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ਅਧਿਆਇ 6 

ਮਰਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਿ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਿ ੇਂ ਯੁਗ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ “ਸਜ਼ਾ” ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਧਿਐਿ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ  ੇਖ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (1:18—3:20)। ਉਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਜਸ ਿੰੂ 
ਅਸੀਂ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣਾ” ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਧਗਣਿ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਿ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ (3:21—5:21)। ਅਸੀਂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੇ ਭਾਗ” (6:1—
7:25) ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਾਂ। 

ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਿੰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਧਲਖ ਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬੇਢੰਗੇ ਭਾਗ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਕਈ 
 ਾਰ ਉਹ ਇਿੱਕ ਿ ੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਪਛਲੀ ਚਰਚਾ  ਿੱ ਲ ਪਰਤਧਦਆਂ ਇਿੱ ਕ 
ਧ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧ ਚਾਰ  ਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਭਾਗਾਂ ਧ ਚਕਾਰ ਸਾਿੰੂ ਇਕਸਾਰਤਾ 
ਲਿੱ ਭਦੀ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਰੀਖਣ ਕਰਿ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ  ਹੈ। 

ਅਸੀਂ 6 ਅਤੇ 7 ਅਧਿਆ ਾਂ ਿੰੂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਿਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ। NASB ਧ ਿੱ ਚ, “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਉਿਹ ਾਂ ਅਧਿਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: 

. . . ਸੋ ਧਜ ੇਂ ਧਜ ੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦ ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਿਰਮ ਸਗੋਂ ਅਿੱ ਤ ਕੁਿਰਮ ਦੀ 
ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤੇ ਧਤ ੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਿਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਸੌਂਪ ਧਦਓ (6:19; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਓੜਕ ਿੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ (6:22; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

“ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਧਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ἁγιασμός (ਹਗੀਆਸਮੋਸ ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ ਜੋ ἅγιος (ਹਗੀਓਸ 

) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ” ਜਾਂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ” 
 ਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6:19, 22 ਧ ਿੱ ਚ, “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾ” ਹੈ ( ੇਖੋ KJV; NKJV; NIV)। 

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਿਰਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਹੇਗੀਓਸ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
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 ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ “ਦੇ ੀ ਦੇ ਧਤਆਂ” ਿੰੂ ਚੜਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਫਰ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਮ 
ਅਰਥ ਹੋ ਧਗਆ: “ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਜਹੜੀ ਅਿੱ ਡ ਜਾਂ  ਿੱ ਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੰੂ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
“ ਿੱ ਖ” ਹੋਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ 6:19, 22 ਧ ਿੱ ਚ, CJB ਬਾਈਬਲ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ  ਿੱ ਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।”  

ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” (ਹੇਗੀਆਸਮੋਸ ) ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
 ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਬਣਾਉਣ, 
ਜਗਤ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:13, 14)। ਹਰ ਕੋਈ 
ਧਜਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਫਰ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ” ਹੈ; ਹਰ ਕੋਈ “ਸੰਤ” ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਰੋਮੀਆਂ 1:7; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:2)। 

ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ  ੀ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਾ ਧਸਰਫ ਉਸਰਿੱਬੀ ਪਰਧਕਰਆ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ ਦਾ  ੀ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਿ 
ਭਰ ਚਿੱਲਦੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ 
“. . . ਧਪਿੱਛਾ ਕਰੋ . . . ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ ਧਜਹ ਦੇ ਧਬਿਾ ਕੋਈ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਿਾ  ੇਖੇਗਾ” 
(ਇਬਰਾਿੀਆਂ 12:14)। ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਸਮੇਂ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ “ ਿੱ ਖਰੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ” ਸਿ। ਹੁਣ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ  ਿੱ ਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧ ਅਕਤੀਆਂ  ਾਂਗ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਧਰਚਰਡ ਰੋਜ਼ਰਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣਾਸਹੀ ਬਣਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈਸਹੀ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।1 ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਿੱਲ ਇਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ 
ਧਲਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣਾ “ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਿੱਬੀ ਕੰਮ,” ਜਦ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ “ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਰਿੱ ਬੀ ਕੰਮ” ਹੈ।2 

ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਤੇ 7 ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਏਹ ਅਧਿਆਇ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੇ “ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਧਕਉਂ” ਤੇ ਧਿਆਿ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਦੇ ਹਿ: ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਿ ਧਕਉਂ ਜੀਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ ਜਾ 
ਕੇ, 12 ਤੋਂ 16 ਅਧਿਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਧ ਅਕਤੀ ਜੀ ਿ ਜੀਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧ  ਹਾਰਕ ਉਦਾਰਹਣਾਂ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਧਿਆਿ 
ਕੇਂਦਧਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਤਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: “ਸੋ ਹੇ ਭਰਾ ੋ, ਮੈਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ [ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ] ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਭਾਉਂਦਾ 
ਬਲੀਦਾਿ ਕਰਕੇ ਚੜਹਾ ੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਿੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ” (12:1; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
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ਧਕਰਪਾ—ਪਾਪ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਹੀਂ ਹੈ (6:1-14) 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਧਵੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ (6:1-7) 

1ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਧਵੱਚ ਲੱਿੇ ਰਹੀਏ ਿਈ ਧਕਰਪਾ ਬਾਹਲੀ 
ਹੋਵੇ? 2ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਓਸ ਧਵੱਚ ਧਕੱਕੁਰ 
ਜੀਵਿ ਕੱਟੀਏ? 3ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਿਈ ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ 
ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ? 4ਸੋ ਅਸੀਂ 
ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਧਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦੱਬੇ ਿਏ ਤਾਂ ਜੋ ਧਜਵੇਂ ਧਪਤਾ ਦੀ 
ਵਧਡਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਵਾਧਲਆ ਧਿਆ ਧਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 
ਿਵੇਂ ਜੀਵਿ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। 5ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧਵੱਚ ਉਹ ਦੇ 
ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਿਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵਾਂਿੇ। 6ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱੁਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਿਈ 
ਿਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਿਾ 
ਕਰੀਏ। 7ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਿੰੂ ਧਲਖਧਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਕਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ । ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਫੇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ “ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿ  ਾਧਲਆਂ” ਦਾ ਧਪਛੋਕੜ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ( ੇਖੋ 
6:15; 7:7) — ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ 
ਿੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿ ( ੇਖੋ 6:3-11)। 

ਆਇਤ 1. ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? 
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕਧਹ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹਾਂ?” ਉਸ ਿੇ ਹੁਣੇ ਧਜਹੇ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ “ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਕਰਪਾ 
ਅਿੱ ਤ  ਿੀਕ ਹੋਈ” (5:20)। ਹੁਣ ਉਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਜ ਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਕੀ ਪਾਪ 
ਕਰਿ ਧਵੱਚ ਲੱਿੇ ਰਹੀਏ ਿਈ ਧਕਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸ ਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅ ਿੱਲਾ 
ਤਰਕ ਹੈ: “ਧਕਉਂਧਕ ਪਾਪ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ  ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਲੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਲੀ 
ਧਕਰਪਾ। ਅਤੇ ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਹਲੀ ਧਕਰਪਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਧਫਰ ਬਾਹਲਾ ਪਾਪ  ੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ੇਗਾ।” 

ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਰ ਿੱਈਆ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਮ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਿੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਕ “ਸ਼ਤਾਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਧਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਉਲ ਾ ਕਰ ਕੇ ਲੁਿੱ ਚਪੁਣੇ  ਿੱ ਲ 
ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿ” (ਯਹੂਦਾਹ 4;  ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:13)। ਡਾਇ ਧਰਚ ਬੋਿਹੋਏਫਰ ਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਲਾਪਰ ਾਹ ਰ ਿੱਈਏ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਿ ਲਈ “ਸਸਤੀ 
ਧਕਰਪਾ”  ਾਕ ਰਧਚਆ ਸੀ।3 ਉਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਧਹੰਗੀ 
ਹੈ: ਇਹ “ਮਧਹੰਗੀ  ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਧਪਿੱਛੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਪਰ ਇਹ 
“ਧਕਰਪਾ  ਹੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ  ਧਪਿੱਛੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ 
ਹੈ।”4 
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ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿ  ਾਲੇ” ਇਿੱਕ ਸ਼ੈਤਾਿੀ ਜੀ ਿਸ਼ੈਲੀ ਿੰੂ ਸਹੀ ਠਧਹਰਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿ? ਸ਼ਾਇਦ—ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾ ਿਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਤਰਕ 
ਰਸੂਲ ਿੰੂ ਬਦਿਾਮ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ 3 
ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ  ਇਸ ਗੁਿੱ ਸੇ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ ਸੀ: “ਅਤੇ ਇਹ ਧਕਉਂ ਿਾ ਬੋਲੀਏ (ਧਜ ੇਂ ਸਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰ ਧਜ ੇਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ), 
ਧਕ ‘ਆਓ ਬੁਧਰਆਈ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਧਲਆਈ ਧਿਿੱਕਲੇ’?” (3:8)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੇ 
ਤਰਕ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਜਹੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਹ ਧਿਚੋੜ ਕਿੱ ਧਢਆ ਸੀ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਗਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਜ ਾਬ ਧਕ ੇਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
ਲਿੱ ਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਧਕਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋ ੇ” (ਆਇਤ 6:1)? ਅਧਜਹੇ ਸ ਾਲ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 
ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਕਦੇ ਿਹੀਂ! Phillips ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਧਕੰਿਾ 
ਧਭਆਣਕ ਧ ਚਾਰ ਹੈ!” 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਿੇਕਾਂ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਧਹਲਾ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ “ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਇਆ ਹੈ”: ਅਸੀਂ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  
ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਓਸ ਧਵੱਚ ਧਕੱਕੁਰ ਜੀਵਿ ਕੱਟੀਏ? “ਮੌਤ” (θάνατος, ਥਾਿਾ ੋਸ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ (5:12 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਰੋਮੀਆਂ 
6 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਮਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਿਾਲ ਕਰਧਦਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਿੰੂ ਪਰਤੀਕਆਤਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ। 

ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਿ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਓ ਇਿੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਾਿ ਰ 
ਤੇ ਧਿਆਿ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਿ ਰ ਦੇ ਿਿੱ ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਪਸੰਦ ਭੋਜਿ ਰਿੱਖ 
ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ ਾਬ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਇਿੱਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ  ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਪ 
ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਿੰੂ 
ਇਸ ਦਾ ਜ ਾਬ ਿਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ  ਾਂਗ, ਇਸ ਰੂਪ ਤੇ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਿੱ ਕ ਮੁਰਦਾ 
ਜਾਿ ਰ ਉਤੇਜਿਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ  ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਿਹੀਂ ਸੀ 
ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਪਰਤਾ ੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਕਉਂਧਕ  ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਿੰੂ ਰਾਜ ਿਹੀਂ 
ਕਰਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਿੰੂ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰਾਂ  ਜੋਂ ਸੌਂਪਣਾਿਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ 
(6:11-13)। ਸਧਥਤੀ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਧਬਆਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਸਾਡੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਿਹੀਂ ਮਰਦਾ।” 

ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ 
ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਿ ੇਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਿਾਲ ਪਾਪ 
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ਭਰੀ ਜੀ ਿਸ਼ੈਲੀਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਧਜਮ ਧਹਲ ਿ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ 
[ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ] ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ . . . ਉਹ ਇਹ 
ਿਹੀਂ ਧ ਖਾਉਂਦੇ।”5 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਕਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਮਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਿੰੂ ਧਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਸੀ। ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ 
ਦ ੇਲਈ ਮਧਰਆ (5:6-8), ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿੰੂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਧਜਹੜਾ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਰੁਤਬੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ  ੀ ਰੂਪ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਧ ਤ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਿਾਲੋਂ ਿਾ ਕੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਆਇਤ 3. ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸ ਾਲ  ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਧਕ ੇਂ ਅਤੇ 
ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਦੇ ਹਾਂ”? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਧਹਲੂਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਿੰੂ ਧਯਸੂ ਿੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਧਕਿੱ ਲਾਂ 
ਿਾਲ ਠੋਕ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰ ਿੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:3)। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਸਾਡੀ 
ਧਿਹਚਾ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਇਿੱ ਕ ਭਗਤੀ  ਾਲਾ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 26:20)। ਯਕੀਿਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ “ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਿੰੂ ਮਾਰਿ” ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (8:13)। 

ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਿਹੀਂ ਰਧਹਣ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
“ਅਸੀਂ . . . ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਹਾਂ।” ਉਹ ਝਿੱ  ਸਲੀਬ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ ਾਬ ਦੇ 
ਧਸਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੰੁਧਚਆ: ਬਪਧਤਸਮਾ। ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ ਸ ੌ  ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਉਹ 
ਤਰੀਕਾ ਧਜਸ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੇ ਸਾਿੰੂ 
ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋੜ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।”6 

ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, “ਬਪਧਤਸਮਾ” ਅਤੇ “ਬਪਧਤਮਸਾ ਧਲਆ” ਸ਼ਬਦ ਧਸਰਫ 6:3, 4 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। “ਬਪਧਤਸਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ βάπτισμα 

(ਬੈਪਧ ਸਮਾ), ਜਦ ਧਕ “ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” ਸ਼ਬਦ βαπτίζω (ਬੈਪ ਾਇਜ਼ੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੁਧਿਆਦ βάπτω (ਬੈਪ ੋ) ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਡੁਬਾਉਣਾ।” ਬੈਪ ਾਇਜ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਡੁਬਾਉਣਾ, ਗੋਤਾ ਦੇਣਾ,” ਜਦ ਧਕ ਬੈਪਧ ਸਮਾ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਡੁਬਕੀ।”7 ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹਿ ਧਕ ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡੁਬਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, CJB ਬਾਈਬਲ 6:3, 4 ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ 
[ਧਯਸੂ] ਧ ਿੱ ਚਡੁਬੋਏ ਗਏ ਹਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚਡੁਬੋਏ ਗਏ ਹਿ? ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਧ ਿੱ ਚਡੁਬਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ ਸੀ . . .” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੇਖਕ 
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“ਆਤਧਮਕ” ਬਪਧਤਸਮੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ “ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ” ਬਪਧਤਸਮੇ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਧਫਰ  ੀ, ਿਾਮੀ ਧ ਦ ਾਿ ਮੰਿਦੇ 
ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ, ਮਹਾਿ ਆਧਗਆ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸੀ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਿੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਪੌਲੁਸ ਪਾਣੀ  ਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਬਪਧਤਸਮੇ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬੈਪ ਾਇਜ਼ੋ ਧਕਰਆ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ . . . ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ ‘ਬਪਧਤਸਮਾ’ (ਯੂਿਾਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਪਧ ਸਮਾ) ਿਾਂ  ਦਾ ਲਗਭਗ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”8 ਸ ੌ  ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ “ਜਦ ਕਦੀ  ੀ ‘ਬਪਧਤਸਮਾ’ ਅਤੇ 
‘ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ’ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਿ, ਧਬਿਾ ਉਸ ਤਿੱ ਤ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਪਾਣੀ  ਾਲੇ ਬਪਤਧਸਮੇ ਦਾ ਹੈ।”9 ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਬੰਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਿਾ ਧਸਰਫ “ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” ਦਾ “ਡੁਬੋਇਆ ਧਗਆ”  ਜੋਂ ਅਿੁ ਾਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਚਤ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ “[ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ]”  ੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਹੈਰਾਿ ਹੋ ਗਏ ਸਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਾਂਗੇ ਧਕ ‘ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਿਾਲ 
ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ’ . . . ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ‘ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਧਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ 
ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ ਸੀ।’”10 ਧਫਰ  ੀ, ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਧਸਰਫ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਹੈਰਾਿੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅਧਿਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਿਹਚਾ” ਦੀ “ਇਕਿੱਲੀ ਧਿਹਚਾ” 
 ਜੋਂ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਧਜਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਚਾਉਣ  ਾਲੀ ਧਿਹਚਾ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (1:5; 16:26), ਇਹ ਹੈਰਾਿੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਗ ਾ ੇ  ਜੋਂ ਗਿੱ ਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਿ ਆਧਗਆ 
ਧਦੰਧਦਆਂ, ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਿਹਚਾ, ਬਪਧਤਸਮੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋਧੜਆ: “ਧਜਹੜਾ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ ੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ” (ਮਰਕੁਸ 16:16)। 

ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਧਗਰਦ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧ  ਾਦ ਉਿਹ ਾਂ ਹਿੱਦਾਂ ਤੋਂ 
ਧਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਰਸਮ ਦੇ ਧ ਖੇ ਗਏ ਹਿ। ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਗਏ ਹਿ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ “ਇਿੱਕ ਰੀਤ” ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ—ਇਿੱਕ 
ਅਧਜਹੀ ਰੀਤ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਲਈ 
ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਅਿੱ ਡ ਅਤ ੇ ਿੱ ਖ। ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਛੋ ੇ 
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ “ਬਪਧਤਸਮਾ” ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਿੰੂ “ਿਰਕ” ਤੋਂ 
“ਬਚਾ” ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਿ ਧਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਇਿੱ ਕ ਧਚੰਿਹ  ਿਾਲੋਂ ਥੋੜਹਾ ਧਜਹੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਿੇ ਅਕਸਰ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਦਾ “ਅੰਦਰੂਿੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿੀਕਰਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਧਚੰਿਹ ”  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਦਾਂ ਧ ਚਕਾਰ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਇਹ ਹੈ: ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਪਰਗ ਾ ਾ 
(ਉਸ ਧਿਹਚਾ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਪਰਗ ਾ ਾ ਧ ਅਰਥ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ  ੀ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਿੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 
4 ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ  ੀ ਬੰਦ ਧਬਹਤਰ ਧ ਅਕਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਿਈ 
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ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ . . . ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ? ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ  ੀ ਰੋਮ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਗਆ 
(1:13), ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਧਬਿਾਂ ਧਕਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹ ਮੰਿ ਧਲਆ ਸੀ ਧਕ ਰੋਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜੰਿੇ  ੀ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਜ ਾਬ ਸੀ ਧਜਹੜੇ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਸਿ। 
ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ ਿੇ ਇਹ ਧਿਚੋੜ ਕਿੱ ਧਢਆ, “ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ ਹ ਾਧਲਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ‘ ਾਿੂ ਧ ਕਲਪ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਸਮਧਝਆ ਸੀ।”11 ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ 
ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਬਪਧਤਸਮਾ ਿਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ”  ਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਹੀਂ ਸੀ।12 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਧਦਆਂ ਧਕ “ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” ਖੁਦ 
ਿੰੂ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 
ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਿੇ ਧਜਸ ਦਾ ਿਾਂ ਹਿਾਧਿਯਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਿੰੂ 
ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਹੁਣ ਤੂੰ  ਧਕਉਂ ਧਢਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿੋ ਸੁਿੱ  ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 22:16)। ਉਸੇ  ੇਲੇ, “ਉਹ 
ਉੱਧਠਆ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 9:18)।  

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ . . . ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵੱਚ। 
“ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਯਸੂ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਧਿਿੱਜੀ ਧਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 
15:5)।13 ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਗਲਾਧਤਯਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਧਜੰਧਿਆਂ ਿੇ 
ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਮਸੀਹ ਿੰੂ ਪਧਹਿ ਧਲਆ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:27)। ਧਯਸੂ ਿਾਲ 
ਇਸ ਧਿਿੱਜੀ, ਬਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 6 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

“ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ . . . ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” 
(6:3); 

“ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦਿੱਬੇ ਗਏ” (6:4);  
“ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ” (6:5); 
“ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਏ ਗਏ” (6:6); 
“ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਮੋਏ . . . ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੀ ਾਂਗੇ” (6:8)। 

ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਇਹ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱ ਤਾ: “ਅਸੀਂ ਤਦ ਤਿੱ ਕ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀ ਿ ਿਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਹ ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਹ ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ; [ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ] ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ 
ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ [ ੇਖੋ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:27], ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੀ ਿ ਿਹੀਂ ਜੀ 
ਸਕਦੇ।”14 

3 ਅਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਉਹੋ ਧਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਿ। ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਉਸ ਿੇ  ਾਕ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਿੇ ਉਿਾਂ ਿੰੂ ਕੁਝ ਅਧਜਹਾ ਧਕਹਾ 
ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਧਚਆ  ੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ: ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਸੀਹ 
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ਧਯਸੂ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਏਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਧਕ ੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ “ਪਾਪ 
ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ” ਸਿ। ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਭਾਗੀ ਹੋਏ ਸਿ। 

1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾ ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਧਚਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਸੁਣਾਈ ਸੀ। . . . ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱ ਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱਤੀ ਧਜਹੜੀ ਮੈਿੰੂ 
ਪਰਾਪਤ  ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸਾਧਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੋਇਆ 
ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਦਿੱ ਧਬਆ ਧਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਧਦਹਾੜੇ ਜੀ 
ਉੱਧਠਆ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:1-4)। 

ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧ ਖਾਇਆ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਕ ੇਂ ਉਿਹ ਾਂ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਰਚਿਾ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਗਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਭਾਗੀ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੁਰਦੇ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:1), ਪਰ ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ 
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ ਸੀ।” 

ਆਇਤ 4. ਧਯਸੂ ਦੇ ਮਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਿੰੂ ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਧਗਆ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ 
ਤੁਲਿਾ ਕੀਤੀ: ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦੱਬੇ ਿਏ। 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਡੁਬਕੀ 
ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਮੈਕਿਾਈ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚ, . . . ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ 
 ਾਲਾ ਧ ਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”15 ਸਗੋਂ ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਧਛੜਕਾਅ ਦੀ 
ਰੀਤ ਿੰੂ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ  ੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਾ ਪ ੇਗਾ ਧਕ ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਾਦ 
ਦੇ ਲਈ “ਧਛੜਕਾਅ  ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਇਕਦਮ ਿਹੀਂ ਦੇ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”16 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰੇ ਹੋਣ 
ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦਫ਼ਿਾਇਆ 
ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਧਵੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਗੂੜਹੇ 
ਧਰਸ਼ਤੇ ਿੰੂ ਫੇਰ ਰੇਖਾਅੰਧਕਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। “ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ . . . ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਇੰਜ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਹੀ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ।”17 

ਤੀਜੇ ਧਦਿ, ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ 
ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਧਜਵੇਂ ਧਪਤਾ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ 
ਧਜਵਾਧਲਆ ਧਿਆ ਧਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵੇਂ ਜੀਵਿ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ  ੀ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ “ਪਾਣੀ  ਾਲੀ ਕਬਰ” ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ ਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਤੁਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ 
ਦਿੱ ਬੇ ਗਏ ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਰਿੀ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਿੇ ਉਹ ਿੰੂ 
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਉਠਾਏ  ੀ ਗਏ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:12)। 
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ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜੋ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਐਡਂਰਸ 
ਿਾਇਗਰੈਿ ਿੇ ਇਹ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਜਦੋਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਪਾਣੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ‘ਮਸੀਹ ਿਾਲ’ ਦਫ਼ਿਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਮਸੀਹ ਿਾਲ’ ਜੀ ਉੱਠਣ 
ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” ਿਾਇਗਰੈਿ ਿੇ ਧਫਰ ਬਪਤਧਸਮੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੰੂ ਧਿਰਾ 
ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਧਚਤਾ ਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ “ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਜਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਧਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ। . . . ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ 
ਿਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਸਰ 
ਤੋਂ ਅਿੱ ਡ ਿਹੀਂ ਹਾਂ।”18 

ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, 6:3, 4 ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਸਥਾਿ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ 
ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਧਝਜਕਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਿੱ ਚ ਮੰਿਦੇ ਹਿ: 

ਮੂ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਿ ਾਂ ਿੇਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਡੇ ਅਿੁਭ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ 
ਧਹਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਜਸ ਿੰੂ [ਜੇਮਸ ਡੀ. ਜੀ.] ਡਿੱ ਿ ‘ਮਿ ਦੇ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ।”19 

ਬਰੂਸ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਚਾ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਕ 
ਸਮੁਿੱਚੇ ਅਿੁਭ  ਦੇ ਦੋ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਸੇ ਿਹੀਂ ਸਿ।”20 

 ਾਲ ਰ ਡਬਧਲਯੂ.  ੈਸਲ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “[ਿ ੇਂ ਿੇਮ] ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਮਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਿੀ ਛੇਤੀ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਘ ਿਾ 
ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”21 

ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰੂ ਸਾਬਤ 
ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਠਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਿੇ  ੀ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸ ਾਲ ਖੜਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ 
ਧਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਿੋ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ ਸਾਿੰੂ ਭਗਤੀ  ਾਲਾ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂਪਣ ਧ ਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ” ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇ
ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਲੇ ਗਏ ਹਾਂ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਚਿੱਲਣਾ” ਸਧਥਰ, ਸਿਾਰਣ 
ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੂਪਕ ਹੈ ਧਜਸ ਿਾਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ ਦੀ ਧ ਸ਼ੇਸਤਾ ਦਾ  ਰਣਿ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”22 

ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਜੀ ਿ ਦਾ ਿ ਾਂਪਣ” ਹੈ, ਸਾਿੰੂ ਉਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। NEB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂ ਰਾਹ 
ਤੇ ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।” ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
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ਧਲਧਖਆ, 

ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਧਜ ਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗੇ ਰਹੋ 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਚਿੱ ਤ ਲਾਓ, 
ਿਾ ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਜਹੜੀਆਂ ਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:1-3)। 

ਆਇਤ 5. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਿਏ 
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵਾਂਿੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, “ਜਦੋਂ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਉਂਧਕ।” ਇਿੱ ਥੇ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ” (σύμφυτος, 
ਸਮਫੁ ੋਸ) ਇਿੱ ਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਧਕ σύν (ਸਿੱਿ, “ਿਾਲ”) ਅਤੇ φύω (ਫੁਓ, 
“ ਿਣਾ”) ਿੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਬਧਣਆ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਮਲ ਕੇ  ਿੇ”23 ਜਾਂ “ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਬੀਜੇ ਗਏ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (KJV)। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਿਰਤੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਿਾਲ ਕੀਤੀ। ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਬੀਜ ਿੰੂ “ਮਰਿਾ” 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 12:24; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:36)। 

 ਸਾਡੇ “ਬੀਜਣ” ਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਸ [ਮਸੀਹ] ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ 
ਧ ਿੱ ਚਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਾਂ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, 
“ਯਕੀਿਣ ਅਸੀਂ  ੀ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾ ਾਂਗੇ।”24 ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਿੰੂ 
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਰਗੀਆਂ ਹੀ 
ਸਿ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ  ਿੱ ਖੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿੇਜਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਜਖਮ ਹਾਲੇ  ੀ ਸੀ ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 20:27), ਪਰ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਸਿ। ਉਹ ਿ ੇਂ 
ਜੀ ਿ ਲਈ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਿੰੂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ  ਿੱ ਸ ਿਹੀਂ ਸੀ 
(ਰੋਮੀਆਂ 6:9)। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਧਹੰਦੀਆਂ ਹਿ: ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ  ੀ 
ਪਧਹਲਾਂ  ਰਗੇ ਹੀ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ  ੀ, ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ: ਹੁਣ ਪਰਭ ੂਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਹੈ! 

ਆਇਤ 6. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਅਿੱਗ ੇ  ੀ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਧਖਆ: ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱੁਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ 
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਿਈ ਿਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਸੀਂ 
ਪਾਪ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਿਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ  
ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ ਸੀ ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20)। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੁਿੱ ਖ” (παλαιός . . . ἄνθρωπος, 
ਪਲਾਈਓਸ . . . ਐਥਂਰੋਪੋਸ) ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। ਕੁਝ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ ਧਕ “ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ [ਮਿੁਿੱ ਖ]” ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ; ਪਰ ਅਸਲ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਰਸੂਲ ਿੇ 8 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ  ਾਕ ਿੰੂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਅਤੇ 8 ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਚਕਾਰ ਤੁਲਿਾ ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: 

“ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ” (6:6)। 
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“ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਮੋਏ” (6:8)। 
 

“ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ” ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। NEB 
ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਜਹੜਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਸੀ।” ਸ ੌ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ 
“ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਏ ਗਏ ਸੀ . . . ਅਸੀਂ ਸੀ ਧਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿ ਦੇ 
ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਲੀ ਸਧਥਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ।”25 ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦਾ “ਈਸਾ ਪੂਰ  (ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ) ਜਾਂ 
“ਈਸ ੀ” (ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।26 

“ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ” ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ —ਸਲੀਬ ਉੱਤ ੇ
ਧਕਿੱ ਲਾਂ ਿਾਲ ਠੋਕ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, ਫਾਂਸੀ ਚੜਹਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ, ਜਾਿੋਂ  ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ! ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜੰਜੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਲੀਬ ਬਣ ਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ 
ਸਲੀਬ ਬਣ ਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਧਜਸ ਜ ਾਬ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਿੰੂ ਗਧਹਧਣਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ 
ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧਦਖਾ ਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਲੀਬ ਿੰੂ ਸਾਡੇ 
ਧਦਲ ਧ ਿੱ ਚ ਲਗਾਉਣਾ—ਪਾਪ ਦੀ “ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ” ਿੰੂ ਮਾਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ!27 

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਏ ਗਏ ਹਾਂ “ਭਈ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਸ਼  ਹੋ ਜਾ ੇ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਸਰੀਰ” (σῶμα, ਸੋਮਾ) ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ 
ਅਧਿਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੈ ( ੇਖੋ 6:6, 12; 7:4, 24; 8:10, 11, 13, 23), ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਿਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਿਾ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੇ ਲ  ਰਤਣ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿੰੂ “ਪਰਭਾ  ਅਤੇ ਪਰਗ ਾ ੇ ਦਾ ਸਾਿਿ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧਗਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਿੀਆ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਧਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾ -
ਭਾ ) ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਿੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਦਾ ਲਿੱ ਗ ਧਰਹਾ ਹੈ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚਭਲਾਈ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 
13 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ “ਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਅਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ” ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਸੋ ਹੇ ਭਰਾ ੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਬੇਿਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ 
ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਿ ਕਰਕੇ ਚੜਹਾ ੋ” (12:1)। 

ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਬੁਰਾਈ ਲਈ  ੀ  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਿੰੂ “ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰਾਂ”  ਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
(6:13)। ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਿ ਇਹ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਦੇਹ (ਸਰੀਰ) ਅਕਸਰ ਪਰਤਾ ੇ 
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰੋਿ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਬੰਦੂ ਹੈ ( ੇਖੋ 7:5)। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਸ਼ਤਾਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਹਮਧਲਆਂ ਅਿੀਿ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਸਰੀਰ” 
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ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਿਹ ਾਂ  ਾਕਾਂ ਿਾਲ ਜੋਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੰੂ ਬੁਰਾਈ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਔਜਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਧ ਖਾਉਂਦੇ ਹਿ ( ੇਖੋ 7:24)। ਇਹੋ ਗਿੱਲ 6 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਹੈ ਜੋ “ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦ ੇਸਰੀਰ”—ਅਰਥਾਤ, ਸਰੀਰ ਧਜਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

8:13 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ  ੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਸਾਡੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ 
ਪਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ “ਿਸ਼  ਹੋ ਜਾਣ।” “ਿਸ਼  ਹੋ ਜਾਣ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
καταργέω (ਕਾ ਾਰਗੀਓ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕ κατά (ਕਾ ਾ, “ਥਿੱ ਲੇ”) ਅਤੇ ἀργός 

(ਆਰਗੋਸ, “ਪਰਭਾ ਹੀਣ”) ਿੰੂ ਧਮਲ ਕੇ ਬਧਣਆ ਹੈ। ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਪਰਭਾ ਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ।” NLT ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ 
ਚੜਹਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਧਕ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੰੂ ਗੁਆ ਸਕੇ।” 

 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਤੇ ਥੋੜਹਾ ਜਾਂ 
ਧਬਲਕੁਲ  ੀ  ਿੱ ਸ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਿੰੂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ 
ਉਿਹ ਾਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾ ਹੀਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ  ਾਂਝੇ ਰਧਹ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾ ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਧਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਗਤੀਹੀਣ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ “ਤਾਂ ਧਕ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਾ ਰਹੀਏ।” 1 
ਜਿ ਰੀ, 1863 ਿੰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਦਿ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ; ਧਫਰ 18 ਦਸੰਬਰ, 1865 ਿੰੂ, ਗੁਲਾਮੀ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਧ ਿਾਿ ਧ ਿੱ ਚ 
13 ਾਂ ਸੰਸ਼ੋਿਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਦਿ ਿੰੂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗਆ। 
ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡੀ 
ਆਤਧਮਕ “ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਦਿ” ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਿ। 

ਆਇਤ 7. ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਇਿੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ (5:21), ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਪ ਅਿੱਗੇ ਗੋਡੇ  ੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਿੀਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਧਜਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ। “ਛੁਿੱ   ਕੇ” ਸ਼ਬਦ 
ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δικαιόω (ਡੀਕਾਈਊ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਕਸਰ “ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ” ਕਰਕੇ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਜਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਧਿਰਦੋਸ਼ ਧਸਿੱ ਿ ਕੀਤੇ” ਜਾ ਕੇ (“ਦੋਸ਼ੀ ਿਹੀਂ” ਠਧਹਧਰਆ) ਧਰਹਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਛੁਿੱ  ਣ ਦਾ ਧਸਰਫ 
ਇਿੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਮਰ ਕ ੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (6:2-4), ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (6:7)। ਰਿੱਬੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਸਿ ਧਕ ਮੌਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ।28 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਫਰ ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਿਹੀਂ ਰਧਹ 
ਜਾਂਦੀ। 
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ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਧਡਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮ 
ਗੁਲਾਮਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਜੀ ਿ ਜੀਉਂਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਸਿ। “ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਧਕ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਛੁਿੱ   ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ ਜਾਂ ਧਫਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇੰਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ ਧਕ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਿਾ  ੀ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।”29 ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਛੁਿੱ   ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਿ ਹਾਲੇ  ੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਿ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣ ਧਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ 
ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ “ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਿ ਦੀ” ਕੋਈ ਲੋੜ 
ਿਹੀਂ (6:6; KJV)। 

ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ (6:8-11) 
8ਪਰੂੰ ਤ  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਿਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ ਸਾਿ ੂੰ  ਧਿਹਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦ ੇਿਾਲ 

ਜੀਵਾਂਿੇ ਿੀ। 9ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਜੀ 
ਉੱਧਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਓਸ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਿਹੀਂ। 10ਧਜਹੜੀ 
ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦ ੇਕਾਰਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ ਪਰ ਧਜਹੜਾ ਜੀਵਿ ਉਹ 
ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਾਰਿ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। 11ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਸਮਝ।ੋ 

1 ਤੋਂ 7 ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾ  ਬਣਿ ਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 8 ਤੋਂ 
11 ਆਇਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਬਣਿਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ  ਬਣਿ ਤੇ ਹੈ। 

ਆਇਤ 8. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” ਸੀ (6:3) ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਮੋਏ ਸੀ। ਸਾਿ ੂੰ  ਧਿਹਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੀਵਾਂਿੇ ਿੀ ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਸੀਂ “ਿ ੇਂ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰਾਹ ਚਿੱਲਣ” (6:4) ਲਈ ਪਾਣੀ  ਾਲੀ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਲੇ ਗਏ 
ਸੀ। 

ਆਇਤ 9. ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਜੀ 
ਉੱਧਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਿੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਲੇ ਗਏ 
ਸਿ; ਪਰ ਧਸਰਫ ਮਸੀਹ ਹੀ “ਕਦੇ ਫੇਰ ਿਾ ਮਰਿ ਲਈ” ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਜੀ ਉੱਠਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਯਸੂ ਚਾਲਹੀ ਧਦਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਿੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਧਦੰਦਾ ਧਰਹਾ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 1:3)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਿੰੂ ਉਠਾ ਧਲਆ ਧਗਆ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 1:9; 2:33, 34)। 

ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਅਿਾਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਓਸ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਿਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਆਇਆ, ਉਹ “ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਜੰਧਮਆ” ਸੀ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:7); ਉਹ “ਦੇਹਿਾਰੀ 
ਹੋਇਆ” (ਯੂਹੰਿਾ 1:14)। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਸੀ। ਉਹ “ਮੌਤ ਤਾਈ ਂਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈ”ਂ ਧਲਆਂਦਾ ਧਗਆ ਸੀ 
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:8)। ਧਫਰ  ੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ, “ਉਸ ਿੰੂ ਛੋਹਣ ਲਈ 
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ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ [ਸੀ]” (Phillips)। 
ਆਇਤ 10. ਇਹ ਆਇਤ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ  ਾਲੇ ਜੀ ਿ 

ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਤੁਲਿਾ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕਧਹੰਦੀ 
ਹੈ, ਧਜਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  
ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ ਿੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਿ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ 
ਸੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:21; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 4:15; 1 ਪਤਰਸ 2:22)। ਧਫਰ ਇਹ ਧਕ ੇਂ ਧਕਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ “ਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਮਧਰਆ ਸੀ”? ਸੰਭ ਤਾ ਇਸ  ਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ “ਪਾਪ ਦ ੇਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ” ਮਧਰਆ ਸੀ। ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ: “ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਿਾਲ ਿਧਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪਾਪ  ਾਲੇ ਜਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 
ਧਫਰ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰਿਾ ਧਜਸ ਿੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਤ . . . ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਧ ਅਕਤੀਤ  ਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅੰਤ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ 
ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮੌਤ ਸੀ।”30 

“ਇਿੱਕੋ  ਾਰ” ἐφάπαξ (ਏਫਾਪੈਕਸ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਿੁ ਾਦ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਧਕ ἅπαξ 

(ਹਾਪੈਕਸ, “ਇਿੱਕ  ਾਰ”), ἐπί (ਏਪੀ, “ਉੱਤੇ”) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਫਾਪੈਕਸ  ਉਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਇਿੱਕੋ  ਾਰ ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਲਈ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਜਹੜਾ “ਸਥਾਈ  ੈਿਤਾ 
 ਾਲਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ।”31 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਭ ਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਥੇ  ੀ ਉਸੇ 
ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਇਹ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:27 ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਿੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਚੜਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਿ, ਪਰ ਧਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਿੀ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕੋ  ਾਰ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9:24-28)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਧਜਹੜਾ ਜੀਵਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਕਾਰਿ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ “ਮੌਤ” ਦਾ ਮੂਲ ਧ ਚਾਰ ਧ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ “ਜੀ ਿ” ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ 
ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਆਤਧਮਕ ਜੀ ਿ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ 
( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 17:3)। ਸੋ AB ਅਿੁ ਾਦ ਆਇਤ 10 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਿੰੂ ਧ ਸਤਾਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ—ਉਸ 
ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਅ ੁਿੱ   ਸੰਗਤੀ।” ਧਯਸੂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਧਪਤਾ ਦ ੇਿਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ  ਧਡਆਈ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 11. ਧਯਸੂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿੰੂ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਇਸੇ 
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। “ਸਮਝ”ੋ ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ λογίζομαι (ਲੋਗੀਜੋਮਾਈ 
) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 4 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  ਜੋਂ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਲਖ ਲਓ।” 
ਕੁਝ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਿਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਉਿਹ ਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਿ ਿਾਲ ਸੋਚ ਧ ਚਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਧ ਚਾਰ 
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ਕਰਿ। ਪਧਹਲੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ “ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ” ਸਿ। ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਹ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਸਿ (6:2-4), ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿਹ ਾਂ 
ਿੇ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾ  ਅਰਥਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਸੀ ਸਮਧਝਆ। ਧਫਰ  ੀ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਿਾ 
ਧਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਮੋਏ, “ਪਰ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ”  ੀ 
ਸਮਝਣਾ ਸੀ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਸਾਿੰੂ ਬਣਾਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇੜੇ ਦਾ 
ਧਰਸ਼ਤਾ ਰਿੱਖਣਾ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਬਰਕਤ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਇਸ ਧਰਸ਼ਤੇ 
ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ  ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। “ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਅ ੁਿੱ   ਸੰਗਤੀ” ਧ ਿੱ ਚ ਜੀਉਣ 
ਲਈ (AB), ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਿਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਅਰਪਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਪ ਦੇ ਿੁਲਾਮ ਿਹੀਂ (6:12-14) 
12ਉਪਰੂੰ ਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਹਾਰ ਦੇਹੀ ਧਵੱਚ ਰਾਜ ਿਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਦਆਂ 

ਬੁਧਰਆਂ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਵੋ। 13ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ 
ਪਾਪ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਸੌਂਪੋ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਧਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਧਦਓ। 
14ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਿਾ ਚੱਲੇਿੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ 
ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। 

ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ (ਧਿਸ਼ਚੇ ਾਚਕ ਮਿੋਦਸ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਧਦਆਂ) ਕੁਝ ਧਬਆਿ ਧਦਿੱ ਤੇ; ਹੁਣ ਉਸ ਿੇ (ਅਧਗਆ ਾਚਕ ਮਿੋਦਸ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਧਦਆਂ) ਹੁਕਮਾਂ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲੇ ਧ ਅਕਤੀ (“ਅਸੀਂ” ਅਤੇ 
“ਸਾਿੰੂ”) ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧ ਅਕਤੀ (“ਤੁਸੀਂ”) ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ 
ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਿਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਿਸੀਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਸੀ। 

ਆਇਤ 12. ਧਲਖਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਉਪਰੂੰ ਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਉਸ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧ  ਹਾਰਕ ਧਸਿੱ ੇ ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ, ਅਤੇ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ੇਂ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ 
ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਧਜ ਾਲੇ ਗਏ ਸਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਆਉਣਾ ਸੀ। 

“ਉਪਰੰਤ,” ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਹਾਰ ਦੇਹੀ ਧਵੱਚ ਰਾਜ ਿਾ ਕਰੇ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਦਆਂ ਬੁਧਰਆਂ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਵੋ। ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਜ਼ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ, ਇਹ “ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲੀ ਿੈਧਤਕ ਿਸੀਹਤ” ਹੈ।32 ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ ੀਕ 
ਭਾ  ਅਰਥ  ੇਖ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਿੇ ਭਗਤੀ  ਾਲਾ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 2:5-
10), ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਚਿੱ ਲਣ  ਾਧਲਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਧ ਖੇ 
ਏਹ ਪਧਹਲੀਆਂ ਧਸਿੱਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਿ। 

ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਿੱ ਥ  ਿੱ ਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਿ ਲੈ ਕੇ ਧਗਆ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ  ” 
(6:7) ਹਿ ਅਤ ੇਇਹ ਧਕ “ਅਗਾਹਾਂ ਿੰੂ . . . ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹਿ” (6:6)। ਹੋ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਗਿੱਲ ਇਹ ਭਾ  ਧਦੰਦੀ ਹੋ ੇ ਧਕ ਪਾਪ ਅਗਾਹਾਂ ਿੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਿੱਕ ਗੁਲਾਮ ਧਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਇਿੱ ਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਧਜਹੜਾ ਧ ਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾ ਹੋਣ ਧਦਓ!” 

ਰਸੂਲ ਿੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਤੇ ਧਿਆਿ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਹਾਰ ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਾਜ ਿਾ ਕਰੇ।” ਮਰਿਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ θνητός (ਥਿੇ ੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮੌਤ ਦੇ ਅਿੀਿ।”33 ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਜਸ ਪਲ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਮ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ।” “ਮਰਿਹਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦਾ ਹੋ ੇ ਧਕ ਸਰੀਰ (ਅਤੇ ਇਸ ਧਦਆਂ ਬੁਧਰਆਂ ਧ ਧਸ਼ਆਂ) ਿੰੂ ਪਾਲਣਾ ਅਰਥਹੀਣ 
ਹੈ ਜਦ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਦਿ ਤਾਂ ਇਸ ਿੇ ਮਰਿਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਿਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ “[ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ] ਬੁਧਰਆਂ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ।” “ਬੁਧਰਆਂ ਧ ਧਸ਼ਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ἐπιθυμία (ਏਪੀਥੁਮੀਆ ) 
ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਧਜਸ ਤੇ ਧਦਲ ਧ ਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਧਕਸੇ  ੀ ਧਕਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਬੁਰੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ (“ਕਾਮਿਾ ਾਂ”) ਦਾ ਭਾ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ 
ਭੋਜਿ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਛਾ ਕਰਿਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ  ਾਂਗ, ਇਿਹ ਾਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਦਾ  ੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਿ ਗਲਤ ਤਰੀਧਕਆਂ ਿਾਲ, ਅਧਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਖੁਸ਼ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤੇਧਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਿੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਕ “ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਿਾ ਿਾਲ ਲੁਭਾਇਆ 
ਅਤੇ ਭੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” (ਯਾਕੂਬ 1:14)। 

ਆਇਤ 13. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਜੋੜ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰ ਿ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਸੌਂਪੋ। ”ਸੌਂਪਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ παρίστάνω (ਪੈਧਰਸ ਾਿੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕ παρίστημι (ਪੈਧਰਸ ੇਮੀ) 
ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ παρά (ਪਾਰਾ, “ਲਾਗੇ”) ਅਤੇ ἵστημι (ਧਹਸ ੇਮੀ, “ਖੜਾ 
ਕਰਿਾ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਲਾਗੇ ਰਿੱਖਣਾ, ਧਕਸੇ ਦੀ ਸੇ ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ 
ਦੇਣਾ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।34 ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੈਧਰਸ ਾਿੋ ਿੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਬਾਿੀ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
 ਜੋਂ ਸਮਧਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 12:1)। “ਸੌਂਪਣ” ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ “ਭੇ  ਕਰਿਾ,” “ਸਮਰਪਣ ਕਰਿਾ” ਜਾਂ “ਅਰਪਣ ਕਰਿਾ”  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। “ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ” ਬੇਸ਼ਿੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦ ੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਹਿ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਅਿੱਖਾਂ, ਕੰਿ, 
ਮੰੂਹ, ਹਿੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ। ਇਿਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਿੰੂ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਸੌਂਧਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਿਾਲ ਹੀ ਪਾਪ 
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਫਰ  ੀ, ਪਾਪ ਭਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਿ (ਲੂਕਾ 6:45)। 
ਇਸ ਲਈ ਐਡ ਰਡਜ਼ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ, “ਆਇਤ 13 ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ ਹ ਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਿੰੂ ਸਰੀਰਕ 
ਦੇਹ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਯਕੀਿਣ 
ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ।”35 AB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ [ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ]।” CJB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, 
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਅੰਗ ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਿਾ ਧਦਓ” 
(ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

“ਹਧਥਆਰ” ਸ਼ਬਦ ὅπλον (ਹੋਪਲੋਿ) ਦੇ ਬਹੁ ਚਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ “ਔਜਾਰ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
“ਹਧਥਆਰ” ਜਾਂ “ਸ਼ਸਤਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (13:12; ਯੂਹੰਿਾ 18:3; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:7; 
10:4)।  ਾਈਿ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ “ਇਹ ਰੂਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਿਾ ਦੇ 
ਿਾਲ  ੀ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।”36 ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਆਤਧਮਕ ਯੁਿ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:10-17)। ਉਸ ਯੁਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਭੂ ਦੀ 
 ਿੱ ਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਿ ਦੀ  ਿੱ ਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ (ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਾਂ) 
ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਹਧਥਆਰਾਂ  ਜੋਂ  ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹਿ 
ਜਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਹਧਥਆਰਾਂ  ਜੋਂ  ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹਿ। 

ਬੁਰਾਈ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਿੰੂ ਭਲਾਈ  ੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
“ਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂ ੀ ਪੁਿੱ  ਣਾ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ; ਸਾਿੰੂ ਫੁਿੱ ਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ  ੀ ਲਾਉਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ।” ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ 
ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿ ੂੰ  ਸੌਂਪ [ਅਰਪਣ ਕਰੋ] ਧਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਿਰਮ ਦੇ 
ਹਧਥਆਰ [ਸ਼ਸਤਰ] ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਧਦਓ। TEV ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਿਰਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰੋ।” 

ਬਾਰਕਲੇਅ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਿੰੂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।37 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ  ਚਿ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਕਸੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲ ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਕਸੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਉੱਪਰ 
ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ (ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ) ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਿ ਦੀ 
ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਸੂਲ ਿੇ ਇਸ ਿਾਲ ਇਿੱਕ ਠੋਸ ਪਰੇਰਣਾ ਿੰੂ  ੀ ਜੋਧੜਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਦਾ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ”  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। Phillips ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਉਿਹ ਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ  ਰਗੇ ਧਜਹੜੇ ਧਕਸੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿ।” ਧਜਹੜਾ 
ਧ ਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਕ ਜ ਾਬ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ 
ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਿੰਿ ਾਦ ਪਰਗ  ਕਰਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਧਜਹੜੇ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਲਈ 
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ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿੰਿ ਾਦ ਪਰਗ  ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਆਇਤ 14. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਧਬਆਿ ਿਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ  

1 ਤੋਂ 13 ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਧਿਚੋੜ ਹੈ, ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਸ ਾਲ ਦਾ ਜ ਾਬ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ 6:15-23 ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਧਰ ਰਤਿ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਬਆਿ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਿਾ ਚੱਲੇਿੀ। “ਿਾ ਚਿੱ ਲੇਗੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਲਈ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ। ਅਧਜਹੀ ਧ ਆਧਖਆ ਬੰਦ 
ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇ ੇਗੀ, ਧਜਹੜਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਿੰੂ ਪਾਪ ਿਾ ਕਰਿ 
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਿ  ਾਸਤੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਹੁਕਮ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।38 ਦੂਜੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਤੂੰ  ਉਹ ਿਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ,” ਜਦ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ “ਤੂੰ  ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ  ਇਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਮੁਸੀਬਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੈ 
ਜਾ ੇਂਗਾ!” ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਦਮ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਧਸਆਣ 
ਦੇ ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ  ਿਾ ਖਾਈ ਂ” (ਉਤਪਤ 2:17; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਬਸ਼ੇਿੱਕ, ਆਦਮ ਉਸ 
ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਖਾਿਾ  ੀ—ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ 
ਧਪਆ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ  ਾਹ ਿਾ ਚਿੱ ਲੇਗੀ,” ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਿੰੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਸੀ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਬੇਿਤੀ  ੀ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾ ੀ ਿਾ ਹੋਣ ਧਦਓ । ਧਜਮ ਮੈਕਗੁਇਗਿ ਿੇ 
ਧਲਧਖਆ, “‘ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ’ ਹੀ ਕੇ ਲ ਭਰੋਸਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ 
ਕਰਿਾ [ ੀ] ਹੈ।”39 CEV ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਪਾਪ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਤੇ ਰਾਜ 
ਿਾ ਕਰਿ ਧਦਓ।” 

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆਂ ਧਕ ਧਕਉਂ 
ਪਾਪ ਦੀ ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ  ਾਹ ਿਹੀਂ ਚਿੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਿਹੀਂ 
ਸਿੋਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਧਲਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਦਾ ਿਾਹਰਾ ਬਣਾ ਧਲਆ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿਹੀਂ, ਪਰ 
ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ!” ਮੂ ਿੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ 
ਿਹੀਂ ਹਾਂ,” ਉਹ “ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਿਹੀਂ ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ 
ਲਈ ਉਹ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹਿ।”40 ਬਲਧਕ, ਇਿੱਥੇ “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਣਾਲੀ” ਦੇ ਭਾ  
ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਧਕਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ “ਧਕਰਪਾ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ ਪਰਣਾਲੀ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਿੰੂਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੈ 
ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। 

ਕਾਿੰੂਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੇਠ, ਪਾਪ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾ ੀ ਿਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਹੀਂ ਸੀ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਿੱਲ ਿੇ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਧਲਖੀ: 
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“ਸ਼ਰਾ ਅਿੀਿ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਠੋਰ ਧਦਲਾਂ ਿੰੂ ਕੋਮਲ ਿਹੀਂ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਢੀਠ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਤੋੜ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਿੰਿ ਾਦ ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਪੈਦਾ ਿਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ।”41 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਰਾ ਪਾਪੀ ਿੰੂ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰਾ ਸਕਦੀ। 
ਧਕਰਪਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਹੇਠ, ਧ ਅਕਤੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਕਰਪਾ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਿੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਿਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜ ਾਬ ਹੈ: ਪਾਪ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਧਕਰਪਾ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਿਰਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ—ਪਾਪ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿਹੀਂ ਹੈ (6:15-23) 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਿੁਲਾਮ (6:15-19) 

15ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ 
ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਿਹੀਂ! 16ਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਈ ਆਧਿਆ ਮੂੰ ਿਣ 
ਲਈ ਧਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ  ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ 
ਦਾਸ ਹੋ ਧਜਹ ਦੀ ਅਧਿਆ ਮੂੰ ਿਦੇ ਹੋ ਿਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਿਾਵੇਂ ਿਰਮ ਲਈ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦੇ। 17ਪਰ ਿੂੰ ਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਕ ਿਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ 
ਪਰ ਧਜਸ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਸੂੰ ਚੇ ਧਵੱਚ ਢਾਲੇ ਿਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿੋਂ  ਉਹ ਦੇ ਆਧਿਆਕਾਰ ਹੋ ਿਏ। 
18ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਿਏ। 19ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮਿੱੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਧਜਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ 
ਿੂੰ ਦ ਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਕੁਿਰਮ ਸਿੋਂ ਅੱਤ ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਧਵੱਚ ਸੌਂਪ ਧਦੱਤੇ ਧਤਵੇਂ ਹੁਣ 
ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਿਰਮ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਧਵੱਚ ਪਧਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਧਦਓ। 

ਆਇਤ 15. ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ42 

ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਂ? ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਸਿੱ ੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚੇ ਹਿ। 
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਿਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਕਾਿੰੂਿ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੀ ਿ ਜੀਉਂਦੇ ਹਿ ਧਜ ੇਂ 
ਧਕ ਇੰਜ ਕਧਹਣਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਕਰਿ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਧਜਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਾਪ ਭਧਰਆ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ ਾਬ 
ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਇਹ ਐਲਾਿ ਹੈ: ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਤ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ 1 ਅਤੇ 15 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ ਾਲ ਹਿ ਥੋੜਹੇ 
ਧਜਹੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹਿ।43 ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “. . . ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚਲਿੱ ਗੇ 
ਰਹੀਏ?” ਜਦ ਧਕ ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “. . . ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ?” (ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਪੁਿੱ ਛ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਕੀ 
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ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜੀ ਿਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ?” ਜਦ ਧਕ ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਪੁਿੱ ਛ ਧਰਹਾ 
ਸੀ, “ਕੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਾਪ ਕਰਿਾ ਸਹੀ ਹੈ?” ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 
ਰਧਹਣਾ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਅਢੁਕ ੇਂ ਹਿ। ਬਰੂਸ ਿੇ ਤਰਕ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ਪਾਪ 
ਕਰਦੇ ਰਧਹਣ ਲਈ ਬਹਾਿੇ  ਜੋਂ ‘ਧਕਰਪਾ ਹੇਠ’ ਧ  ਹਾਰ ਕਰਿਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧਚੰਿਹ  ਹੈ 
ਧਕ ਧ ਅਕਤੀ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ‘ਧਕਰਪਾ ਹੇਠ’ ਿਹੀਂ ਹੈ।”44 

ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਧਦਿੱ ਤੇ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਸਾਿੰੂ ਧਕਉਂ 
ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6:1-14 ਧ ਿੱ ਚ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ 
ਹੋਏ ਹਾਂ (6:2) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ (6:3)। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ (6:7, 
9, 14)। 6:15-23 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦ ੇਆਪਣ ੇਉਦਾਹਰਣ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਧ ਸਤਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਪਾਪ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।  

ਆਇਤ 16. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਈ ਆਧਿਆ ਮੂੰ ਿਣ ਲਈ ਧਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੂੰ  ਦਾਸ ਬਣਾ 
ਕੇ ਸੌਂਪ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਧਜਹ ਦੀ ਅਧਿਆ ਮੂੰ ਿਦੇ ਹੋ . . .? “ਦਾਸ” ਸ਼ਬਦ 
ਦੇ ਿਕਰਾਤਮਕ ਭਾ  ਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰਿ, ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਸੇ ਕ” ਹੈ (KJV; ASV); 
ਪਰ ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ δοῦλος (ਡੂਲੋਸ) ਦਾ ਬਹੁ ਚਿ ਰੂਪ ਹੈ ਧਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦਾਸ।” 

ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਿ। ਰੋਮ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ 
ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਾਸ ਸਿ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਪਾਠਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਿੀਧਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿ; ਪਰ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਹ 
ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਿਦਾ ਹੈ- ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਸ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਇਹ ਕਧਹੰਧਦਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੈ ਿਾਵੇਂ 
ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਿਾਵੇਂ ਿਰਮ ਲਈ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦੇ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦਾਸਤਾ ਜਾਂ 
ਗੁਲਾਮੀ ਸੰਬੰਿੀ ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੋ ਧ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ ਅਿੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਫਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਿ ਸਕਦਾ ਹੈ (6:17) ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਧ ਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, “ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਦਾ  ੀ ਦਾਸ ਿਹੀਂ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ 
ਹਾਂ!” ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੇ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ, ਧਯਸੂ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਾਪ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ” (ਯੂਹੰਿਾ 8:33, 34)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਿ ਜੀਉਂਦੇ ਹਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਿ ਧਕ ਉਹ ਧਕ ੇਂ ਦਾਸ 



 

128 

ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। 
ਹਰ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਦਾਸ ਬਣੇਗਾ; ਸ ਾਲ ਧਸਰਫ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕਸ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣੇਗਾ। 16 ਆਇਤ ਅਿੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ “ਮੌਤ”—
ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਿਾਲ ਸਰਾਧਪਤ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ”—ਪਰਭੂ ਿਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਾਪ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ—ਅਸੀਂ ਦੋ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕੋ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਕੋਈ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ” 
(ਮਿੱਤੀ 6:24)। ਅਿੱਜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਾਿੂ 
“ਮਾਲਕਾਂ” (ਿੌਕਰੀ ਤ ੇਰਿੱਖਣ  ਾਧਲਆਂ) ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਦਾਸ ਕੋਲ ਇਹ 
ਧ ਕਲਪ ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਦਾਸ ਦ ੇਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ  ੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ—ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ—ਉਸ 
ਦ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। JB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 16 ਿੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਧਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ  ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਜੋ ਿਾਰਧਮਕਤਾ  ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਆਇਤ 16 ਦੇ ਆਮ ਧਸਿਾਂਤ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਧਥਤੀ  ਿੱ ਲ ਚਲਾ ਧਗਆ। ਉਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ: ਪਰ 
ਿੂੰ ਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਕ ਿਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ ਪਰ ਧਜਸ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ 
ਸੂੰ ਚੇ ਧਵੱਚ ਢਾਲੇ ਿਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿੋਂ  ਉਹ ਦੇ ਆਧਿਆਕਾਰ ਹੋ ਿਏ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ 
“ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ” ਰਹੇ ਸਿ, ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਿੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚੁਧਣਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਧਗਆ ਮੰਿੀ ਸੀ। “ਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
ὑπακούω (ਹੁਪਾਕੋਯੁਓ) ਤੋਂ ਆਉਂਦ ਹਿ ਧਜਹੜਾ ἀκούω (ਅਕੋਯੁਓ, “ਸੁਣਿਾ”) ਅਤ ੇ
ὑπό (ਹੁਪੋ, “ਅਿੀਿ”) ਿੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ  ਿੱਲ ਇਿੱਕਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਜ ਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਣਆ ਧਗਆ ਹੈ—ਉਸ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਅਿੀਿ ਹੋਣਾ ਧਜਸ ਦੇ 
ਕੋਲ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਹੈ ( ੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:22)। 

ਧਜਹੜੇ “ਕੇ ਲ ਧਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਹਿ 16 ਅਤੇ 17 ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਅਣਸੁਖਾ ਾਂ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਿੰੂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ  ਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ (6:17, 
18)। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਰੇ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ “ਧਿਹਚਾ ਦੀ ਅਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ” ਇਿੱਥੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ਾਿੇ ਤੇ ਸਧਥਰ ਹਿ (1:5;  ੇਖੋ 16:26)। ਮੂ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਧਕਹਾ, “ਪੌਲੁਸ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।”45 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ “ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰ” ਰਹੇ ਸਿ। ਬਾਈਬਲ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
“ਯਹੋ ਾਹ ਧਹਰਦੇ ਿੰੂ  ੇਖਦਾ ਹੈ” (1 ਸਮੂਏਲ 16:7)। ਪੂਰੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਮਿੋਂ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ( ੇਖੋ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 
10:12; 1 ਸਮੂਏਲ 12:20; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:6)। ਪਰਭ ੂਸੰਪੂਰਣ ਆਧਗਆਕਾਰੀ (ਕੋਈ  ੀ 
ਇਹ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਮੰਗ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ “ਉਸ ਸੰਚੇ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ 
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ਧਜਸ ਦੇ ਪਰਤੀ [ਉਹ] ਸਮਰਧਪਤ ਸਿ” ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
“ਸੰਚ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਿਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ τύπος ( ੂਪੋਸ) ਹੈ ਧਜਸ ਤੋਂ ਸਾਿੰੂ “ਪਰਕਾਰ ਜਾਂ 
ਧਕਸਮ” ਸ਼ਬਦ ਧਮਲਦਾ ਹੈ (5:14 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)।  ੂਪੋਸ ਇਿੱਕ “ਢਾਂਚ,ੇ” “ਰੂਪ,” ਜਾਂ 
“ਿਮੂਿੇ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6:17 ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਿਮੂਿੇ” ਦਾ ਭਾ  ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ।46 ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ, 50 ਈਸ ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਦਰੜ ਿਮੂਿਾ ਸੀ। 

ਲੇਖਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਿ ਧਕ ਇਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਹੜਾ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਦਾ ਿਮੂਿਾ” ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਧਕਤੇ ਹੋਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਿੀ ਧਬਲਕੁਲ ਸਪਿੱਸ਼  ਸੀ 
ਧਜਸ ਦਾ ਉਸ ਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ ਪਰੇਧਰਤ ਇੰਜੀਲੀ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਿੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਧਰੰਥੁਸ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਧਲਆ ਭਈ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਿਾ ਜਾਣਾ”  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:2)। ਫੇਰ, ਉਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਹ 
ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤੀ47 ਧਜਹੜੀ ਮੈਿੰੂ ਪਰਾਪਤ  ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ 
ਸਾਧਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦ ੇਕਾਰਿ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਦਿੱ ਧਬਆ ਧਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਪੁਸਤਕਾਂ  
ਦ ੇਅਿੁਸਾਰ ਤੀਜ ੇਧਦਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਧਠਆ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:3, 4)। “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਸਾਂਚਾ 
. . . ਧਜਹੜਾ ਰੋਮੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਸੌਂਧਪਆ ਧਗਆ ਸੀ ਮੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਹ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੀ ਧਕ ਧਯਸੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਧਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਦੇਣ 
ਲਈ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਸੀ।”48 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾ  ਸੀ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਆਇਤ 4 ਤੋਂ ਅਿੱਗ ੇਧਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਿੰੂ 
ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਿਾ ਚੁਣਦੇ ਹਿ; ਪਰ ਧਜ ੇਂ ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਅਿੀਿ 
ਬੰਦ “ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਧ ਿੱ ਚੋਂ” ਧਿਕਧਲਆ ਹੈ।49 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕ ੇ
ਸਿ, “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਦੇ “ਸੰਚ”ੇ ਜਾਂ “ਿਮੂਿੇ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦਫ਼ਿਾਏ ਗਏ 
ਸਿ ਅਤੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਧਜ ਾਲੇ ਗਏ ਸਿ। ਮੈਕਿਾਈ  ਿੇ  ੂਪੋਸ 
ਿੰੂ ਇਿੱਕ “ਸੰਚ”ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ੇਧਖਆ “ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ 
ਢਾਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ,” ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ “ਧਫਰ ਤੋਂ ਿ ੇਂ ਬਣ” ਸਕਣ।50 

 “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਸੰਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਢਾਲੇ ਗਏ”  ਾਕ ਬਾਰੇ  ੀ ਕੁਝ ਿਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਧਕਹਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਢਾਲੇ ਗਏ” (παραδίδωμι, 
ਪੈਰਾਧਡਡੋਮੀ ਤੋਂ) ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੌਂਪੀ ਗਈ।” ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਕ ਇਸ 
 ਾਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਦੇ ਹਿ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਜਹੜੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ” 
( ੇਖੋ KJV)—ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਧਕਉਂਧਕ “ਢਾਲੇ ਗਏ/ਸੌਂਪੀ ਗਈ” ਲਈ ਧਕਰਆ ਕਰਮਣੀ ਾਚ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਅਿੁ ਾਦਕ ਇਸ  ਾਕ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ “ ਚਿ ਿੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ” ਸੀ। ਐਡ ਰਡਜ਼ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਧਕ “ਮੁਿੱ ਖ 
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ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ।”51 NEB ਅਿੁ ਾਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਜਸ ਦੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਿੀਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ।” 

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਉਹ “ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਬਣੇ ਸਿ ਿਾ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ। KJV ਅਿੁ ਾਦਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣ ਲਈ “ਧਫਰ” ਸ਼ਬਦ ਜੋਧੜਆ ਹੈ: “ਧਫਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਘ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੈ: 

“ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ” (6:17)। 
“ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰ” (6:17)। 
“ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਕੇ” (6:18)। 
“ਿਰਮ ਦੇ ਦਾਸ” (6:18)। 

ਇਿੱਥੇ ਜੋ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਧਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਧਿਆਇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂ 
ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ” ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ “ਧਜ ਾਲੇ” ਗਏ ਹਾਂ (6:4), ਿਾਲੇ ਅਸੀਂ 
“ਉਹ [ਮਸੀਹ] ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ” ਹਾਂ (6:5) ਅਤੇ ਿਾਲੇ ਸਾਡਾ “ਪਾਪ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਿਸ਼  ਹੋ” ਧਗਆ ਹੈ (6:6)। ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ  ਰਤੀ ਜੋ ਉਸ ਿੇ 
18 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤੀ ਹੈ: ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਗਏ” (6:7)। 

ਜਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਿੇ ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ” ਗਏ। ਕੀ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖ 
ਦੀ ਕਦਰ ਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਿ ਉਹੋ ਕਰਿ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿ? ਿਹੀਂ! ਉਹ 
ਿਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਸਿ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆਧਗਆ 
ਮੰਿਣ ਲਈ ਧਜਹ ਦੇ ਹਿੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਧਦੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ 
ਦਾਸ ਹੋ ਧਜਹ ਦੀ ਅਧਗਆ ਮੰਿਦੇ ਹੋ” (6:16)। ਧਕਉਂਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ “ਮਿੋਂ ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਆਧਗਆ ਮੰਿੀ ਸੀ (6:17), ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿ। ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਸੀ 
ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 19. ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰੁਕ ਕੇ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਧਕ 
ਧਕਉਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਗੁਲਾਮੀ ਿਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਸੀ ਧਕ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸੀ ਅਤੇ  ਿੱ ਡੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ  ਸੀਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਿੇ ਛੇਤੀ ਿਾਲ ਧਕਹਾ, 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮਿੱੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਤ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ 
ਧਕਉਂਧਕ, ਿਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੰੂ ਸਮਝ ਿਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।” 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਗੁਲਾਮੀ ਿਾਲ ਧਕਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਸੀਹੀਅਤ 
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਡੂੰ ਘੀ ਖਿੱਡ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਾ ਸ ੈ-ਇਿੱਛਤ ਸੀ, ਿਾ ਧਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰੀ ਮਾਲਕ 
ਿਹੀਂ ਸੀ। ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਦੀ 
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ  ਰਧਤਆ ਸੀ; ਪਰ ਹਾਲਫੋਰਡ ਲਿੱ ਕੌਕ ਿੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਿੂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “‘ਗੁਲਾਮ’ ਇਿੱਕ ਸ ੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਇਿੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ   ਕੋਈ  ੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਅਣ ੰਡੀ  ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਤਸ ੀਰ 
ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਜਸ ਦੀ ਮਸੀਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”52 

“ਮਿੋਂ ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆ ਿੰੂ ਮੰਿ ਕੇ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੇ ਪਰਭੂ ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਪੂਰੇ ਮਿ  ਾਲੀ  ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਸ 
ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਸੋ ਧਜਵੇਂ ਤੁਸਾਂ 
ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਿੂੰ ਦ ਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਕੁਿਰਮ ਸਿੋਂ ਅੱਤ ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਧਵੱਚ ਸੌਂਪ ਧਦੱਤੇ 
ਧਤਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿ ਿਰਮ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਧਵੱਚ ਪਧਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਧਦਓ। ਬੀਤੇ 
ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਿੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ 
ਕੁਝ “ਗੰਦ ਮੰਦ” (ἀκαθαρσία,ਅਕਾਥਾਰਸੀਆ) ਅਤੇ “ਕੁਿਰਮ” (ἀνομία, ਅਿੋਮੀਆ) 
ਿੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਡੂੰ ਘਾ ਸੀ; ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼  ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਡੂੰ ਧਘਆਈ ਤੋਂ ਡੂੰ ਧਘਆਈ ਧ ਿੱ ਚ  ਿਦੇ ਗਏ ਸਿ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਧਜਹੜੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਅੰਦਰ  ੀ ਪਰਭੂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਹੋ ਧਜਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਾ 
ਕਰਿ  ਾਲੀ ਸ਼ਰਿਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: “ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਿਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਧਦਓ।” 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ “ਹੋਰ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਕੁਿਰਮ” ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹਿ, 
ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” (ἁγιασμός, ਹੇਗੀਆਸਮੋਸ) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 
ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ( ੇਖੋ ਸਫ਼ੇ 108-109)। ਇਸ ਦਾ 
ਅਿੁ ਾਦ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾ”  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ “ ਿੱ ਖ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ”—ਇਿੱਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਲਈ  ਿੱ ਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤੀ ਇਿੱਕ 
ਸਮਰਧਪਤ ਜੀ ਿ—ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਚਰਣ ਕਰਿਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ “ ਿੱ ਖ ਕੀਤੇ” 
ਗਏ ਹਿ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਿਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੌ ਿਾਲ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ [ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾ] 
ਿੰੂ ਸੰਪੂਰਿ ਕਰੀਏ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 7:1)। ਇਬਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੇ ਧਕਹਾ, 
“ਸਭਿਾਂ ਿਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਧਪਿੱਛਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ ਧਜਹ ਦੇ ਧਬਿਾ ਕੋਈ ਪਰਭੂ 
ਿੰੂ ਿਾ  ੇਖੇਗਾ” (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 12:14)। ਧਕਸੇ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ: “ਮਸੀਹੀ ਚੁਣੌਤੀ 
ਉਹ ਬਣਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ “ (ਅਰਥਾਤ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇਹੋਏ)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੁਲਾਮ (6:20-23) 
20ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦ ੇਦਾਸ ਸਾਓ ਤਾਂ ਿਰਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਓ। 21ਸੋ ਓਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  

ਓਹਿਾਂ ਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਧਮਧਲਆ ਧਜਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲੱਧਜਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂ 
ਜੋ ਓਹਿਾਂ ਦਾ ਓੜਕ ਮੌਤ ਹੈ? 22ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
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ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਧਵੱਤਰਤਾਈ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਓੜਕ ਿ ੂੰ  ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਿ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 23ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ ਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  
ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਧਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਿ ਹੈ। 

ਆਇਤ 20. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ ਤਾਂ ਿਰਮ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਓ। ਧਜੰਿਾ ਧਚਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਪਰਤੀ ਅਰਥਾਤ 
ਉਹ ਕਰਿ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ   ੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ: ਇਿੱਕ  ਾਰ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ 
ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਦੇ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਸੌਂਪਦੇ ਰਧਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਿ ਧਕ ਧਕਉਂਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਅਧਗਆ ਮੰਿਣ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਗਏ ਸਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਧਦਿ ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਧਦਿ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ “ਧਜਹੜਾ ਜੀਉਣ ਿੰੂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ” ਜਾਂ ਉਸ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਰਾਹ “ਧਜਹੜਾ ਿਾਸ ਿੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” (ਮਿੱਤੀ 7:13, 14) ਧ ਚਕਾਰ ਚੋਣ 
ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ। 

ਆਇਤ 21. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਿੰੂ ਸਹੀ ਚੋਣ 
ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ (ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ) ਹਰ ਰਾਹ ਿੰੂ 
ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਧਜਲ ਤਿੱ ਕ  ੇਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਿੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਸੋ 
ਓਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਓਹਿਾਂ ਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਧਮਧਲਆ ਧਜਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲੱਧਜਆ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹਿਾਂ ਦਾ ਓੜਕ ਮੌਤ ਹੈ? ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ 
“ਲਾਭ,” καρπός (ਕਾਰਪੋਸ), “ਫਲ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। NIV ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ . . . ?” 

“ਧਜਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਿੱ ਧਜਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ” ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਘਿੱ   ਸਮਰਧਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ 
ਲਾਲਸਾ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਿਾਂ  ਿੱ ਲ ਧਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ 
 ਰਗੇ ਹਿ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਧਮਸਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿੰੂ ਭੁਿੱ ਲਧਦਆਂ ਮੋਹ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੀਤੇ ਕਿੱ ਲਹ ਿੰੂ ਤਿੱ ਧਕਆ (ਧਗਣਤੀ 11:5)। ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਿਾਥ ਿਾਲ ਤੁਲਿਾਯੋਗ ਹਿ ਧਜਸ 
ਿੰੂ ਗਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜਹੜਾ ਕੇਕ ਦਾ ਉਹ ਚੂਰਾ ਭੂਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਖਾਿਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਸ ਿੰੂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਭਾ ਸੀ। 
ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਯਕੀਿ ਧਦ ਾਉਣ ਲਈ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਉਿਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪੁਰਾਣ ੇਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀ ਿ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਸਿ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਧ ਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਧਕਹਾ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਧਜਆ ਾਿ ਜੀ ਿਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਧਮਧਲਆ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਕੁਝ 
“ਫਲ” ਏਹ ਹਿ: ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਤਹਰਕਿ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਉਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
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ਉਿਹ ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਿਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਧਭਆਣਕ ਿਤੀਜਾ, ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹਿਾਂ 
[ਧਜਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਲਿੱ ਧਜਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ] ਦਾ ਓੜਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ “ਮੌਤ” ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੀ, ਜੋ ਸਭਿਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9:27) ਅਤੇ ਕਈ 
 ਾਰ ਪਾਪ ਰਧਹਤ ਛੋ ੇ-ਛੋ ੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਤੇ  ੀ। ਬਲਧਕ, ਇਹ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ-ਅਰਥਾਤ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2)। ਧਕਉਂਧਕ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਿਾ “ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਿ” ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (6:22), ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਿ ਧ ਿੱ ਚ—“ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਹੈ”—ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਧਰਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ (2 ਥਿੱਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 1:8, 9)। ਪਾਪ ਇਿੱਕ ਧਮਿੱਤਰ ਬਣਿ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ; ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਪਛਤਾ ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਮੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੀ ਿ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਮੌਤ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।53 

ਆਇਤ 22. ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਤ ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਿੱਤੀ 7:13)। ਦਜੂੇ ਰਾਹ ਤੇ 
ਕੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕ ੇਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਧਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਓੜਕ ਿ ੂੰ  ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਵਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਦਾ ਰਧਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ( ਿੱ ਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ)  ਾਲਾ ਜੀ ਿ ਜੀ ਧਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਿੱ ਕ 
ਿਤੀਜਾ “ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਹੈ। NIRV ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਲਾਭ ਧਜਹੜਾ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਜੀਉਣ  ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ, 
ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਿੰੂ ਜੀ ਿ  ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ੇਗਾ (ਮਿੱਤੀ 7:14) 
—ਪਰਭੂ ਿਾਲ ਜੀ ਿ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਛੁ ਕਾਰਾ! 

ਆਇਤ 23. ਪਾਪ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਿ ਦੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਕ ੇਂ ਧਿਚੋੜ 
ਕਿੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਇਤ 23 ਜੋ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ 
ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ: ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ ਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ 
ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਦੇ ਧਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਿ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੰਦ, ਪਰਧਸਿੱ ਿੀ ਅਤੇ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਇਹ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। “ਪਾਪ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ 
ਮੌਤ ਹੈ,” ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ। ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਮਜਦੂਰੀ” (ὀφώνια, 
ਓਪਸੋਿੀਆ) ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਮੁਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਿ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸੈਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (6:13 ਤੇ 
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਓਪਸੋਿੀਆ ਧਸਪਾਹੀ ਦੀ ਤਿਖਾਹ ਸੀ, 
ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੂਿ ਪਸੀਿੇ ਿਾਲ 
ਕਮਾਈ ਸੀ, ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਿਹੀਂ ਸੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ।”54 ਇਿੱ ਕ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜੀ ਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਉਸ 
ਿੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ  ਹੈ? ਮੌਤ! 
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ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਸਾਡੇ 
ਪਰਭੂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਿ ਹੈ।”55 ਪਾਪ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਇਿੱਕ “ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ( ਰਦਾਿ)” (χάρισμα, ਕੈਧਰਜ਼ਮਾ) ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਂ ਇਿਾਮ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਧ ਰੋਿ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੀ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:8; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:24)। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦ ੇਮਹਿੱਤ  ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 6:16, 17)। ਇਹ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਸਾਡੀ 
ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਪਰਗ ਾ ਾ ਹੈ (1:5; 16:26)। ਧਫਰ  ੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਧਿਹਚਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਧਗਆ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਿੰੂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ 
ਇਸ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਧਬਲਕੁਲ ਿਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਣੀ  ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਹਚਾ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੇ ਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਿਕਤਾ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਧਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ? (ਅਧਿਆਇ 6) 

“ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ” ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਇਿੱਕ ਪਰਚਾਰਕ ਿੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ 
ਕੋਈ ਧਜਹੜਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ੇ।” ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਲੋਕ 
ਮੌਜੂਦ ਸਿ, ਪਰ ਧਸਰਫ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜਹੇ ਹੋਏ (ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾਰਕ)। ਸਪਿੱਸ਼  
ਤੌਰ ਤੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਿੀ ਿਹੀਂ ਸਿ ਧਕ ਉਹ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾਰਕ ਿੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਕਹਾ, ਉੱਥੇ ਧਜੰਿੇ  ੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 
ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਸੀ। 

ਧਮਰਤਕਾਂ ਿ ੂੰ  ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਲਮ (6:1-11) 
ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਸਥਾਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਰਤਕਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ 

ਦੇਣ  ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਭਾਗ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਾਜ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਪੰਧਿਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਤਿੀ ਪੜਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬਰਿ,  ੈਕਸਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ 
ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਸ ੇਰ ਿੰੂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜਹ ਕੇ ਚੌਂਕ ਗਈ ਧਕ ਡੇਧ ਡ ਰੋਪਰ ਮਰ ਧਗਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਧੜਹਆ ਜਾ ੇਗਾ ਧਜਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਥਾਿਕ ਕਲੀਸੀਆ 
ਇਕਿੱਠੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇਧ ਡ ਰੋਪਰ ਸੀ; ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਗਿੱਲ ਮੈਿੰੂ 
ਧ ਆਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਧਮਰਤਕਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਕਾਲਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਮੈਿੰੂ ਮੇਰਾ ਿਾਂ ਧ ਖਾਇਆ। 
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ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਕਰਧਦਆਂ, ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੌਤ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 
6:1-11 ਦਾ “ਧਮਰਤਕਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਲਮ”  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।56 ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਕਸਰ “ਮੋਏ,” “ਮੋਇਆ,” ਅਤੇ “ਮੌਤ” 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਿਾਂ “ਧਮਰਤਕਾਂ 
ਿੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਲਮ” ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਧਕਉਂਕ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਬਣਿ ਤੇ ਸੀ। 

ਅਿੱਜ ਸਾਿੰੂ  ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਿਾਂ “ਧਮਰਤਕਾਂ ਿੰੂ 
ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਲਮ” ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ ਜਾਂ ਿਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਪਛਚਾਤਾਪੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ? 
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ  ਾਂਗ ਜੀ ਿ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਜੀ ਿ ਦਾ ਿ ਾਂਪਣ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ? 

ਮਸੀਹ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਾਂ ਮਿੱੁਖ (6:1-4) 
ਅਗਸ ੀਿ, ਧਜਸ ਿੇ ਕੁਿਰਮੀ, ਅਿੈਧਤਕ ਜੀ ਿ ਧਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਧਯਸੂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 

ਮਹਾਿ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਬਧਣਆ। ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਿ ਬਦਲ ਧਗਆ। ਇਿੱਕ ਧਦਿ, ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਗਲੀ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਧਮਲੀ ਧਜਸ ਿਾਲ ਉਸ ਿੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਅਗਸ ੀਿ ਿੰੂ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਲ ਆਕਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦੀ 
ਹੋਈ ਉਸ  ਿੱਲ  ੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਗਸ ੀਿ ਿੇ ਕੋਈ ਜ ਾਬ ਿਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 
ਔਰਤ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਗਸ ੀਿ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ!” ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ 
ਉਹ ਿਹੀਂ ਹਾਂ।”57 

ਬਾਹਲਾ ਪਾਪ, ਬਾਹਲੀ ਧਕਰਪਾ? (6:1, 2) 
6:1 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ: “ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ 

ਧਕਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋ ੇ?” ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਿ? ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਇਤਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਿੱਕ ਰੂਸੀ ਸਧਿਆਸੀ ਗਰੀਗੋਰੀ 
ਰੈਸਪੁਧ ਿ (ਲਗਭਗ 1872-1916) ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਿਾ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਦਮੀ ਸੀ।58 ਰੈਸਪੁਧ ਿ ਿੇ ਇਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਿਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਿਰਮੀ 
ਜੀ ਿਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਧਿੰਦਕ ਧ  ਹਾਰ ਿੰੂ ਸਹੀ ਠਧਹਰਾਇਆ: 

ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਿ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਧਜਹੜਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜ ੇਪਾਪੀਆਂ 

ਿਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿ  ਾਲੀ ਧਕਰਪਾ ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਿੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਜਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਧਬਰਤਾਂਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਅਿੱਜ ਬਹੁਤ 
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ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਿਧਸਕਤਾ ਿਾਲ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਪਾਪ 
ਿੰੂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ। ਗਲੇਿ ਪੇਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਧਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ 
ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਜਸ ਿੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਾਲ ਉਸ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਲਿੱ ਭ ਧਲਆ ਹੈ!” ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਿੇ ਗਲੇਿ ਿੰੂ ਧਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਧਕਰਪਾ ਇਸ ਿੰੂ ਢਿੱ ਕ ਦੇ ੇਗੀ।”59 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਤਿੱ ਖਾ ਜ ਾਬ—“ਕਦੇ ਿਹੀਂ!” (6:2)—ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਧਜਹੇ ਲਾਪਰ ਾਹ 
ਰ ਿੱਈਏ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਧਚਤਾ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ 
ਅਧਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਧਯਸੂ ਿੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝਿੱ ਧਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਪਾਪ ਿੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਸਸਤਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਾ ਬਣੀਏ। 

ਧਸੱਧਖਆ ਦਾ ਉਹ ਸੂੰ ਚਾ (6:3-6, 17, 18) 
ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਿੰੂ “ਮਸੀਹੀ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਿ ੇਂ 

ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਣ  ਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਧ ਸਤਰਤ ਚਰਚਾ” ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ।60 
ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤ  ਧਿਿੱਕਲਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧਫਰ ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਸੀ। 

1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:1-4 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਿ ਮੂਲ 
ਤਿੱ ਥ ਹਿ: ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਇਸ ਿੰੂ ਸਿੱਚ ਸਮਝਦੇ 
ਹੋਏ, “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿੰੂ ਮੰਿਣ” ਬਾਰੇ ਪੜਹਿਾ ਥੋੜਹਾ ਧਜਹਾ ਉਲਝਣ  ਾਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 2 
ਥਿੱਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 1:8; 1 ਪਤਰਸ 4:17)। ਅਸੀਂ ਤਿੱਥਾਂ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਮੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੌਲੁਸ ਇਸ 
ਦਾ ਜ ਾਬ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: 

ਪਰ ਿੰਿ ਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ ਪਰ ਧਜਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਦੇ ਸੰਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਢਾਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿੋਂ  ਉਹ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਕੇ 
ਤੁਸੀਂ ਿਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ (6:17, 18; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਅਸੀਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚੇ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕਰਿਾ ਧਕ ੇਂ  
ਸੰਭ  ਹੈ: 

ਅਥ ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਦਾ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਧਸਮਾ 
ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦਿੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਧਜ ੇਂ ਧਪਤਾ ਦੀ  ਧਡਆਈ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ 
ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ  ਧਤ ੇਂ ਅਸੀਂ  ੀ ਿ ੇਂ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰਾਹ ਚਿੱਲੀਏ 
(ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮੋਇਆ, ਅਸੀਂ  ੀ ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
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ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਧਗਆ ਿੰੂ ਮੰਿਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ “ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ 
ਜਾਂਦੇ” ਹਾਂ ( ੇਖੋ 6:2)। ਅਸੀਂ “ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੈ” (6:3)। ਮਸੀਹ 
ਿੰੂ ਅਧਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਿ ੀਂ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚ ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਪਾਣੀ  ਾਲੀ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚ “ਦਫ਼ਿਾਏ” ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (6:4)। ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਬਕਸੇ 
ਉੱਤੇ ਮੁਿੱ ਠੀ ਕੁ ਧਮਿੱ ੀ ਸੁਿੱ   ਕੇ ਿਹੀਂ ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ  ੀ ਸਾਡੇ ਧਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਥੋੜਹੀ ਧਜਹੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਧਛੜਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ ਦਫ਼ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਕੀ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਿਹੀਂ ਧਰਹਾ; ਬਲਧਕ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਧਦਿ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਅਸੀਂ  ੀ ਪਾਣੀ  ਾਲੀ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਧਜਮ ਮੈਕਧਗਉਗਿ ਿੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ 
ਧਕਹਾ ਹੈ: “ਹਰ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਛਿੱ ਧ ਆਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ 
ਿੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਥਰ ਿੰੂ ਹ ਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਿੰੂ 
ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ।”61 ਅਸੀਂ “ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ” ਲਈ ਧਜ ਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (6:4)। ਗੌਰ 
ਕਰੋ ਧਕ ਜੀ ਿ ਦਾ ਇਹ ਿ ਾਂ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੰਦ ਮਾਣਿ ਲਈ ਹੈ। ਧ ਲੀਅਮ ਐਸ. ਬਿੋਸਕੀ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਤੁਰੰਤ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭਾ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਿਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾ  ਹੀ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਭਾ   ੀ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ।”62 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹਾਂ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਧਖਆ 
ਧਗਆ ਸੀ। ਧਫਰ ਮੈਂ ਉਹ ਿੰੂ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚੁਿੱ ਕਾਂਗਾ ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਤੀਜੇ ਧਦਿ ਧਜ ਾਧਲਆ 
ਧਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਮੌਤ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।” 

ਪੌਲੁਸ ਿੰੁ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੇ 
ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਧ ਚਕਾਰ ਗੂੜਹੇ ਸੰਬੰਿ ਿੰੂ ਸਮਝੀਏ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਗਲੀਆਂ 
ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ: 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜੀ 
ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਹੋ ਾਂਗੇ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਸ਼  ਹੋ 
ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਾ ਕਰੀਏ (6:5, 6)। 

ਆਇਤ 5 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ” ਧ ਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਿਾਲ “ਜੋੜੇ ਗਏ” ਜਾਂ “ਬੀਜੇ ਗਏ” 
ਹਾਂ (KJV)। ਧਕਉਂਧਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ “ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ 
ਸਮਾਿਤਾ” ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ ਾਲੇ  ੀ ਜਾ ਾਂਗੇ। ਆਇਤ 6 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਡੀ “ਪੁਰਾਣੀ 
ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ” ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ” ਤਾਂ ਧਕ ਸਾਡਾ “ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਿਸ਼  ਹੋ ਜਾ ੇ।” ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਅਸੀਂ “ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ . . . ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ” ਿਹੀਂ ਹਾਂ। 
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ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਸੰਚੇ” ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ 
ਿਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਹੈਰਾਿੀਜਿਕ ਿਹੀਂ ਹੈ? ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਸਮਝ 
ਲਓ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਧਿਰਾ “ਇਿੱਕ ਸੰਚੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਧਰਹਾ। ਉਸ ਿੇ 
ਧਕਹਾ, “ਧਜਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਸੰਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਢਾਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿੋਂ  ਉਹ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ” 
(6:17; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਦਾ ਮਿ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਚਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਿ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਅਰਪਣ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਪਧਤਸਮਾ ਿਹੀਂ ਲੈ ਧਰਹਾ ਹੈ—ਉਹ ਧਸਰਫ ਧਗਿੱ ਲਾ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਧਗਆਕਾਧਰਤਾ ਮਿੋਂ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ” 
ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ (6:17)। ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਜਾਂਦੇ” ਹਾਂ (6:18)। 

ਬਪਧਤਸਮੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹ ਦੇ ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਧ ਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ 
ਤੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਧਣਆ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਧਫਰ ਇਹ ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ ਧਕ 
ਦੋ ਧ ਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਤਲਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੰੂ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਧਦਆਂ  ੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਧਿਰਰਥਕ ਪਰਤੀਤ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ? ਜਦੋਂ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋਧੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਯਸੂ ਿੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਲ ਤਦ ਹੀ ਇਸ 
ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਅਤੇ  ੈਿਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਿੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਧਡਿੋਮੀਿੇਸ਼ਿਾਂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?” 
ਇਸ ਦਾ ਧਸਿੱਿਾ-ਸਾਦਾ ਜ ਾਬ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਪਧਤਸਮੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਮੌਤ, ਉਹ ਦੇ ਦਫ਼ਿਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਧ ਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਧਬਲਕੁਲ ਛੋ ੇ-ਛੋ ੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਿੰੂ “ਬਪਧਤਸਮਾ” 
ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਿ ਪਰ ਛੋ ੇ-ਛੋ ੇ ਬਿੱ ਚੇ “ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੋਏ” ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
“ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ” ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀਮੌਤ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਖਤਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਛੜਕਾ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਕਧਹੰਦੀਆਂ 
ਹਿ, ਪਰ ਧਛੜਕਾ  ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਿਮੂਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਦਫ਼ਿਾਉਣ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਜੋ ਡੁਬਕੀ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀਆਂ 
ਹਿ ਧਕ ਲੋਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਉਹ “ਜੀ ਿ ਦੇ 
ਿ ੇਂ ਰਾਹ” ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਹੀਂ ਪਰ ਪਧਹਲਾਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ। ਉਸ 
ਬਪਤਧਸਮੇ ਿਾਲ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

6:1-11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਿੀ, ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਬਲਕੁਲ ਧਭੰਿ ਸੀ।” ਉਸ 
ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਬਪਧਤਸਮਾ “ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ 
 ਾਲਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸੀ,” “ਬਹੁਤ ਿੇਧੜਓਂ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਿਾਲ ਚੁਧਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ” 
ਅਤੇ “ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ . . . ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡੁਬਕੀ ਦੇ ਕੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”63 ਅਸੀਂ ਧਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਿੱਜ ਕਿੱਲਹ ਧਜਹੜਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਿਾਲੋਂ ਧਬਲਕੁਲ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ  ਰਣਿ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ—ਪਰ ਧਕਸ ਿੇ ਇਸ ਿੰੂ ਬਦਧਲਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੇ। ਪਤਰਸ ਿੇ 
ਧਕਹਾ, “ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
5:29)। 

ਧਿਚੋੜ।  ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਗੇ ਹੈ 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹ ਮਧਰਆ ਸੀ, ਦਫ਼ਿਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਧਜਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹ ਿੰੂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ; ਸੀਤ, ਕਠੋਰ ਫਿੱ  ੀ ਤੇ 
ਧਲ ਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਧਜ ੇਂ ਉਹ 
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਕੰਿਾ ਰੋਮਾਂਚਤ ਹੋ ੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥ ੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸ ਾਲ ਹੀ ਿਹੀਂ ਉੱਠਦਾ—ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੰਭਾ ਿਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ  ੀ 
ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਤਾਧਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਿੰੂ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ 
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਧਜ ਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਜ ੇਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ  ਾਲੇ ਸਰੀਰ ਿਾਲ ਕਬਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ! 

ਜਦ ਧਕ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਗ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹਾਂ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਸੰਚੇ’ ਦੀ ਮਿੋਂ  ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਿਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਿੱ ਜ ਹੀ ਇਹ ਕਰਿ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਬਪਧਤਸਮਾ: ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ (6:3, 4) 
ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਧਹ ਕੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੰੂ ਬਦਿਾਮ ਕਰਦੇ ਹਿ 

ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਰਹਿੱਸਮਈ ਿਰਮਾਂ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਰਸਮੀ ਅਸ਼ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ “ਅਪਿਾਇਆ” ਧਗਆ ਸੀ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ 
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਧ ਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹਿ—ਪਰ 
ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕਰਿਾ ਜਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ 
ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਧਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਹੈ, ਿਾ ਧਕ ਧਕਸੇ 
ਮਿੁਿੱ ਖ  ਿੱ ਲੋਂ । 

ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ-ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ? (6:3, 4) 
ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
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“ਦੁਬਾਰਾ-ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ” ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ ਾਲ ਖੜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਮੈਿੰੂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਸਮਝ 
ਿਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਿੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ 
ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਅਣਅਧਿਕਾਧਰਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਮੈਿੰੂ “ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਬਕੀ ਲੈਣਾ”  ਾਕ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਬਕੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਧ ਚ ਿੁਕਸ 
ਸੀ।  

ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ ਿੇ 
ਅਣਅਧਿਕਾਧਰਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਮੈਿੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਮੇਰਾ ਜ ਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, “ਤੈਿੰੂ 
ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਿਮੂਿੇ ਅਿੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਧਫਰ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਬਪਤਧਸਮੇ ਦੇ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 3 ਅਤੇ 4 ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ 
 ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਸੰਚੇ” ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ 
(6:17)। ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਬਾਲਕ ਅ ਸਥਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਛੜਕਾ  ਕਰਕੇ “ਬਪਤਧਸਮਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ” ਸੀ ਜਾਂ ਧਸਰਫ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਦਖਾ ਾ ਕਰਿ ਲਈ “ਬਪਤਧਸਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ” ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿਹੀਂ। 

ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ ਾਲ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਧਿਹਚਾ ਦੇ ਪਰਗ ਾ ੇ  ਜੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਕੀ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦਾ ਅਧਿਐਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, 
ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, “ਬਪਧਤਸਮੇ ਲਈ ਧਜੰਿਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ 
ਹੈ! ਮੈਿੰੂ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ।” ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ 
 ੈਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਲਈ 
ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਰਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਜਤਿ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਾਰਥਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: 

ਪਰਭ,ੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ [ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਂ] ਦੇ ਧਦਲ ਿੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੇ ਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਉਸ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਪਿੱਕਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਪਰਗ ਾ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਧਹਲੇ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਅਿੀਿਗੀ  ਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱਚਾ ਬਣ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ  ੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ 6:3-6 ਦਾ ਅਧਿਐਿ ਕਰਿ ਦੁਆਰਾ ਬਪਧਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੁਲਹ 
ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਡੁਬਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਮਹਾਿ 
ਆਧਗਆ ਅਿੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਿੰੂ ਧਗਆਿ 
ਅਤੇ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ  ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 28:18-20)। ਦੂਜੀ ਗਿੱਲ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਧਕਆਂ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ—ਸ਼ਾਇਦ ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ—ਇਸ ਧਲਖਤ ਿੰੂ ਪੜਹਿ ਅਤੇ ਅਧਿਐਿ ਕਰਿ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਬਗੈਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਮੈਿੰੂ ਿਹੀਂ ਲਗਦਾ ਧਕ ਧਜੰਿੇ  ੀ ਜੀਉਂਦੇ 
ਮਸੀਹੀ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਬਪਤਧਸਮੇ ਲਈ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਕੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋ ੇਗੀ, ਜਦੋਂ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਧ ਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਬਿਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਿੱ ਕ 
ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਿਾਲ ਧ ਆਹ ਦੇ ਕਸਮਾਂ- ਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 
ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ  ਿਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਫੇਰ 
ਧ ਆਹ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧ ਆਹ ਦੇ 
ਧਰਸ਼ਤੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਆਣੇ ਜਾਂ ਪਧਰਪਿੱ ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 6:3-6 ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਿੰੂ ਅਤੇ 
ਜੋ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਿੰੂ ਹੋਰ ਗਧਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ੇ ਧਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਬਕੀ ਲੈਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਚ  ਿ ਰਹੇ 
ਹੋ।  

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਿ (6:3, 6, 9, 16) 
ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਤਿੱ ਥਾਂ ਿੰੂ 

ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਜਾਣਦੇ” ਅਤੇ “ਜਾਣਿਾ” 
ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹਿ।)  

ਅਸੀਂ “ਮੌਤ [ਮਸੀਹ ਦੀ] ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ” (6:3)। 
“ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੁਿੱ ਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ ਗਈ” (6:6)। 
“ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਸ਼  ਹੋ ਧਗਆ [ਹੈ]” (6:6)। 
ਅਸੀਂ “ਅਗਾਹਾਂ ਿੰੂ . . . ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹਾਂ” (6:6;  ੇਖੋ 6:16)। 

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਾਡਾ ਿ ਾਂ ਜੀ ਿ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਜਿੱ ਤ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “. . . ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਹੀਂ ਮਰਦਾ” (6:9)। 

ਵਾਂਟਡ: ਧਜੂੰ ਦਾਅਤੇ ਮੁਰਦਾ (6:11) 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਲਡ  ੈਸ  ਧ ਿੱ ਚ, “ ਾਿ ਡ” ਦੇ ਪੋਸ ਰ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਤ ੇ

ਖ਼ਤਰਿਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਿੰੂ ਫੜਿ ਦੇ ਲਈ ਇਿਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ 
ਪੋਸ ਰਾਂ ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ ਾਂ ਡ: ਧਜੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ।” ਰੋਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ  ੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਧਜਮ  ਾਉਂਿਸੈਂਡ ਿੇ ਇਹ ਧਸਰਲੇਖ  ਰਧਤਆ “ ਾਂ ਡ: ਧਜੰਦਾਅਤੇ ਮੁਰਦਾ।”64 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਸਾਿੰੂ ਧਸਰਫ “ਮੁਰਦਾ” ਹੀ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ; ਉਹ ਸਾਿੰੂ “ਧਜੰਦਾ”  ੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਿਾ 
ਧਸਰਫ “ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਿਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਿੰੂ “ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਜੰਦਾ”  ੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਾਪ ਿ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ (6:12) 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਇੰਿੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਿ ਧਕ 

ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਹੀਂ 
ਹੈ। ਧਿਹਚਾ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 
ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਾਲ ( ੇਖੋ 8:13), ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਿੰੂ “ਿਾਂਹ” ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਹੁਣ ਤੋਂ “ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਹਾਰ ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਜ ਿਾ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਦਆਂ ਬੁਧਰਆਂ 
ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋ ੋ।” ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਿਧਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕਮਜੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ 
ਿਜਾਇਜ਼ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱ ਪਾਂ ਮਾਰਿ ਲਈ ਕਮਜੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ  ਾਿੂ ਭੋਜਿ ਲਈ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜੋਰੀ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ  ੀ ਹੋ ੇ, ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਮਝ ਲਓ ਧਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਕਮਜੋਰੀ ਅਿੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਹਾਿੰੂ “ਇਸ 
ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਮੰਿਣ” ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ “. . . ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਓ  ੀ ਕਿੱ ਢ ਦੇ ੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਝਿੱਲ ਸਕੋ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
10:13)। 

ਿਵੇਂ ਪਰਬੂੰ ਿ ਹੇਠ! (6:15-23) 
ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਾਰ  ਪਾਰ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੇ  ਿੱ ਡੇ- ਿੱ ਡੇ 

ਧਦਸ਼ਾਸੂਚਕ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਜਿਹ ਾਂ ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: “ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਿ ਹੇਠ।” ਇਹ ਧਦਸ਼ਾਸੂਚਕ 
ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ  ਪਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿ ਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਕੁਝ 
ਹੋਰ  ੀ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾ ਤ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਧਦਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ  ਪਾਰ ਤੋਂ  ਿੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਧਹਲਾਂ 
ਿਾਲੋਂ  ਿੀਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਿ। ਰੋਮੀਆਂ 6:15-23 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਧਦਸ਼ਾਸੂਚਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਤੇ  ੀ ਠੋਕ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ: “ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਿ 
ਹੇਠ!” ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਿ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 
“ਮੁਿੱ ਲ ਿਾਲ ਲਏ ਗਏ” ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:20); ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿੱਬੀ “ਪਰਬੰਿ” ਹੇਠ ਹਾਂ। ਇਸ 
ਤਿੱਥ ਿੰੂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਸੀਂ ਹੁਣ “ਿ ੇਂ ਪਰਬੰਿ ਹੇਠ” ਹਾਂ।  

ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਿੁਲਾਮ (6:19) 
6:19 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਿ 
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ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ  ਾਲੀ ਗਿੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਧਜ ੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦ ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਿਰਮ ਸਗੋਂ 
ਅਿੱ ਤ ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤੇ ਧਤ ੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਿਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਧਦਓ।” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚਤਾ ਿੀ ਿੰੂ ਪੜਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ “ਇਿੱਕ ਮਿ 
 ਾਲੇ ਧਕਿੱ ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿੀ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਿ।”65 ਧਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਅਿੱ ਿ-ਅਿੂਰੇ ਮਿ  ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ 
ਿਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ “ਮਧਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਸਧਥਰ, ਅ ੁਿੱ   ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਧ ਕਲਪਕ, ਅਸਥਾਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ”—ਪਰ “ਇਸ ਦੇ ਉਲ  ਧਬਲਕੁਲ ਸਿੱਚ 
ਹੈ!”66 ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਰ ਿੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਿ 
ਅਰਪਣ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉੱਿਾ ਹੀ  ਿੀਆ ਸੰਤ ਬਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ 
ਧਜੰਿਾ  ਿੀਆ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ!”67 

ਮੌਤ ਬਿਾਮ ਜੀਵਿ (6:23) 
ਆਓ ਅਸੀਂ 6:23 ਦੇ ਦੋ ਿਤੀਧਜਆਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ: “ਮੌਤ” ਬਿਾਮ “ਸਦੀਪਕ 

ਜੀ ਿ।” ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾ ਇਿੱਕ ਧਦਿ ਧਕਸ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣਿ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ 
ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ 
ਦੇ ਿਤੀਧਜਆਂ ਿੰੂ ਚੁਣਿ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ; 
ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਸ ਅਿੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦੇ ਿਹੀਂ। ਉਹ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ 
ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋਕ 
ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਸੌਂਧਪਆ। ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਧਚੰਤਾ ਉਿਹ ਾਂ ਲਈ ਸੀ ਧਜਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਿ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ 
ਜੀ ਿ ਿਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ  ੀ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿੰੂ ਿਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਉਸ ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਰਮੀ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਸੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ (6:23)  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧ ਸ਼ਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ 

 ਚਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-10  ਰਗੇ ਬੰਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਿ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। “ਰੌਕ ਆਫ਼ ਏਜਸ”  ਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਧਫਰ  ੀ, ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਧਗਰਦ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਧਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਰਪਾ 
ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਿੰੂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
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ਪਾਪੀਆਂ ਿੇ ਪੁਕਾਧਰਆ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:37), ਪਤਰਸ ਿੇ 
ਇਹ ਿਹੀਂ ਧਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹੋ।” ਬਲਧਕ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ ੇ ਤਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਿ 
ਪਾਓਗੇ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38)। ਮੁਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਿੰੂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਧਿਹਚਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8)—ਇਿੱਕ ਜੀਉਂਦੀ, ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ, ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਿਹਚਾ (ਮਿੱਤੀ 
7:21; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:6; ਯਾਕੂਬ 2:26) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਢਲਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 
ਹੈ । 

“ਧਕਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਧਹਸਾਿ,” ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਧਜਸ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਿੱ ਕ ਲੇਖਕ ਿੇ ਇਸ ਿੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਧਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੋ।” 
ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਿੇ ਛੋ ੇ ਮੰੁਧਡਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਦਿੱ ਸੀ ਧਜਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਉਹ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ 
ਸਮਝਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਕੁਝ ਧਦਿਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਧਸਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ 
ਬਰਫ ਦਾ ਗੋਲ਼ਾ  ਿੱ ਜ ਧਗਆ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਿੱ ਧ ਆ 
ਧਗਆ ਸੀ। ਪਧਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਗੁਿੱ ਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਇਸ 
ਘ ਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਬਕ ਧਸਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ  ੇਧਖਆ। ਉਹ 
ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮੰੁਡੇ ਿੰੂ ਮਿੱਛੀਆਂ ਫੜਿ  ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਕੁੰ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਛੀਆਂ ਫੜਿ  ਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਕੁੰ ਡੀ ਲੈ ਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਦੇ 
ਧਦਿੱ ਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੰੁਡਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚ 
ਧਗਆ। ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਿਾ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਧਜਸ ਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਬਰਫ ਦਾ ਗੋਲ਼ਾ ਮਾਧਰਆ ਸੀ।” ਅਧਿਆਪਕ ਿੇ ਜ ਾਬ ਧਦਿੱ ਤਾ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ 
ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੈਿੰੂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ—ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਜਸ 
ਦੀ ਤੈਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈਂ।”68 

ਧਕਰਪਾ ਉਹ ਅਧਹਸਾਿ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ—ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਜਸ ਦੀ ਸਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ 
ਿਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਚ ਧ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖੀਏ। 

ਮਿੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਬਚਾਉਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਧਸਿੱ ਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਜੜਹ ਤੇ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ: 
ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ 
ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਧਜਹੇ ਕੰਧਪਊ ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਧਕੰ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਗਧਣਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਧ ਲ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 
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ਐਕਧ   ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਔਸਂ ਿੰੂ ਊਰਜਾ ਦੀ  ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਿਹੀਂ 
ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਰੋਮੀਆਂ 3:23 ਐਲਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਧਕਉਂਧਕ ਸਭਿਾਂ ਿੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਧਹ ਗਏ ਹਿ।” ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਾਪ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਮੌਤ 
ਹੈ।” ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਧਕੰਿੇ  ੀ ਚੰਗੇ ਧਕਉਂ ਿਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਾਂ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗਿੱਲ, ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਧਪਆਰ 
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਆਇਤ, ਯੂਹੰਿਾ 3:16 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, “ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਜਗਤ ਿੰੂ ਅਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ।” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਯੂਹੰਿਾ 3:16 ਆਇਤ ਅਿੱਗੇ 
ਜਾਰੀ ਹੈ, “ਉਹ ਿੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਧਦਿੱ ਤਾ।” ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:9 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ 
ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਯਸੂ “. . . ਧਜਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਿਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਧਚਰ ਲਈ ਘਿੱ  ਕੀਤਾ ਧਗਆ . . . ਦੁਖ 
ਝਿੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮੁਕ  ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੋਇਆ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿਾਲ ਹਰੇਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਖੇ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। 

ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ, ਸੋਚੋ ਧਕ ਧਯਸੂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 
ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰਿਾ ਸੀ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਧ ਸਤਰਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ . . . ਅਿੱਗ ਲਾ ਕੇ . . . ਧਬਜਲੀ  ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 
ਤੇ . . . ਗੈਸ  ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਾਰਿ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੀ 
ਤੁਲਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਿੋਂ  ਮਾਰਿ ਦੇ ਏਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼, ਮਾਿ ੀ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾਲੂ ਹਿ। 

ਧਭਆਣਕ ਦਰਦ,  ਿਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਔਧਖਆਈ ਿਾਲ ਲੈਣਾ—ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਉਸ ਆਤਧਮਕ ਪੀੜਾ ਿਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਅਿੁਭ  ਧਯਸੂ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲ ਰੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਧਰਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿ ਧਯਸੂ ਦੇ ਉਸ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਕਲਪਿਾ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਧਯਸੂ ਿੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਝਿੱ ਧਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਧਕਉਂ ਮਧਰਆ ਸੀ? “ਮਸੀਹ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸਾਧਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੋਇਆ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:3; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਉਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਿੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਿੰੂ 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਇਸ ਿੰੂ ਕਮਾ ਿਹੀਂ ਸੀ 
ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੁਕਤੀ “ਕਰਿੀਆਂ ਤੋਂ ਿਹੀਂ ਅਧਜਹਾ ਿਾ ਹੋ ੇ 
ਭਈ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਕਰੇ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:9)। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਕਰਪਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਿੈਧਤਕ ਾਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅੰਦੋਲਿ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿ, ਇਿੱਕ ਭਗੌੜਾ ਧਜਸ 
ਿੰੂ ਫੌਜ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਓਲੀ ਰ ਕਰੋਮ ੈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਲਆਂਦਾ ਧਗਆ। ਇਿੱ ਕ 
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ਪਲ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਧਬਿਾਂ ਧਝਿੱਜਕੇ, ਧਿਰਦਈ ਿੈਧਤਕ ਾਦੀ ਸੈਿਾਪਤੀ ਿੇ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ 
ਜਾਿੋਂ  ਮਾਰਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਿੰੂ ਉਸੇ ਧਦਿ ਸ਼ਾਮ ਿੰੂ ਫਾਂਸੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 
ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਧਫਊ ਲਈ ਘੰ ੀ  ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਿੀ ਕਰੋਮ ੈਲ 
ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਧ ਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਧਕਹਾ। ਉਸ ਸੈਿਾਪਤੀ 
ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਿਹੀਂ, ਅਿੱਜ ਰਾਤ ਿੰੂ ਜਦੋਂ ਘੰ ੀ  ਿੱ ਜੇਗੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾ ੇਗਾ।” 

ਿੌਜ ਾਿ ਔਰਤ ਧਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਪੰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਧਜਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 
ਿੰੂ ਘੰ ੀ  ਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਧਹਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਿੇ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੇਿਤੀ ਪਹੰੁਚਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਉਹ ਉੇਸ ਧਦਿ 
ਘੰ ੀ ਿਾ  ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ 
ਰਾਤ ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਘੰ ੀ  ਾਲੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜਹ ਗਈ। ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਧਿਿੱਘੇ, ਕੋਮਲ ਹਿੱਥ 
ਲੋਹੇ ਦੀ ਘੰ ੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ  ਲਹੇ  ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘੰ ੀ  ਜਾਉਣ  ਾਲੇ ਿੇ ਰਿੱਸੀ ਧਖਿੱਚੀ, ਉਹ 
ਸ਼ਧਹਰ ਉੱਤੇ ਝੂਲਣ ਲਿੱ ਗੀ। ਕਰੋਮ ੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ੇਧ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਘੰ ੀ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। 

ਕਰੋਮ ੈਲ ਿੇ ਇਹ ਜਾਣਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਧਕ ਘੰ ੀ ਧਕਉਂ ਿਹੀਂ ਸੀ  ਿੱ ਜੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ 
ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਲਆਂਦਾ ਧਗਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲਹੂ  ਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਚਿੱਲ ਿਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੂਪੋਂ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ  ੁਿੱ   ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, 
“ਤੇਰੇ ਧਪਆਰ ਿੇ ਇਸ ਧਿਕੰਮੇ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਜਾਿ ਿੰੂ ਬਚਾ ਧਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਿੰੂ ਲੈ ਜਾਹ। ਤੇਰੇ 
ਧਪਆਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।” 

ਇਹ ਤੁਲਿਾ ਸੰਪੂਰਣ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆ ਿੰੂ ਮੰਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਮ ਤੋਂ 
ਉੱਤਮ ਕੋਧਸ਼ਸ਼  ੀ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਿੋਖਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਯਸੂ ਤੁਹਾਡੀ  ਿੱ ਲ ਹੋ ੇਗਾ? ਧਯਸੂ ਆਪਣੇ ਧਕਿੱ ਲਾਂ 
 ਾਲੇ ਹਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ  ਿੱ ਖੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਏ ਜਖਮਾਂ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਖੜਹਾ ਹੋ ੇਗਾ—
ਧਯਸੂ, ਧਜਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿ ਲਈ ਮਧਰਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ—ਧਯਸੂ, ਧਜਸ ਿੇ 
ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਧਲਆ ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਿਾ ਧਸਰਫ ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ 
ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਸਾਿੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਕਰਪਾ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੰਡਾ 
ਚੋਧਭਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਿੰੂ ਝਿੱਲਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਧਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ 
ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:9)। 2 ਪਤਰਸ 3:18 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਸਾਿੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਗਆਿ 
ਧ ਿੱ ਚ  ਿਦੇ ਜਾਈਏ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਧਿਚੋੜ। ਿਕਾਰਾਮਤਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ  ੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
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ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਿੰੂ ਉਹੋ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੰੂ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਧਿਹਚਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 3:16)। 
ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਲੂਕਾ 13:3)। ਸਾਿੰੂ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਧਿਹਚਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 10:32)। ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 
ਲਈ ਬਪਧਤਸਮਾ (ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਡੁਬਕੀ) ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38)। 
ਸਾਿੰੂ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:10)। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਅਸੀਂ “ਅਯੋਗ ਗੁਲਾਮ” ਹੀ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਅਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ ਿੇ ਸਾਡੇ  ਾਸਤੇ ਮਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਿੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਧਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ! ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇ ਲ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਸੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆ 
ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਲਈ ਧਝਜਕਾਂਗੇ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਦੇ ਾਂਗੇ! 

ਧਿਊ ਆਰਧਲੰਸ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਜਾਰ ਿੰੂ ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਧਖਆ 
ਧਗਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ  ਾਂਗ  ੇਧਚਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਪਿੱ ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿੰੂ ਧਬਆਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਕ 
ਅਜਿਬੀ ਆਇਆ ਧਜਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਕੁੜੀ ਿੰੂ  ੇਧਖਆ ਜੋ ਉੱਥੇ  ੇਚਣ ਲਈ ਧਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਕਤਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਕਣ ਲਈ ਖੜਹੇ ਸਿ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਉੁਹ ਬੇਪਰ ਾਹ ਸਿ, ਪਰ ਇਹ ਜ ਾਿ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ  ੀ ਧਿਲਾਮੀ ਕਰਿ 
 ਾਲਾ ਘੰ ੀ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਸਸਕੀਆਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। 

ਅਜਿਬੀ ਿੇ ਪੁਿੱ ਛਧਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਧਿਮਰਤਾ ਿਾਲ  ਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਧਫਰ 
 ੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਦ ਾਲੀਆ ਧਿਕਲ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਧ ਕ 
ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਬੀ ਿੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ; ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, 
ਉਸ ਿੇ ਝਿੱ  ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੀ। ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਧਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਧ ਿੱ ਚ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। 
ਤੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਹੈਂ।” ਪਧਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਿੰੂ ਸਮਝ ਿਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਧਫਰ ਉਸ ਿੰੂ ਸਮਝ ਆ 
ਧਗਆ ਧਕ ਉਹ ਅਜਿਬੀ ਕੀ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਬੀ ਜਾਣ ਲਿੱ ਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ 
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੀ ਿਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਾ ਕਰਾਂਗੀ!” ਕੁਝ 
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਧਦਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸ ੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਭਰੀ 
ਸੇ ਾ ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਜ ਾਬ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੋ ੇਗਾ, “ਉਸ ਿੇ ਮੈਿੰੂ ਛੁਡਾਇਆ 
ਹੈ।”  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਯਸੂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਪਆਰ ਭਰੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਿਾਲ ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। 
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ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਧਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਿ ਫੁਿੱ ਲ: ਏ ਕਮੈਂ ਰੀ ਓਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਸਿਸੈ  

ਇੰਸ ੀਧਚਊ  ਪਰੈਸ, 2002), 86. 2ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਿੱਲ, ਸ ਿੱਡੀਜ਼ ਇਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ 
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 49. 3ਡਾਇ ਧਰਚ ਬੋਿਹੋਫਰ, ਦ ਕੌਸ  ਆਫ਼ ਧਡਸਾਇਪਲਧਸ਼ਪ, 
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੰਖੇਪ ਸੰਸਕਰਣ (ਧਿਊਯਾਰਕ: ਦ ਮੈਕਧਮਲਿ ਕੰਪਿੀ, 1963), 45. 4ਉਪਰੋਕਤ, 47. 
5ਧਜਮ ਧਹਲ ਿ, ਜਸ  ਡਾਇੰਗ  ੂ ਧਲ  (ਕਾਲਾਮਾਜੂ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਮਾਸ ਰਜ਼ ਪਰੈਸ, 1976), 49. 6ਜੌਿ ਆਰ. 
ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ ਧਿਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ  ਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ 
(ਡਾਉਿਰਸ ਗਰੋ , ਇਧਲਿੋਇ: ਇੰ ਰ- ਰਧਸ ੀ ਪਰੈਸ, 1994), 168 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 7ਦ 
ਐਿਾਧਲ ੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਿ (ਲੰਡਿ: ਸੈਮੁਏਲ ਬੈਗਸ ਰ ਐਡਂ ਸਿਜ਼, 1971), 3. 8ਡਿੱਗਲਸ ਜੇ. ਮ,ੂ 
ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਐਿ ਆਈ  ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜ਼ੋਿਡਰੇ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਹਾਊਸ, 2000), 196. 9ਸ ੌ , 173. 10ਮ,ੂ 196 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

11ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼,  ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਧ ੰਡੇਲ ਧਿਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  
ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਿਜ਼ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1985), 128. 12ਐਫ. 
ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਐਕ ਸ, ਦ ਧਿਊ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  
(ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1954), 77. 13“ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ” 
ਬਰਕਤਾਂ ਧਮਲੀਆਂ ਹਿ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਧਜਮੀ ਐਲਿ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਸਰ ੇ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼, 7 ੇਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਸਰਸੀ 
,ਅਰਕਾਿਸ: ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, 1994) ਧ ਿੱਚ ਸਫ਼ਾ 64-65 ਤੇ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 14ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ 
ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਅੰਕ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਿੱ ਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ:  ੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 
1975), 86. 15ਜੇਮਸ ਮੈਕਿਾਇ , ਏ ਧਿਊ ਧਲ ਰਲ  ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਿ, ਫਰਾਮ ਦ ਓਧਰਜਿਲ ਗਰੀਕ ਆਫ਼ ਆਿੱ ਲ 
ਦ ਅਪੋਸੋਲੀਕਲ ਏਧਪਸਲ ਧ ਦ ਏ ਕਮੈਂ ਰੀ ਐਡਂ ਿੋ ਸ (ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ: ਧਮਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ; 
ਮੁੜ ਛਾਧਪਆ ਧਗਆ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1984), 84. 16ਬਾਰਕਲੇਅ, 84. 
17ਮੈਕਿਾਇ , 85. 18ਐਡਂਰਸ ਿਾਇਗਰੈਿ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰ ਰੈਸ ਪਰੈਸ, 1949), 
233-34. 19ਮੂ, 204; ਜੇਮਸ ਡੀ. ਜੀ. ਡਿੱਿ, ਬੈਪਧ ਜਮ ਇਿ ਦ ਹੋਲੀ ਸਧਪਧਰ  (ਲੰਡਿ: ਐਸਸੀਐਮ, 
1970), 145. 20ਬਰੂਸ, ਰੋਮਿਜ਼, 129. 

21 ਾਲ ਰ ਡਬਧਲਯੂ.  ੈਸਲ, ਿੋ ਸ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਐਿਆਈ ੀ ਸ ਿੱਡੀ ਬਾਈਬਲ, ਸੰਪਾ., ਕੈਿੇਥ 
ਬਾਰਕਰ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜ਼ੋਿਡਰੇ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1985), 1713. 22ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ, ਦੀ 
ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 
249. 23 ਾਲ ਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਿ ਆਫ਼ ਦ ਧਿਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ 
ਧਕਰਸਚਿ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਧੋਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਧਦਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ, ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੰਕਰ 
(ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਿੀ ਰਧਸ ੀ ਆਫ਼ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਪਰਸੈ, 2000), 960. 24ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱਥੇ ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ (“ਹੋ . . . 
ਜਾ ਾਂਗ”ੇ)  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ 
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ੇਗਾ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:35-58); ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਿ ਦੇ ਿ ੇਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ 
ਉੱਠਣ ਦੀ ਧਿਸ਼ਚਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25ਸ ੌ , 176. 26ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  
ਧਬਰਸਕੋ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਕਧਮਊਿੀਕੇ ਰ’ਜ਼ ਕਮੈਂ ਰੀ ( ਾਕੋ,  ੈਕਸਾਸ:  ਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 135. “A.D.” 
ਲਾਤੀਿੀ  ਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿੱ ਿੋ ਡੋਧਮਿੀ ([ਸਾਡੇ] ਪਰਭੂ ਦੇ ਸਾਲ ਧ ਚ)। 27ਡੇਧ ਡ ਐਫ. ਬਰਧਜਸ, ਕੰਪਿੀ, 
ਇਿਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਰਮਿ ਇਲੂਸਰਸ਼ੇਿਜ਼ (ਸੇਂ  ਲੂਇਸ: ਕੋਿਕੋਰਡੀਆ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1988), 
55 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 28ਤਾਲਮੁਡ ਸ਼ਿੱਬਥ 151ਅ। 29ਬਰੂਸ ਬਰ ਿ, ਡੇਧ ਡ  ੀਰਮੈਿ ਅਤੇ ਿੀਲ ਧ ਲਸਿ, 
ਰੋਮਿਜ਼, ਲਾਈਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ( ੀਹ ਿ, ਇਧਲਿੋਇ: ਧ ੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 
1992), 118. 30ਮੌਧਰਸ, 255. 

31ਡਬਧਲਯੂ. ਈ.  ਾਈਿ, ਮਧੈਰਲ ਐਫ. ਅੰਗਰ ਅਤੇ ਧ ਲੀਅਮ  ਾਈ , ਜੂਿੀਅਰ,  ਾਈਿਜ਼ ਕੰਪਲੀ  
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ਇਕਸਪੋਜ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਿਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ   ਰਡਸ (ਿੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਥੌਮਸ ਿੈਲਸਿ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 445. 32ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਸ, ਰੋਮਿਜ਼, ਧਿਊ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਧਬਬਲੀਕਲ 
ਕਮੈਂ ਰੀ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮਾਸਾਚਸੂੈ ਸ: ਹੈਂਡਧਰਕਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 164. 33ਬਾਉਰ, 458. 34ਉਪਰੋਕਤ, 
165. 35ਐਡ ਰਡਸ, 165. 36 ਾਈਿ, 329. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਤਰਕ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱਚ 
ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਯੁਿ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ” (ਮਧੌਰਸ, 258, ਿੰਬਰ 62)। 37ਬਾਰਕਲੇਅ, 87. 38ਜੇ. ਡੀ. 
ਥੌਮਸ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1965), 44. 39ਧਜਮ 
ਮੈਕਗੁਇਗਿ, ਦ ਬੁਕਸ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼, ਲੁਧਕੰਗ ਇੰ ੂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਮੋਿ ੈਕਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1982), 201. 40ਮੂ, 200. 

41ਬਿੈੱਲ, 56। 42ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਚਰਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 7:7); ਪਰ “ਸ਼ਰਾ” ਲਈ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਸ਼ਚਤ  ਾਕ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਡੀ ਹੈ। 43ਰੋਜਰਸ, 92; ਮੈਕਗੁਇਗਿ, 201; ਜੇਮਸ ਬਰ ਿ 
ਕੌਫਮੈਿ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1973), 238. 
44ਬਰੂਸ, ਰੋਮਿਜ਼, 134. 45ਮੂ, 210. 46ਬਾਉਰ, 1020. 47ਇਹ ਧਿਆਿ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਧਕ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:3 
ਧ ਿੱ ਚ “ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 6:17 “ਢਾਲੇ ਗਏ” 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 48ਬਰ ਿ,  ੀਰਮੈਿ ਅਤੇ ਧ ਲਸਿ, 125. 49ਬਾਰਕਲੇਅ, 89. 50ਮੈਕਿਾਇ , 87. 

51ਐਡ ਰਡਸ, 173. 52ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. ਲਿੱ ਕੌਕ, ਪਰੀਧਚੰਗ  ੈਧਲਊਜ਼ ਇਿ ਦ ਏਧਪਸਲਸ ਆਫ਼ ਪੌਲ, 
ਧਜਲਦ 1, ਰੋਮਿਜ਼ ਐਡਂ ਫਸ  ਕੋਧਰਿਥੀਅਿਜ਼ (ਧਿਊਯਾਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਬਰਿੱ ਦਰਜ਼, 1959), 43. 
53ਮੈਕਗੁਇਗਿ 204 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 54ਬਾਰਕਲੇਅ, 91;  ੇਖੋ ਐਡ ਰਡਸ, 175. 55ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ” ਹਿ (6:3 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 56ਇਹ ਧ ਚਾਰ 
ਧਹਲ ਿ 49 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 57ਐਫ. ਬੀ. ਮੀਅਰ, ਬੈਕ  ੂ ਬੈਥੇਲ: ਸੈਪਰੇਸ਼ਿ ਫਰਾਮ ਧਸਿ, ਐਡਂ ਫੈਲੋਧਸ਼ਪ 
ਧ ਦ ਗੌਡ (ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਬਾਈਬਲ ਇੰਸ ੀਧਚਊ  ਕੋਲਪੋਰ ੇਜ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਿ, 1901), 78. ਅਗਸ ੀਿ (354-
430 ਈਸ ੀ) ਇਿੱਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਲਾਤੀਿੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਪਤਾ ਸੀ। 58ਧਬਰਸਕੋ, 131; ਬਰੂਸ, ਰੋਮਿਜ਼, 127. 
59ਜਸਡਿੋੀਆ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਇਸ , ਜਸਡਿੋੀਆ, ਆਰਕਾਂਸਸ ਧ ਿੱਚ ਗਲੈਿ ਪੇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਸੰਦੇਸ਼, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਲਗਭਗ 2001)। 60ਥੌਮਸ, 43. 

617 ਮਾਰਚ 2004 ਧ ਿੱ ਚ, ਈਸ ਸਾਇਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਇਸ , ਧਮਡ ੈਸ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਿੱਚ 
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਜਸ ਦਾ ਡੇਲ ਹਾਰ ਮੈਿ ਦੁਆਰਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 62ਧ ਲੀਅਮ ਐਸ. 
ਬਿੋਸਕੀ, “ਦ  ੈਕਸੀਿ ਅਗੇਂਸ  ਡੈਥ,” ਦ ਿਓ ਜਿੈਰੇਸ਼ਿ ਐਡਂ ਅਦਰ ਸਰਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ : 
ਸ ੀ  ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1969), 28. 63ਬਾਰਕਲੇਅ, 83-84. ਅਸੀਂ ਬਾਰਕਲੇਅ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਕੁਝ ਹਿੱ ਦ 
ਤਿੱ ਕ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ ਸਹੀ ਬਪਧਤਸਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਿੰੂ ਇਹ ਧ ਅਕਤ ਕਰਿ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿੇੜ ੇਹਿ। 64ਧਜਮ  ਾਉਿਸੈਂਡ, ਰੋਮਿਜ਼: ਲੈ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਿ (ਐਲਧਗਿ, ਇਧਲਿੋਇ :
ਡੇਧ ਡ ਸੀ. ਕੁਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 44. 65ਮੂ, 211. 66ਧਬਰਸਕੋ, 140. 67 ੈਰਿ ਡਬਧਲਯੂ. 
ਧ ਅਰਸਬੀ ਦੀ ਧਕਤਾਬ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ, ਧਜਲਦ 1 ( ੀਹ ਿ, ਇਧਲਿੋਇ: ਧ ਕ ਰ ਬੁਕਸ, 1989) 
ਧ ਿੱ ਚ 533 ਸਫ਼ ੇਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 68ਸੀ .ਰੌਏ ਏਗੈਂਲ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਬਾਸਕ  ਆਫ਼ ਧਸਲ ਰ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ (ਿੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਬਰੋਡਮਿੈ ਪਰੈਸ, 1955), 49-51. 




