਸੀ।”24 

“ਧਿਰਬਲਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਮਰਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਆਇਤ 6 ਇਹ  ੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ 
ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। “ਕੁਿਰਮੀ” ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਸਾਡੀ ਆਤਧਮਕ ਦਸ਼ਾ 
ਿੰੂ ਧਬਆਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਜਸ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਕੁਿਰਮੀ” ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 
ἀσέβεια (ਆਸੇਬਾਯਾ) ਹੈ। ਅਗੇਤਰ α (ਏ) ਸ਼ਬਦ σέβομαι (ਸੇਬੋਮਾਯ) ਿਾਲ ਜੁਧੜਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿੰੂ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੋਮਾਯ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਰਿਾ 
ਧ ਿੱ ਚ ਖੜਹੇ ਹੋਣਾ,” “ਸਧਤਕਾਰ,” “ਆਰਾਿਿਾ।” ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਸੇਬਾਯਾ ਉਿਹ ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਖੜਹੇ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਧਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਧਤਕਾਰ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਿਿਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਧਸਿੱਿਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧ ਦਰੋਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ 
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ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਿ, “ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ!” ਪਰ ਇਹ 
ਕਥਿ ਧਕ “ਮਸੀਹ ਕੁਿਰਮੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ” (5:6) ਇਸ ਕਥਿ ਦੇ ਸਮਾਿਾਂਤਰ ਹੈ 
ਧਕ “ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ” (5:8)। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਹੈ, “ਕੁਿਰਮੀ” ਬਰਾਬਰ ਹੈ 
“ਅਸੀਂ”! 

ਆਇਤ 7. ਆਇਤ 7 ਅਤੇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਿਰਮੀ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ 
ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਿਲੇ ਮਿੱੁਖ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਮਰਿ ਿ ੂੰ  ਿੀ ਧਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ 
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਿ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਿਰਮੀ” (δίκαιος, ਧਡਕਾਯੋਸ) ਅਤੇ “ਭਲੇ” 
(ἀγαθός, ਅਗਾਥੋਸ) ਮਿੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ—ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਿ ਧਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਿੰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਰਧਤਯੁਸ ਤੋਂ ਧਲਖ ਾ ਧਰਹਾ ਸੀ (16:22), ਿੇ ਇਿੱ ਕ 
ਕਥਿ ਬੋਧਲਆ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਿੰੂ ਧ ਸਥਾਰ ਿਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਲਆ: “ਅਧਜਹੇ 
ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਜਹੜਾ ਧਕਸੇ ਿਰਮੀ [ਭਲੇ] ਧ ਅਕਤੀ  
ਲਈ ਮਰੇ . . .। ਹਾਂ, ਧਕਸੇ ਭਲੇ [ਿਰਮੀ] ਮਿੁਿੱ ਖ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰਿ ਿੰੂ ਰਾਜੀ ਹੋ 
ਜਾ ੇ . . .। ਪਰ . . .।” 

ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਲਖਾਰੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਚਕਾਰ 
ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਸੰਭਾ ਿਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਿਰਮੀ 
ਮਿੁਿੱ ਖ” ਉਹ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਿਰਮੀ ਜੀ ਿ ਧਜਉਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਿੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਪਸੰਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੇ “ਭਲੇ” ਲੋਕ (ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, “ਿਰਮੀ” ਲੋਕ) ਚੰਗੇ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹ 
ਧਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ “ਭਲਾ ਧ ਅਕਤੀ” ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਧਜਹੜਾ ਿਾ ਕੇ ਲ “ਭਲਾ” ਹੈ, ਪਰ “ਚੰਗਾ”—
ਪਸੰਦ ਕਰਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਕਰਿ ਯੋਗ— ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪ ੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਧਹਲੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਿ 
ਕਰ ਦੇਣ ਿੰੂ ਧਜਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਗਿੱਲ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਧਕਸੇ  ੀ ਹਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਇਿੱਕੋ ਹੀ ਹੈ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਧਜਆਂ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਦੇ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਅਿੱ ਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਪਧਰ ਾਰਾਂ, ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਦੀ ਕੁਰਬਾਿੀ ਦੇ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਪੁਲੀਸ, ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਿਾਲ ਿਧਜਿੱਠਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਧਜਆਂ ਿੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਿਾਂ 
ਖਤਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ—ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਧਤਆਂ ਿੰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ  ੀ ਿਹੀਂ। ਪਰ 
ਜੇਕਰ ਧਿਯਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੇ ਲ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਰਿ ਿੰੂ ਧਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਿ 
ਧਜਹੜੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ “ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਧਪਆਰੇ” ਹਿ। 

ਆਇਤ 8. ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰੂੰ ਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ 
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਪਰੇਮ ਹੈ—
ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਪਰੇਮ  ਰਗਾ ਿਹੀਂ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਕੇ ਲ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕੀਤਾ। ਇਹ 
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ਉਸ ਦਾ “ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ” ਇਸ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਇਹ 
ਉਸ ਿਾਲੋਂ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਿੱ ਕ ਹਿ (ਯੂਹੰਿਾ 10:30), ਤਾਂ 
ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਦੂਜਾ  ੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਆਪਣੇ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ।25 “ਪਰਗ  ਕੀਤਾ” ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ (συνίστησιν, ਸੁਧਿਸ ੇਧਸਿ)  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਦਿ-ਬ-ਧਦਿ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਧ ਚਲਾ ਸਪਿੱਸ਼  ਅੰਤਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ 
 ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ ੇਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। 
“ਪਾਪੀ” ἁμαρτία (ਹਾਮਾਰ ੀਆ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਿਸ਼ਾਿਾ ਚੁਿੱ ਕ 
ਜਾਣਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਧ ਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 

ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ “ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ,” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। “ਸਾਡੇ 
ਲਈ” ਦਾ ਅਰਥ “ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ” ਜਾਂ “ਸਾਡੀ ਥਾਂ ‘ਤ”ੇ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
15:3)। ਮਸੀਹ ਿੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੰੂ—ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੰਡ ਿੰੂ  ੀ—
ਚੁਿੱ ਕ ਧਲਆ; ਉਹ ਸਾਡਾ “ਪਰਾਸਧਚਿੱ ਤ” ਠਧਹਧਰਆ (3:25)। ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ 
ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ (1:5; 16:26), ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (4:7) ਅਤ ੇਸਾਿੰੂ 
ਿਰਮੀ ਧਗਣਦਾ ਹੈ (4:22-24)। 

ਆਇਤ 9. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱਗੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦ ੇਲਹ  ਿਾਲ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਵੱਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰੋਿ ਤੋਂ ਬਚ 
ਜਾਵਾਂਿੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਇਸ ਿਾਲੋਂ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿ ਕੇ” ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਾਰੀ ਆਏ ਹਿ 
(5:9, 10)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੋਂ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿ ਕੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਰੋਜਾਿਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 
13:5, 6)। ਧਕਉਂਧਕ “ਬਚ ਜਾ ਾਂਗੇ” (σωθησόμεθα, ਸੋਥੇਸੋਮੇਥਾ) ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ 
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਧਗਆ “ਕਰੋਿ” 
ਧਿਆਂ ਦੇ ਧਦਿ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ  ਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ ਹੈ। ਆਇਤ 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਿੰੂ ਉਹ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਿਹੀਂ ਹਾਂ: ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ 
ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਿੰੂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਧਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ : ਕਰੋਿ। 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਜੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ . . . ਬਚਾਏ ਗਏ 
ਹਾਂ”—ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ( ੇਖੋ 5:1, 2, 10, 11)। ਅਸੀਂ ਲੇਲੇ ਦ ੇਅਿਮੋਲ 
ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਧਦਿ-ਬ-ਧਦਿ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਆਧਖਰਕਾਰ ਸਦੀਪਕਤਾ ਲਈ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ! ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਬਚਾਏ 
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਜੀ  ਧਚਿੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧਚਿੱ  ੇ ਬਸਤਰ ਪਧਹਿੇ ਹੋਏ ਹਿ। ਉਿਹ ਾ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 
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ਧਕ “ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਿਾਲ ਿੋਤੇ ਅਤੇ ਧਚਿੱ  ੇ ਕੀਤੇ ਹਿ” (7:14)। 
ਆਇਤ 10. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ  ੇਲੇ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 

ਵੈਰੀ ਸਾਂ। “ ੈਰੀ” ἐχθρός (ਐਖ਼ਥਰੋਸ) ਤੋਂ ਧਿਕਧਲਆ ਹੈ, ਧਜਹੜਾ ἔχθος (ਔਖ਼ਥੋਸ) ਿਾਲ 
ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਫਰਤ।” ਐਖ਼ਥਰੋਸ ਇਿੱ ਕ ਡਾਢਾ ਭਾ  ਹੈ। ਇਹ ਅਧਜਹੇ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਜਹੜਾ ਧਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਚੁਿੱ ਕ ਧਗਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ 
ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਧ ਰੋਿੀ ਧਿਰ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ।26 ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਈਸ  
ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਅਸੀਂ ਕੇ ਲ ਅਪੂਰਿ ਪਰਾਣੀ ਿਹੀਂ ਹਾਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਤਾਂ 
. . . ਧ ਦਰੋਹੀ ਹਾਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਹਧਥਆਰ ਸੁਿੱ   ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ।”27 ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ (5:6) ਪਰ ੈਰੀ ਹਾਂ (8:7; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:21)। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਿੰੂ ਉਸ 
ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਿ ਰ ਿਾਲ ਤੁਲਿਾ ਕਰਕੇ  ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਹੀ  ਿੱ ਢਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

“ਧਿਰਬਲ,” “ਕੁਿਰਮੀ,” “ਪਾਪੀ,” “ ੈਰੀ”: ਇਹ ਪਰਸ਼ੰਸਾ  ਾਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਿਹੀਂ ਜਾਪਦੇ! 
ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿ 
ਲਈ ਭੇਜ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਮ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”28 ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਿੇ 
ਧਲਧਖਆ, “ਦਾਿੀ ਿੰੂ ਦਾਿ ਦੀ ਧਜੰਿੀ  ਿੇਰੇ ਕੀਮਿ ਦੇਣੀ ਪੈੈੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ  ਾਲਾ 
ਉਸ ਦੇ ਧਜੰਿਾ ਘਿੱ   ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਮ ਉੰਿਾ ਹੀ  ਿੇਰੇ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿਹ ਾਂ 
ਮਾਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਮਾਧਪਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਹੈ।”29 

ਆਇਤ 10 ਅਿੱਗੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 
ਵਸੀਲੇ ਧਮਲਾਏ ਿਏ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਦਭੁਤ ਆਤਧਮਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਕਰਿ ਮਗਰੋਂ ਪੌਲੁਸ “ਧਮਲਾਏ” ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਆਧਖਆ 
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ” ਗਏ (5:1); ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਧਮਲਾਏ ਗਏ” ਹੈਂ। “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ” ਅਤੇ “ਧਮਲਾਏ ਗਏ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ 
ਦੂਜੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਬਣਿ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕਰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪਰਭੂ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
 ਿੇਰੇ ਰੋਸ਼ਿੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

“ਧਮਲਾਏ ਗਏ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ καταλλάσσω (ਕਾ ਾਲਾਿੱਸੋ) ਹੈ। 
ਇਹ ਧਕਧਰਆ ἀλλάσσω (ਆਲਾਿੱਸੋ, “ਬਦਲਣਾ”) ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ 
κατά (ਕਾ ਾ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ ੈਰ ਿੰੂ ਧਮਿੱਤਰਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ” 
ਦੇ ਭਾ  ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।30 ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “reconcile” “conciliate” (ਧਕਸੇ ਿੰੂ 
ਧਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਿਾ) ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਅਗੇਤਰ “re” (ਦੁਬਾਰਾ) ਲਗਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
“reconcile” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਿੱਤਰ 
ਬਣਾਉਣਾ।” ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੋ ਧਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਿ ਿਾਲ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਕਈ ਧਦਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਉਹ 
ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਿ। ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਧਦਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਗਲੇ-ਧਸ਼ਕ ੇ ਦੂਰ 
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ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਿ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਫਰ ਤੋਂ ਧਮਲਾਏ ਗਏ ਹਿ; ਉਹ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਧਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ 
ਹਿ। 

“ਧਮਲਾਏ ਗਏ” ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਮਿੱਤਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਧਫਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ 
ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਯਸਾਯਾਹ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, 

 ੇਖ, ਯਹੋ ਾਹ ਦਾ ਹਿੱ ਥ ਛੋ ਾ ਿਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਬਚਾ ੇ ਿਾ, 
ਉਹ ਦੇ ਕੰਿ ਭਾਰੀ ਿਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਿਾ, 
ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਿੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੁਕਾ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ,  
ਭਈ ਉਹ ਿਾ ਸੁਣੇ (ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਿ। ਹੁਣ ਜਦਧਕ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ  ੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿਾਲ ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ  ਿੱ ਲੋਂ ਬੇਿਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ ਕਰ ਲਓ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:20)। ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜ ਾਬ ਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਦੇਈਏ, ਧਜਸ ਿੰੂ “ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ ਦਾ ਬਚਿ” 
ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:19)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋੜ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 2:38, 41, 47)। ਅਸੀਂ “ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ 
ਧਮਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:16)। ਇਹ “ਇਿੱਕ ਸਰੀਰ” “ਕਲੀਸੀਆ” ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
1:22, 23)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਿੇ । ਇਹ 
ਕਧਹਣ ਿਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾ  ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਯਸੂ ਦੇ ਪੁਿਰਉੱਥਾਿ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਸੀ: ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਧਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ 
ਦੇ ਬਲੀਦਾਿ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4:25 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਮਸੀਹ “ਸਾਿੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਜ ਾਧਲਆ 
ਧਗਆ।” AB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 10 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ [ਪੁਿਰਉੱਥਾਿ ਦੇ] 
ਜੀ ਿ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾ ਾਂਗੇ [ਪਾਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜਾਿਾ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਾਂਗੇ]।” 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾ ਿਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਸ 
ਦੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਭਾਈ ਾਲ ਬਣਿ ਦੁਆਰਾ” ਬਚਾਏ ਜਾ ਾਂਗੇ (Goodspeed)। 6:8 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ . . . ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੀ ਾਂਗੇ 
ਭੀ” ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 14:19)। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, “ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਹੀਂ 
ਜੀਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 5:10 ਦੇ ਧਬਆਿ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ 8:34 ਧ ਚਲੇ ਬਾਅਦ ਦ ੇ
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ਧਬਆਿ ਿਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹਿ: “ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਮਰ ਧਗਆ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਧਦਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਧਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼  ੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:25 ਿੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 5:10 ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀ 
ਮੰਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਪੂਰਾ ਧਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਿ ਿੰੂ 
ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਬਆਿ ਿੰੂ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ 
 ੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 5:10 ਦਾ ਧਬਆਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦਾ “ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।”31 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਧਯਸੂ ਦੇ  ਚਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਚਿੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਧਿਰੰਤਰ ਸਾਿੰੂ 
ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਿਾ 1:7;  ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 119:105)। ਧਯਸੂ ਸਾਿੰੂ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 11:28; 
28:20)। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ 
ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:25;  ੇਖੋ 2:18; 4:14-16)। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਧਕ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ  ੈਰੀ 
ਹੀ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਿਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 
ਧਕੰਿਾ  ਿ ਕੇ ਿਾ ਕਰੇਗਾ! ਆਇਤ 8:32 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਿੇ ਇਿੱਕ ਸਮਾਿ ਤਰਕ ਿੰੂ  ਰਧਤਆ: 
“ਧਜਹ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਭੀ ਸਰਫ਼ਾ ਿਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦ ੇਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ  ੀ ਸਾਿੰੂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਿਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ?” ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਮਹਾਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਛੋ ਾ ਕੰਮ  ੀ ਿਾ ਕਰੇਗਾ? ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਿਾਲ ਅਧਿਆਇ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ  ੀ ਧਕਉਂ 
ਿਾ ਆ ਜਾ ੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: 

ਕੌਣ ਸਾਿੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਡ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਧਬਪਤਾ ਯਾ ਕਸ਼  ਯਾ ਅਿਹੇ ਰ ਯਾ ਕਾਲ 
ਯਾ ਿੰਗ ਯਾ ਭੌਜਲ ਯਾ ਤਲ ਾਰ? . . . ਸਗੋਂ ਇਿਹ ਾਂ ਸਭਿਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਧਜਹ ਿੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਿੰੂ 
ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਿਾ ਮੌਤ, ਿਾ ਜੀ ਿ, ਿਾ ਦੂਤ, ਿਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਿਾ  ਰਤਮਾਿ  ਸਤਾਂ, 
ਿਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਿਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਿਾ ਉਧਚਆਈ, ਿਾ ਡੰੁਧਘਆਈ, ਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸਧਰਸ਼ ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਧਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਿੰੂ ਅਿੱ ਡ 
ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ (8:35-39)। 

ਆਇਤ 11. ਪੌਲੁਸ ਅਿੰਦ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਭਾਧ ਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ  ਧਹ ਧਗਆ, ਜੋ ਅਿੰਦ 
ਉਸਿੰੂ ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਧਸਰਫ ਇੂੰ ਿਾ ਹੀ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਵੱਚ ਅਿੂੰ ਦ [ਮਗਿ ਹੰੁਦੇ/ਅਭਮਾਿ] ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਿੰਧਦਤ ਹੋਣਾ/ਅਭਮਾਿ 
ਕਰਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਧਕਸੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸੀ। ਆਇਤ 2 ਅਤੇ 3 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਿੇ ਉਸ ਲਈ ਅਿੰਦ ਮਿਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਿਾਉਣਾ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਿਹੀਂ 
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ਸੀ। ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ”  ੀ ਅਿੰਧਦਤ ਸੀ: ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕੀ 
ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ “ਘਮੰਡ [ਕਰਦੇ] ਹਿ” 
(2:17)। ਜਦਧਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਿ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ 
ਘਮੰਡ ਕਰਿਾ (ਅਿੰਧਦਤ ਹੋਣਾ/ਮਗਿ ਹੋਣਾ) ਸ -ੈਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ, ਜਦਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਘਮੰਡ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ। 

ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 5:1-11 ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇ
ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਹਿ (5:1, 2, 9, 10)। ਧਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ-ਧਮਲਾਪ 
ਹੋ ਸਧਕਆ ਹੈ! 

ਆਇਤ 11 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤ,ੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ-ਧਮਲਾਪ, ਦੀ ਬਜਾਇ, KJV ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ 
“atonement” ਹੈ। ਕਈ  ਾਰ ਪਰਚਾਰਕ “atonement” ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਲਖਦੇ ਹਿ: “at-
one-ment” ਉਹ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਦੋ ਧਮਿੱਤਰ ਜੋ 
ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਹੋ ਗਏ ਸਿ ਹੁਣ ਇਕਮੁਿੱਠ (“at one”) ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਧਬਿਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ “ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ” 
ਇਿੱਕ ਅਚਰਜ ਸਿੱਚਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ, ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਾਲ ਧਮਿੱਤਰਤਾ ਿੰੂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCV ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 10 ਅਤੇ 11 ਦਾ ਇਹ 
ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ੈਰੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਧਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਧਲਆ . . .। ਉਸ ਦੇ [ਧਯਸੂ ਦੇ] ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।” 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪ ਰਿ-ਯੋਿਤਾ (5:12-21)32 
ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮ ਿੇ ਮਿੁਿੱ ਖ-ਜਾਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦੀਆਂ 
ਸਿ-ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦਾ  ੀ। ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ: 
“ਆਦਮ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ ਗੁਆ ਧਲਆ ਸੀ, . . . ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ . . . । ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਆਦਮ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਿੁਕਸਾਿ ਤੋਂ 
ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ।”33 ਰੋਮੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਅਿੱ ਿ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। 

ਜਦ ਧਕ, ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਦੀ, ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੋਜਸ 
ਈ. ਲਾਿੱਰਡ ਇਸ ਿੰੂ “ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ।34 
ਧਰਚਰਡ ਰੋਜ਼ਰਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ “ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਿੰੂ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ਾਲਾ ਮੰਿਦੇ ਹਿ।”35 ਆਇਤ 12 ‘ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਗਲਸ ਜ.ੇ 
ਮੂ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ “ਹਰ ਸ਼ਬਦ—ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਹਰ ਧ ਰਾਮ ਧਚੰਿਹ ! —ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧ  ਾਦ ਭਧਰਆ ਹੈ।”36 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਦੇ  ਚਿ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 
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ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਣ ਪੌਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ, ਉਸਿੇ ਇਿੱਕ  ਾਕ 
ਿੰੂ  ੀ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਜ ੇਂ ਆਇਤ 12 ਦ ੇਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਧ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਧਬਆਿ ਜੋ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਤ 18 ਤਿੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਫਰ, ਉਸਿੇ ਧਕਧਰਆ ਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ।37 ਹੋਰ, 
ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਥੋੜਾ- ਬਹੁਤਾ ਉਦੇਸ਼, ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਸਮਾਿਤਾ 
ਦੀ ਰਚਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕਈ  ਾਰ ਉਸ ਿੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ  ਿੱ ਖਰੇ  ਿੱ ਖਰੇ ਹਿ। 
ਕਈ ਜਗਾ ਾਂ ਤੇ, ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਤੁਲਿਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।38 ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਤਰਕ 
ਇੰਿੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਉਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਦਾ ਧ ਸਥਾਰ 
ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਲਈ ਧਿਸ਼ਚਤ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਧਕ ਧਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਅਸੀਂ “ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰਿਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਦਰੜ ਧਿਸ਼ਧਚਆਂ” ਦੇ ਿਾਲ “ਖਾਲੀ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਭਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”39 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਸੰਪੂਰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਠ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਯੋਗ ਧ ਦ ਾਿ  ੀ ਅਧਜਹੇ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ ਸਧਹਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਕੀ ਆਇਤ 12 ਦੀ “ਮੌਤ” ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਆਤਧਮਕ 
ਮੌਤ, ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਕੀ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ “ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ” 
ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਪਾਪ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ 3:23 ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ? ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ 
ਆਰੰਧਭਕ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਆਖਰਕਾਰ, 5:12-21 ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਕਾਰਿ 
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਲਤ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਿੰੂ ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹ ਇਸ 
ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਪਧਹਲੂਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਲੈਰੀ ਡੀਸਿ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਾਠ “ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪੂਰਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ  ਾਲੇ 
ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ।”40 ਆਓ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਠ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ 
ਧਿਆਿ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਾਰਥਿਾ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ। 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ (5:12-14) 
12ਇਸ ਲਈ ਧਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱੁਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੂੰ ਸਾਰ ਧਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ 

ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੌਤ ਸਿਿਾਂ ਮਿੱੁਖਾਂ ਧਵੱਚ ਫੈਲਰ ਿਈ ਏਸ ਲਈ ਜੋ ਸਿਿਾਂ ਿੇ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 13ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਧਵੱਚ ਹੈਸੀ ਪਰ ਧਜੱਥੇ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ 
ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 14ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ ਸਾ ਤਾਈ ਂਮੌਤ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਿੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਧਜਿਹ ਾਂ ਆਦਮ ਦ ੇਅਪਰਾਿ ਵਰਿਾ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ 
ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਮ ਿਾ ਸੀ। 



75 

ਆਇਤ 12. ਅੰਸ਼ ਧ ਚਲਾ ਧ  ਾਦ ਪਧਹਲੇ ਸ਼ਬਦ: ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ” ਇਸ ਭਾਗ ਿੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਭਾਗ ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਉਹ 
ਸੰਬੰਿ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਹ ਾਲੇ ਿੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਆਇਤ (5:11) ਜਾਂ ਧਪਛਲੇ ਭਾਗ 
(5:1-11) ਿਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਿ। ਹੋਰ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ, ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ, 
ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਪਧਹਲੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ 
ਿੋ  ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਚਲੇ ਪਧਹਲੇ ਦੋ ਧ ਸ਼ੇ “ਸਜ਼ਾ” (1:18-3:20) ਅਤੇ “ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ” (3:21—5:21)। ਉਹ ਧਫਰ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ 5:12-21 ਇਿਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਹੈ। ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਜ਼ਾ ਪਰਗ  ਹੋਈ [ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ] ਧਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਸਜ਼ਾ 
ਧਿਕਧਲਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ [ਧਯਸੂ ਦਾ] ਮੁਫਤ  ਰਦਾਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਧਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਧਿਕਧਲਆ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਿੱਕ ਉਧਚਤ  ਰਣਿ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਰੰਧਭਕ ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕ ਧਕਰਸੋਸ ੋਮ (ਲਗਭਗ 
347-407 ਈਸ ੀ) ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ 12 ਤੋਂ 21 ਆਇਤਾਂ ਜੋ  ਾਪਰ 
ਚੁਿੱ ਧਕਆ ਹੈ ਉਸ ਿਾਲ ਧਕ ੇਂ ਸ ੀਕ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਿ। ਉਸ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਇਿੱ ਕ ਯਹੂਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ—ਇਸ  ਾਰ ਆਪਣੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੇ ਧਕ ਧਯਸੂ 
ਦੀ ਮੌਤ ਿੇ ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਉਪਲਬਿ ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਯੂਿਾਿੀ ( ੇਖੋ 3:22)। ਧਕਰਸੋਸ ੋਮ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਕਹੇ, ‘ਇਿੱਕ ਜਣੇ ਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਕ ੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬਚਾਇਆ 
ਧਗਆ?’ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ‘ਧਕ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਜਣੇ, ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਦੇ ਕਾਰਿ, ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ?’”41 ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਿ ਧਕ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ (ਆਦਮ) ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਿੇ ਤਰਾਸਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ; ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ (ਮਸੀਹ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਧਜਿੱ ਤ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਪਛਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋ  ੀ ਸੰਬੰਿ ਹੋ ੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਬਧਹਸ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਇੱਕ ਮਿੱੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਧਵੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ “ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ” ਆਦਮ ਸੀ (5:14)।42 ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਸੀ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੇ ਮਿਹ ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਖਾਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮ ਿੇ ਉਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3:6)। ਧਫਰ  ੀ, ਆਦਮ, ਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ 
ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ( ੇਖੋ ਅਫਸੀਆਂ 5:23), ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਹ ਠਧਹਧਰਆ। ਫਲ ਿਾ ਖਾਣ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸਿੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 2:15-17)। ਇਸਦ,ੇ ਉਲ , ਆਦਮ 
ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ; ਉਸ ਿੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਿੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ  
(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:14)। 

ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਸੀ ਧਕ “ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆ 
ਕਰ ਧਗਆ।” ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲੇ ਪਾਪ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਤਰਸ ਿੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਸ ਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ (2 ਪਤਰਸ 2:4)। ਤਾਂ 
 ੀ, ਆਦਮ ਦਾ ਅਪਰਾਿ ਿ ੇਂ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਧਜਸਿੰੂ ਅਸੀਂ 
“ਿਰਤੀ” ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। 
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ਦੂਸਰਾ ਿਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਈ। ਯੂਿਾਿੀ 
ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਮੌਤ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ θάνατος (ਥਾਿਾ ੋਸ) ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 
ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 20 ਤੋਂ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 
ਥਾਿਾ ੋਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਧਰਕ ਮੌਤ ਆਤਮਾ (ਜਾਂ ਪਰਾਣ) 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 2:26)। ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹੈ 
(ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2; ਅਫਸੀਆਂ 2:1; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 5:6)। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼  ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ (2 ਥਿੱਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 1:9), ਉਹ 
“ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ” ਹੋ ੇਗੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:6,14)। 

ਅਸੀਂ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ “ਮੌਤ” ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਿ  ਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਲ ਾਂਗੇ ਧਜਸ ਿੰੂ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ—ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ—
ਸਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਦਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ  ਾਲੇ ਰੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਖਾ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾ ੇਗਾ (ਉਤਪਤ 2:17; 
 ੇਖੋ 3:19)—ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਕੀਤਾ (ਉਤਪਤ 5:5)। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆਦਮ 
ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਸਿਿਾਂ ਧਵੱਚ ਫੈਲ ਿਈ। 
LB ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧ ਆਧਖਆ ਹੈ “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ।” 

ਅਿੱਗੇ, “ਮੌਤ” ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਉਸਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
(ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2); ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ  ੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਪਰਗ  ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਿੰੂ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਮੌਤ 
ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ ਧਕਉਂਧਕ ਸਿਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। “ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ” 
ਉਿਹ ਾਂ ਹੀ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ (πάντες ἥμαρτον, ਪੇਂ ੇਸ ਹੇਮਾਰ ਿ) ਤੋਂ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ ਜੋ 3:23 ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ। ਇਹ ਮੰਿਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਭਾ ਿਾ ਦ ੇ
ਿਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਇਤ 12 ਇਿਹ ਾਂ ਲਾਈਿਾਂ “ਦੇ ਿਾਲ ਕੁਿੱ ਝ ਹੋਰ  ੀ 
ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਤਧਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋ ੇਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਗਈਆਂ।43 ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ 
ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ  ੀ ਧਕਉਂਧਕ ਸਭਿਾਂ44 ਿੇ ਧਪਤਾ ਆਦਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਅਿੁਸਰਣ ਕਰਕੇ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ  ਾਕ ਿੰੂ ਜੋ ਉਸਿੇ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ NASB ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਪਾਪ ਕੀਤਾ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸ਼ੈ ਲਗਾ ਕੇ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ। ਹੋਰਿਾਂ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਿੇ ਇਸਿੰੂ ਹੋਰਿਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ASV 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਕ KJV ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 13 ਤੋਂ 
17 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਰੈਕ ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ। ਧਕ ਆਇਤ 12 ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਆਇਤ 
18 ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਆਇਤ 13. ਇਹ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਧਵੱਚ 
ਹੈਸੀ। ਯੂਿਾਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਰਾ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 
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ਪਰਗ  ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 5:14)। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਲਧਖਤ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ 
ਸੀ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ “ਪਾਪ ਜਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ” ਭਾ ੇਂ 
ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਉਸ ਅਣਧਲਧਖਤ ਕਾਿੰੂਿ ਿੰੂ ਤੋੜ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। 

ਆਇਤ 13 ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਜੱਥੇ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। “ਲੇਖਾ” 
ἐλλογέω (ਏਲੋਜੀਓ ) ਹੈ। ਇਹ λογίζομαι (ਲੋਗੀਜ਼ੋਮਾਈ ), ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੈ, ਅਧਿਆਇ 
4 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਧਗਣੀ ਗਈ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ। ਇਸ ਲਈ, HCSB ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 
“ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਿਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਧਕਸੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ” ਸਤਹ ਤੇ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਆਇਤ ਕਧਹ ਰਹੀ ਹੋ ੇ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਲਧਖਤ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਪਾਪੀ ਿਹੀਂ ਧਗਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਜਦ ਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਿਆਿ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਿੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ  ੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਲਧਖਤ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਸੀ-ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਜ ਾਬਦੇਹ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਸਿ (3:9)। ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਪਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਪੋਲੁਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਦਾ ਧ ਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ: “ਧਜਿੱ ਥੇ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ [ਪਰ ਹਰ ਧਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਰਾ ਹੈ—ਇਿੱਕ ਅਣਧਲਧਖਤ ਸ਼ਰਾ]।”45 

ਆਇਤ 14. ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਧਕ ਰਚਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤਿੱ ਕ 
ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਲਧਖਤ ਕਾਿੰੂਿ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ  ੀ ਮਰ ਗਏ ਸਿ: ਧਫਰ ਵੀ 
ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ ਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਿੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਿੂ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਰਤੀਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਿੰੂ ਮਰਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਧਬਆਿ ਸਰੀਧਰਕ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਦੋ ਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਸਾਿੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ: ਹਿੋਕ (ਉਤਪਤ 
5:24) ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਧਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਮਧਰਆ। ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਕੋਈ  ੀ 
ਅਪ ਾਦ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਸਾਰੇ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਲੋਕ ਧਿਜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦਾ 
ਰਾਜ ਧ ਸ਼ -ਧ ਆਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਿੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੌਤ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਤੇ  ੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਿ46 ਦੇ ਸਮਾਿ ਪਾਪ 
ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਆਧਗਆ 
ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਜ ੇਂ ਆਦਮ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ” (NLT)। ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਿਹੀਂ 
ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜ ੇਂ ਆਦਮ ਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ [ਜੇ ਤੂੰ  ਠੀਕ ਕੰਮ ਿਾ 
ਕਰ ਸਧਕਆ]” (ਉਤਪਤ 2:17)।47 ਧਫਰ  ੀ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ—ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਿਾਲ ਮਰ ਗਏ। 

ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤਿੱ ਕ, ਪਾਠ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਧਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਤਸ ੀਰ ਦੀ ਧਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਧਹਲੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਇਆ—ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਸ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ। ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਿੇ “ਅੰਧਤਮ 
ਆਦਮ” ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਪਧਹਲਾ ਆਦਮ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਕਸਮ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 
ਉਹ “ਧਜਸਿੇ ਆਉਣਾ ਸੀ” ਉਹ ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਮਸੀਹ ਸੀ। ਐਿੱਫ਼. ਐਿੱਫ਼. ਬਰੂਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਸਰਫ 
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ਆਦਮ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਦਾ ਚਧਰਿੱਤਰ ਹੈ ਧਜਸਿੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ‘ਪਰਕਾਰ’ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”48 

ਸ਼ਬਦ “ਪਰਕਾਰ” ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ τύπος ( ੂਪੋਸ) ਦਾ ਧਲਪੀਅੰਤਰਣ ਹੈ।  ੂਪੋਸ ਜ਼ੋਰ 
ਿਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।49 ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਆਿੁਧਿਕ ਸਮੇਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਇਿੱ ਕ “ਪਰਕਾਰ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 
ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਧਿਸ਼ਾਿ “ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੁਲਿਾ/ਧਭੰਿ-ਭੇਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ “ਪਰਕਾਰ” ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ “ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ” ਹੈ। 

ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ ਇਿੱਕੋ ਧਜਹੇ ਹਿ। ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ 
ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਛਾਪ ਇਕੋ ਧਜਹੇ ਹਿ, ਕੁਿੱ ਝ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ  ੀ 
ਧਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਿ। ਦੋ ਾਂ ਿੰੂ “ਧਸਰ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਆਦਮ ਮਿੁਿੱ ਖੀ 
ਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਸਰੀਧਰਕ ਧਸਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ, ਕਲੀਧਸਆ ਦਾ 
ਆਤਧਮਕ ਧਸਰ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:15)। ਦੋ ਾਂ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 
ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ: ਬਗੀਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ‘ਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮੌਤ। 

ਜਦ ਧਕ, ਹੋਰ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ ਇਿੱਕੋ 
ਧਜਹੇ ਿਹੀਂ ਹਿ; ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਉਲ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਮੋਹਰ 
ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਉਲ  ਧਚੰਿਹ  ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਲਈ  ੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। 

 ੁਪੋਸ  ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਧਕਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ “ਉਦਾਹਰਣ,” “ਿਮੂਿਾ” (NIV), “ਰੂਪ” (KJV), “ਪੂਰ  ਸੰਕੇਤ” ( ੇਖੋ NEB)। 
ਯੂਜੀਿ ਪੀ ਰਸਿ ਿੇ ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਧ ਆਧਖਆ/ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਧਲਖੀ: “ਆਦਮ, 
ਧਜਸਿੇ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ, . . . ਅਿੱਗੇ ਉਸ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਇਸ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢੇਗਾ” (MSG)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ 1ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਲਿਾ/ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
ਪੁਿਰ-ਉੱਥਾਿ ਦਾ ਅਧਿਆਇ: 

ਜਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੀ ਧਕਆਮਤ  ੀ ਹੋਈ। 
ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਆਦਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਭੇ ਮਰਦੇ ਹਿ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਭੇ ਜੁਆਏ ਜਾਣਗ ੇ
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:21, 22)। 

ਇਉਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ  ੀ ਹੈ, “ਜੋ ਪਧਹਲਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਿ ਹੋਇਆ,” 
ਛੇਕੜਲਾ ਆਦਮ ਜੀ ਿ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:45)। 

ਪਧਹਲਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਧਮਿੱ  ੀ ਦਾ ਬਧਣਆ। ਦੂਜਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਸੁਰਗੋਂ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:47)। 
ਅਤੇ ਧਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸਾਂ ਧਮਿੱ  ੀ  ਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿਾਧਰਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਰਗ  ਾਲੇ ਦਾ  ੀ 
ਸਰੂਪ ਿਾਰਾਂਗੇ। (1ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:49)। 
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ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧਹਲੇ ਆਦਮ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਹੈ ਜੋ ਮਰਿ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਸਿ, ਜਦਧਕ “ਅੰਧਤਮ ਆਦਮ” (ਮਸੀਹ) ਆਤਧਮਕ 
ਪਧਰ ਾਰ (ਕਲੀਧਸਆ) ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਿ ਦੇ ਲਈ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਿ। 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਧਵਚਕਾਰ ਧਿੂੰ ਿਤਾ (5:15-17) 
15ਪਰ ਇਉਂ ਿਹੀਂ ਿਈ ਧਜਹਾ ਅਪਰਾਿ ਹੋਇਆ ਧਤਹੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ 

ਧਕਉਂਧਕ ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਿਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਧਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੱੁਖ ਅਰਥਾਤ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਿ 
ਸੀ ਬਹੁਧਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਫ਼ਰ ਪਰਿਟ ਹੋਈ। 16ਅਤੇ ਧਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਿ ਵਾਲੇ 
ਦ ੇਕਾਰਿ ਫਲ ਹੋਇਆ ਧਤਵੇਂ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਿਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ 
ਧਿਆਉਂ ਿੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਲਆਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਅਪਰਾਿਾਂ ਤੋਂ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਧਲਆਂਦਾ। 17ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦ ੇਅਪਰਾਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ 
ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਿੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿੀਕ ਓਹ ਲੋਕ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਰਮ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਫ਼ਰ ਧਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਜੀਵਿ ਧਵੱਚ 
ਰਾਜ ਕਰਿਿੇ। 

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸੇ ਧਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ 
ਇਿੱਕੋ ਧਜਹੇ ਧਕ ੇਂ ਹਿ, ਪਰ ਉਸਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਉਹ ਧਕ ੇਂ ਧਭੰਿ ਹਿ। 5:15-
17 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਕਸਰ ਉਲ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਜ ੇਂ “ ਾਂਗ ਿਹੀਂ,” “ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿ ਕੇ” ਅਤੇ “ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ—ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਆਦਮ “ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਸੀ”—ਤਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਡਰ ਸੀ ਧਕ ਅਧਜਹਾ 
ਿਾ ਹੋ ੇ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਧਕ ਦੋ ੇਂ ਹਰ ਪਿੱ ਖੋਂ ਇਕੋ ਧਜਹੇ ਹਿ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਸਿੇ ਛੇਤੀ ਿਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਲਿਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ: ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ 
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਿ ‘ਤ।ੇ ਪਧਹਲਾ ਸ ੈ-ਸੰਤੁਸ਼ ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦਧਕ ਦੂਸਰਾ ਸ ੈ-
ਇਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 

ਆਇਤ 15. ਪੌਲੁਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਿਹੀਂ ਿਈ ਧਜਹਾ ਅਪਰਾਿ ਹੋਇਆ 
ਧਤਹੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਿਹੀਂ। “ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼” ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ χάρισμα (ਕੈਧਰਜ਼ਮਾ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ “ਦਯਾ” (χάρις, ਚੈਧਰਸ) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ 
ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ, ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ 
 ਾਲੇ ਿੇ ਕਮਾਈ ਿਹੀਂ ਹੈ। “ਅਪਰਾਿ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, παράπτωμα (ਪਾਰਾਪ ੋਮਾ), 
“ਧਕਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਭ ਕ ਜਾਣ” ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 
ਇਹ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਉਲੰਘਣ,” “ਅਪਰਾਿ,” ਜਾਂ “ਅਿਰਮ”।50 ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਤਿੱ ਥ ਤੇ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਰਦਾਿ (ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ) ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ 
“ ਾਂਗ ਿਹੀਂ ” ਸੀ। NEB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਯਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ 
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ਸਾਰੇ ਅਿੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। 

ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ [ਆਦਮ] ਅਪਰਾਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਿਏ। “ਬਹੁਤ ਲੋਕ” ਦੇ 
ਲਈ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ (πολύς, ਪੋਲੁਸ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਕ  ਿੱ ਡੀ ਧਗਣਤੀ”। ਧਕੰਿੀ  ਿੱ ਡੀ 
ਧਗਣਤੀ ਇਹ ਪਰਸੰਗ ਤੇ ਧਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, “ਬਹੁਤ ਲੋਕ” “ਸਭ” ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ (5:18)। ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੇ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਿ। “ਕੁਦਰਤੀ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਮ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ” (Phillips)। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਿਤੀਜਾ ਸੀ ਧਕ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ 
ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਿੱ ਖ ਭਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਿਾਲ ਦੁਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਧਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੱੁਖ 
ਅਰਥਾਤ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸੀ ਬਹੁਧਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਫ਼ਰ 
ਪਰਿਟ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ ਰਦਾਿ” ਧਯਸੂ ਿੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਿੰੂ ਉਲ  
ਧਦਿੱ ਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ (“ਅਿੇਕ”) ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ (ਯੂਹੰਿਾ 5:28, 29)। ਜਦ 
ਧਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ ਰਦਾਿ” ਿੇ ਉਸ “ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ” ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਸਰਫ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੇ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਿਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ  ੀ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗ ੇ 
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:44)। ਇਸ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕ,ੇ ਿਰਮੀ ਲੋਕ “ਅਿੰਤ ਜੀ ਿ ਦੇ  ਾਰਸ ਹੋਣਗੇ” 
(ਮਿੱਤੀ 19:29)। ਹੋਰ  ੀ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਧਫਰਦੌਸ ਦੇ  ਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਿਾਲੋਂ 
ਧਕਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪਧਹਲਾਂ ਆਦਮ ਿੇ ਗੁਆ ਧਲਆ ਸੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21; 22)। 
“ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ‘ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ’ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ।”51 

ਇਹ ਸਭ ਦਯਾ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਸਿ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ 
ਉਸ ਿੰੂ  ਾਪਸ ਧਲਆ ੇ ਜੋ ਆਦਮ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ . . . ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ  ਰਦਾਿ . . . ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ” (ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਦਯਾ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚੈਧਰਸ (ਦੋ  ਾਰ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ) ਹੈ, 
“ ਰਦਾਿ” ਕੈਧਰਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਸੇ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ, ਪਰ 
δωρεά (ਡੋਧਰਆ) ਤੋਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਿ ਤਾਂ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਗਲਤੀ ਿਾ ਕਰ ਸਕੀਏ: ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉੁਹ ਇਿੱ ਕ  ਰਦਾਿ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਗ ਾ ਾ। 

ਆਇਤ 16. ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਹੋਰ ਧਭੰਿਤਾ 
ਿੰੂ ਧ ਕਸਤ ਕੀਤਾ: ਵਰਦਾਿ52 [ਧਯਸੂ ਦਾ] ਉਸ [ਿਤੀਜੇ] ਵਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਧਜਸ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ [ਆਦਮ]। ਰਸੂਲ ਿੇ ਧਫਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ  ਿੱਲ 
ਧਿਆਿ ਦ ਾਇਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੇ ਉਸ ਤੋਂ “ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ” ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਦਮ 
ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਪਰਭਾ ਹੀਣ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਧਕਉਂਧਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਿ [ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ] ਦੇ ਕਾਰਿ 
ਧਿਆਂ ਆਇਆ ਧਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਜ ੇਂ ਉਸਿੇ ਅਕਸਰ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਧਿਆਂ” κρίμα 
(ਕਧਰਮਾ) ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਫੈਸਲਾ” (ਮੈਿੱਕਕੋਰਡ) ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਧਿਆਂ” ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ 
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κατάκριμα (ਕੈ ਾਕਧਰਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਧਰਮਾ) ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ “ਸਜ਼ਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਘੋਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕੈ ਾਕਧਰਮਾ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਿੁਿੱ ਖਤਾ ਤੇ ਆਈ ਸਾਰੀ 
ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।53 ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਪ ਉਿਹ ਾਂ ਸਭਿਾਂ-ਆਦਮੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ 
ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਧਣਆ ਜੋ ਕਦੀ  ੀ ਧਜੰਦਾ ਰਹੇ ਹਿ!54 

ਪਰ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੌਲੁਸ ਜਾਰੀ ਧਰਹਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦਾਿ [ਕੈਧਰਜ਼ਮਾ] ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਿਾਂ 
ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਧਜਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਧਿਿੱਕਧਲਆ। 
 ਾਕ “ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਿਾਂ” ਤੋਂ ਭਾ  ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਿ ਇੰਿਾ ਧਭਆਿਕ ਸੀ ਧਕ 
ਇਸ ਿੇ ਸਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਿੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਿਾਂ” ਦੀ  ਿੱ ਡੀ 
ਧਭਆਿਕਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ: ਪਧਹਲੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਿ। ਲਾਰਡ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਕੋਈ  ੀ ਮਿੁਿੱ ਖ [ਪਾਪ ਦੀ] ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਕਲਪਿਾ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜੀ ਿ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ 
ਹੋ ੇਗੀ?”55 

ਉਸ “ਇਿੱਕ ਜੀ ਿ” ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਜੀ ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜੰਦਾ ਰਹੇ 
ਸਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਸਿੱਤ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਧਦਓ—ਅਤੇ ਪਧਰਣਾਮ 
ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਿ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ  ਰਦਾਿ ਧਸਰਫ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਅਸਰ ਿੰੂ ਹੀ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਿਹ ਾਂ “ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਿਾਂ” 
ਦੇ ਅਸਰ ਿੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਸ਼ ੀ ਸੀ। ਉਸਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮੁਫ਼ਤ  ਰਦਾਿ 
“ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਿੇ ਕਾਿੰੂਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ। NEB ਧ ਿੱ ਚ “ਦਯਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ . . . ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ  ਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ” 
ਹੈ। ਹੋਰਿਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਿ ਤੇ 
ਸੁਣਾਇਆ ਧਗਆ ਫੈਸਲਾ  ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ  ੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9:27); 
ਪਰ, ਧਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੌਤ ਸਥਾਈ ਸਧਥਤੀ ਿਹੀਂ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 5:28, 29)। ਇਹ ਆਤਧਮਕ 
ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਧਜਸਿੰੂ  ਾਕ “ਧਕਤੇ 
 ਿੱ ਿ ਕੇ” ਦੁਆਰਾ ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ” 
(δικαίωμα, ਧਡਕਾਈਓਮਾ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰਮੀ ਧਗਧਣਆ 
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਡਕਾਈਓਮਾ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਦਾਿ ਦੇ ਆਤਧਮਕ ਲਾਭ 
 ੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਿ।56 ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਿ ਦੀ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, 
“ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਿ  ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਅਣਧਗਣਤ 
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਜੀ ਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਕਹੇ ਪਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਧਗਣਤ 
ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”57 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਧਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਦੇ ਆਤਧਮਕ ਪਰਭਾ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਿੇ 



82 

ਰਾਜ ਕੀਤਾ ( ੇਖੋ 5:14 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ)। NEB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਮੌਤ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ।” ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਤੁਲਿਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਵਿੀਕ ਓਹ ਲੋਕ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿ ੂੰ  ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਫ਼ਰ ਧਮਲੀ ਹੈ ਉਸ 
ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਿ ਧਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਿਿੇ। 

ਤੁਲਿਾ ਦੇ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  ਧਤੰਿ ਧਬੰਦੂ ਆਇਤ 17 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗ  ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਪਧਹਲਾ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਤੋਂ “ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ” ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ 
“ ਾਫ਼ਰ” (περισσεία, ਪੇਰੀਸੀਆ) ਿਾਲ ਹੋਰ  ਿੀਕ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ “ਧਕਤੇ 
 ਿੱ ਿ ਕ”ੇ ਪਧਰਣਾਮ ਿੰੂ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ [ਡੋਧਰਆ]” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਧ ਅਕਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਿਾਰਧਮਕਤਾ” (δικαιοσύνη, ਡੀਕਾਈਓਸੁਿ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ” ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਠੀਕ ਧਗਣੇ ਜਾਣ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੀ ਤੁਲਿਾ ਿੰੂ ਅਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੇ 
ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਿਹੀਂ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਾ ਪ ੇਗਾ। (ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਧਸਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 
ਧਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਜ਼ੰਦਾ ਹੋਣਗੇ; 1 ਥਿੱਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 4:15-17)। ਜਦ ਧਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਧਰਣਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਚੋਣ ਹੈ: ਿਰਮੀ 
ਧਗਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਧਲਆ “ਉਹ ਜੋ ਦਯਾ ਦੀ 
ਭਰਪੂਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
ਧਕਸੇ  ੀ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਸਰਫ ਉਹੀ 
ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਰਦਾਿ ਿੰੂ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ” ਸ ੀਕਾਰ 
(“ਪਰਾਪਤ”) ਕਰਦੇ ਹਿ (ਰੋਮੀਆਂ 1:5; 16:26) ਉਹੀ ਉਸ  ਰਦਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਿੰੂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਤੁਲਿਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਧਬੰਦੂ ਅਕਾਲਪਧਿਕ ਹੈ। ਆਇਤ 17 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਿ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ  ਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਪੜਹਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਿ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ “ਜੀ ਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਿਗੇ।” ਗੁਲਾਮ (ਪਾਪੀ) ਸ਼ਾਸਕ (ਮੌਤ) ਦੇ ਿਾਲ  ਪਾਰਕ ਸਥਾਿਾਂ ਤੇ! 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸੇ, ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ “ਰਾਜ” 
ਕਰਦੇ ਹਿ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:6; 5:10) ਅਤੇ ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱ ਕ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਰਾਜ 
ਕਰਿਗੇ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:12)। “ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ” ਰਾਜ ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੰੂ ਧਯਸੂ 
ਦੇ ਇਸ ਕਥਿ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਜੀਉਣ 
ਧਮਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਧਮਲੇ” (ਯੂਹੰਿਾ 10:10)। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਹੁਣ “ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ” ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 6:4) ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਧਦਿ ਅਸੀਂ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ “ਅਿੰਤ ਜੀ ਿ” ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ 
(ਰੋਮੀਆਂ 6:23; ਤੀਤੁਸ 1:2)। 

ਧਫਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ (ਆਦਮ) ਦੁਿੱ ਖ ਿੰੂ 
ਧਲਆਇਆ, ਜਦ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ (ਮਸੀਹ) ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ: “ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਿੱਕ ਦੇ 
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ਅਪਰਾਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਿੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਿੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ  ਿੀਕ ਓਹ ਲੋਕ ਧਜਿਹ ਾਂ 
ਿੰੂ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼  ਾਫ਼ਰ ਧਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇਿੱਕ ਅਰਥਾਤ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਿਗੇ।” 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਲਿਾ (5:18-21) 
18ਉਪਰੂੰ ਤ ਧਜਵੇਂ ਇੱਕ ਦ ੇਅਪਰਾਿ ਦ ੇਕਾਰਿ ਸਿਿਾਂ ਮਿੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਿਾ ਧਤਵੇਂ 

ਹੀ ਿਰਮ ਦ ੇਇੱਕ ਕੂੰ ਮ ਦ ੇਕਾਰਿ ਸਿਿਾਂ ਮਿੱੁਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਧਮਧਲਆ। 
19ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੱੁਖ ਦੀ ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਧਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਿੇ। 20ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਾ ਿੀ ਆਈ ਿਈ ਅਪਰਾਿ ਬਾਹਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਧਜੱਥੇ ਪਾਪ 
ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਕਰਪਾ ਅੱਤ ਵਿੀਕ ਹੋਈ। 21ਇਸ ਲਈ ਧਕ ਧਜਵੇਂ ਪਾਪ ਿੇ 
ਮੌਤ ਿਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਧਤਵੇਂ ਧਕਰਪਾ ਿੀ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ 
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਿ ਦ ੇਲਈ ਿਰਮ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇ। 

ਇਸ  ਚਿ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਭਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ (5:15-17) ਉਹ ਆਦਮ 
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਧ ਚਲੀ ਧਭੰਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸੀ: ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ 
ਅਪਰਾਿ  ਰਗੀ ਿਹੀਂ ਹੈ (5:15)। ਇਸ ਭਾਗ (5:18-21) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ 
ਆਦਮ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਤੁਲਿਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਿੱਕ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਤੁਲਿਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ 
ਹਿ: “ਉਪਰੰਤ ਧਜ ੇਂ . . . ਧਤ ੇਂ ਹੀ” (5:18); “ਧਕਉਂਧਕ ਧਜ ੇਂ . . . ਧਤ ੇਂ ਹੀ” (5:19); 
“ਇਸ ਲਈ . . . ਧਤ ੇਂ” (5:21)। ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ 
ਗਿੱ ਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਰਾਬਰ ਸਿ—ਜਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਤੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਿੱਕੋ ਧਜਹੇ ਸਿ। 

ਆਇਤ 18. ਧਜ ੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਕ ਿੰੂ ਖਤਮ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਇਸ ਲਈ ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲਰ 
ਗਈ ਏਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ—।” ਭਾ ੇਂ ਉਸ ਿੇ ਇਸ  ਾਕ ਿੰੂ ਅਿੂਰਾ ਛਿੱ ਡ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਦੇ ਪਦ ਧਚੰਿਹ  ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਆਇਤ 18 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਤੋਂ ਆਇਤ 12 ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਿਾਇਆ: ਉਪਰੂੰ ਤ ਧਜਵੇਂ ਇੱਕ 
ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਿਿਾਂ ਮਿੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਿਾ ਧਤਵੇਂ ਹੀ ਿਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੂੰ ਮ ਦੇ 
ਕਾਰਿ ਸਿਿਾਂ ਮਿੱੁਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਧਮਧਲਆ। “ਇਿੱਕ ਅਪਰਾਿ” ਉਹ ਸੀ ਜੋ 
ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਿ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਧਕ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ” ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। 

ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਆਇਤ 18 ਿੰੂ “ਸਰ —ਮੁਕਤੀ ਾਦ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ-ਭਾ , ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਧਕ ਸਭ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰਿਾਂ 
ਸਥਾਿਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਧਥਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਾਰਣ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੋਂ ਉਲ  ਹੈ (2:5-9; ਮਿੱਤੀ 
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7:13, 14; 25:41, 46)। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਸਰ -ਮੁਕਤੀ ਾਦ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਸਮੁਿੱਚੇ ਹ ਾਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦਾ ਅਪਰਾਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਤੇ ਪਰੀਧਖਆ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਧ ਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 
ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ ਾਦ ਚਿੱ ਖਣ ਦੀ “ਸਜ਼ਾ” ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਯਸੂ ਦੇ “ਇਿੱਕ 
ਕੰਮ” ਿਾਲ ਰਿੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਧਜਿੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (8:11, 13, 35-39)। 

ਕੀ “ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਅਤੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਧਮਕ ਖੇਤਰ 
ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਤ 18 ਿੰੂ ਸ਼ਰਤਬੰਦ ਕਥਿ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਬਆਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ ਪਰ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਿੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੜਹਿਾ ਹੋ ੇਗਾ: “ਇਸ ਲਈ 
ਧਫਰ ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ [ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਿ] ਸਜ਼ਾ 
ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ [ਜੋ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ] ਦੇ ਲਈ ਿਤੀਜਾ ਜੀ ਿ ਦੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”58 

ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ 18 ਆਇਤ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਸਪਿੱ ਸ਼  
ਹੈ: ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੋ ਧਜਹੇ ਸਿ ਉਹ ਹੈ 
ਧਕ ਦੋ ਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਧ ਸ਼ -ਧ ਆਪੀ ਸਿ। 

ਆਇਤ 19. ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਧਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਧਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਿ 
ਉਹ ਉਸ ਤਿੱ ਥ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਦੋ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਿਣ ਜਾਂ ਿਾ ਮੰਿਣ ਦੇ ਧ ਕਲਪ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਿ: 
ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਿੱੁਖ ਦੀ ਅਣਅਧਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ [ਸਭ] 
ਪਾਪੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ, ਧਤਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਵੀ ਬਹੁਤ [ਸਭ] 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਿੇ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਅਦਿ ਦੇ ਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਅਤੇ ਆਦਮ ਿੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ ਿੰੂ ਚੁਧਣਆ। ਗਤਸਮਿੀ ਦੇ ਬਾਗ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਧਯਸੂ ਕੋਲ  ੀ ਧਮਲਦੀ—ਜੁਲਦੀ ਚੋਣ ਸੀ; ਪਰ ਧਜਿੱ ਥੇ ਆਦਮ ਿੇ ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਇਹ 
ਧਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇ,” ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇ” (ਮਿੱਤੀ 26:42; 
KJV)।59 ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਮੰਿ ਲੈਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤ ੇਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

ਅਤੇ ਉਹ ਭਾ ੇਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੀ ਪਰ ਧਜਹੜੇ ਉਹ ਿੇ ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਉਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਸਿੱ ਖੀ। 
ਅਤੇ ਉਹ ਧਸਿੱ ਿ ਹੋ ਕੇ ਓਹਿਾਂ ਸਭਿਾਂ ਦੀ ਧਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਹਿ ਸਦਾ ਦੀ 
ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੋਇਆ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 5:8, 9)। 
 
ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗ  ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਿੀਧ ਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ 
ਤਾਈ ਂਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈ ਂਆਧਗਆਕਾਰ ਬਧਣਆ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:8)। 

ਆਇਤ 19 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਿਚੋੜ 
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ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਪਾਪੀ ਧਗਣੇ ਗਏ।” ਇਸ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਿ ਤਰੀਕਾ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਹਰ ਧਕਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। 
ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਿੰੂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇ ੇਂ ਹੈ 
ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

“ਤਾਂ  ੀ,” ਧਯਸੂ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।” 
ਧਫਰ, ਜ਼ੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈ। ਥੌਮਸ ਿੇ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਦੀ 
ਸਮੀਧਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਬਣੇ [ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧਕਸੇ ਗਲਤੀ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ], ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਧਤਆਂ ਿੰੂ ਿਰਮੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ [ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ]”60 

ਆਇਤ 19 ਿੰੂ ਸ਼ਰਤ  ਾਲਾ ਕਥਿ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ 
ਧਬਆਿ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਮਧਝਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਧਕਉਂਧਕ ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ [ਜਦੋਂ ਉਹ  ੀ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ] ਸਿ, ਧਤ ੇਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ [ਜਦੋਂ ਉਹ  ੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਿ]।” 

ਆਇਤ 20. ਪੌਲੁਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਚੇਤ ਸੀ ਧਕ ਜੋ ਉਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੀ ਜ ਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਿੇ ਯਹੂਦੀ 
ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਸੰਭ  ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਿੰੂ ਰੋਧਕਆ: “ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਸ਼ਰਾ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਰੋਿੀ ਪਧਰਸਧਥਤੀਆਂ ਿੰੂ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਸੁਿਾਰ 
ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ?” ਇਸ ਦੇ ਜ ਾਬ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ “ਿਹੀਂ!” ਸੀ। 

ਰਸੂਲ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਾ61 ਿੀ ਆਈ ਿਈ ਅਪਰਾਿ ਬਾਹਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਧਬਆਿ ਤੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਪਰਧਤਧਕਧਰਆ ਕਰੇ: “ਿਹੀਂ, ਿਹੀਂ, 
ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਿੰੂ  ਿਾਉਣਾ ਸੀ, ਿਾ ਧਕ ਅਪਰਾਿ ਿੰੂ”—ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ 
ਹੋ ੇਗਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ 
“[ਸ਼ਰਾ] ਿੰੂ [ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਾਲ ਕੀਤੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ] ਜੋਧੜਆ ਧਗਆ ਸੀ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:19)। 
NASB ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਹੈ “ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ”: 
“[ਅਪਰਾਿਾਂ] ਿੰੂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ।” ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, ਧਜਸ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ।ੇ 

ਧਫਰ  ੀ, ਸ਼ਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਿੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਘਿੱ   ਕਰਿ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਪ ਿੰੂ  ਿਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਿ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। AB ਿੇ ਆਪਣੀ ਧ ਸਤਰਤ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਹਿ: “ਪਰ ਧਫਰ, [ਧਸਰਫ] ਦੋਸ਼ ਿੰੂ  ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਆ ਗਈ 
ਧਜਸ ਿੇ [ਦੋਸ਼ ਿੰੂ ਹੋਰ  ੀ ਸਪਿੱਸ਼  ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਧ ਰੋਿੀ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ]।” 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਿੇ ਸਧਥਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਿਹੀਂ 
ਧਲਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਿੰੂ ਹੋਰ  ੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ 
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ਦਾ “ਪਾਪ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਹੀਂ ਸੀ (ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 
ਸੀ)। ਿਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਸੀ (ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਸੀ)।”62 ਬਰੂਸ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ “ਇਿੱਕ ਅਮਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ,” ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ 
ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮਹਿੱਤ  ਿਹੀਂ ਹੈ।63 

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਿੰੂ  ਿਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਧਬਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਹੋਇਆ: 
ਪਰ ਧਜੱਥੇ ਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਕਰਪਾ ਅੱਤ ਵਿੀਕ ਹੋਈ। ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ 
ਧ ਸ਼ੇ ਦੀ ਰਚਿਾ ਦੇ ਲਈ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ  ਰਧਤਆ। “ਬਾਹਲਾ” ਸ਼ਬਦ 
πλεονάζω (ਪਲੀਓਿਾਜ਼ੋ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। “ਅਿੱਤ  ਿੀਕ” ਸ਼ਬਦ ὑπερπερισσεύω 

(ਧਹਯੂਪਰਪਰੀਸੇਊ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੇਤਰ περισσεύω (ਪੇਰੀਸਸੇਓ, “ਅਿੱਤ”) ਿੰੂ 
ਪਰਚੰਡ ਅਗੇਤਰ ὑπερ (ਧਹਯੂਪਰ) ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਿੰੂ “hyper 
( ਿੀਕ)” ਸ਼ਬਦ ਧਮਲਦਾ ਹੈ; ਧਜਸ ਦਾ ਲਾਤੀਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਾਿਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ super 
(ਅਿੱਤ)। ਆਇਤ 20 ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪਰ 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਾਪ  ਿੀਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਿੱ ਤ- ਿੀਕ ਹੋਈ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਕਰਪਾ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਿੰੂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਿਪ ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। Phillips ਿੇ ਇਹ ਧ ਆਧਖਆ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ: “ਭਾ ੇਂ, ਪਾਪ ਿੰੂ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 
ਗਧਹਰਾ ਧ ਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਤਾਂ 
 ੀ ਧ ਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਹੈ!” 

ਆਇਤ 21. ਆਇਤ 20 ਧ ਿੱ ਚ “ਪਾਪ” ਅਤੇ “ਧਕਰਪਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਲੜੀ ਤੇ—ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੁਲਿਾ 
ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਇਤ 21 ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਕ ਧਜਵੇਂ ਪਾਪ ਿੇ ਮੌਤ ਿਾਲ ਰਾਜ 
ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮੌਤ ਿੰੂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ (5:14, 
17)। ਹੁਣ ਉਸ ਿੇ ਤਸ ੀਰ ਿੰੂ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਿੰੂ ਕਾਬੂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। NCV ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਿੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 

ਤਾਂ  ੀ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ: 
ਧਤਵੇਂ ਧਕਰਪਾ ਿੀ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਿ ਦੇ ਲਈ 
ਿਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਧਕਰਪਾ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੂਰਾ ਪਰੇਮ ਿੜਕੇ ਿੰੂ ਹ ਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਿਾ 4:18)। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਇਹ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਧਸਰਫ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ 
ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ NIRV ਆਇਤ ਦੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, “ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਕਰਪਾ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿਾਲ ਸਹੀ ਹਿ।” 
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ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਧਚਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ “ਧਕਤੇ  ਿੀਕ” ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼  ਿੱਲ ਮੁਧੜਆ: ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਵਿ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਲੀ “ਜੀ ਿ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਿੰਤ 
ਜੀ ਿ” ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 21:22, 23; 22:3-5)। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਇਹ ਧਸਰਫ 
“ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ” ਹੀ ਸੰਭ  ਹੈ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਿਕਤਾ 
ਪਰਯੋਿ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ (5:1-11) 

5:1-11 ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਿੰਦ ਦਾ 
ਕਾਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ,  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਧ ਿੱ ਖਕਾਲ ਦੇ ਲਈ 
ਬਰਕਤਾਂ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹੈ: 

ਭੂਤਕਾਲ: ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਧਮਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ! 
 ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ: ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਧ ਿੱ ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ! 
ਭਧ ਿੱ ਖਕਾਲ: ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ!  

ਇਿਹ ਾਂ ਮਹਾਿ ਬਰਕਤਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਮਸੀਹ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਾਂ ਜੀਵਿ (5:1-11) 
5:1-11 ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਹੰੁਚ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ,” ਇਿਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ: ਿ ੇਂ ਫਾਇਦੇ (5:1, 2); ਇਿੱਕ ਿ ਾਂ ਰ ਿੱਈਆ (5:3-5); ਅਤੇ ਿ ਾਂ ਭਰੋਸਾ 
(5:5-11)। 

ਸਾਡੇ ਬੱਧਚਆਂ ਿ ੂੰ  ਧਸਖਾਉਣਾ (5:1-8) 
ਪੌਲੁਸ 5:1-8 ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ  ੰਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਿੇ 

ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਇਿੱਕ ਧਜਸ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਿੰੂ  ੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ 
ਸਚਾਈਆਂ ਿੰੂ ਜਾਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਮਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਅੰਧਕਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਧਤੰਿ ਸਿੱਚਾਈਆਂ 
ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ ਧਸਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪਧਹਲਾ, ਸਿੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (5:1, 2)। “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਧ ਸ਼ -ਪਿੱਿਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਜਿੰੂਿ ਹੈ,”64 ਪਰ ਕਈ 
ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿੰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਿ। ਕਈ  ਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਪਿੱਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਪਾਪ 
ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਗੜਬੜ ਧਸਿਾਂਤ ਹੈ, ਿਾ ਧਕ ਅਪ ਾਦ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜੀ ਿ 
ਦੀਆਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਧਕ ਸਿੱਚੀ 
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ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਧਮਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। 
ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਧਕ ਕੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਸਾਿੰੂ ਧਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ  

ਕੌੜਾ (5:3-5)। ਮੁਸੀਬਤ ਅ ਲ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 16:33; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 14:22;  
2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:12)। ਕਦੀ ਿਾ ਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ 
ਪਰਧਖਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਜੀ ਿ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਕ ੇਂ ਧਤਆਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 5:3-5 ਦੀਆਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਣ ਤੋਂ  ਿੀਆ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਤੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਮਹਾਿ ਅੰਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਹੈ ( ੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:2, 3; 1 ਪਤਰਸ 1:6, 7)। ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ ਇਹ ਜਾਿਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਪਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਾਲ ਪਰੀਧਖਆ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ, ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਿਾ ਧਕ ਕੌੜਾ! 

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਜ ਾਿ ਧਬਰਧ ਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਈਪਰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਗ ਰਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸੇ ਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਸਧਥਰ ਧਸਆਸੀ ਹਾਲਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਧਚੰਧਤਤ ਧਪਤਾ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਧਸਰਫ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤਾਰ ਭੇਜੀ: 
“ਦੂਸਰਾ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਚਾਰ, ਅਿੱਠ ਅਤੇ ਿੌ।” ਜ ਾਿ ਰਾਜਦੂਤ ਿੇ ਉਸ ਹ ਾਲੇ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ: 
“ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਧਸਓਂ ਕਸ਼  ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਧਮਿੱ ਿੇ ਿਹੀਂ ਗਏ, ਦੁਧਬਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ 
ਿਹੀਂ। ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਿਹੀਂ ਛਿੱ ਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਿਾਸ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ” 
(2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:8, 9)। ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਮਿ ਿੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ ਾਿ ਆਦਮੀ 
ਿੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਕੇਬਲ  ਾਪਸ ਭੇਧਜਆ: “ਰੋਮੀਆਂ ਪੰਜ, ਧਤੰਿ ਅਤੇ ਚਾਰ।” 
ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱਸਾ ਹੈ: “ਧਿਰਾ ਇਹੋ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਬਪਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ 
ਅਭਮਾਿ ਕਰੀਏ ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਧਬਪਤਾ ਿੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 
ਿੀਰਜ ਧਦਰੜਹਤਾ ਅਤੇ ਧਦਰੜਹਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ” (5:3, 4)।65 

ਤੀਸਰਾ, ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ੇ, ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਅਚਰਜ ਸਿੱਚਾਈ ਿੰੂ ਫੜੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (5:5-8)। ਹਰ ਕੋਈ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਇਹ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ “ਕਾਿਾਫੂਸੀ  ੈਸ ” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, “ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਚਪਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਪਾਧਹਜ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਿੌਜ ਾਿ ਲੜਕੀ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਧਕ ਧਕਸੇ ਦਾ  ੀ ਉਸਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਿਾ ਸੰਭ  ਿਹੀਂ 
ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਧਪਕਾ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿਾਰਿ ਸੁਣ ਾਈ  ੈਸ  ਧਦਿੱ ਤਾ। 
ਇਿੱ ਕ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜਦਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਿੱ ਝ 
ਸ਼ਬਦ ਫੁਸਫੁਸਾਏਗੀ। ਧਫਰ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਧਕ 
ਉਸਿੇ ਕੀ ਫੁਸਫੁਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ  ਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ 
ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿ ਲਿੱ ਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੋ 
ਅਧਿਆਧਪਕਾ ਿੇ ਕਹੀ: “ਕਾਸ਼ ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਛੋ ੀ ਬੇ ੀ ਹੰੁਦੀ।” ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਿੇ 
ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਸਿੱਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।66 

ਧਿਚੋੜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਕਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਧ ਰਾਸਤ ਛਿੱ ਡਾਂਗੇ? ਕੁਿੱ ਝ 
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ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧ ਰਾਸਤ ਜੋ ਉਹ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਿ ਉਹ “ ਸਤੂਆਂ” ਿਹੀਂ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਮੈਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਜਿਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ 
ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਧਰ ਾਰ ਿੰੂ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਰਿ  ਾਲੇ 
ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹਾਂ, “ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ [ਜਾਂ ਧਪਤਾ ਜੀ] ਦਾ 
 ਰਣਿ ਧਕ ੇਂ ਕਰੋਗੇ?” ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ “ਈਮਾਿਦਾਰ,” “ਿੀਰਜ ਾਿ,” ਅਤੇ “ਧਪਆਰ 
ਕਰਿ  ਾਲੇ” ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ  ੀ ਿਹੀਂ ਸੁਧਣਆ ਧਕ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ “ਅਮੀਰ” ਜਾਂ 
“ਕਾਮਯਾਬ”  ਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧ ਰਾਸਤ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ 5:1-8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ 
 ਾਲੀਆਂ ਧਤੰਿਾਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਚਾ ਧਗਆਿ ਹੈ। 

ਧਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ, ਅਤੇ ਪਰੇਮ (5:1-8) 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਤਰੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਕਸਰ ਧਤੰਿ ਮਹਾਿ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ, ਆਸ, 

ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਜੋਧੜਆ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:13; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:5, 6; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:4;  
1 ਥਿੱਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 1:3)। ਰੋਮੀਆਂ 5:1-8 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਧਤਰਏਕ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਰਸੂਲ “ਧ ਸ਼ ਾਸ” (5:1) ਤੋਂ “ਆਸ” (5:2, 4, 5) ਤੋਂ “ਪਰੇਮ” (5:5, 8)  ਿੱਲ ਆਇਆ। 

ਆਸ (5:2) 
ਇਿੱਕ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਜ ਾਿ ਮੰੁਡਾ ਇਿੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਲਣ ਕੇਂਦਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਉਸ ਿੰੂ 

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹਿੱ ਸੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤਿੱ ਕ ਸੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ 
ਧਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਧਦਿ ਤਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਠੀਕ ਹੋ ਸਧਕਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਧਦਿ 
ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਧਜਆ 
ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਧਪਿੱਛੇ ਿਾ ਰਧਹ ਜਾ ੇਂ।” ਉਸੇ  ੇਲੇ ਮੰੁਡੇ 
ਦੀ ਹਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਧਗਆ। ਉਸਿੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰਿ  ਾਲਾ 
ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ।”67 ਆਖਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ 
ਸੀ! 

ਮੁਕਤੀ: ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਿ ਅਤੇ ਿਧਵੱਖ (5:6-11) 
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ “ਬਚਾਏ ਗਏ” ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ  ੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  ਰਤਦੇ ਹਾਂ (ਮਰਕੁਸ 16:16;  ੇਖੋ 
ਰੋਮੀਆਂ 10:9)। ਅਸੀਂ ਕਈ  ਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਣ 
ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਲਈ  ਰਤਦੇ ਹਾਂ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:5;  ੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 13:11)। ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਹੋਰ ਅਰਥ  ੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਧਦਿ ਪਰਧਤ ਧਦਿ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
1:18; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:15)। ਸ਼ਬਦ “ਮੁਕਤੀ” ਦੇ ਇਿਹ ਾਂ ਧਤੰਿਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ: ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। 
 ਰਤਮਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ: ਪਾਪ ਦੇ ਧ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ: ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ)। 

5:1-5 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਤੀਤ 
(ਭੂਤਕਾਲ),  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਧ ਿੱ ਖਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੂਤਕਾਲ 
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਮੇਲ-ਧਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ (5:1)।  ਰਤਮਾਿ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਧ ਿੱ ਚ ਖੜਹੇ ਹਾਂ (5:2)। ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ (5:2)। 5:6-11 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਭੂਤਕਾਲ,  ਰਤਮਾਿ 
ਕਾਲ, ਅਤੇ ਭਧ ਿੱ ਖਕਾਲ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ (5:6-11)। ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਿਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਬੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ( ੇਖੋ 3:23; 
6:23), ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ (5:9) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਲ ਧਮਲਾਏ 
ਗਏ ਹਾਂ 5:10, 11)। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਧਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (5:11)। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, 
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (5:9), ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੂਿ  ਹਾਇਆ ਧਗਆ 
(5:10)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ “ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਾਉਣ 
 ਾਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਾਲ ਧਮਲਾਏ ਗਏ ਸਾਂ (6:3, 4)। 

 ਰਤਮਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ (5:9, 10)। ਸਾਿੰੂ ਸਾਿੰੂ ਧਸਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਿੰੂ ਧਦਿ ਪਰਧਤ ਧਦਿ ਆਤਧਮਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ  ੀ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਧਰਧਖਆ ਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਿਾਲ ਭਰੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ  ੀ ਜੀ ਿ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
(ਮਿੱਤੀ 13:22; 1 ਪਤਰਸ 4:12; 1 ਯੂਹੰਿਾ 1:9)। ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ  ਾਰ  ਾਕ 
“ਬਹੁਤ  ਿ ਕ”ੇ (5:9, 10)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੇ ਧਪਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ “ਬਹੁਤ  ਿ ਕੇ” ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਧਦਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਿੀਆਂ 13:5, 6)। ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ “ ਰਤਮਾਿ ਮੁਕਤੀ” ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਉਸਿੇ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ  ੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਮੌਤ 
ਦੇ  ਸੀਲੇ ਧਮਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਧਮਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ ਬਹੁਤ  ਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਿ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾ ਾਂਗੇ” (5:10)। 

ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ (5:9)। ਪਾਠ ਅਤੀਤ ਅਤੇ  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ  ੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 9 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ 
ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲੋਂ 
ਬਹੁਤ  ਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰੋਿ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਾਂਗੇ।” ਧਕਉਂਧਕ “ਬਚ ਜਾ ਾਂਗੇ” 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਿ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਉਸ ਕਰੋਿ ਤੋਂ” ਧ ਿੱ ਚ ਕਰੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਧਿਆਂ ਦੇ ਧਦਿ ਦਾ 
ਕਰੋਿ ਹੈ। ਆਇਤ 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਉਹ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਿਹੀਂ ਹਾਂ: ਿਾਰਧਮਕਤਾ। 
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ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹਾਂ: ਕਰੋਿ। 
ਧਿਚੋੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ 

ਕੁਿੱ ਝ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰਸ਼ਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਿੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਿੋਤੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਿੁਭ  ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 22:16)? ਕੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਚਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਚਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਧਿਰੰਤਰ ਸਾਡੀਆਂ 
ਰੂਹਾਂ ਿੰੂ ਸਾਫ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ  ਰਤਮਾਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 
(1 ਯੂਹੰਿਾ 1:7, 9)? ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜੀ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਚਿੱ  ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਲਬਾਸ ਪਧਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋ ਾਂਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:14)। 

ਮਸੀਹ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ (5:6) 
ਚਾਰਲਸ ਐਿੱਚ. ਸਪਰਜਿ ਿੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਕਹਾ, 

ਇਸ ਿੰੂ ਉੱਚੀ ਅ ਾਜ਼ ਿਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫੁਸਫੁਸਾਓ; ਇਸਿੰੂ  ਿੱ ਡੇ  ਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਛਾਪੋ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ  ਾਰ ਧਲਖੋ। ਇਸਿੰੂ ਸਿੱ ਚਾਈ ਿਾਲ ਬੋਲੋ; ਇਹ ਠਿੱ ਧਠਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਡਾਉਣ  ਾਲੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਅਿੰਦ ਦੇ ਿਾਲ ਬੋਲੋ; ਇਹ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਿਹੀਂ 
ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਧਦਰੜਹਤਾ ਿਾਲ ਬੋਲੋ; ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਧਿਰਧ  ਾਦ ਤਿੱ ਥ ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ 
ਬੋਲੋ; ਧਕਉਂਧਕ ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਰੂਹ ਿੰੂਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ; ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਿੰੂ ਲੁਿੱ ਚਪੁਣੇ ਦੇ ਅਿੱ ਧਡਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲੋ। ਇਸਿੰੂ [ਜੇਲਹ] ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲੋ; 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਧਬਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਬੜੇ ਪਰੇਮ ਿਾਲ ਫੁਸਫੁਸਾਓ—“ਮਸੀਹ 
ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ।”68 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਿੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਿੰੂ 
ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਹੋ ੇ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਿਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?” ਮੇਰਾ ਜ ਾਬ ਹੋ ੇਗਾ, 
“ਯਕੀਿਿ, ਮੈਂ ਉਸਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਦਆਲੂ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ 
ਮੁਸਕੁਰਾਹ  ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਧਤਆਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ 
ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਧਕਉਂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, “ਯਕੀਿਿ, 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਿਰਦਈ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਿੰੂ 
ਠੇਸ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਿਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ”? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਧਫਰ ਮੈਂ ਧਕਉਂ ਉਸਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਹੈ ਧਕ ਿਹੀਂ? ਧਫਰ ਇਹ ਧਕੰਿਾ ਅਦਭੁਿੱ ਤ ਹੈ, ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਪਆਰ 
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਿਰਮੀ ਪਾਪੀ, ਉਸ ਦੇ  ੈਰੀ ਸਾਂ! 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕ ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ ਧਯਸੂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਧਤਧਕਧਰਆ ਕੀ ਹੰੁਦੀ। ਮੈਂ ਕਲਪਿਾ ਕੀਤੀ ਅਡੋਲਫ ਧਹ ਲਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਖੜਾ ਹੈ-ਿਾਜ਼ੀ ਪਰਿਾਿ ਜੋ ਸਰ ਿਾਸ਼ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਠ ਲਿੱ ਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ 



92 

ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੰੂ ਕਤਲ ਕਰਿ  ਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ ਚੋਣ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੰੁਦੀ ਧਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰ 
ਜਾ ਾਂ ਜਾਂ ਧਹ ਲਰ ਿੰੂ ਮਰਿ ਦੇ ਾਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਿਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ; ਮੈਂ ਧਜ਼ੰਦਾ ਰਧਹਣ 
ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਉਸੇ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਚੋਣ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਿੰੂ 
ਮਰਿਾ ਚੁਣ ਧਲਆ ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 10:18; ਧਫਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:5-8)! 

ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ (5:8) 
ਅਫਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਦਲ ਚੁਿੱ ਕੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਧਮਸ਼ਿਰੀ ਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ, “ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 

ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਧਪਲਾਤੁਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਧਸਪਾਹੀਆਂ ਿੰੂ ਕੋਧਸਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਧਗਆ ਧਕ ਮਸੀਹ ਧਕਉਂ ਮਧਰਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਿੰੂ ਕੋਧਸਆ—ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਸਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਉਸਿੰੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹਾਇਆ 
ਸੀ।”69 

ਇੱਕ ਮਿੱੁਖ ਦੇ ਵਸੀਲੇ (5:12-21) 
ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਾਰਗ ਧਚੰਿਹ   ਾਲਾ 

ਧਿਸ਼ਾਿ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਧੜਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਖਤਰਿਾਕ ਸਧਥਤੀਆਂ! 
ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੇ ਅਿੱਗੇ  ਿੋ!” ਇਹ ਹ ਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਅਸਾਿ ਿਹੀਂ  
ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਕੀ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਅਧਜਹੇ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ 
ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਕਹੜੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਧਚਤ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਧਕਹੜੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਚਾਰ ਤੇ 
ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਿ, “ਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਿਹੀਂ 
ਹੋ ਧਕ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਲਈ ਧਕ ੇਂ ਧਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਇਹ ਕੀ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ?” ਮੈਂ ਧਮਸਾਲ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਧਕ ੇਂ ਸੰਭ  ਹੈ। ਧਜ ੇਂ ਦੋ ਆਦਮੀ 
ਗਿੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਧਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਿੰੂ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਿੀ ਹੈ?” ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਉੱਤਰ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਕੀ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਿੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ 5:12-21 ਦੇ ਹਰ  ੇਰ ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਿਾ ਹੋ ਾਂ, ਪਰ ਮੈਿੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕੁਿੱ ਝ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀਂ 
ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

1. ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿਹੀਂ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦ ੇ
 ਾਰਸ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ “ਮਸੀਹੀ” ਕਧਹਣ  ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪਰਸਾਧਰਤ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਧਕ, ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ  ਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ 
ਸਦੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਧਸਕੰਦਰੀ ਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਔਧਰਜੇਿ ਿੇ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ “ਿ ਜੰਮੇ ਬਿੱਚੇ” “ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਿਹੀਂ ਹਿ।”70 ਪੰਜ ੀਂ ਸਦੀ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਅਗਸ ਾਈਿ ਿੇ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਫੈਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚਧਲਤ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਕੈਥੋਧਲਕਾਂ 
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ਿੇ ਇਸ ਿੰੂ “ਮੈਰੂਸੀ ਗੁਿਾਹ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ” ਧਕਹਾ। ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰੋ ੇਸ ੈਂ ਾਂ 
ਿੇ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ “ਖ਼ਾਿਦਾਿੀ ਧਭਰਸ਼ ਤਾ” ਜਾਂ “ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” ਿੰੂ ਪਧਹਲ 
ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਿੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਧਲਆ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਬਿੱ ਧਚਆਂ 
ਦੀ ਧਭਰਸ਼ ਤਾ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਧਲਆ ਧਕ ਇਹ “ਧਭਰਸ਼ ਤਾ” ਧ ਰਾਸਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲੀ ਹੈ। ਜਾਿੱਿ 
ਕੈਲਧ ਿ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਦਮ ਿੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਿੰੂ “ਧਭਰਸ਼  ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਧ ਗਾੜ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ, ਦੂਧਸ਼ਤ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੁਿੱ ਧ ਆ ਹੈ।”71 

“ਸਮੁਿੱਚਾ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” ਕਈ  ਾਰ “ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਕਹੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬੁਧਿਆਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਕ ੇਂ 
“ਸਮੁਿੱਚਾ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਫ  ਬੈਠਦਾ ਹੈ: 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਹਿ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ  ੀ ਕਰ ਸਕਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਿ (“ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ”)। 

ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰਿੱ ਖਦੇ 
ਹਿ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿ ਜੀ ਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਉਿਹ ਾਂ ਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਤਿੱ ਖ 
ਕਾਰਜ”)। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ  ੀ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਿ, ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਇਹ  ੀ ਕਧਹੰਦੇ 
ਹਿ ਧਕ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਿੱ ਝ  ੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ (“ਿਰਮ-
ਧਤਆਗ ਦੀ ਅਸੰਭ ਤਾ”)। 

“ਮੈਰੂਸੀ ਗੁਿਾਹ” ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਤਪਾਦ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਕੈਥੋਧਲਕ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਮਰਿ 
 ਾਲੇ ਉਿਹ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਚੰਤਾ ਕਰਿੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਤੇ (ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ) ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ। “ਮੈਰੂਸੀ ਗੁਿਾਹ” ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ 
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ “ਬਪਧਤਸਮਾ” ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਬਾਕੀ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ 
“ਬਪਧਤਸਮਾ ਰਧਹਤ” ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਗਲੇ-ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਖੋਜ 
ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਿੰੂ “ਧਲੰਬੋ”72 ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਝੂਠੀਆਂ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ “ਮੈਰੂਸੀ ਗੁਿਾਹ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ”  ਾਪਸ ਚਿੱਲੀਏ: ਮਿੁਿੱ ਖ ਅਧਜਹੇ 
ਧ ਚਾਰ  ਿੱਲ ਧਕ ੇਂ ਆਏ? ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹ ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ 
ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ  ਾਲੇ ਪਰਭਾ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਕੂਚ 20:5) 
ਜਾਂ ਉਹ ਹ ਾਲੇ ਧਜਹੜੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ 
(ਅਧਤਕਥਿੀ) ਕਰਦੇ ਹਿ (ਧਜ ੇਂ ਜ਼ਬੂਰ 51:573)। ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21, ਹਾਲਾਂਧਕ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
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ਮੂਲ ਸਬੂਤ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਐਡ ਰਡਜ਼ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਹ ਾਲੇ ਦੀ 
ਆਇਤ 12 “ਮੈਰੂਸੀ ਗੁਿਾਹ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰਜਿਿ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਹੈ।”74  

ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ, ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧ ਆਪਕ ਧਸਿਾਂਤ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਮੈਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਾਲ ਕਧਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ। ਅਰੰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਧਹਰਾਈ 
ਿਾਲ ਅਧਿਐਿ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ  ੀ ਮਕਸਦ ਿਹੀਂ ਸੀ। 

ਮੂ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21, ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਧਬੰਦੂ ‘ਮੂਲ-ਪਾਪ’ ਿਹੀਂ ਹੈ।”75 

ਐਡ ਰਡਜ਼ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 12, ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਰੀਿਲ ਿਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਪ 
ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ . . . ਇਿੱਥੇ [ਪੌਲੁਸ ਦਾ] ਉਦੇਸ਼ ਮੈਰੂਸੀ 
ਗੁਿਾਹ ਦੇ ਧਕਸੇ ਧਸਿਾਂਤ ਿੰੂ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।”76 

ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਧਿਚੋੜ ਕਿੱ ਧਢਆ, “ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਭਰਸ਼  ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਧ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਕੁਿੱ ਝ  ੀ ਿਹੀਂ ਧਕਹਾ ਹੈ; ਅਧਜਹੇ ਧ ਚਾਰ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਹਿ।”77 

ਅਿੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਅ ੇ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਆਇਤ 12 ਤੋਂ 21 “ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੁਸ਼ਤੀ 
ਧ ਗਾੜ” ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਹੇ ਪਧਰਣਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬੁਧਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਉਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦਾ  ਰਣਿ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਧਕਸੇ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਿਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 
ਧਕ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਿ ਦੇ ਸਾਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦਾ ਉਲ  ਿਾ ਹੋ ਜਾ ੇ।” ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੈ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਿੱ ਝ ਧਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸਮੁਿੱਚੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹਿ। ਅਧਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ 
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਸਿਾਰਣ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਿਾਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਿਾ ਕਰੇ: 

ਬਿੱਚੇ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਧਕ ਧਭਰਸ਼  ਜਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ 
ਦੇ ਿਾਲ ( ੇਖੋ ਮਿੱਤੀ 18:3; 19:14)। 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ ( ੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:1; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 
2:13), ਿਾ ਧਕ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 18:20) ਜਾਂ ਸਾਡੇ 
ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਤੁਸੀਂ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋ ਘਾਤਕ ਪਰਭਾ  ਿਹੀਂ ਸੀ? ਧਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ। ਜਦ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ 
ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ  ਾਰਸ ਿਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਧ ਆਪਕ ਿਤੀਜੇ ਧ ਰਾਸਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲੇ 
ਹਿ। ਆਇਤ 17 ਧ ਿੱ ਚ, JB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਤਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਮੌਤ ਿੇ ਹਰ 
ਧਕਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਪਾਪ” ਅਤੇ “ਿਤੀਧਜਆਂ” ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ 
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ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਧਪਤਾ ਜੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿ, ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਹੀਂ ਆ ੇਗਾ; 
ਉਸ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਿਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਧਫਰ  ੀ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸ 
ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੈਿੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਤੀਜੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ-ਧਜ ੇਂ ਧਦਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਦੁਿੱ ਖ, ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਧਮੰਦਗੀ। ਧਫਰ, ਮੈਂ ਕਧਹੰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ  ਾਧਰਸ ਿਹੀਂ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਤਾਂ  ੀ ਹਰ ਧਦਿ ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਧਰਣਾਮਾਂ ਿੰੂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਧਕਹੜੇ ਿਤੀਜੇ? ਆਇਤ 12 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਇਆ।” ਅਦਿ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਧਤਧਿਿੀ ਗ ਾਹ ਸੀ। ਸਿੱ ਪ 
(ਉਤਪਤ 3:1) ਦੇ ਭੇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਤਾਿ ਜਾਂ ( ੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਿ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਏਜੰ । ਅਿੱ ਜ, ਸਾਿੰੂ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ “ਲੜਾਈ . . . ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖ਼ਧਤਆਰਾਂ, 
ਅਤੇ ਅੰਿਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਧਜਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼  ਆਤਧਮਆਂ ਿਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:12)। ਇਹ “ਬਦੀ ਦੀ ਸੈਿਾ” ਧਕਿੱ ਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, 
ਕੀ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਿੇ “ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਖੋਲਹ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ” ਧਕ ਤਾਂ ਧਕ ਬਦੀ ਦੀਆ ਂ
ਫੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜਹ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾ ੇ? ਮੈਿੰੂ ਿਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਧਕਸੇ ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦੀ 
ਿੰੂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਇਤ 12 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ [ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆ 
ਗਈ] (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਦਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਧਸਆਣ ਦੇ 
ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ  ਧਿਸੰਗ ਖਾਈ ਂਧਕਉਂਜੋ ਧਜਸ ਧਦਿ ਤੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਖਾ ੇਂ ਤੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ” (ਉਤਪਤ 
2:17)। ਇਸ ਚਤੇਾ ਿੀ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ, ਉਸਿੇ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੇ ਖਾ ਧਲਆ (ਉਤਪਤ 3:6)। 
ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਖਾ ਿਾ ਸਕੇ 
(ਉਤਪਤ 3:24)। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਧਗਆ, ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਧਗਆ; 
ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਿੱ ਖ 
ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਮੌਤ ਿੰੂ ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਿ; ਉਿਹ ਾਂ ਅਿੱ ਥਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ 
ਕਬਰਸਥਾਿਾਂ ਤੇ  ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਿੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਮੌਤ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:26)। ਇਹ ਸਭ 
ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਹੈ। 

ਮੌਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤਾਿ 
ਿੇ ਮੌਤ ਿੰੂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਹੈ। ਧਯਸੂ ਦੇ 
ਬਲੀਦਾਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, 

ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ [ਸਾਰੇ ਲੋਕ] ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ  ਾਂਙੁ 
ਉਹ [ਮਸੀਹ] ਆਪ  ੀ ਇਿਹ ਾਂ ਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਭਆਲ ਬਧਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ 
ਿੰੂ ਧਜਹ ਦੇ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਤਾਿ ਿੰੂ ਿਾਸ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਜਹੜੇ ਮੌਤ 
ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਿ ਛੁਡਾ ੇ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:14, 15)। 

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਸ਼ਤਾਿ ਦੇ ਇਿੱ ਕ “ ਿੱਡੇ ਡੰਡੇ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਿ ਦਾ 
ਹਧਥਆਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ, 
ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਿਰ-ਉੱਥਾਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਭੂ ਿੇ ਸ਼ਤਾਿ ਦ ੇ“ ਿੱਡੇ ਡੰਡੇ” ਿੰੂ ਉਸ ਦ ੇ
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ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ! 
ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲ ੋ ਧਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕ  ਉਤਲੀ ਧਸਰਫ 

ਇਿੱਕ ਪਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਧਦਿ ਪਾੜ ਕੇ ਖੋਲਹ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਧਜਸ ਧਦਿ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੇ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ  ਿਾ ਾਂਗਾ। 
ਪੀੜ ਿਾਲ ਤੂੰ  ਬਿੱ ਚੇ ਜਣੇਂਗੀ” (ਉਤਪਤ 3:16)। ਫੇਰ ਉਸਿੇ ਆਦਮ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, 

ਏਸ ਲਈ ਧਕ ਤੰੂ . . . ਅਤੇ ਉਸ ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਖਾਿਾ ਧਜਸ ਦੇ ਧ ਖੇ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਹੁਕਮ 
ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾ ਖਾਈ”ਂ; . . . ਜ਼ਮੀਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਿ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ; . . . 
ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਰ ਕੰਧਡਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾ ੇਗੀ; . . . ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਦੇ ਮੁੜਹਕੇ 
ਦੀ ਰੋ ੀ ਖਾ ੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ  ਧਮਿੱ  ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਫੇਰ ਿਾ ਮੁੜੇਂ, ਧਕਉਂਜੋ ਤੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ 
ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਮਿੱ ੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਧਮਿੱ ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਤੂੰ  ਮੁੜ ਜਾ ੇਂਗਾ (ਉਤਪਤ 
3:17-19)। 

ਸਾਰੀ ਧਸਰਸ਼ ੀ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪਰਭਾਧ ਤ ਸੀ ( ੇਖੋ 8:20-22)। ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ 
ਜਿਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਰਦ ਿਾਲ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਹਰ  ਾਰ ਇਿੱ ਕ 
ਪਸੀਿੇ ਿਾਲ ਭਧਰਆ ਧਕਸਾਿ ਹੋਰ ਬੂ ੀ ਿੰੂ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਹਰ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 
ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਧਦਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਰ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਦੇ 
ਪਧਰਣਾਮ ਦੇ ਦੂਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਾਿੂ ਸਬੂਤ ਹਿ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਿਾਲ ਭਰੇ 
ਅਤੇ ਪਾਪ-ਿਾਲ ਿਸ਼  ਦੁਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੀ 
ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਾ ਧਗਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਦਿ 
ਉਸਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਿੰੂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਿੁਧਿਕ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੇ ਧਕ ਬਿੱਚੇ 
ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਧਜਸ ਦਾ ਦਾਗ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਤੇ 
ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ “ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਿੰੂ ਆਿੁਧਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋਰ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਿੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਿਾ ਧਪਆ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ ਧਕ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਧਤ “ਪਾਪੀ ਪਰਧ ਰਤੀਆਂ”, ਇਿੱਕ ‘ਝੁਕਾਅ”, ਜਾਂ “ਲਗਿ”—ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਧ ਰਾਸਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਦੇ ਿਾਲ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਹ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਦੇ ਕਾਰਿ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਿੱ ਝ 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਹ ਅ ਿੱ ਲ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ (ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਿਹੀਂ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਆਦਮ ਤੋਂ ਧ ਰਾਸਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਝ ਅਿੁ ਾਦਕ ਇਸ ਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੰੂ ਪਰਧਤਧਬੰਧਬਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, NIV ਅਕਸਰ “ਸਰੀਰ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ (σάρξ, ਸਾਰਕਸ) 
ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ (7:18; 8:4, 5, 8; 13:14)। ਸਾਿੰੂ 
ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ 
ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਇੰਿੇ ਸ਼ੈਤਾਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਧਕਉਂ ਬਿੱ ਚੇ ਮਾਧਪਆਂ ਦੇ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 
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ਮੈਿੰੂ “ਸਮੁਿੱਚੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” ਦੇ ਸੋਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਹਿ। 
ਪਧਹਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਦੇ ਹ ਾਧਲਆਂ ਦਾ, 
ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਿੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ  ੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
ਧਕ ਆਦਮ ਧਕ ੇਂ ਆਪਣੇ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਿੰੂ ਆਪਣੇ  ੰਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਦਮ 
ਿੇ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ  ਸਤੂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਿ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਧਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ, ਧਜਸ ਿੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਿੇ ਹੀ ਉਹ “ਪਾਪੀ 
ਸੁਭਾਅ” ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। ਯਕੀਿਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਤੀਜੇ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਆਦਮ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਿਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
“ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” (ਅਿੁਧਿਕ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜ਼ਰੂਰ 
ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਿੰੂ  ਰਤਣ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਜੂੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਦਾ “ਪਾਪੀ 
ਸੁਭਾਅ” ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਇਿੱਕ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, “ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧ ਗਾੜ” 
ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਿਤ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਆਦਮ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੋਧਰਆ—ਜੋ 
ਧਕ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਿਾ ਮੰਿਣਯੋਗ ਧਿਚੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਦੁਰਘ ਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮੇਰੀ 
ਬਾਂਹ ਕਿੱ  ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਿੱਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣ), ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ 
ਧਕ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਇਿੱ ਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਦਮ ਿੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ” ਦੇ ਿਾਲ 
ਰਧਚਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ “ਪਾਪੀ 
ਸੁਭਾਅ” ਧ ਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਫਰ, ਉਸਿੇ, ਧਕਉਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਧਕਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ? ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਧ  ਹਾਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਿ ਤੋਂ 
ਧਬਿਾਂ, ਮੈਿੰੂ ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੂਲ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਿਰ-ਧ ਚਾਰ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ 
ਧਗਆਸੀ। ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ  ੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹਿ, 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਿ ( ੇਖੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:7; 
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 12:1)। 

ਆਦਮ ਿੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ; ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਗਆਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾਧਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਿੱਰਥਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:15-20)। 

ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਰੂਪ ਤ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਧਜਉਂਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦ ੇ
ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ  ੀ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਧਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਅਤੇ 
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ਹਿੱ ਾਹ ਪਰਤਾਏ ਗਏ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲਾਲਸਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3:6)। 
ਹਰੇਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਧ ਅਕਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇ ਧ ਚਕਾਰ ਤਿਾਅ ਦ ੇ
ਅਿੁਭ  ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 26:41;  ੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 7:18, 19; 1 ਯੂਹੰਿਾ 2:16)। 

ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਸ ਰਗ (ਅਦਿ ਦ ੇਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚ), ਪਰਤਾ  ੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿ। ਪਾਪ ਦ ੇ
ਬੀਮਾਰ ਇਿੱਕ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਧਿਰੰਤਰ ਪਰਤਾਧ ਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਯੁਿੱ ਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:18; 4:15)। 

ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਧਜਸਿੰੂ ਚੋਣ ਕਰਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਚੋਣ ਿਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ 
ਧਕਸੇ ਦੀ ਪਰੀਧਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। 
ਆਦਮ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ—ਅਤੇ ਅਸੀਂ  ੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (3:23)। 

ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਧਰਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਿੈਧਤਕ ਧ ਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹਾਂ, ਿਾ ਧਕ 
ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ। 

ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਿੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮਾਿ ਇਿੱਕ ਸਮਾਿ ਬੁਧਿਆਦੀ 
ਸਥਾਿ ਤੋਂ ਜੀ ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੁਿੱ ਖ ਸੀ, ਧਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੁਿੱ ਲਣ ਹਾਰ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ  ੀ ਭੁਿੱ ਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਿਾ ਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਬੁਧਿਆਦੀ 
ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਠਧਹਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਿਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਸਿ ਿੇ ਇਸਿੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ 
ਰਿੱ ਧਖਆ: “ਪਾਪੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਧਕ ਜੀਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ! 
ਲੋਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਧਭਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ।”78 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਧ ਰਸੇ ਧ ੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2. ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਸਰ -ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 
ਹ ਾਲੇ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ੀ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਜੋ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾ ੇਗਾ। ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਿੰੂ ਕਈ  ਾਰ “ਸਰ -ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਰਕ ਆਇਤ 18 ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ: “ਉਪਰੰਤ ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਅਪਰਾਿ [ਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ] ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿੱ ਗਾ ਧਤ ੇਂ ਹੀ ਿਰਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕੰਮ 
[ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ] ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀ ਿ 
ਧਮਧਲਆ।” ਧ ਸ਼ ਾਸ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਹਰ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ, ਪਰ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਿੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਭਾ ਾਂ ਿੰੂ ਉਲ  ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ੇ। ਧਫਰ, ਇਿੱਕ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹ ਾਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਡਾਕ ਰੀਿਲ 
ਸਧਥਤੀ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹ ਾਧਲਆਂ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ 
ਕਰਿ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਡੀ ਗਲਤੀ। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਹੀਂ ਬਚਾਇਆ 
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ਿਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 25:34, 41, 
46), ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਬਆਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ  ੇਖਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ ਦੇ ਧਦਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਸਿੱਚਾ ਧਿਆਉਂ ਪਰਗ  ਹੋਣ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਧਲਆ ਹੈ (5:5), ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਧਕ “ਪਰ 
ਧਜਹੜੇ ਆਕੀ ਹਿ ਅਰ ਸਤ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਮੰਿਦੇ ਸਗੋਂ ਕੁਿਰਮ ਿੰੂ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ “ਗੁਿੱ ਸਾ 
ਅਤੇ ਕਰੋਿ ਹੋ ੇਗਾ” (5:8)। ਅਧਿਆਇ 12 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ” ਅਤੇ 
ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਤੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਲਆ ਹੈ: “ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਹੀ  ਿੱ  ਾ ਲਾਹ ਾਂਗਾ’” 
(12:19)। 

ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ “ਬਹੁਤ” ਅਤੇ “ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਸਭਿਾਂ”  ਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਿੰੂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਚੋੜ ਕਿੱ ਢਦੇ ਹਿ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਹ ਾਲਾ ਸਰ -ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ  ੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਧਲਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ 
ਬਚਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ੇ-ਪਰ ਸਾਿੰੂ ਧਯਸੂ ਦੀ 
ਸਿਾਰਣ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ  ਾਧਲਆਂ ਿਾਲੋਂ ਿਾਸ਼ 
ਹੋਣ  ਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ (ਮਿੱਤੀ 7:13, 14)। 

ਹ ਾਲਾ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਤੇ ਧ ਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ 5:12-21 ਕੀ ਿਹੀਂ 

ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਧਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
। ਉਹ ਪਰਸ਼ਿ ਜੋ ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 
ਧਕ ਕੀ ਆਇਤ 12 ਦੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਮੇਲ 
ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਉੱਤਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਆਇਤ 12 ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਧੜਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਤੋਂ 
ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ ਏਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਅਧਿਐਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ, ਬੇਸ਼ਿੱਕ, “ਮੌਤ” ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਿੱ ਝ ਧਦਰੜਤਾ ਾਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ 
ਕਰੀਏ। 

ਆਇਤ 12 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱਸਾ ਉਤਪਤ 2 ਅਤੇ 3 ਧ ਚਲੀ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ” (2:17;  ੇਖੋ 3:3)। ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
 ੀ  ਿੱ ਿ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਦੋ ੇਂ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣੀ। ਜਦਧਕ, ਆਦਮ ਸਮਝ ਧਗਆ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਿੇ ਮਿਹ ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਫਲ ਖਾ ਧਲਆ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਧਹਿੱ ਸਾ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (2:9; 3:24)। ਉਸ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗ ਧਪਆ, ਧਜ ੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।79 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪਧਹਲੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ/ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਿੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
( ੇਖੋ 1ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:21, 22, 45-49)। ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਦਾ ਧ ਚਾਰ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 



100 

15:22 ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ: “ਧਜਸ ਤਰਾਂ ਆਦਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਭੇ ਮਰਦੇ ਹਿ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਭੇ ਜੁਆਏ ਜਾਣਗੇ।” 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੁਿਰ-ਉੱਥਾਿ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਉਧਚਤ ਹੈ ਧਕ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ 
ਪਰਭਾ  ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਰੋਮੀਆਂ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। 

ਇਹ  ਚਿ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਸਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ 
ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਧ ਿ ਾਦੀ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਆਦਮ 
ਦੇ ਪਾਪ ਿੇ ਸਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ  ੀ 
ਜੋ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ 
ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ  ੀ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ, ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਹ ਾਲੇ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਮੌਤ” ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿ: 

1. ਇਹ ਹ ਾਲਾ “ਇਸ ਲਈ” ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਿੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਧਹਲਾਂ 
ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਤਧਮਕ ਗਿੱਲਾਂ ਪਧਹਲੇ 
ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਬੇਹਤਰ ਧਫ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ। 

2. “ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ” (5:12) ਇਹ ਸਧਥਤੀ ਅਿੁਮਧਤ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੋ ੇ ਜੋ 3:23 ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣਾ” (5:18)  ਰਗੇ ਸ਼ਬਦ 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ  ਰਤੇ ਜਾਣ ਧਜ ੇਂ ਉਹ ਧਪਛਲੇ ਸ ਾ ਚਾਰ ਅਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤੇ ਗਏ ਹਿ 
(ਰੋਮੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਿੱ ਝ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ  ਰਤੇ ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ 
ਪਰਸੰਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਅਰਥ ਹਿ; ਪਰ, ਧਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਧਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਰਥ ਿੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)। 

ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੰੂ ਪਧੜਹਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਚੋਣ ਕਰਿਾ ਇਿੱ ਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ 
ਦੀ ਹਰ ਇਿੱਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਤੀਜਾ ਸੀ। ਡੰਿ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਜ ੇਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਧ ਚਾਰਾਂ 
ਿੰੂ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ . . . , ‘ਆਤਧਮਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੀਰਕ’ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ 
ਧ ਖਾਈ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ . . . ਉਹ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਧਸਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਿ ਅਲਗਾ  ਿੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ।”80 ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਾਂ ਹ ਾਧਲਆਂ [5:17, 21] ਿੰੂ ਸਮਝ 
ਸਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੋ ਾਂ ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹ ਾਧਲਆਂ ਤੇ ਧਿਆਿ ਦੇਣਾ 
ਹੈ। ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ 
ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਧਚੰਿਹ  ਅਤੇ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।”81 

ਰੌਜਰਸ ਿੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪਿੱ ਤਰੀ ਰੋਮ ਿੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ 
ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਿੰੂ ਅਸਲੀ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ।82 ਧਕਉਂਧਕ 5:12-
21 ਿੰੂ ਕੁਿੱ ਝ ਹੀ ਧਮੰ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਿਾਲ ਪਧੜਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਿ  ਾਧਲਆਂ ਿੇ 
ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਪਰਾਥਧਮਕ ਬਲ ਿੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੋ ੇਗਾ: ਮਸੀਹ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ 
ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਜਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਿੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੰੂ ਜਾਤੀ ਿੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਾਇਆ ਸੀ—ਅਤੇ 
ਹੋਰਿਾਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਤੋਂ  ੀ। ਐਡ ਰਡਜ਼ ਿੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ 
ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਪਰਕਾਰ ਜਾਂ (ਧਕਸਮ)” ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਸ ੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਿਾ ਧਸਰਫ  ੇਰ ੇ 



101 

ਧ ਿੱ ਚ। ਉਸ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ  ੇਰ ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਰਕਾਰ/ਧ ਰੋਿੀ-ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਿੰੂ 
ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।83 

ਮੈਂ ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ “ਮੌਤ” ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹਾਂ। 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਫੜੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਿ ਉਹ ਧ ਚਾਰ ਿਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੇ 
ਜੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਚਲੇ ਸਿਾਰਿ ਹ ਾਧਲਆਂ ਿੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਮੈਂ ਯਕੀਿੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦਾ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਰ 
ਪਹੰੁਚ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਸਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚੇ, ਕੁਝ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਧਲਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਧਸਿੱ ਿਾ ਸੀ: ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਆਇਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧ ਚਾਰ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਇਿੱਕ ਡੂੰ ਘਾ ਧ ਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਫਰ  ੀ 
ਧਸਿੱਿਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਉਹ ਹੈਰਾਿ ਹੋ ਧਗਆ ਹੋ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਿੰੂ ਪਾਠ ਦਾ ਮੁਆਇਿਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਪੇਜ਼ਾਂ 73-87 ਤੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਧਿਚੋੜ। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਰਗ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਰਸ਼ਿ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ?” ਉਸ ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਧਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਿਾਲ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ 
ਉਸਿੇ ਪਾਪ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਧਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਧਹਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਧ ਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਧਬਿਾਂ ਮਰੇ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਧਗਆ ਹੰੁਦਾ, ਧਜ ੇਂ ਹਿੋਕ 
ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਗਏ ਸਿ। ਜਦਧਕ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਸ਼ਿ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਧਹਲੂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ 
 ੀ  ਿੱ ਿ ਧਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ: “ਕੀ ਸੰਸਾਰ  ਰਤਮਾਿ ਹਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਜੇਕਰ 
ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ?” ਧਜ ੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸ਼ਿ “ਜੇਕਰ” ਇਸ ਇਿੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਦੇਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਧਿਆ ਹੈ ਧਕ, ਜੇਕਰ 
ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਗੜਬੜੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੰੁਦਾ . . . 
ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੇ, ਿਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੇ . . . ਅਤ ੇਅੰਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੰੁਦਾ—ਅਤੇ, ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਿਤੀਜਾ 
ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆਦਮ  ਿੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, “ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਾਪ ਅਤੇ ਹਰ ਧਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 
ਸਿੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਧਦਆਂ ਿਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸਭਿਾਂ 
ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਤੋਂ ਰਧਹ ਗਏ ਹਾਂ (3:23)। ਿਤੀਜਾ ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਧਕੰਿਾ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਬਦਤਰ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ (6:23) ਅਤ ੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਿੰੂ “ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਿੱਗ ਦੀ ਝੀਲ” ਦੇ ਖਤਰੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:14)। ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਆਸ, ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ 
 ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ [ਆਦਮ] ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ” (5:12), ਪਰ 
ਦੂਸਰੇ ਮਿੁਿੱ ਖ [ਧਯਸੂ] ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਕਰਪਾ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਮ ਦੀ 
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ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਚਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਿੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਯਸੂ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਚਿੱ ਲਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? 

ਧਲਖਤ ਪਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (5:12-21) 
5:12-21 ਿੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿ। ਚਾਰਲਸ 

ਆਰ. ਸਧ ੰਡਲ ਿੇ “ਏ  ੇਲ ਆਫ਼  ੂ ਮੈਿੱਿ” ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਿੇ ਪਰਾਚੀਿ ਸੰਸਕਰਣ ਏ  ੇਲ ਆਫ਼  ੂ ਧਸ ੀਜ਼ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਲਸ 
ਧਡਕਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ।84 ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਅਧਿਐਿ ਿੰੂ “ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ” ਧਸਰਲੇਖ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ” ਪਰ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ।”85 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਜੌਿ ਧਮਲ ਿ ਦੇ ਪਰਾਚੀਿ ਸਾਧਹਤ ਦੇ ਧਸਰਲੇਖ 
ਿੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਿੰੂ “ਸ ਰਗ ਿੰੂ ਗੁਆਉਣਾ—ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਿਾ” 
ਕਧਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਰਾਜ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ “ਰਾਜ ਕਰਿਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਅਿੇਕਾਂ  ਾਰ  ਰਤੇ ਗਏ ਹਿ (5:14, 17, 21), ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਧਬਰਸਕੋ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੰੂ ਇਹ ਧਸਰਲੇਖ ਧਦਿੱ ਤਾ “ਚਾਰ ਸਮਰਾ ।”86 ਤੁਸੀਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੰੂ “ਅਿੱਤ  ਿੀਕ” 
ਬੰਦ ਤੇ  ੀ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (5:15, 17;  ੇਖੋ 5:20)।87 

ਪਰਤੱਖ ਸਚਾਈਆਂ (5:12-21) 
ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਿਪੂਰ ਕ ਅਧਿਐਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਮਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 

ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ੇਰਧ ਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ ਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਇਸ 
ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੇਕਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ—ਭਾ ੇਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੋ ੇ—ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਭੁਿੱ ਲੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। 

“ਇਿੱਕ” ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ  ਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
“ਧਸਰਫ ਇਕਿੱ ਲੇ” ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਹੀਣ ਹਾਂ। ਧਲਖਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ “ਇਿੱਕ” 
ਅੰਕ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਿੰੂ ਧ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਦੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਰਾਹੀਂ, ਬਰਬਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਈ; 
ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਜੀ ਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੰੂ ਕਦੇ 
ਘਿੱ   ਿਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਿ ਧਜਹੜਾ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਹੈ। 
ਐਡ ਰਡ ਐ ਰੈਿੱ  ਹੇਲ ਿੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਲਧਖਆ, 

ਧਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਿੰੂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਮੈਿੰੂ ਜੋ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।88 
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ਪਾਪ ਧਭਆਣਕ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਿੰੂ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਘਿੱ   ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਿ, ਜਦ ਧਕ ਕੁਝ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧਜਸ ਿੰੂ “ਪਾਪ” ਦਾ ਿਾਂ ਧਦੰਦੀ ਹੈ 
ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਬੁਰਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਿਤੀਧਜਆਂ ਤੇ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਾਪ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਭਆਣਕ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਡਰਾ ਣਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੂ-ਦਧਰਸ਼ 
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਹਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾ ਾਂ ਧਪਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ!”89 

ਧਕਰਪਾ ਅਿੋਖੀ ਹੈ। ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਿਹੀਂ 
ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਡੇ ਧਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਿ ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਕੀਤੀ (ਯੂਹੰਿਾ 
3:16)। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਕਰਪਾ ਅਿੱ ਤ  ਿੀਕ 
ਹੋਈ” (5:20)। ਧਪਲਗਧਰਮਜ਼ ਪਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੌਿ ਬਿਯਿ (1628-1688) ਿੇ 
ਰੋਮੀਆਂ 5:20 ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਸ ੈ-ਜੀ ਣੀ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਧਕਰਪਾ ਅਿੱ ਤ  ਿੀਕ ।90 

ਸਲੀਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਆਦਮ ਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾ 
ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਖੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਿੰੂ ਧਬਆਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧਕ ਉਹ 
ਧਕੰਿਾ ਦਰਦਿਾਕ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ 
ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ! ਦੂਜੇ ਧ ਸ਼  ਯੁਿ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧ ੰਸ ਿ ਚਰਧਚਲ 
ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਕਦੇ ਿਾ ਭੁਿੱ ਲਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਰੌਇਅਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਧਦਿੱ ਤੀ: 
“ਕਦੇ  ੀ ਇੰਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਿੇ ਥੋੜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਧਹਸਾਿਮੰਦ ਿਹੀਂ ਹੋਏ।” 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ  ੰਗੇ ਮਸੀਹ ਿੰੂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਐਲਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
“ਇੰਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਕਦੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਇੰਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਧਹਸਾਿਮੰਦ ਿਹੀਂ ਹੋਏ!”91 

ਮੌਤ ਅ ਿੱਲ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ “ਮੌਤ ਸਭਿਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲਰ ਗਈ” (5:12)। “ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਮਰਿਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਧਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9:27)। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅ ਿੱਲ ਹੈ—ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਧਿਆਂ ਧਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਿ ਾਿ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿਾ ਧਸਰਫ ਜੀ ਿ ਲਈ ਧਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ 
ਲਈ  ੀ। 

ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਯਕੀਿੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰਿ ਲਈ 
ਆਇਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਹਰ ਧ ਅਕਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; 
ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਧਦਿ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ੇਗਾ, 
“ਧਜਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ ਉਹ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਸੁਣਿਗੇ ਅਤੇ ਧਿਿੱਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ 
ਭਧਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜੀਉਣ ਦੀ ਧਕਆਮਤ ਲਈ ਅਰ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬੁਧਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 
ਧਿਆਉਂ ਦੀ ਧਕਆਮਤ ਲਈ” (ਯੂਹੰਿਾ 5:28, 29)। 

ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਧਿਿੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। 
ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ 
ਦੇ ਕਾਰਿ, ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਧਦਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਜੀ ਾਂਗੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 
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ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਸਰਫ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਿੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੀਕਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।92 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ 
ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਪਰਚਾਰਕ ਿੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਗਆ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਧਫਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਧਕਉਂ ਿਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿੇ ਜ ਾਬ ਧਦਿੱ ਤਾ, “ਉਿਹ ਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਦੀਆਂ 
ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ ਿਾਲ ਢਿੱ ਕੀਆਂ ਚੋ ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ  ਧਹੰਦੀਆਂ 
ਹਿ, ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਧਕਉਂ ਹਿ?”93 ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹਾਉਣ 
ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। 

ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਡ ਰਡਜ਼ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਹੋਣਾ ਚੋਣ ਕਰਿ ਦੇ 
ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।”94 ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ 
ਧਭਆਣਕ ਿਤੀਧਜਆਂ ਿੰੂ ਭੁਗਤਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਾਲ ਸਕਦੇ ਹਿ; ਪਰ ਹਰ 
 ਾਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 11:23)। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਿੇ ਇਹ 
ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ: “ਅਿੱ ਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਚੁਣ ਲਓ ਧਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਿਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ . . . ਪਰ 
ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋ ਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਿਾ ਕਰਾਂਗੇ” (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:15)। 

ਧਿਚੋੜ । ਰੋਮੀਆਂ 5:12-21 ਸਾਿੰੂ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮ ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ—ਅਤੇ 
ਹੋਰ  ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਕੀ ਇਹ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਧਥਓਲੌਜੀਕਲ ਕਥਿ ਹੈ? ਿਹੀਂ, ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਧ ਹਾਰਕ ਅਤੇ ਧਿਿੱਜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਧਲਖਤ ਿੰੂ ਧਸਰਫ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ  ੀ ਹੈ। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੇ ਇਸ ਬੰਦ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਹੇਲੀ  ਜੋਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿੰੂ ਢੁਕ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਜੋਂ। ਇਿੱ ਕ 
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਿਾ ਇਿੱ ਕ ਧਦਿ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਾਿੰੂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ 
ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਿਿੱਜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦੀਪਕ 
ਕਾਲ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜੇਦਾਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਧਯਸੂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ 
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ 
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ (6:3-6)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ 
ਿੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਧਦਮਾਗ ਿੰੂ ਧ ਅਸਤ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੋ ੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਧਦਲਾਂ 
ਿੰੂ ਛੋਹਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 
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ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਸਧੋਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਿੱਡੀ ਬਾਈਬਲ 

(ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ:  ੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ 1975), 72. 2ਆਰ. ਸੀ. ਬਿੈੱਲ, ਸ ਡੀਜ਼ ਇਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ, 
 ੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 1957), 43. 3ਲੈਰੀ ਡੀਸਿ, “ਦ ਰਾਈਚਸੇਿੈਿੱਸ ਆਫ ਗੌਡ”: 
ਐਿ ਇਿ-ਡੈਪਥ ਸ ਡੀ ਔਫ ਰੋਮਿਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਿ (ਕਧਲਫ ਿ ਪਾਰਕ, ਧਿਉ ਯੋਰਕ: ਲਾਈਫ 
ਕਧਮਉਧਿਕੇਸ਼ਿਜ਼, 1989) 134. 4 ਾਲ ਰ ਬਓਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਧਸਕਿ ਆਫ ਦ ਧਿਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  
ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਿ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਧਜਲਦ ਤੀਜੀ, ਸੋਿ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿ, ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ 
(ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਧਿ ਰਧਸ ੀ ਆਫ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਪਰੈਸ, 2000), 875. 5ਉਪਰੋਕਤ, 876. 6ਧਲਓਿ ਮੌਧਰਸ, ਦੀ ਏਧਪਸਲ 
 ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 219. 
7ਜੌਿ ਧਿਉ ਿ, “ਅਮਧੇਜ਼ੰਗ ਗਰੇਸ,” ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਫੇਥ ਐਡਂ ਪਰੇਜ਼, ਰਚਿਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿ ਐਲ ਿ ਐਚ. ਹਾ ਰਡ 
( ੈਸ  ਮੋਿਰੋ, ਲੁਈਧਜ਼ਐਿਾ: ਹਾ ਰਡ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1994)। 8ਧ ਲੀਅਮ ਬਰਕਲੇ, ਧਿਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  
 ਰਡਸ (ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ:  ੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰਸੈ, 1974), 76. 9ਬਓਰ, 457. 10ਉਪਰੋਕਤ। 

11ਬਰਕਲੇ, ਰੋਮਿਜ਼, 73. 12ਉਪਰੋਕਤ। 13ਮੌਧਰਸ, 220, ਐਿੱਿ. 11. 14ਧਜਮ  ਾਉਿਸੈਂਡ, ਰੋਮਿਜ਼: ਲੈਿੱ  
ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਿ (ਐਲਧਗਿ ਇਧਲਿੋਏ: ਡੇਧ ਡ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 37 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ 
ਧਗਆ। 15ਜਮੇਸ ਡੀ. ਜੀ. ਡੰਿ, ਰੋਮਿਜ਼ 1—8,  ਰਡ ਧਬਬਧਲਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ, ਧਜਲਦ 38A (ਡਾਲਸ:  ਰਡ ਬੁਕਸ, 
1986), 253. 16ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਧਦਆਂ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸੰਪੂਰਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ—ਧਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤ ੇਪਧ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ—ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਿ। 17ਜੇ. ਡਬਧਲਯੂ. 
ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤ ੇਧਫਧਲਪ  ਾਈ. ਪੈਂਡਲ ਿ, ਥੈਿੱਸਾਲੋਧਿਅਿ, ਕੋਧਰੰਧਥਅੰਸ, ਗਲੇਧਸ਼ਅੰਸ ਐਡਂ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਸ ੈਂਡਰਡ 
ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਸਿਧਸਿਾ ੀ: ਸ ੈਂਡਰਡ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ) 331. 18ਜੇਮਸ ਬਰ ਿ 
ਕੌਫਮਿ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 1973), 197. 
19ਜਮੇਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਜ਼, ਰੋਮਿਜ਼, ਧਿਉ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਧਬਬਧਲਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਪੀਬਡੌੀ, ਮਾਸੇਧਚਯੁਸੇ ਸ: 
ਹੈਂਧਡਰਕਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992) 139. 20ਧਰਚਰਡ ਬ ੇਈ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਧਲਧ ੰਗ 
 ਰਡ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1969), 67-68. 

21ਅਸਲੀ ਕਥਿ “ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਿ” ਦਾ ਅਰੰਭ 
ਪੂਅਰ ਧਰਚਰਡਸ ਅਲਮੈਿੈਕ (ਜੂਿ 1736) ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੌਿ ਬਾਰ ਲੈਿੱ , ਫੈਧਮਧਲਅਰ ਕੋ ਸ਼ੇਿਸ, 
15 ਾਂ ਸੰਸਕਰਿ, ਸੋਿ ਅਤੇ ਧ ਸਥਾਰ, ਸੰਪਾਦਿ ਏਧਮਲੀ ਮੌਧਰਸਿ ਬਿੇੱਕ [ਬੋਸ ਿ: ਧਲ ਲ, ਬਰਾਉਿ ਐਡਂ ਕੰਪਿੀ, 
1980], 347)। 22ਜੀ. ਡੇਧਲੰਗ, ਧਥਓਲੌਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਿਰੀ ਆਫ ਦ ਧਿਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਧ ਿੱਚ “ਕਾਇਰੋਸ,” ਸੋਿ. 
ਗੇਰਹਾਰਡ ਧਕ ਲ ਅਤੇ ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੀਡਧਰਕ, ਅਿੁ ਾਦ ਅਤ ੇਲਘੂ ਰੂਪ ਜੈਫਰੀ ਡਬਧਲਯੂ. ਬਰੋਮਾਇਲੀ (ਗਰੈਂਡ 
ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1985), 389. “ਸਮੇਂ” ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਸ਼ਬਦ (χρόνος, ਕਰੋਿੋਸ , ਧਜ ੇਂ ਕੇ “ਕਰੋਿੋਲੋਜੀ” ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਿਾਲ ਹ।ੈ 
23ਧਜਮੀ ਐਲਿ, ਸਰ ੇ ਆਫ ਰੋਮਿਜ਼, 7  ਾਂ ਸੰਸਕਰਿ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਲੇਖਕ  ਿੱਲੋਂ, 1994) 63 ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਿਹ ਾਂ ਧਬੰਦਆੂਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ  ੇਖੋ। 24ਮੌਧਰਸ, 222. 25ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਰੋਮਿਜ਼: ਗੌਡਜ਼ 
ਗੁਿੱ ਡ ਧਿਉਜ਼ ਫਾਰ ਦ  ਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਿਰਸ ਗੂ , ਇਧਲਿੌਏ: ਇੰ ਰ- ਰਧਸ ੀ ਪਰੈਸ, 
1994) 144. 26ਮੌਧਰਸ, 225. 27ਸੀ. ਐਿੱਸ, ਲੁਈਸ, ਦ ਪਰਬੌਲਮ ਆਫ ਪੇਿ (ਔਕਸਫੋਰਡ: ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਿ 
ਿਹੀਂ ਹੈ, 1940; ਮੁੜ ਛਾਧਪਆ ਧਗਆ, ਧਿਉ ਯੋਰਕ: ਮੈਕਧਮਲਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1962), 91. ਲੁਈਸ 
ਇਿੱ ਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੁਧਿ ਰਧਸ ੀ ਿਾਸਧਤਕ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਬਣ ਧਗਆ। 28ਮੌਧਰਸ, 
224. 29ਸ ੌ , 144. 30ਬਓਰ, 521.  

31ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ, ਰੋਮਿਸ, ਦੀ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ (ਅਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1965), 
38. 32ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦ ੇ ਧਪਛੋਕੜ ਦ ੇਲਈ, ਪੇਜ਼ 92-102  ੇਖੋ। 33ਉਪਰੋਕਤ, 40. 34ਮੌਜਜ਼ ਈ. ਲਾਰਡ, 
ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿੱ ਿ ਪੌਲਜ਼ ਲੈ ਰ  ੂ ਰੋਮਿਜ਼ (ਲੈਕਧਸੰਗ ਿ, ਕੰਿ ਕੀ: ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, 1875; 
ਮੁੜ ਛਾਧਪਆ, ਧਡਲਾਈ , ਆਰਕਾਂਸਸ: ਗੌਸਪਲ ਲਾਈ  ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ), 162. 
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35ਧਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਿ ਫੁਲ: ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿੱ ਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਲਿੱ ਬਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਸਿ ਸਿੈੱ  ਇੰਸ ੀਧਚਊ  ਪਰੈਿੱਸ, 
2002), 83. 36ਡਿੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਿਜ਼, NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜ਼ੋਡੇਰ ਿ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 181. 37ਇਹ NASB ਧ ਿੱ ਚ  ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜਿੱਥੇ ਇ ਾਧਲਕ ਸ਼ਬਦ 
ਅਿੁ ਾਦਕਾਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਿ। ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ, ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੇ ਸ਼ਬਦ 
ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ: “ਜ ੋ ਆਇਆ ਹੈ,” “ਉਧਠਆ,” “ਅਪਰਾਿ,” ਅਤੇ “ਉੱਗਣਾ”। 38ਸ ੋ , 149. 39ਧਜਮ 
ਮੈਕਗੂਈਗਿ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼, ਬਾਈਬਲ ਲੜੀ ਤੇ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰਿਾ (ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਮੌਿ ੈਕਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰ., 1982), 178. 40ਡੀਸਿ, 142. 

41ਧਕਰਸਸੋ ੋਮ ਹੋਧਮਲੀਸ ਆਿੱ ਿ ਰੋਮਿਜ਼ 10. 42ਅਿੱਜ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਿਾਸਧਤਕਾਂ ਦ ੇਉਲ , ਪੌਲੁਸ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ 
ਸੀ ਧਕ ਆਦਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਉਤਪਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਡਿੱ ਗਣਾ ਇਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ ੀਕ ਸੀ। 43ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਧ ਚਲੀ “ਮੌਤ” ਧਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਪਰਭਾ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਾਪ (ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ) ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ 
ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਿ ਧਕ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ  ੰਸ਼ ਿੇ  ੀ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। ਪਰੇਧਰਤ ਲੇਖਕ ਕਈ  ਾਰ ਅਧਜਹੇ ਤਰਕਾਂ ਿੰੂ  ਰਤਦ ੇਹਿ। ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:9, 10, ਧਜਿੱਥ ੇ
ਲੇਖਕ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਲੇ ੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਕਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਮਲਧਕਧਸਦਕ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸ ਾਂ ਧਹਿੱ ਸਾ ਧਦਿੱ ਤਾ—ਧਕਉਂਧਕ 
ਲੇ ੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਿੇ ਮਲਧਕਧਸਦਕ ਿੰੂ ਦਸੌਂਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।) 44ਧਜ ੇਂ ਰੋਮੀਆਂ 3:23 ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ 
ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱਚ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਲੋਕ ਸਿ। 45ਜੇਕਰ ਸਾਡ ੇਸੰਪੂਰਿ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ “ਮੌਤ” ਿੰੂ ਸਰੀਧਰਕ ਮੌਤ ਦ ੇਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਆਇਤ 13 ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੁੌਸ ਦਾ ਧਬੰਦੂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸਰੀਧਰਕ 
ਮੌਤ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਿਾ ਮਰਦਾ। 
46“ਅਪਰਾਿ” ਸ਼ਬਦ παράβασις (ਪਾਰਾਬੇਧਸਸ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।  ੇਖੋ 4:15 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ। 47ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ 
ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਕਾਤਲਾਂ ਿੰੂ ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ ਹੈ (ਉਤਪਤ 9:6), “ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤੌ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ੀ 
ਜਿਰਲ ਧਿਯਮ ਿਹੀਂ ਸੀ” (ਮੇਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਲੀ ਿ, 335)। 48ਐਿੱਫ. ਐਿੱਫ. ਬਰੂਸ, ਪੌਲਜ਼ ਲੈ ਰ   ੂ
ਰੋਮਿਜ਼, ਦੂਜਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਦ ਧ ੰਡੇਲ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਿ ਰੀਸ (ਗਰੇਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ. ਬੀ. 
ਅਰਡਮਿਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰ., 1985), 124. 49ਬਾਉਰ, 1019. 50ਉਪਰੋਕਤ, 770. 

51ਮੇਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਲੀ ਿ, 336. 52“ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼” ਲਈ ਸ਼ਬਦ δώρημα (ਡੋਰੇਮਾ), ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ 
ਡੋਰੇਆ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੌਲੁਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ‘‘ ਰਦਾਿ” ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 53“ਧਸਰਫ-ਸਰੀਧਰਕ-ਮੌਤ” ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖੋ, “ਸਜ਼ਾ” 
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧਸਰਫ ਸਰੀਧਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 54ਧਜ ੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਿੱਕ 
ਅਪ ਾਦ ਹਿੋਕ ਸੀ (ਉਤਪਤ 5:24). ਦੂਸਰਾ ਏਲੀਯਾਹ (2 ਰਾਧਜਆਂ 2:11)। ਉਹ  ੀ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਧਜ਼ੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਮਰਿਗੇ। 55ਲਾਰਡ, 167. 56ਕਈ “ਧਸਰਫ-ਸਰੀਧਰਕ-ਮੌਤ” ਦ ੇ
ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਿੱਥੇ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ” ਸਰੀਧਰਕ ਮਤੌ ਦ ੇਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 57ਮੇਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਲੀ ਿ, 338. 58ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ “ਧਸਰਫ-ਸਰੀਰਕ-ਮਤੌ” ਿੰੂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਿ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰ ਸਕਣ ਤਿੱ ਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਰੀਧਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਜ਼ਾ” “ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ” ਫੈਲ ਗਈ। “ਜੀ ਿ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਜਾਣਾ” ਪਰਾਥਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਧਯਸ ੂਿੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਿੰੂ ਉਲ ਾ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 5:28, 29)। 59ਬਰੂਸ ਬਰ ਿ, ਡੇਧ ਡ  ੀਰਮਿ, 
ਅਤੇ ਿੀਲ ਧ ਲਸਿ, ਰੋਮਿਜ਼, ਲਾਈਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਬਾਈਬਲ ਕਮੇਂ ਰੀ ( ੀ ੋਿ, ਇਧਲਿੋਏ: ਧ ੰਡੇਲ ਹਾਊਸ 
ਪਰਕਾਸ਼ਕ, 1991), 110. 60ਜੇ.ਡੀ. ਥੌਮਸ, ਕਲਾਸ ਿੋ ਸ, ਰੋਮਿਜ਼, ਅਬੀਲੇਿ ਧਕਰਸਧਚਅਿ ਕਾਲਜ (1955)। 

61ਕੋਈ ਧਿਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਦ ”) ਯੂਿਾਿੀ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਸ਼ਰਾ” (νόμος, ਿੋਮਸੋ) ਲਈ ਸ਼ਬਦ “ਲਾ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ “ਦ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਸੰਗ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। 62ਮੌਧਰਸ, 241. 63ਬਰੂਸ, 121. 64ਸ ੋ , 139. 65ਪੌਲ ਲੀ  ਿ, 
ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ 7,700 ਇਲਸ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ (ਰੋਕਧ ਲੇ, ਮੇਰੀਲੈਂਡ: ਅਸ਼ੌਰੇਂਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਸ 1979), 
1508. 66ਮੈਰੀ ਐਿ ਬਰਡ, “ਏ ਜੀਿੀਅਸ ਫਾਰ ਲਧ ੰਗ,” ਗਾਈਡਪੋਸ ਸ (ਜਿ ਰੀ 1985): 29. 
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67ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ  ਧਮਡ ੇਸ  ਧਸ ੀ, ਔਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਖੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2003 ਿੰੂ ਡਧੇ ਡ 
ਮਾਓਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਿਾਰਧਮਕ ਗਿੱਲਬਾਤ। 68ਚਾਰਲਸ ਐਿੱਚ. ਸਪਰਜਿ, ਜੋਸੇਫ ਐਿੱਸ. ਏਕਸਲ, ਦ ਧਬਬਲੀਕਲ 
ਇਲਸ ਰੇ ਰ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਬਕੇਰ ਬੁਿੱ ਕ ਹਾਊਸ, 1973), 364. 69ਡਧੇ ਡ ਐਿੱਫ. ਬਰਗੇਸ, 
ਸੰਪਾਦਕ, ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਿੱ ਫ ਸਰਮਿ ਇਲਸ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ (ਸੈਂ  ਲੂਇਸ: ਕਿਕੋਰਧਡਆ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਹਾਊਸ, 1988), 95. 70ਡੀਸਿ, 156. 

71ਮੌਧਰਸ, 71 ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ। 72ਕੈਥੋਧਲਕ ਡਾਕਧ ਰਿ, “ਧਲੰਬੋ” ਉਿਹ ਾਂ ਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 
ਸਥਾਿ ਹੈ ਜ ੋਧਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤ ੇਬਲੀਦਾਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਿ। (ਚਾਰਲਸ ਜੀ. ਹਰਬਰਮਿ, ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਸੰਪਾਦਕ, “ਧਲੰਬੋ” ਦ ਕੈਥਧੋਲਕ ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ [ਧਿਊਯਾਰਕ: ਐਿਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਪਰੈਿੱਸ, 191],  
9:256-59)। 73ਜ਼ਬੂਰ 58:3 ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਦੁਸ਼  ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਰਹੇ ਹਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਿੰੂ ਧਲਖਤੀ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਅਸੰਭ  ਗਿੱਲ ਹੈ। ਅਿੱ ਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 22:9, 10 ਅਧਤਕਥਿੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹਿ 
ਤਾਂ ਧਕ ਜ਼ਬੂਰ 51:5 ਦਾ ਉਲ  ਧਬੰਦੂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਦੋ ੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾਊਦ ਿੰੂ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ। 74ਐਡ ਰਡਜ਼, 147. 
75ਮੂ, 189. 76ਐਡ ਰਡਜ਼, 148. 77ਮੌਧਰਸ, 231. 78ਡੀਸਿ, 151. 79ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਆਦਮ 
ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੋ ਾਂ ਿੰੂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਿੱ ਖ ਧਦਿੱ ਤ ੇ
ਗਏ ਸਿ (ਉਤਪਤ 1:29, 30)। ਇਹ ਸਝੁਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਧਹਲੀ ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਿ ਰਾਂ ਿੰੂ ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਧਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਦ ੇਲਈ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ 
(ਉਤਪਤ 3:21)। 80ਡਿ, 273. 

81ਮੌਧਰਸ, 230. 82ਰੌਜਰਜ਼, 84. 83ਐਡ ਰਡਜ਼, 146. 84ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਧ ੰਡਲ, ਕਧਮੰਗ  ੂ  ਰਮਜ਼ 
ਧ ਦ ਧਸਿ: ਏ ਸ ਿੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼ 1 —5 (ਅਿਾਹੇਮ, ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ: ਇਿਸਾਈ  ਫ਼ਾਰ ਧਲਧ ੰਗ, 1999), 
87-88. ਸਧ ੰਡਲ ਿੇ ਦੋ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ “ਅਪਰਾਿ  ਾਲਾ ਮਿੁਿੱ ਖ” ਅਤੇ “ਧਕਰਪਾ  ਾਲਾ ਮਿੁਿੱ ਖ” ਧਕਹਾ ਸੀ। 85ਬਾਰਕਲੇਅ, 
ਰੋਮਿਜ਼, 77, 82. 86ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਧਬਰਸਕੋ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਕਧਮਊਿੀਕੇ ਰਜ਼ ਕਮੈਂ ਰੀ ( ਾਕੋ,  ੈਕਸਸ:  ਰਡ 
ਬੁਕਸ, 1982), 119. 87 ੇਖੋ ਕੌਫਮੈਿ, 208. 88ਐਡ ਰਡ ਐ ਰੈਿੱ  ਹੇਲ, “ਲੈਂਡ ਏ ਹੈਂਡ,” ਧਜਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
742 ਹਾਰ - ਾਰਧਮੰਗ ਪੋਇਮਜ਼ ਸੰਪਾ. ਅਤੇ ਸੋਿ ਜੌਿ ਆਰ. ਰਾਈਸ (ਮਰਫ਼ਰੀਸਬੋਰੋ,  ਿੇੈਸੀ: ਸ ੋਰਡ ਆਫ਼ 
ਦ ਲਾਰਡ ਪਬਧਲਸ਼ਰਸ, 1964), ਿੰਬਰ 314 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਜਿੌ ਆਰ, ਰਾਇਸ (ਮੁਰਫਰੀਸਬੋਰੋ, 
 ੈਿੇਸੀ: ਸ ੋਰਡ ਆਫ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1964), ਿੰਬਰ 314. 89ਧਜਮ ਧਹਲ ਿ, ਜਸ  ਡਾਇੰਗ   ੂ
ਧਲ  (ਕਾਲਾਮਾਜ਼,ੂ ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਮਾਸ ਰਜ਼ ਪਰੈਸ, 1976), 46. 90ਐਡ ਰਡਜ਼, 154।  

91ਬਰਧਜਸ, 176 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 92ਮਕੈਗੁਇਗਿ, 170. 93210 ਕੌਫਮੈਿ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 
94ਐਡ ਰਡਜ਼, 151. 




