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ਅਧਿਆਇ 7 

ਮੁਰਦਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ  
ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਿਏ 

ਰੋਮੀਆਂ 7 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ “ਪਧ ਿੱ ਤਰੀਕਰਣ” ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ  ਿੱ ਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਿ ੇਂ ਰੁਤਬੇ ਿਾਲ ਇਿੱ ਕ ਧਿਰੰਤਰ ਜੀ ਿ 
ਜੀਉਣ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਹੈ। 6 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ 
ਲਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਤੇ ਸਿ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋ (ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ 
 ਰਤਾਓ ਕਰੋ); ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ (ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ  ਰਤਾਓ 
ਕਰੋ)। ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਤੀਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ 
ਧ ਆਹੇ ਗਏ ਹੋ (ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ  ਰਤਾਓ ਕਰੋ )। 

ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਦੇ ਪਾਪ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾ 
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਬਾਰੇ ਹੈ। 7 ਅਧਿਆਇ ਸੰਬੰਿੀ, ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ 
“‘ਸ਼ਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਹੁਕਮ’ ਜਾ ‘ਧਲਖਤ ਿੇਮਾ ਲੀ’ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ 
ਚੌਦਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜਹੜਾ ਧਕ 7:1 ਤੋਂ 8:4 
ਤਿੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ 35  ਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।”1 ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸੀ ( ੇਖੋ 7:7)।  

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਸਮਝਦੇ ਸਿ।2 ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ 
ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਧਬ ਸਥਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਿ ਿੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਿੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਿੰੂ ਬੁਿੱ ਿ ਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 19:7)। ਧਫਰ  ੀ, 
ਰੋਮੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਏਹ ਗਿੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਿ: 

ਉਹ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਿਰਮੀ ਿਹੀਂ ਠਧਹਰੇਗਾ (3:20)। 

ਸ਼ਰਾ ਕਰੋਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (4:15)। 

ਸ਼ਰਾ ਭੀ ਆਈ ਭਈ ਅਪਰਾਿ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ੇ (5:20)। 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ (6:14)। 
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ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 
ਿੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਿੰੂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਸ ਿੇ ਇਹ 7 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਿਾਅ (7:1-6) 
ਧਵਆਹ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ (7:1-3) 

1ਹੇ ਿਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ (ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਬੋਲਦਾ 
ਹਾਂ ਧਜਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਿ) ਸ਼ਰਾ  ਿਈ ਧਜੂੰ ਿਾ ਧਚਰ ਮਿੱੁਖ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਿਾ ਧਚਰ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? 2ਸੁਹਾਿਣ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਦਾ ਿਰਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੂੰ ਿਿ ਧਵੱਚ ਰਧਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਿਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਰਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਈ ਹੈ। 3ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਰਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਦ ਏ ਦੀ ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਿੀ ਸਦਾਵੇਿੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਿਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ 
ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਵੇਂ ਦ ਏ ਿਰਤਾ ਦੀ ਹੋ ਿੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਿੀ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

ਕਈ ਮੌਧਕਆਂ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧ ਚਕਾਰ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧ ਆਹ ਿੰੂ  ਰਧਤਆ ਸੀ। 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:2 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ 
ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਭਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ  ਾਂਙੁ 
ਅਰਪਿ ਕਰਾਂ।” 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:17 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਸਾਡੇ “ਧਮਲੇ” ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ  ਰਤੀ 
ਹੈ: 

ਹੇ ਪਤਿੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਧਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋ ੋ ਧਜ ੇਂ ਪਰਭੂ ਦੇ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਤੀ 
ਪਤਿੀ ਦਾ ਧਸਰ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਭੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦਾ ਧਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ 
ਬਚਾਉਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ  ੀ ਧਜਸ ਪਰਕਾਰ ਕਲੀਧਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੈ ਇਸੇ 
ਪਰਕਾਰ ਪਤਿੀਆਂ ਭੀ ਹਰ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਧਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੋਣ। ਹੇ ਪਤੀਓ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਿੀਆਂ ਿਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਿੇ  ੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਿਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱਤਾ ਭਈ ਉਸ ਿੰੂ ਜਲ ਦੇ ਅਸ਼ਿਾਿ ਤੋਂ ਬਾਣੀ 
ਿਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਰ ਕੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਧਜਹੀ ਪਰਤਾਪ ਾਿ 
ਕਲੀਧਸਯਾ ਧਤਆਰ ਕਰੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕਲੰਕ ਯਾ ਬਿੱ ਜ ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਜਹਾ ਔਗੁਣ ਿਾ 
ਹੋ ੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਧਿਰਮਲ ਹੋ ੇ। ਇਸ ੇਤਰਾਂ ਪਤੀਆਂ ਿੰੂ ਭੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਿੀਆਂ ਿਾਲ ਅਧਜਹਾ ਪਰੇਮ ਕਰਿ ਧਜ ੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿ। 
ਧਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਿਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਕਸੇ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਾਲ ਕਦੇ  ੈਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਿੰੂ ਪਾਲਦਾ 
ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਿੰੂ ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ ਿਾਲ ਧਮਧਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 
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ਓਹ ਦੋ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ  ਿੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦੇ 
ਧ ਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22-32)। 

 
ਆਇਤ 1. ਅਧਿਆਇ 7 ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਅਧਿਆਇ 6 

ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰੀਕਰਣ ਤੇ ਧਪਛਲੇ ਭਾਗ ਿਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ  ਾਰ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ? ( ੇਖੋ 6:3, 16)। ਹਰ  ਾਰ, ਉਸ ਿੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਜੀ ਿ ਜੀਉਣ ਦੇ ਧ ਖੇ ਇਿੱ ਕ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ ਾਲ ਰਿੱ ਧਖਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਧਜਹੜੀ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 
ਧਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਜਹੜੀ ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਿ। 

1:13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਿਰਾਵਾਂ  ਜੋਂ ਹ ਾਲਾ ਿਹੀਂ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਦੋ  ਾਰ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ (7:1, 4)। ਜਦੋਂ ਉਹ 
7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਤੇ ਪਹੰੁਧਚਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ 
ਆਪਣੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਿੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਜਹੜੇ ਰੋਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਧਸਿਾਂਤ ਿੰੂ ਸਮਝਣਗੇ ਧਜਸ ਿੰੂ ਉਹ 
ਧ ਅਕਤ ਕਰਿ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ 
ਵਾਕਫ਼ ਹਿ। ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਰੀ ਡੀਸਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ 7 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ “ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ (ਪਰ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹੀਂ) ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ3 ( ੇਖੋ 7:7)। ਆਇਤ 1 ਦਾ 
ਧਸਿਾਂਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  ੀ ਠੀਕ ਸੀ।  

ਧਕਹੜਾ ਧਸਿਾਂਤ? ਿਈ ਧਜੂੰ ਿਾ ਧਚਰ ਮਿੱੁਖ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਿਾ ਧਚਰ ਸ਼ਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਵੱਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਇ 6 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਧਕ ਮੌਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਾਿੰੂਿੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ (6:7 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਹੁਣ ਉਸ ਿੇ ਫੇਰ 
ਉਸੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਕਾਿੰੂਿੀ ਅ ਿੱਲ ਸਚਾਈ ਿੰੂ “ਧ ਸ਼ ਧ ਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ।”4 ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀਆਂ 
ਧਜੰਿੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਉੱਿੀਆਂ  ਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਰਦਾ 
ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ  ੈਕਸ ਅਦਾ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਧ ਅਕਤੀ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ 
ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਕੀਤੇ ਹਿ ਅਦਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ 
ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿੰੂ ਚੁਧਣਆ ਧਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਬਲਕੁਲ ਢੁਕ ਾਂ ਸੀ: ਧ ਆਹ। 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਸੁਹਾਿਣ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਦਾ ਿਰਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੂੰ ਿਿ ਧਵੱਚ ਰਧਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਿਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਰਤਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ “ਧਕਉਂਧਕ” (γάρ, ਗਾਰ ) ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਜੋ “ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਧ ਖਾਉਣ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ” (NIV; CEV; NCV; NEB; REB; NLT) ਜਾਂ “ਧਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ” 
(JB; AB) ਹੈ। ਆਇਤ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ  ਾਕ ਹੈ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਯੂਿਾਿੀ 
ਸ਼ਬਦ “ਸੁਹਗਾਣ” ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ “ਧ ਆਹੀ ਔਰਤ” ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਿ ੇਂ 
ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱਥੇ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: ὕπανδρος (ਹੁਪਾਿਡਰੋਸ ), ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
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ਹੈ ਧਜਹੜਾ “ਅਿੀਿ” (ὑπό, ਹੁਪੋ ) ਅਤੇ “ਮਿੁਿੱ ਖ” (ἀνδρός, ਐਡਂਰੋਸ, ἀνήρ, ਅਿੇਰ 
ਤੋਂ) ਿੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਿੀਿ।” “ਪਤੀ 
ਸੰਬੰਿੀ ਸ਼ਰਾ” (ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, “ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾ”) ਧਸਰਫ ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ 
ਹੈ ਧਜਹੜੀ ਪਤਿੀ ਿੰੂ ਪਤੀ ਿਾਲ ਬੰਿਹ  ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱਚ ਉਹ ਧਬਿੀਆਂ 
ਸਿ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦੀਆਂ ਹਿ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਧ ਆਹ ਸੰਬੰਿੀ 
ਕੁਝ ਧਿਯਮ ਹੰੁਦੇ ਸਿ। ਉਹ ਧਿਯਮ ਇਿੱਕ ਪਤਿੀ ਿੰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਬੰਿਹ ੀ ਰਿੱਖਦੇ 
ਸਿ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਤੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਫਰ ਉਹ 
ਧਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਯਸੂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਇਸ ਜੀ ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ “ਿਾ ਧ ਆਹ 
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਾ ਧ ਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ” (ਮਿੱਤੀ 22:30)। 

ਆਇਤ 3. ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਖੋਲਹ ਕੇ  ਰਣਿ ਕਰਧਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਇਸ 
ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਰਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਦ ਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਿੀ ਸਦਾਵੇਿੀ ਪਰ 
ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਿਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਵੇਂ ਦ ਏ ਿਰਤਾ ਦੀ 
ਹੋ ਿੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਿੀ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਹੋ ਜਾ ੇ” γίνομαι (ਧਗਿੋਮਾਈ ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਣਿਾ।” 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਿੀ ਬਣ ਜਾ ੇ  ”—ਅਰਥਾਤ, 
“ਧ ਆਹ ਕਰਾ ਲ ੇ” ( ੇਖੋ KJV; NKJV; NIV )।  

ਆਇਤ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ “ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” ਜਾਂ “ਧ ਆਹ ਕਰ ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ” ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਿਾਲ ਰਧਹੰਦੀ” ਜਾਂ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਦੇ ਧਦੰਦੀ” (ਸੁਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਧਕਸੇ ਿਾਲ ਯੋਿ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ”) ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਧਗਿੋਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ  ਾਕ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਇਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਧ ਆਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਗਿੋਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਧਦਆਂ, 
ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾ  “ਧ ਆਹ ਕਰਦੀ” ਹੈ, 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ‘ਧ ਆਹ ਕਰਿ ਲਈ’ ਸਿਾਰਣ ਧਕਰਆ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।5 ਫੇਰ, 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਬਿੱ ਿੀ ਰਧਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਦਾ 
ਪਤੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 
ਧ ਆਹ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। 

ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਿਏ (7:4-6) 
4ਸੋ ਮੇਧਰਓ ਿਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਸਰਬੂੰ ਿੋਂ ਮਰ 

ਿਏ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਦ ਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਧਜਹੜਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਵਾਧਲਆ 
ਧਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਈਏ। 5ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ ਤਦ ਪਾਪਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਿ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚ ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ ਿਈ 
ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ। 6ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧਵੱਚ ਬੱਿੇ ਹੋਏ ਸਾਂ 
ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱ ਟ ਿਏ ਹਾਂ, ਧਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਵੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ, ਿਾ ਧਕ 
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ਧਲਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੌਲੁਸ ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ—ਇਹ ਧ ਖਾਉਣ ਲਈ ਧਕ 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਿੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਿ ੇਂ ਪਤੀ 
ਿਾਲ ਧ ਆਹ ਕਰ ਾ ਸਕਣ—ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਧਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਤੀ ਮਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪਤਿੀ ਹੈ ਧਜਹੜੀ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।6 ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਪਾਪ 
ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਿ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਜ਼ੋਰ ਿੰੂ ਧਿਆਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ 
ਹੈ (6:2, 7, 8, 11)। ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਧ ਅਕਤੀ ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ,7 ਗਿੱਲ ਉਹੀ 
ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ: ਮੌਤ ਧ ਆਹ ਦੇ ਬੰਿਣ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ 
ਧ ਆਹ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾ ੇ।  

ਆਇਤ 4. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਸੋ ਮੇਧਰਓ ਿਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 
ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੂੰ ਿੋਂ ਮਰ ਿਏ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਦ ਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, 
“ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਉਪਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ NASB ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਅਿੁ ਾਦ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬਦ “Law” ਲਈ  ਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰ “L” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ।  

 ੀਕਾਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਯਹੂਦੀ 
ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ “ਧ ਆਹੇ ਗਏ” ਸਿ ( ੇਖੋ ਧਯਰਧਮਯਾਹ 31:32) 
ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਸ਼ਰਾ “ਧ ਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ” ਦਾ ਧਸਰਫ ਧਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਿੱਚ ਹੈ, 
ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇੰਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਧਡਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ 
ਧਕ ਧਜ ੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਹੋਏ ਸਿ। ਯਕੀਿਣ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ “ਬਿੱ ਿੇ” ਹੋਏ ਸਿ 
( ੇਖੋ 7:6)। 

ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਉਸ ਧਰਸ਼ਤੇ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਿ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 
ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22, 23; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:18;  ਖੋੇ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
12:27), ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ 
ਬਣਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 7:4 ਧ ਿੱ ਚ CEV ਅਤੇ TEV 
ਬਾਈਬਲ ਐਲਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ” ਹਿ। ਸ਼ਾਇਦ, 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਪੌਲੁਸ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਹੜੀ ਧਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਈ 
ਗਈ ਸੀ। AB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਮਸੀਹ ਦੀ [ਸਲੀਬ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ] 
ਦੇਹ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ . . . ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋ।” ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:15 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮਸੀਹ ਿੇ “ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ . . . ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਧਬਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰੂਿਾਂ ਸਣੇ” 
ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਰੋਮੀਆਂ 7:4 ਧ ਿੱ ਚ, NEB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ . . . ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਦੇਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ।” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ, 
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ਤੁਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਸੀ। ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ ਧਕ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ”  ਾਕ ਉਸ “ਸਚਾਈ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਹੈ ਧਜਸ ਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ 6 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਦਿੱ ਬੇ ਗਏ,’ ਇਹ ਧਕ ‘ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਸਮਾਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ’” 
(6:4, 5)।8 ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਕੇ ਲ ਇਹ ਧਲਧਖਆ, “ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ 
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।”9 

“ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ,” ਅਸੀਂ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਰ ਗਏ।” ਅਸੀਂ ਧਕਉਂ 
“ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ” ਸੀ? “ਤਾਂ ਧਕ [ਅਸੀਂ] ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ।” ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿੰੂ ਬਦਲ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਤ 
4 ਧ ਿੱ ਚ “ਹੋ ਜਾਓ” ਲਈ ਧਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹੋ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਆਇਤ 3 ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਧ ਆਹ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਧ ਆਹ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਿੰੂ  ਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ 
ਹੈ ( ੇਖੋ KJV; NKJV; SEB)। 

ਅਸੀਂ ਧਕਸ ਦੇ ਿਾਲ ਧ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਧਜਹੜਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਜਵਾਧਲਆ 
ਧਿਆ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ। ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਧਰਸ਼ਧਤਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਮੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ 
ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਜਦੀਕੀ ਧਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਧ ਚਕਾਰ ਜੋ ਆਤਧਮਕ ਧਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਜਦੀਕੀ ਆਤਧਮਕ ਧਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸ ਖਾਸ ਧਮਲਿ ਦਾ  ਰਣਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਹੈ—ਰਹਿੱਸਮਈ, ਅਿੀਿ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਧਮਲਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਿਾਲ 
ਹੈ।10 

ਸ਼ਰਾ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰਿ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਧ ਆਹ ਕਰ ਾਉਣਾ) 
ਸੀ। ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ 
[καρποφορέω, ਕਾਰਪੋਫੋਰੀਓ] ਦੇਈਏ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਦਮ ਅਤੇ 
ਹਿੱ  ਾਹ ਿੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਫਲੋ ਅਰ  ਿੋ ਅਰ ਿਰਤੀ ਿੰੂ ਭਰ ਧਦਓ” (ਉਤਪਤ 1:28)। 
ਧ ਆਹ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਿੱ ਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਆਤਧਮਕ ਧ ਆਹ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ “ਫਲ ਦੇਣਾ” ਹੈ ( ਖੋੇ ਯੂਹੰਿਾ 15:1, 
2)। 

ਇਹ ਧਕਹੜਾ “ਫਲ” ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਚੋੜ 
ਕਿੱ ਢਣਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ 
ਪਰਖਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਸਾਿੰੂ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱਚੇ” ਪੈਦਾ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:1; KJV)। 
ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਬੂ ੇ ਦਾ ਫਲ ਇਿੱਕ ਸੰਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬੂ ੇ ਦਾ 
ਫਲ ਇਿੱਕ ਸੇਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” 

ਧਫਰ  ੀ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਿੰੂ ਹੋਰ ਧ ਸਤਾਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 6 ਦ ੇਸਾਡੇ ਅਧਿਐਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ  ੇਧਖਆ ਸੀ ਧਕ καρπός 
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(ਕਾਰਪੋਸ, “ਫਲ”) ਇਿੱਕ ਆਮ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ (6:21, 22 ਧ ਿੱ ਚ “ਫਲ” 
ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ)। ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਿੱ ਚ, ਆਇਤ 4  ਾਲਾ “ਫਲ” ਆਇਤ 5  ਾਲੇ 
“ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ” ਦੇ ਧ ਪਰੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਤ 4  ਾਲੇ “ਫਲ” ਿੰੂ ਸਾਿੰੂ 
“ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਫਲ”  ਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:11)। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਧਕ ੇਂ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਸਹੀ ਰ ਿੱਈਏ  ਅਪਿਾ 
ਕੇ। ਉਿਹ ਾਂ ਰ ਿੱਈਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਅਪਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਪਰ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪਰੇਮ, ਅਿੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿੀਰਜ, ਧਦਆਲਗੀ, ਭਧਲਆਈ,  ਫ਼ਾਦਾਰੀ, 
ਿਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23)। ਧਫਰ ਸਾਿੰੂ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।11 ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੈ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ “ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹੀ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚਿੱ ਲੋ ਧਜਹੜੀ ਪਰਭੂ ਿੰੂ 
ਹਰ ਤਰਾਂ ਿਾਲ ਭਾ ੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਫਲਦੇ ਰਹੋ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:10)। 

ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਿਹੀਂ। ਅਧਿਆਇ  
1 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਰੋਮ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਕੁਝ ਫਲ” ਧਮਲੇ (1:13)। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਿਣਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ੇਂ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਸਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਿੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਧਜਿੱ ਧਤਆ 
ਸੀ (1:13 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਦੂਧਜਆਂ ਿੰੂ ਧਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇਣਾ (ਮਿੱਤੀ 
28:19) ਜੀਉਂਦੇ “ਫਲਦਾਇਕ” ਜੀ ਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਰੂਰੀ ਧਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ 
ਉਹ “ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿੰੂ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ” ਆਇਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 19:10) ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
“ਉਹ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਾ” ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2:21)। 

ਆਇਤ 5. ਸਾਡੇ  ਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ “ਫਲ ਦੇਣਾ” ਧਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ 
ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਧ ਆਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭ  ਸੀ: ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਸਿ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚ 
ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ ਿਈ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ। ਇਿੱ ਥੇ “ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ 
“ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ 
 ੀ ਸਰੀਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿ ਪਰ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ “ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ” ਿਹੀਂ ਸਿ। “ਸਰੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਅਿੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ (7:14 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਹੁਣ  ਾਸਤੇ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਇੰਿਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਤਧਮਕ 
ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਧਰਹਾ ਸੀ।  

ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿ, “ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਿ . . . 
ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ।” ਸ਼ਰਾ ਧਕ ੇਂ “ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ” ਿੰੂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਰਆਂ—ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ—ਅੰਦਰ ਬਾਗੀ ਪਰਧ ਰਤੀ ਹੈ। 
ਸਾਡੀ ਪਰਧ ਰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਿੰੂ ਿਾ ਮੰਿਣ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾ ਕਧਹੰਦੀ ਸੀ, “ਤੂੰ  
ਿਾ ਕਰ,” ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਧਹੰਧਦਆਂ ਕਾਮਿਾ ਿਾਲ ਬਗਾ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ  
ਮੈਿੰੂ ਿਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੀ ਧਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ!”—ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਪਾਪ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਹ ਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਾਂ ਤੇ 
ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ। (ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲਈ ਯਾਕੂਬ 1:14, 15  ੇਖੋ)। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਰਦ ਅਤੇ 
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ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਕਾਬੂ ਰਿੱ ਖਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਕਈ 
 ਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ (ਹਰਾਮਕਾਰੀ) ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਅਣਚਾਧਹਆ 
ਗਰਭ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ,” ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ 
ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਫਰ, ਧਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚਾ ਇਿੱ ਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇ  
ਅੰਦਰ  ਿਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਏਹ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਿਾ ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 
ਸਿ ( ੇਖੋ REB; JB)। ਜੀ ਿ ਉਤਪੰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ “ਮੌਤ” ਿੰੂ ਜਿਮ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ। MSG ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੰੂ ਕੇ ਲ ਗਰਭਪਾਤ 
ਅਤੇ ਪੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਿਮ ਲੈਂ ਧਦਆਂ  ੇਖਣ ਿੰੂ ਧਮਲਦੇ ਹਿ।” 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਧਹੰਧਦਆਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਦੇ 
ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਧ ਆਹ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿੰੂ ਇੰਿੀ ਦੂਰ ਤਿੱ ਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ੇ। 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ” ਿਹੀਂ ਪਰ ਧਸਰਫ 
“ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ” ਧਲਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। 

ਆਇਤ 6. ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ “ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ” ਸਿ (6:17)। ਪਰ ਹੁਣ, 
ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਿੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ 
ਿਏ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ “ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” ਸ਼ਬਦ δουλεύω (ਡੂਲੀਓ ) ਤੋਂ ਆੳਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਧਕ 
δοῦλος (ਡਲੋੂਸ) ਦਾ ਧਕਰਆ ਰੂਪ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਗੁਲਾਮ,” ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ 
ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧ ਆਹ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ 6:16-23 ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ  ਾਲੇ 
ਉਦਾਹਰਣ  ਿੱਲ ਪਰਤ ਧਗਆ। 7:6 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਹਾਲੇ  ੀ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ  ਰਤ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਹੜੀ ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ  ਰਤੀ 
ਸੀ। ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਰ ਗਏ।” ਹੁਣ, ਆਇਤ 
6 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “. . . ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਸਾਂ”—
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਾ। ਸਪਿੱ ਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਧ ਆਹ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਦ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਔਰਤ ਿੰੂ ਰਧਚਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ “ਇਿੱਕ ਯੋਗ 
ਸਹਾਇਕਣ” ਹੋ ੇ (ਉਤਪਤ 2:18)। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੀ 
“ਸਹਾਇਤਾ” ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਕਰਿੀ ਧਸਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਉਸ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਤਆਰ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਇਿੱਛਾ ਕੋਈ  ੀ 
ਧਕਉਂ ਿਾ ਹੋ ੇ। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਆਇਤ 2 ਧ ਿੱ ਚ “ਸੁਹਾਗਣ” ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਿੀਿ।” ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਅਸੀਂ 
ਉਹ ਦੇ “ਅਿੀਿ” ਹਾਂ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਆਹ ਦੇ ਧ ਸਤਰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਮਸੀਹ “ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਸਰ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿੇ “ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਅਿੀਿ” ਰਧਹਣਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23, 24)। 

ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਮੀ ਪਤਿੀ ਦੇ  ਾਂਗ ਧਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿੰੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਖੁਸ਼ 
ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿੰੂ ਖੁਸ਼ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾ ਧਕ 
ਇਿੱਕ ਸੰਕੋਚ ਾਿ ਗੁਲਾਮ ਦੇ  ਾਂਗ ਧਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ 
ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ [πνεῦμα, ਧਿਊਮਾ ] ਦੀ ਿ ੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ, ਿਾ ਧਕ ਧਲਖਤ 
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[γράμμα, ਗਰਾਮਾ ] ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ “ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਧਕ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਧਿਆਿ ਦੇਈਏ ਧਕ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ  ਾਰ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਅਤੇ “ਧਲਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਧਲਖਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਾਲੋਂ  
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ।” ਸ ੌ  ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋ 
ਧਭੰਿਤਾ ਹੈ” “ਅਖੌਤੀ ‘ਧਲਖਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਾ’ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧ ਚਕਾਰ” ਿਹੀਂ ਹੈ।12 ਡਗਲਸ ਜੇ. 
ਮੂ ਇਸ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੋਇਆ: “ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਧ ਿੱ ਚ 
 ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਦਾ ਥੋੜਹਾ ਜਾਂ ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਸਮਰਥਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 2:29; 7:6; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:6-7)।”13 

ਰੋਮੀਆਂ 7:6 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਧਭੰਿਤਾ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ। 
ਪਧਹਲੀ ਧਭੰਿਤਾ “ਿ ੇਂਪਣ” ਅਤੇ “ਪੁਰਾਣੇਪਣ”—ਜਾਂ ਧਜ ੇਂ CJB ਅਿੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਿ ਾਂ ਰਾਹ” ਅਤੇ “ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ” ਧ ਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿੇਮ ਅਤੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਚਕਾਰ ਧਭੰਿਤਾ ਿੰੂ  ੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ੇਗਾ ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 8:7-
13; 9:15)। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਤੰਿ  ਾਰ ਆਤਮਾ/ਧਲਖਤ ਦੀ ਧਭੰਿਤਾ ਿੰੂ  ਰਧਤਆ। ਇਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਪਧਹਲੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਰੋਮੀਆਂ 2:29, ਸੰਦਰਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਲਖਤ” ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ (2:29 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:6, 7 ਧ ਿੱ ਚ, “ਧਲਖਤ” 
“ਪਿੱਥਰਾਂ ਤੇ ਧਲਖੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ”—ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਰੋਮੀਆਂ 7:6 ਧ ਿੱ ਚ “ਧਲਖਤ” ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
( ੇਖੋ 7:7)। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਚੋੜ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿ ਾਂਪਣ/ਪੁਰਾਣਾਪਣ ਿ ੇਂ 
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮਾਂ ਧ ਚਕਾਰ ਧਭੰਿਤਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 6 ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦੂਜੀ ਧਭੰਿਤਾ “ਆਤਮਾ” ਅਤੇ “ਧਲਖਤ” ਧ ਚਕਾਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਿਾ ਧਸਰਫ ਦੋ ਿੇਮਾਂ 
ਧ ਚਕਾਰ ਧਭੰਿਤਾ ਧ ਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ “ਦ ੋਿੇਮਾਂ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ” ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਧਭੰਿਤਾ ਧ ਖਾਈ 
ਸੀ।14 

ਆਇਤ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
“Spirit” ਧਲਖਣ ਸਮੇਂ  ਿੱ ਡਾ “S” ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਛੋ ਾ “s” ਪਾਈਏ। NASB ਅਿੁ ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “Spirit” ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਿੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
“spirit” ਹੈ (KJV; NEB; SEB)। ਅਸੀਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਿੇੜੇ ਪਹੰੁਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
“spirit” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ “Spirit” ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।15 ਜੇਕਰ 
ਪੌਲੁਸ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੇ ਾ ਲਈ ਿਾ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿ ੇਂ 
ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ  ਿੱ ਡੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਿ ੇਂ ਸਾਿਿਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ 
( ੇਖੋ 8:13, 26)। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਮੁਢਲੇ ਕ ਾਖ ਧ ਿੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਧਜਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਧਲਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ” 
ਸੇ ਾ ਕਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ/ਕੰਮਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਿੀਿ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣ ਦੀ 
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ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਅਧਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਧਲਖਤ ਧ ਿੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾਿਾ 
ਉਸ ਧ ਿੀ ਦੇ ਧਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ—ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਅਸੰਭਾ ਿਾ—ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਿਾ ਸੀ। “ਆਤਮਾ ਦੀ ਿ ੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੇ ਾ ਕਰਿਾ” (ਜਾਂ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਿ ੇਂਪਣ”) ਅਿੰਦ 
ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਇਿੱ ਕ ਧਕਰਪਾ/ਧਿਹਚਾ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਿੀਿ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ  ੀ 
ਸੇ ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਧਦਲਾਂ ਿਾਲ ਹਾਲੇ  ੀ ਜਤਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ 
ਿਹੀਂ ਪਰ ਧਪਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਿਧਲਆਈ ਬਿਾਮ ਮਿੱੁਖ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ (7:7-25) 
ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਹਕਰਿ (7:7-13) 

7ਬੱਸ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ਸਿੋਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਮੈਂ 
ਪਾਪ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਪਛਾਣਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਿਾ ਕਧਹੂੰ ਦੀ ਿਈ ਲੋਿ ਿਾ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਿ ਿ ੂੰ  
ਿਾ ਜਾਣਦਾ। 8ਪਰ ਪਾਪ ਿੇ ਦਾਉ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦ ੇਕਾਰਿ ਮੇਰੇ ਧਵੱਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ 
ਦਾ ਲੋਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਧਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਬਾਝੋਂ ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। 9ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਬਾਝੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਧਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ 
ਧਿਆ। 10ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਧਜਹੜਾ ਜੀਵਿ ਦ ੇਲਈ ਸੀ ਉਹ ੋਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਿ ਧਵਖਾਈ ਧਦੱਤਾ। 11ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਿੇ ਦਾਉ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਿ ੂੰ  ਿੋਖਾ 
ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਮੈਿ ੂੰ  ਮਾਰ ਸੱੁਧਟਆ। 12ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਪਧਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਪਧਵੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥਾਰਥ ਅਤੇ ਚੂੰ ਿਾ ਹੈ। 

13ਹੁਣ ਉਹ ਧਜਹੜਾ ਚੂੰ ਿਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ਪਰ ਪਾਪ 
ਿੇ ਿਈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਮਲ ਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂੰ ਿੀ ਿੱਲ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਿਾਲ ਮੌਤ ਿ ੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦ ੇਕਾਰਿ ਪਾਪ ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਠਧਹਰ।ੇ 

 ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਜੋ ਧਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਿ 
ਕਰਿ  ਾਲਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਿੇ 
ਸ਼ਰਾ ਸੰਬੰਿੀ ਜੋ ਧਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਿਾਲ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਖੁਿੱਲਹ ਕੇ  ਰਣਿ 
ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 7. ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਰਸੂਲ ਿੇ ਸ ਾਲ-ਅਤੇ-ਜ ਾਬ  ਾਲਾ ਤਰੀਕਾ  ਰਧਤਆ। 
ਉਸ ਿੇ ਇਿਹ ਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਬੱਸ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ 
ਹੈ? ਅਧਿਆਇ 6 ਕਈ  ਾਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਾਠਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮੋਏ ਸਿ (6:2, 7, 
11)। ਅਧਿਆਇ 7 ਦੋ  ਾਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ  ਿੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸਿ (7:4, 6)। 
ਕੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲੁਸ “ਪਾਪ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਾ” ਿੰੂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਧਰਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜ ਾਬ ਧਤਆਰ ਬਰ ਧਤਆਰ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ( ੇਖੋ 6:2, 
15)। 
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ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ  ਧਿਆ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਹ 
ਪਾਪ ਿੰੂ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਸਰਫ ਪਾਪ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਦੀ  ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, 
ਸਿੋਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਪਛਾਣਦਾ। ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ” (3:20)। 

ਆਇਤ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਅਸੀਂ” ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ “ਮੈਂ” ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱ ਕ, ਉਸ ਿੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲੇ ਪੁਰਖ ਇਕ ਚਿ (“ਮੈਂ”) ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਿੱਜੀ ਹਿ।  

ਰੋਮੀਆਂ 7 ਤੇ ਕਾਫੀ ਧ  ਾਦ ਖੜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧ  ਾਦ “ਮੈਂ” ਸ਼ਬਦ ਤੇ 
ਹੀ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਪੌਲੁਸ ਧਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਧਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ?” ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:34)। ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ 
“ਯਕੀਿਣ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਜੋ  ੀ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਪਧਹਲਾ ਪੁਰਖ 
ਇਿੱਕ ਚਿ ਪੜਿਾਂ  ਿੰੂ  ਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ 
ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।”16 ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸੌਖਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾ ਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਿੰੂ ਧਿਿੱਜੀ ਅਿੁਭ ਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ 
 ਜੋਂ  ੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਭਾ ਿਾ ਿੰੂ ਖਾਰਜ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦੂਜੇ 
ਲੋਕ  ੀ ਸਿ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੀ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਖਾਸ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਮੰਿ ਲਓ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਧਕ ਉਹ “ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਪਾਪ ਿੰੂ ਿਾ ਪਛਾਣਦਾ,” ਉਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱ ਤਾ: 
ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਸ਼ਰਾ ਿਾ ਕਧਹੂੰ ਦੀ ਿਈ ਲੋਿ ਿਾ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਿ ਿ ੂੰ  ਿਾ ਜਾਣਦਾ। ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਲੋਭ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੈ (ਕੂਚ 20:17)। 

“ਲੋਭ” ਲਈ ਧਜਹੜਾ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਛਾ” (ἐπιθυμία, ਏਪੀਥੁਮੀਆ)। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਇਿੱ ਛਾ17 (“ਬੁਰੇ ਧ ਧਸ਼ਆਂ”; 1:24; 6:12) ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਫ. 
ਐਫ. ਬਰੂਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਅਧਜਹੀ ਸੁਆਰਥੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ  ਿੱ ਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਿੰੂ  ੀ ਹੜਿੱਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਤ ੇ
ਧਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”18 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੂਚ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ ਲੋਭ ਕਰਿ  ਾਲੀ 
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉੱਿਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਚੰਤਤ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਜੰਿਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੇਹਿੱਦ ਇਿੱਛਾ ਕਰਿ ਦੀ ਆਮ ਿਾਰਿਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਭ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਮੂਿੇ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਸੀ। ਪਧਹਲਾ, ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਧਜਸਦਾ 
ਇਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਸ਼ਾਿਾ ਧਦਲ ਸੀ। ਹੋਰਿਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬਾਹਰੀ-ਕੰਮਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ (ਘਿੱ ੋ ਘਿੱ   ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿਹੀਂ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ: ਲੋਭ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ 
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ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਲੋਭ ਪਰੇਮ ਦਾ ਉਲ  ਹੈ। ਲੋਭ ਆਪ-
ਸੁਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਪਰੇਮ ਆਪ-ਸੁਆਰਥੀ ਿਹੀਂ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:5)। ਲੋਭ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ, ਜਦ ਧਕ ਪਰੇਮ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 3:16)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਿੋਖੇ ਦੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 
7:11)। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕਸੇ ਿੰੂ ਇਹ ਧਹਦਾਇਤ ਿਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ ਧਕ ਲੋਭ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਕਹੜੇ ਧਕਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਧਕ ਇਹ “ਕੁਦਰਤੀ” 
ਅਤੇ “ਸਿਾਰਿ” ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਕਰਿਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਹੀਂ ਹੈ? 

ਆਇਤ 8. ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕੀਤਾ; 
ਇਸ ਿੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪਧਹਚਾਣ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰ ਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਉਸ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ 
ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ? ਿਹੀਂ, ਖਲਿਾਇਕ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਪ  ਸੀ—ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਉਸੇ  ੇਲੇ 
ਇਸ ਗਿੱਲ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਪਰ ਪਾਪ ਿੇ ਦਾਉ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਿ ਮੇਰੇ 
ਧਵੱਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। “ਪਾਪ” ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਧ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਤਾਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:11; 1 ਪਤਰਸ 5:8), 
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ “ਸ਼ਰਾ” ਅਤੇ “ਪਾਪ” ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਕਰਿਾ ਸੀ (7:7, 12, 13)। ਧਫਰ 
ਉਸ ਿੇ ਉਸ  ਿੱਲ ਧਿਆਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਭ ਿਾ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਲੋਭੀ ਿਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਿੇ ਹੁਕਮਿਾਮੇ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਭ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਫੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਆਤਧਮਕ ਯੁਿੱ ਿ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
6:10-13)। ਸ਼ਬਦ “ਮੌਕਾ” ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ἀφορμή (ਅਫੋਰਮੇ) ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ “ਇਿੱਕ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਬੰਦੂ” ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; “ਇਹ ਜੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦੇ ਅਿਾਰ ਿੰੂ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ।” ਰੋਮੀਆਂ 7:8 ਧ ਿੱ ਚ, 11 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਸੀ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਿਾਰ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਿੰੂ ਧਲਆਂਦਾ।”19 

ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਇਸਦੇ “ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ”, ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ 
ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਹਰ ਧਕਸਮ ਦੇ ਲੋਭ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ”—ਿਾ 
ਧਸਰਫ ਉਿਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ 
 ਿੱ ਡੀ ਇਿੱ ਕ ਲੜੀ ਦਾ ਲੋਭ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਾਪ ਿੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
ਕੀਤਾ।  

ਪਾਪ ਿੇ ਅਧਜਹਾ ਧਕ ੇਂ ਕੀਤਾ? ਪਧਹਲਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤ ੇ
ਗਏ ਹਿ ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਪਾਪ ਭਰੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਜਗਾਇਆ ਸੀ: ਇਸ ਿੇ ਪਾਪ  ਿੱਲ 
ਧਿਆਿ ਧਖਿੱ ਧਚਆ; ਇਸ ਿੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਿੇ 
ਧ ਦਰੋਹ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅੰਦਰੂਿੀ ਭਾ ਿਾ ਿੰੂ ਭੜਕਾਇਆ; ਇਸ ਿੇ ਰੋਮਾਂਧਚਤ “ਖ਼ਤਰੇ” ਦੇ ਲਈ 
ਇਿੱਛਾ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਫਰ  ੀ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਿਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ 
ਧਸਰਫ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਿੱ ਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਪਾਪ 
(ਸ਼ਤਾਿ) ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਅਧਜਹੇ ਿਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
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ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱ ਪ (ਸ਼ਤਾਿ; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:3) ਹਿੱ ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਿੱਲ ਧਿਆਿ ਧਦ ਾਇਆ (ਉਤਪਤ 3:1)। ਉਸ ਿੇ 
ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਿਆਂਈ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਚੰਗੀ 
ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (ਉਤਪਤ 3:4, 5)। ਸ਼ਤਾਿ ਿੇ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਿੰੂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਧਜਸਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਧ ਦਰੋਹ ਹੋਇਆ (ਉਤਪਤ 
3:5, 6)। 

ਧਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ “ਪਾਪ ਕੁਿਰਮ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਿਾ 
3:4), ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾ ਿਾ ਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪ  ੀ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। NIRV ਅਿੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, 
“ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਕੋਈ  ੀ ਿਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਹੈ।” ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਅਦਿ 
ਦਾ ਬਾਗ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੰੂ 
ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤਿੱ ਕ, ਸਿੱਪ (ਸ਼ਤਾਿ) ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ  ੀ ਅਿਾਰ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਜਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਇਤ 9. ਪੌਲੁਸ ਚਿੱਲਦਾ ਧਰਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਕਦੋਂ “ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਜੀਉਂਦਾ” ਸੀ। 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਲਤ ਿਾਰਣਾ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਿ 
ਧਕ ਬਿੱਚੇ ਧਕਸੇ ਿਾ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿਾਲ ਦਾਗੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਜੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਿੱਚੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ  ਾਰਸ 
ਿਹੀਂ ਹਿ, ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਿਾਰਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਹੋਰਿਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ 
 ਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਜੰਧਮਆ ਸੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ “ਜੀਉਂਦਾ”) ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ 
ਧਬਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ (“ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ”)। ਉਸ ਧਬੰਦੂ ਤਿੱ ਕ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ “ਮੁਰਦਾ” ਸੀ, 
ਪਰ ਉਹ “ਧਜਉਂਦਾ” ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਧਕ ਧਫਰ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੜਧਕਆਂ ਦੇ 
 ਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਧਸਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ( ੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:15)। ਧਕਸੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਉਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੈਧਤਕ ਚੇਤਿਾ ਦਾ ਧ ਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਜ਼ੰਮੇਦਾਰ ਹੋ 
ਧਗਆ। ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ, “ਉਸ ਿੇ ਅਿੱਜ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੜਕੇ ਦੇ  ਾਂਗ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਜੂਲੇ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਬਾਰ ਧਮ ਜ਼ ਾਹ ਰਸਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ [ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ] ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣ ‘ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”20 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਆਇਆ,” ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਧਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ 
ਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਧਜਉਂਦਾ; 
ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਧਚਆ, ਤਾਂ “ਪਾਪ ਧਜ਼ੰਦਾ ਹੋ ਧਗਆ” (NIV) ਅਤੇ 
ਉਹ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਧਗਆ। 

ਆਇਤ 10. ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਜੀਵਿ ਦੇ ਲਈ ਧਦੱਤਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 
ਲੇ ੀਆਂ 18:5; ਰੋਮੀਆਂ 10:5), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤੀਜਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਹੀਂ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਤੋਂ ਿਾਕਾਮ ਹੋ ਧਗਆ ਤਾਂ 
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ [ਆਤਧਮਕ] ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਿ ਧਵਖਾਈ ਧਦੱਤਾ। 

ਆਇਤ 11. ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਗੜਬੜ ਸੀ? 
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ਿਹੀਂ, ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਚੰਗਾ ਸੀ—ਪਰ ਪਾਪ (ਸ਼ਤਾਿ) ਿੇ ਇਸਿੰੂ ਬੁਰੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਿੇ ਦਾਉ ਪਾ ਕੇ 
ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਿ ੂੰ  ਿੋਖਾ ਧਦੱਤਾ। ਆਇਤ 8 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਾਪ ਿੇ ਹਰ 
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਿੰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਿਾਰ” (ਅਫੋਰਮੇ ) ਬਣਾ 
ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਇਤ 11 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ 
ਧਕ ਮੈਿੰੂ ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਿੇ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਿੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 

ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਿੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤਾ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ἐξαπατάω 

(ਏਕਸਾਪਾਤਾਓ) ਹੈ, ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਿੋਖੇ ਕਰਦਾ (ἀπατάω, ਆਪਾਤਾਓ) ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਸੰਬੰਿਕ ἐκ (ਏਕ) ਦੇ ਿਾਲ ਇਸਿੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਿਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਿਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”21 

ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਿੋਖੇ ਦੇ ਕੁਿੱ ਝ ਤਿੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਤਾ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਿ”22 
ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਿੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅੰਧਤਮ ਿਤੀਧਜਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਖਾ ਿਾ 
ਦ ੇੇ ਤਾਂ, ਕਦੀ  ੀ ਧਕਸੇ ਦੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿੱਕ  ੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ 
ਹੈ ਧਕ ਪਾਪ “ਝੂਠੇ  ਾਇਧਦਆਂ ਅਤੇ ਛਲ ਿਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ”: 

ਪਾਪ ਿੇ ਹਰ  ਾਰ  ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਧਪਛਲੀ  ਾਰ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਿਕੇਸੰਤੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਾਪ  ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਿੰੂ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਕੋਈ 
 ੀ ਜਾਣ ਿਾ ਸਕੇ। 

ਪਾਪ  ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਚੰਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਾਪ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਧਦਆਂ ਦਾ  ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬੁਿੱ ਿੀ, ਧਗਆਿ, ਅਤੇ ਆਿੁਧਿਕਤਾ। 
ਪਾਪ ਸਧਹਯੋਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਧਤਸ਼ਠਾ ਦਾ  ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।23 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਾਪ (ਸ਼ਤਾਿ) ਿੇ “ਇਹ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੰੂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਮੰਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:4-7)।” ਪਾਪ (ਸ਼ਤਾਿ) 
ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਇਹ “ਸੋਚਣ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਿੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 26:9), ਜਦੋਂ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:15)।”24 ਪੌਲੁਸ 
ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਅਸਲ ਧ ਚ ਪਾਪ ਿੇ ਮੈਿੰੂ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ।” 
ਇਹ ਪਾਪ ਸੀ ਧਜਸਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਮਾਧਰਆ ਸੀ, ਿਾ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਿੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿੰੂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱਚਾ ਸੀ), ਉਹ “ਧਜਉਂਦਾ” ਸੀ।  
(2) ਧਫਰ “ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਆਇਆ” ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ। (3) ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਉਸ ਿੰੂ ਸਦੀ ੀ ਜੀ ਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। (4) ਜਦ ਧਕ, ਪਾਪ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ 
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ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। (5) ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉੁਸਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। (6) ਧਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ ਸੀ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀ ਿ ਦਾ ਕਰਮ 
ਸੀ—ਅਤੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ ਧਜਉਂਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਰਮ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੰੂ ਪਰਧਤਧਬੰਧਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (1) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ “ਧਜਉਂਦੇ” ਸਿ (2) ਧਫਰ “ਹੁਕਮਿਾਮਾ 
ਆਇਆ”: ਯਹੋ ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ  ਧਿਸੰਗ ਖਾਈ;ਂ ਪਰ 
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਧਸਆਣ ਦੇ ਧਬਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ  ਿਾ ਖਾਈ ਂਧਕਉਂਜੋ ਧਜਸ ਧਦਿ ਤੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਖਾ ੇਂ ਤੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ” (ਉਤਪਤ 2:16, 17)। (3) ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਦਾ ਲਈ 
ਧਜੰਦਾ ਰਧਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀ ਿ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਿ। (ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 
ਕਰਿਾ ਮਿਹ ਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ; ਉਤਪਤ 3:22-24.) (4) ਜਦ ਧਕ, ਪਾਪ (ਸ਼ਤਾਿ) ਿੇ 
ਹਿੱ  ਾਹ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3:1-5;  ੇਖੋ  
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:3; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:14)। (5) ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ (3:6)। (6) ਿਤੀਜਾ ਮੌਤ ਸੀ—ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਆਤਧਮਕ, ਦੋ ੇਂ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ (ਉਤਪਤ 3:24; 5:5;  ੇਖੋ ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2)। 

ਆਇਤ 12. ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਧਰਣਾਮ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ: ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਪਧਵੱਤਰ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹੁਕਮਿਾਮਾ25 ਪਧਵੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥਾਰਥ ਅਤੇ ਚੂੰ ਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਇਤ 7 ਤੋਂ 
12 ਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਧਬਿਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਜਲਦੀ ਿਾਲ ਪੜਹਦਾ ਹੈ 12 ਆਇਤ 
ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਥੋੜਾ ਰੁਕੋ! ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿੱ ਸ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਧਣਆ! ਹੁਣ, ਅਚਾਿਕ, ਉਹ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।” ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਧਕ, ਆਇਤ 7 ਤੋਂ 12 ਤਿੱਕ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਸੀ, ਧਜਸਿੇ ਮਾਧਰਆ ( ੇਖੋ 7:13)। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ 
ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ [ਆਪਣੇ ਆਪ] ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।” 

“ਸ਼ਰਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ [ἅγιος, ਹਾਧਜਓਸ] ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਿਾਮਾ  ੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੈ” ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ। “ਹੁਕਮਿਾਮਾ . . . ਿਾਰਧਮਕ ਹੈ 
[δίκαιος, ਧਡਕਾਈਓਸ ]” ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਉਧਚਤ ਹੈ। 
“ਹੁਕਮਿਾਮਾ . . . ਚੰਗਾ ਹੈ [ἀγαθός, ਆਗਾਥੋਸ ]” ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਿੰੂ ਬਰਕਤ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਆਇਤ 12, ਆਇਤ 7 ਦੇ ਪਰਸ਼ਿ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਧਿਸ਼ਚਤ ਉੱਤਰ ਹੈ: “ਕੀ ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਹੈ?” ਿਹੀਂ, ਿਹੀਂ, ਿਹੀਂ। ਬਲਧਕ, ਇਹ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ 
ਿਾਰਧਮਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 13. ਆਇਤ 7 ਤੋਂ 12, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ 
। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ ਾਲ-ਅਤੇ-ਜ ਾਬ ਦੇ ਪਰਚਧਲਤ ਫਾਰਮੈ  ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ਹੁਣ 
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ਉਹ ਧਜਹੜਾ ਚੂੰ ਿਾ ਹੈ [ਹੁਕਮਿਾਮਾ] ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ [ਆਤਧਮਕ] ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਧਵਖਾਈ 
ਧਦੱਤਾ? ਧਫਰ, ਭਾ ੇਂ ਸੁਝਾਅ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਹੈਰਾਿ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: ਕਦੇ ਿਹੀਂ! ( ੇਖੋ 6:2, 15; 
7:7)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਪਾਪ ਸੀ। 
ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਪ ਿੰੂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕੀਤਾ: ਪਰ 
ਪਾਪ ਿੇ ਿਈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਮਲ ਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂੰ ਿੀ ਿੱਲ [ਹੁਕਮਿਾਮਾ] ਦੇ ਵਸੀਲੇ 
ਿਾਲ [ਆਤਧਮਕ] ਮੌਤ ਿ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਪ ਅੱਤ ਬੁਰਾ 
ਠਧਹਰ।ੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਿ ਤਾਂ ਧਕ ਲੋਕ  ੇਖ ਅਤੇ 
ਸਮਝ ਸਕਣ ਧਕ ਪਾਪ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕੰਿਾ “ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਪਾਪੀ” ਹੈ। 

ਪਾਪ ਧਕੰਿਾ ਪਾਪੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਿਾ ਪਾਪੀ, ਇੰਿਾ ਧਭਰਸ਼  ਅਤੇ ਇੰਿਾ ਸ਼ਤਾਿੀ ਹੈ, ਧਕ 
ਇਹ ਇਿੱਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ, ਿਰਮੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਿੰੂ ਅਪਧ ਿੱ ਤਰ, ਅਿਰਮੀ, ਅਤੇ 
ਬੁਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਅ ਿੇ ਪਾਪ ਦੇ ਧਭਆਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਬਦੀ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਪਰੇਮ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਿੰੂ  ਾਸਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੁਤੰਤਰਾ ਦੀ ਆਦਰਯੋਗ ਇਿੱਛਾ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਿੰੂ ਮਾਯਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿੰੂਿ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। . . . [ਮੈਂ] ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਧਪਆਰੀਆਂ  ਸਤੂਆਂ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਦੂਧਸ਼ਤ ਛੂਹ 
ਦੇ ਿਾਲ ਦੂਧਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”26 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਧਤਅੰਤ ਭਧਲਆਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਿੰੂ ਭਲਾਈ 
ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 50:20), ਜਦ ਧਕ ਪਾਪ ਦਾ ਅਧਤਅੰਤ 
ਪਾਪੀਪਿ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਭਲਾਈ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਿੰੂ ਦੁਸ਼ ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱੁਖ ਦੇ ਬੂੰ ਿਿ (7:14-25) 
14ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 

ਧਵਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 15ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਜੋ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ ਤੋਂ ਮੈਿ ੂੰ  ਧਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 16ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾ ਿ ੂੰ  ਮੂੰ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਈ ਉਹ ਚੂੰ ਿੀ ਹੈ। 17ਸੋ ਹੁਣ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 18ਮੈਂ 
ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਈ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿਲੀ ਿੱਲ ਹੈ 
ਿਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੈ ਪਰ ਿਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਿਹੀਂ। 19ਧਜਹੜੀ 
ਿਧਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੋਂ ਧਜਹੜੀ ਬੁਧਰਆਈ ਮੈਂ 
ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 20ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 21ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ 
ਕਾਿ ਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਈ ਜਦ ਮੈਂ ਿਧਲਆਈ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਬੁਧਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 22ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੂੰ ਦਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਿੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਧਵੱਚ ਅਿੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ 
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ਹਾਂ। 23ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਿ ਿ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੱੁਿ ਦੇ 
ਕਾਿ ਿ ਿਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਿ ੂੰ  ਓਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਦੇ ਜੋ ਮੇਧਰਆਂ ਅੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚ 
ਬੂੰ ਿਿ ਧਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 24ਮੈਂ ਧਕੱਡਾ ਮੂੰ ਦਿਾਿੀ ਮਿੱੁਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਿ ੂੰ  ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਿਾ? 25ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਿਵਾਦ ਹੋਵੇ! ਸੋ 
ਮੈਂ ਆਪ ਬੱੁਿ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਿਾਲ ਪਾਪ 
ਦ ੇਕਾਿ ਿ ਦੀ। 

ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। 

ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਧਦਲਚਸਪ ਪਧਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਬਾਈਬਲ ਪੜਹਣ  ਾਲੇ ਇਸ ਬੰਦ ਿੰੂ ਧਸਿੱ ਿੇ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿ ਬੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖਦੇ ਹਿ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਉਲਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਿੰੂ ਰਸੂਲ 
ਦੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਧਹਚਾਧਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ 
ਧਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ  
ਤੋਂ ਮੈਿੰੂ ਧਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ” (7:15)। ਅਿੱਗੇ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾ ਿਾਲ ਹਮਦਰਦੀ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ: “ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 
ਛੁਡਾ ੇਗਾ . . . ?” (7:24)। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਿੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲ ਜਾਿਣਾ ਹੈਰਾਿੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋ ੇ ਧਕ 
ਧ ਦ ਾਿਾਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਇਹ ਖੰਡ “ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਿ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਧ  ਾਦ 
ਪੂਰਿ ਹੈ।”27 ਜੇ. ਡਬਧਲਯੂ. ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਇਸ ਪਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦ।”28 ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਿੱਲ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 
7 “ਸਮਿੱ ਧਸਆ  ਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ।”29 ਜੇਮਸ ਆਰ. ਐਡ ਰਡਸ ਿੇ ਇਹ 
 ਰਣਿ  ਰਧਤਆ: “ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਬੰਦੂ ਤੇ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿ  ਾਧਲਆਂ ਦੀ 
ਉਤੇਜਿਾ ਧਸ਼ਖਰ ਤੇ ਿਹੀਂ ਪਹੰੁਚੀ।”30 

ਸਾਰਾ ਧ  ਾਦ ਧਕਸ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ? ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧ  ਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਧਕ 7:14-
25 ਧ ਿੱ ਚ “ਮੈਂ” ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਉੁਹ ਧਿਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਾਰਿ ਤੌਰ ਤੇ । ਕੀ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਧਬਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਾਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਿਹ ਾਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ” ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:6)? ਸਭ 
ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸੰਭਾ ਿਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਸਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਸਿੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਧ  ਾਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ 
ਬਣਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਿ। 

ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ 
ਸਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਪੂਰ -ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਧਫਰ, ਅਗਸਤੁਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਕ ੇਇਹ ਪਾਠ ਿੰੂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ  ਰਣਿ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਧਖਆ ਜਾਣਾ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੋ 
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ਧਗਆ ਧਜਸਦਾ ਅਿੁਭ  ਪਰਪਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ  ੀ ਕੀਤਾ। ਅਿੱ ਜ, ਇਿਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣਾਂ 
ਤੇ ਅਣਧਗਣਤ ਧਭੰਿਤਾ ਾਂ ਹਿ—ਧਭੰਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਿਹ ਾਂ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਆਕਰਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ ਿੇ ਚੇਤਾ ਿੀ 
ਧਦਿੱ ਤੀ, “ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਿ ਲੋਕ ਖੜਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਿ ਦੇ ਦੋ ੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਚੰਗੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਤੇ ਅਸਧਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਰੂੜੀ ਾਦੀ ਬਣੇ ਰਧਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਹੀਂ ਹੈ।”31 

ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣਾਂ ਿੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 
ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਦੇ ਧ ਰੋਿ ਧ ਿੱ ਚ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। 
ਭਾ ੇਂ ਕੁਿੱ ਝ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਕਰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾ  ਤੋਂ ਪਧਹਲੀ 
ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਸੀ ਇਹ ਿੋ  ਕਰਿ ਧਕ ਆਇਤ 14 ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ (“ਪਾਪ . . . ਮੈਿੰੂ ਿੋਖਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ”; 7:11) ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ  ਰਤਮਾਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਦਲਦੀ ਹੈ (“ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ”; 7:14)। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਰਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ  ਰਤਮਾਿ 
ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਹੈ—ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਰਣਾਇਕ ਦਲੀਲ 
ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਧਕਸੇ ਘ ਿਾ ਬਾਰੇ ਇ ੇਂ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਿ 
ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ  ਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇ।32 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਿੰੂ ਇਧਤਹਾਸਕ  ਰਤਮਾਿ 
ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ। 

ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੇ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤਜਰਧਬਆਂ ਿੰੂ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ “ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱਥ ਧ ਧਕਆ 
ਹੋਇਆ” (7:14) ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਧਗਆ, 
ਉਹ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਧਗਆ” (6:7;  ੇਖੋ 6:14)। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਬੰਿਿ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (7:23); ਪਰ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਇਹ 
ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਹਿ ਉਹ “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ . . . ਛੁਡਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ” 
(8:2)। 

ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 7 
ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਿੀ ਗੜਬੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਮਾਿਧਸਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰਿਾਂ ਧਬਆਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ 
ਧ  ਾਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਧਪਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:6 ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦਾ ਧਬਆਿ ਇਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਸ਼ਰਾ  ਾਲੇ ਿਰਮ ਦੀ ਪੁਿੱ ਛੋ ਤਾਂ 
ਧਿਰਦੋਸ਼।” ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 23:1 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਿੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ, “ਹੇ ਭਰਾ ੋ, 
ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ ਤੀਕ ਪੂਰੀ ਿੇਕਿੀਅਤੀ ਿਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਚਿੱ ਲਦਾ ਧਰਹਾ ਹਾਂ।” 

ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਕਾਲਪਧਿਕ ਹੈ। ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਸੰਪੂਰਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਸਰਫ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਕਸੇ ਰਸਮ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ 
ਿੰੂ ਉਸ ਿੇ ਪੂਰਾ ਿਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, “ਚੰਗੇ ਜ਼ਮੀਰ” ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧਬਆਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
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ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਕਦੀ  ੀ ਗਲਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 
ਿੇ ਕਦੀ  ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਧਹਸੂਸ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਹ 
ਐਲਾਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਿ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਿ ਾਂ ਿੇਮ ਹੋਰ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਥਾਿ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਰੂਿੀ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਿੱ ਕ  ੀ ਿਹੀਂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਧਜਹਾ ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਖਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ।33 ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਬੰਦ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ  ੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਇਹ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕਠੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਤ-ਧਦਰਸ਼ ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੋ —ੇਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਸ ਸਥਾਿ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਦਰਸ਼ ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਉਿਹ ਾਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ  ਾਕਰਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਿੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਸਿ। (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 9:9 ਧ ਿੱ ਚ ਦੰਧਮਸਕ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਤੰਿਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਧਦਿਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਛਲ ਰਹੇ ਮਿ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਧਮਲਦੇ-
ਜੁਲਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿਾ ਔਖਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।) ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀਆਂ  ਰਤਮਾਿ 
ਮਸੀਹੀ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯਹੂਦੀ ਜੀ ਿ ਿੰੂ  ੇਖ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਧਕਸੇ  ੀ ਕੀਮਤ 
ਤ ੇਇੰਝ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਬੁਧਿਆਦੀ ਧ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 
ਿੰੂ ਧਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾ 
ਹੈ। 

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਸਰ ਧ ਆਪਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਧ ਦ ਾਿਾਂ ਦੇ 
ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੌਮਸ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, “ਧਕਸੇ  ੀ ਲੇਖਕ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਮਾਿ  ਮਿੋਧ ਧਗਆਿ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਲੇਖ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ 
ਪਰਤਾ ੇ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਹਿਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ 
 ਿੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਿਾਲ  ਰਣਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”34 ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਧਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਚ ਹੈ। 

ਸਾਿੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਿੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ, ਜਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਮਿੋਧ ਧਗਆਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ  ੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਿ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸੀ ( ੇਖੋ 7:14, 16, 22, 25)। 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਿੇ ਇਹ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਲੋਕ “ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ” ਸਿ (7:2) ਕੀ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਬੁਰੀ ਸੀ। 7 ਤੋਂ 13 ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪ (ਸ਼ਤਾਿ) ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਉਤੇਧਜਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਇਤ 14 ਤੋਂ 25 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ-  ਾਂਦਰੇ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ, ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੁਧਿਆਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ: ਇਿੱਕ  ਾਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 14. ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਧਦਰੜਹ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ 
ਦਾ ਸਰੋਤ ਿਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ 
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ਸ਼ਰਾ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਉਿਹ ਾਂ ਿਾਲ ਜੋੜਿ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ 
ਦਰਜਾ ਧਦੰਦੇ ਸਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ (ਬਹੁ ਚਿ (“ਅਸੀਂ”) ਤੇ  ਾਪਸ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਆਤਧਮਕ (πνευματικός, ਧਿਊਮਾ ੀਕੋਸ) ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸੀ (Πνεῦμα, ਧਿਊਮਾ) ( ੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 1:21)। ਧਜਮੀ 
ਐਲਿ ਿੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਕ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਧਤੰਿ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਆਤਧਮਕ ਸੀ: 

1. ਉਤਪਤੀ ਧ ਿੱ ਚ—ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਿਾਲ ਤੁਲਿਾ 
ਕਰੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:3-4)। 

2. ਉਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ—ਇਹ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਿੰੂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਿਤ ਕਰਿ ਦ ੇ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। 

3. ਸੰਬੋਿਿ ਧ ਿੱ ਚ—ਇਸਿੇ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਦ ੇਿਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ।35 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਧਕਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਿਹੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦਾ 
ਸੀ: ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਧਵਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ 
ਸੀ: ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਸ਼ਰਾ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਧ ਿੱ ਤਰ, ਿਰਮ 
ਦੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿ—ਪਰ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਮੰਿ ਿਹੀਂ ਸਧਕਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ, ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਉਸਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਤੋੜਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। 

“ਸਰੀਰ ਦਾ” σάρκινος (ਸਾਰਧਕਿੋਸ),36 ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਂ  σάρξ 

(ਸਾਰਕਸ, “ਮਾਸ”)।37 ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਇਿੱਕ ਦਾ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਾਰਧਕਿੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਸਰੀਰਕ ਖੇਤਰ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ”—ਜੋ “ਭੌਧਤਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਿੁਿੱ ਖੀ, ਮਾਧਸਕ ਹੈ।”38 KJV 
ਧ ਿੱ ਚ “ਕਾਰਿਲ” ਹੈ, ਜੋ “ਸਰੀਰਕ- ਾਸਿਾ” ਦੇ ਲਈ ਲਾਤੀਿੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, “ਕਾਰਿਲ” 
ਅਿੱਜ ਸਿਾਰਿ ਉਪਯੋਗ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। NIV ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਗੈਰ-
ਆਤਧਮਕ” ਸ਼ਰਾ “ਆਤਧਮਕ” ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਾਰਕੀਿੋਸ ਦਾ 
ਅਰਥ “ਸਰੀਰਕ” ਹੈ, “ਗੈਰ-ਆਤਧਮਕ” ਿਹੀਂ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ,” ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਕੰਿਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਜੋ ਅਿੱਗੇ ਹਿ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੁਿੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ- ਪਰ 
ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਰਸੂਲ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਸ਼ਰਾ 
ਿਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਧ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਧਕ ਉਹ “ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱਥ ਧ ਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।” ਇਹ ਕਲਪਿਾ ਦਾਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਿੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਿਲਾਮੀਕਰਤਾ ਦਾ ਹਥੌੜਾ 
ਧਡਿੱਗ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ( ੇਖੋ 6:6, 17, 20)। ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ 
ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੰਿ ਿਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਧਸਿੱ ਿ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਿਹੀਂ। 
ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਹਿੇਰੇ ਭਧਰਆ ਸੀ। 
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ਆਇਤ 15. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤਧਹਤ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ  ਰਣਿ 
ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਧਕ ਕੀ ਕਰਾਂ ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਸ ਤੋਂ ਮੈਿ ੂੰ  ਧਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ 
“ਕਰਿਾ” ਜਾਂ “ਅਧਭਆਸ” ਦੇ ਲਈ ਧਤੰਿ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਿ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਸਥਾਿ ਤੇ  ਰਤੇ ਗਏ ਹਿ। ਸ਼ਬਦ γινώσκω (ਜੀਿੋਸਕ)ੋ, ਧਜਸਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਸਮਝਣਾ” 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ “ਜਾਿਣ” ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਪੌਲੁਸ, ਇਿੱਕ ਪਰੇਧਰਤ ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕ, 
ਜਾਣਦਾ (ਸਮਝਦਾ) ਸੀ ਧਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਪਛਲੇ ਧਦਿਾਂ ਧ ਚਲੀ 
ਆਪਣੀ ਤਸ ੀਰ ਿੰੂ ਉਲੀਕ ਧਰਹਾ ਹੈ: ਮਾਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਿ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ 
ਯਹੂਦੀ। ਉਿਹ ਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਲਧਝਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਿ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਉਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਿੇ 
ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਿ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾ ਮਿਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ( ੇਖੋ 7:7, 8)। 

ਆਇਤ 16. ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਿੋ  ਕੀਤਾ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ: ਪਰ ਜੇ 
[ਜਦ ਤੋਂ39] ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾ ਿ ੂੰ  ਮੂੰ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਈ 
ਉਹ ਚੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇੰਿਾ ਸੰਕੁਧਚਤ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਸੇ  ੇਲੇ 
ਪਰਗ  ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਦਾ, ਧ ਸਥਾਰ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਿੱ ਝ 
ਅਧਜਹੀ ਗਿੱਲ ਪੜੀ ਜਾ ੇਗੀ: “ਸ਼ਰਾ ਮੈਿੰੂ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮੈਿੰੂ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਿੰੂ ‘ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।’ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਧਕ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਧਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕਧਹਣ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ‘ਮੈਂ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਿਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਾਂ’। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ਮੈਂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਕ ਸ਼ਰਾ 
ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ—ਧਕ ਇਹ, ਬੇਸ਼ਿੱਕ, ‘ਚੰਗੀ’ ਹੈ।” 

“ਚੰਗਾ” ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ καλός (ਕਾਲੋਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਕਸੇ “ਿੈਧਤਕ 
ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਦੀ,” “ਚੰਗੀ,” “ਮਹਾਿ” ਅਤੇ “ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ” ਚੀਜ਼ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।40 ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਇਹ ਉਲ  ਹੈ: “ਸ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਿਹੀਂ।” 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਧਕਉਂ ਸੀ? ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ “ਪਾਪ 
ਦੇ ਹਿੱਥ ਧ ਧਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ” (7:14)। ਪਾਪ ਉਸ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ: ਸੋ ਹੁਣ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। “ ਿੱਸਦਾ ਹੈ” 
ἐνοικέω (ਏਿੋਈਕੇਓ) ਹੈ, ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਧਕਸੇ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ”।41 ਪਾਪ (ਮਿੁਿੱ ਖ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ) ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰ 
ਧਲਆ। 

ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਿੰੂ ਜੇਕਰ ਪਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਲਈਆਂ 
ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਿ ਧਜ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਆਇਤ 17 ਉਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਆਇਤ 20 ਦੂਸਰੀ ਹੈ: “ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
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ਹਾਂ ਧਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਕਰਿ  ਾਲਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ।” ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਿਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਪੁਰਾਤਿ 
ਬਹਾਧਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਜਾਪਦੇ ਹਿ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕਰ; ਸ਼ਤਾਿ ਿੇ ਮੇਰੇ 
ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ!” 

ਜਦ ਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਜੀ ਧਜ਼ਮੇ ਾਰੀ ਿੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। 
ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਦੂਸਰੀ  ਾਰ, ਉਸ ਿੇ “ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਆਇਤ 
16 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ( ੇਖੋ 2:6; 
14:12)। ਧਫਰ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ, “ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਰਿ 
 ਾਲਾ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਧਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ?” 

ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਅਿੱਗੇ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਮੈਂ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਆਇਤ 18 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗਿੱਲ 
ਹੈ ਿਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਧਹਿੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ “ਭਲਾ ਕਰਿਾ” ਚਾਹੰੁਦਾ (7:21) ਅਤ ੇ
ਉਸ ਭਾਗ ਦਰਧਮਆਿ ਜੋ “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਅਿੀਿ ਹੈ (7:23) ਧ ਿੱ ਚ ਤਲੁਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਿੰੂ ਉਹ “ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ” (7:22) ਅਤ ੇਆਪਣਾ “ਮਿ” (7:23, 25) ਆਖਦਾ 
ਹੈ। “ਮਿ” ਧ ਿੱ ਚ “ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ” (7:18, 25), “ਮੇਧਰਆਂ ਅੰਗਾਂ” (7:23) ਅਤੇ “ਇਸ ਮੌਤ 
ਦੇ ਸਰੀਰ” (7:24) ਸਧਹਤ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਪਦ ੀਆਂ ਹਿ। ਉਸ ਿੇ ਉਸ ਯੁਿੱ ਿ ਦੀ ਕਲਪਿਾ 
ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹਿਾਂ ਦੋ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਛੇਧੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (7:23)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ 
ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ (ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ (ਸਰੀਰ) ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਯੁਿੱ ਿ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।42 

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਧਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਦ 
ਧਕ ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਹੀਂ, ਧਯਸੂ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ 
ਬੁਰੇ ਕੰਮ (ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ ਕੰਮ) ਧਦਲ (ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ) ਤੋਂ ਧਿਕਲਦੇ ਹਿ (ਮਿੱਤੀ 
15:18-20)। ਪੌਲੁਸ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੋ ੇਂ ਉੁਸ ਦ ੇ
ਭਾਗ ਸਿ ( ੇਖੋ 1 ਥਿੱ ਸਲੁਿੀਕੀਆਂ 5:23) ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਧਕ ਉਹ ਦੋ ੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ਮੇ ਾਰ 
ਸੀ। 

ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਿੀ/ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਿਾ ਕੀ ਢੰਗ ਸੀ, “ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਸੰਪੂਰਣ ਰੀਧਤ ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾ ੇਂ 
ਮੈਂ ਧਕੰਿੀ  ੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕ ਭਾਗ ਹੈ—ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਧਹਿੱਸਾ—ਮੈਿੰੂ ਹੇਠਾਂ ਧਖਿੱ ਚਦਾ ਹੈ।” CJB ਆਇਤ 17 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਪਰਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ “ਅਸਲੀ ਮੈਂ” ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 
ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ।” “ਅਸਲੀ ਮੈਂ” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਹ ਧਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਭਲਾ ਕੰਮ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। (ਧਜ ੇਂ ਧਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ  ਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਕਦੀ 
ਕਦੀ “ਅਸਲੀ” ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾ ੇਗੀ)। 
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ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱਗੇ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਈ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਈ ਿਲੀ ਿੱਲ ਹੈ ਿਹੀਂ। “ਕੋਈ ਭਲੀ ਗਿੱਲ” ਉਸ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ  ਿੱ ਸਦੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਧਜਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ “ਭਲੇ” ਿੰੂ “ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਚੰਗੇ, ਹਰ ਅਰਥ ਿਾਲ ਭਲੇ” ਦ ੇ
ਭਾ  ਿਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 18:19)। ਧਕਉਂਧਕ “ ਿੱਸਦਾ ਹੈ”  ਰਤਮਾਿ 
ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੋ ੇ ਧਕ ਭਲਾਈ ਹਰ  ੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, 
ਉਹ ਇਸ ਅਧਤਕਥਿੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਧਕ ਉਹ “ਸਰੀਰ” ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਖਿੱ ਚਣ  ਾਲੇ ਅ ਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਧਕਸੇ ਧਬੰਦੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਤਕਥਿੀ ਇਿੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਯੂਹੰਿਾ 21:25)। 

ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਧਿਆਿ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 18 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੰੂ “ਸਰੀਰ” ਦੇ ਆਤਮ ਧਗਆਿ ਸੰਬੰਿੀ ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਧਗਆਿੀਆਂ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਧਕ ਮਾਸ (ਸਰੀਰ) 
ਅੰਦਰੂਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼  ਹੈ। ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ  ੀ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਿ ਧਕ ਜੋ ਕੁਝ  ੀ ਪਾਪੀ ਮਾਸ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ 
ਿਾਲ, ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਦੇਹੀ, ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:13)। 
ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਿੰੂ “ਿਰਮ ਦੇ 
ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੰੂ” ਸੌਂਪ ਧਦਓ (6:13;  ੇਖੋ 12:1)। 

ਭਾ ੇਂ, 7:18 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਮਾਸ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਰੀਰ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਿਾਲ 
ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਧਪਆ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤੀਜਾ ਕੀ ਧਿਕਧਲਆ? ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਇਰਾਦਾ 
[ਭਲਾ ਕਰਿ ਦਾ] ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਦਰ [“ਅਸਲੀ” ਮੈਂ] ਹੈ ਪਰ ਿਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਿਹੀਂ। 

ਆਇਤ 19. ਉਸ ਿੇ ਜੋਧੜਆ, ਧਜਹੜੀ ਿਧਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਕੋਈ  ੀ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਅਸਮਰਿੱਥ ਸੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਧਫਰ ਆਪਣੀ 
ਗਿੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਧਤਕਥਿੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਪਰ ਧਜੰਿਾ ਉਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉੰਿਾ ਿਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਧਕਆ। ਧਫਰ, ਜੋ  ੀ ਭਲਾ 
ਉਸ ਿੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ 
“ਇਿੱਛਾ” ਤੋਂ ਘਿੱ   ਹੰੁਦੇ ਸਿ। 43 ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਭਲਾ ਕਰਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ: “ਧਜਹੜੀ ਭਧਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ,” ਸਿੋਂ ਧਜਹੜੀ ਬੁਧਰਆਈ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਆਇਤ 20. ਉਸ ਿੇ ਧਫਰ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਜੇ [ਧਕਉਂਧਕ] ਮੈਂ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਧਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਿਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਵੱਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ [ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ]। (7:17 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 21. ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਇਤ 14 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਦੁਿੱ ਖ ਭਰੀ ਸਧਥਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
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ਤੇ ਪੁਿਰ-ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਿਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਧਚਆ: ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਿ ਿ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ ਿਈ ਜਦ ਮੈਂ ਿਧਲਆਈ [“ਅਸਲੀ” ਮੈਂ] ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਬੁਧਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ  ੀ ਉਸ ਿੰੂ ਇਕਿੱਲਾ ਿਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦੀ ਸੀ ( ੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 5:8), ਸਗੋਂ ਉਸ ਿੰੂ 
ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ (7:18, 19)। 

ਸ਼ਬਦ “ਕਾਿੂਿ” νόμος (ਿੋਮੋਸ) ਤੋਂ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਰਾ” 
ਿੋਮੋਸ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਆਇਤ 22 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਇਹ ਆਇਤ 23 ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਿ  ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ 
ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਿੂਿ,” “ਮੇਰੀ ਬੁਿੱ ਿ ਦਾ ਕਾਿੂਿ,” ਅਤੇ “ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਿੂਿ।” ਆਇਤ 25 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦੋ  ਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਿੂਿ” ਅਤੇ “ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਿੂਿ।” ਇਹੋ 
ਸ਼ਬਦ 8:2, 3, 4, ਅਤੇ 7 ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘ ਿਾ ਾਂ ਸਪਿੱਸ਼  ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਿੂਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਦੇ ਹਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ (7:22, 25); ਪਰ 7:21 ਦੇ “ਕਾਿੂਿ [ਸ਼ਰਾ]” ਦੇ 
ਅਤੇ ਆਇਤ 23 ਧ ਚਲੇ ਧ ਧਭੰਿ “ਕਾਿੂਿਾਂ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਧਜ ੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਧਿਆਇ 3 
ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਿੋਮੋਸ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਸਿੱਤ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

ਤੁਰੇਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਪੰਜ ਧਕਤਾਬਾਂ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਿੇਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਧਲਧਖਤ ਜਾਂ ਅਧਲਧਖਤ 
ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਕਾਿੂਿੀ ਸ਼ਰਤ 
ਇਿੱਕ ਕਾਿੂਿੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਆਮ ਧਿਅਮ 
ਸਥਾਪਤ ਸੁਭਾਅ 

 
ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ “ਇਿੱਕ ਆਮ ਧਿਅਮ” ਜਾਂ “ਸਥਾਪਤ ਸੁਭਾਅ” (ਧਜ ੇਂ “ਗੁਰੂਤਾ 

ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦਾ ਧਿਯਮ”) ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਮੋਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾ  ਦੇ ਿਾਲ  ਰਧਤਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਜ ੇਂ NASB ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਕ ਆਇਤ 21 ਧ ਿੱ ਚ “ਕਾਿੂਿ” ਿੋਮੋਸ ਦੇ 
ਅਰਥ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 23 ਧ ਿੱ ਚ “ਇਿੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸੁਭਾਅ” ਿੋਮੋਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜਿਰਲ 
ਧ ਚਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਦੂਜੇ “ਕਾਿੂਿ” ਹ ਾਲਾ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 22. ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਕੌੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਜਕਧੜਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਧਹ ਸਧਕਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੂੰ ਦਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਿੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਧਵੱਚ ਅਿੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਇਿੱਕ 
ਧ ਕਸਤ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਆਤਧਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦ ੇ
ਹਿ ਧਕ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਰਧਤ ਅਧਜਹੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਦੇ 
 ੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਈਮਾਿਦਾਰ ਯਹੂਦੀ (ਧਜ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਕੋਲੋਂ 
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ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਅਸਲੀ” ਪੌਲੁਸ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਾਲ ਕਧਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਬ ਸਥਾ ਿਾਲ ਧਕੰਿੀ ਪਰੀਤ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ, ਧਦਿ ਭਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਲੀਿ ਰਧਹੰਦਾ ਹਾਂ!” (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119:97)। 

ਆਇਤ 23. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚ [“ਸਰੀਰ”] 
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਿ ਿ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੱੁਿ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਿਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੁਿ 
(ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ) ਦਾ “ਕਾਿੂਿ” (ਿੋਮੋਸ) ਭਲਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਉੁਸਦੇ ਮਿ ਦਾ “ਇਿੱਕ 
ਸਥਾਪਤ ਸੁਭਾਅ” ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਿ  ਾਲਾ “ਕਾਿੂਿ” ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ (ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ) ਸੀ। ਆਇਤ 23 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ “ਕਾਿੂਿ” ਿੰੂ 
“ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਿੂਿ” ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ।44 ਇਹ “ਇਿੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸੁਭਾਅ” ਬੁਧਰਆਈ ਕਰਿ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ। ਆਇਤ 23 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ.  ੈਲਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੇ “ਗਰਧਹ-ਯੁਿੱ ਿ ਧ ਿੱ ਚ 
[ਚਿੱਲਣ] ਦੇ  ਰਣਿ ਦੀ ਯਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ।”45 

ਇਸ ਧਭਆਿਕ ਯੁਿੱ ਿ ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਬੜੇ ਦੁਿੱ ਖ ਿਾ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਿ ੂੰ  
[ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ] ਓਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਦੇ ਜੋ ਮੇਧਰਆਂ ਅੂੰ ਿਾਂ [ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ] ਧਵੱਚ ਹੈ 
ਬੂੰ ਿਿ ਧਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ (“ਅਸਲੀ” ਪੌਲੁਸ) ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਾਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਪਮਾਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਹੇਠਾਂ 
ਧਖਿੱਚਣ  ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਿਹੀਂ ਸੀ। 

ਆਇਤ 24. ਹਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਿੰੂ ਕਿੱ ਢ ਾ ਛਿੱ ਧਡਆ ਧਜਸ ਿੰੂ 
ਰੋਜ਼ਰਸ ਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:46 ਮੈਂ 
ਧਕੱਡਾ ਮੂੰ ਦਿਾਿੀ ਮਿੱੁਖ ਹਾਂ! “ਮੰਦਭਾਗੀ, ταλαίπωρος (ਤਾਲਾਆਈਪੋਰੋਸ), ਤੋਂ ਹੈ, 
ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਅਭਾਗਾ, ਿੀਚ, ਦੁਖੀ।”47 ਇਸ ਦਾ ਧ ਚਾਰ “ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ”48 ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਧਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਲਈ ਿਹੀਂ ਸੀ ਹਾਧਰਆ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਘਿੱ   ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਥਿੱਕ ਿਹੀਂ ਸੀ ਧਗਆ। ਧਫਰ  ੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਿਾਲ ਧਿਭਾ ਿਹੀਂ ਸਿੱ ਧਕਆ ਸੀ। ਉਸ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ। NIRV ਉਸਦੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਡਾ ਧਭਆਿਕ 
ਹਾਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ!” 

ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾ ਿੰੂ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਚਿੱਲਾਇਆ, ਕੌਣ 
ਮੈਿ ੂੰ  ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਿਾ? ਉਸ ਿੇ ਇਹ ਿਹੀਂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ “ਮੈਿੰੂ ਕੀ ਛੁਡਾ ੇਗਾ?” 
ਪਰ ਕੌਣ?” ਉਸ ਿੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ  ਿੀਆ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਧ ਿੱ ਚ, “ਬਹੁਤ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ”  ੀ ਇਸ ਦਾ ਹਲ 
ਿਹੀਂ ਸੀ; ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ  ੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕੈਦ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸੀ। ਉਸ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ “ਕੌਣ ”—“ਧਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ” ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ-ਤਾਂ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ “ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ” ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ “ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰੀਰ”49  ਾਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧ ਆਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਭੰਿ ਹਿ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ “ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ” ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਪਰਾਚੀਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਇ ਰਸਕੇਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਜਸਿੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 
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ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਬੰਿਹ  ਕੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ।50 ਸਾਿੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਧਿਆਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ (7:23) 
ਧ ਿੱ ਚ “ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਿੂਿ” ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ “ਕਾਿੂਿ” (ਬੁਰਾਈ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ “ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਭਾਅ) ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਧਸਰਫ ਆਤਧਮਕ ਮੌਤ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਚੀਕ ਉੱਧਠਆ, “ਕੌਣ ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ੇਗਾ?”(NEB)। 

ਧਚਲਾਉਣ  ਾਲੇ ਧਦਰਸ਼ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿ: ਇਿੱਕ ਡੁਿੱ ਬ ਧਰਹਾ ਆਦਮੀ ਬਚਾਓ 
ਦੇ ਲਈ ਧਚਿੱਲਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸੜ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਾਂ 
ਮਾਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, 
ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਿਾਲ ਮਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਰਾਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਦੀ  ੀ ਤੁਲਿਾ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਧਦਲ ਿੰੂ 
ਦੁਖਾਉਣ  ਾਲੀ ਚੀਕ ਦੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੀ ਦੁਧ ਿਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ 
ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਿਹੀਂ ਹੈ: “ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਿੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ੇਗਾ?” ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ” ਿੰੂ 
ਧਸਖਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 25. ਜੇਕਰ ਦੰਧਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ  ਾਕਰਾ ਧਯਸੂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾ ਹੰੁਦਾ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਉੱਤਰ ਿਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ-ਪਰ ਿੰਿ ਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ, ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ! ਆਇਤ 25, ਅਸੀਂ ਗਧਹਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈਆਂ  ਿੱ ਲ 
ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖਬਰ  ਿੱਲ, ਧਜ ੇਂ 
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਿੂੰ ਿਵਾਦ ਹੋਵੇ! ਦੁਬਾਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸੰਕੁਧਚਤ ਕੀਤਾ, ਧਬਆਿ ਿੰੂ ਖੋਲਹ 
ਕੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਧੜਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ [ਉਹ ਕਰੇਗਾ] ਸਾਡੇ 
ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ” ( ੇਖੋ CJB; AB; NIRV )। ਇਸ ਿੰੂ ਬਲੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ [ਸਾਿੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਸਾਡੇ 
ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ” ( ੇਖੋ CEV; NLT; Phillips)। ਦੋ ੇਂ ਧ ਸਥਾਰ ਦੇ ਧਬਆਿ 
ਇਿੱਕੋ ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ: ਆਤਧਮਕ ਧ ਿਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!51 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਧਜਿੱ ਤ ਸੰਬੰਿੀ ਧਚਿੱ ਲਾਹ  ਧ ਿੱ ਚ, ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੀਤੀ ਸੀ; ਆਪਣੇ ਮਿ ਧ ਚਲੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਿਾ ਬੰਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਜਦ ਧਕ, ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਾਅ ਤ ਦੇ ਸ ਾਦ ਤੋਂ 
ਚਿੱ ਖਣ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਿਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਧਕਆ। ਜੇਮਸ ਬਰ ਿ ਕੌਫ਼ਮੈਿ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਇਹ ਉਸਤਤ 
ਦੇ ਰੋਹ, ਰੌਸ਼ਿੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਝਲਕ ਦੇ  ਾਂਗ, ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ . . . ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰੌਸ਼ਿ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਅਗਲੇ ਅਿੱਠ ੇਂ [ਅਧਿਆਇ]  ਿੱਚ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਸ 
ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਲ ਧ ਿੱ ਚ ਿਜ਼ਰ ਮਾਰਿ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਧਦੰਦੀ ਹੈ।”52 

ਆਇਤ 25 ਦਾ ਪਧਹਲਾ  ਾਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਧਸਖਰ ਧਬੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸ 
ਅਧਿਆਇ ਿੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੰੂ ਪੜਹਣ ਦੇ ਿਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: ਸੋ ਮੈਂ [“ਅਸਲੀ” ਮੈਂ] 
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ਆਪ ਬੱੁਿ ਿਾਲ [ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਿੁਿੱ ਖ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਪਰ 
ਸਰੀਰ [ਬਾਹਰੀ ਮਿੁਿੱ ਖ] [ਮੈਂ ਸੇ ਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ] ਿਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਿ ਿ ਦੀ। [ਬੁਰਾਈ 
ਕਰਿ  ਾਲਾ “ਇਿੱਕ ਪਿੱਕਾ ਸੁਭਾਅ”] ਕੁਝ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿੁ ਾਦਕ ਇਿਹ ਾਂ  ਚਿਾਂ ਿੰੂ 
ਇਿੱ ਥੇ ਅਢੁਿੱ ਕ ਾਂ ਮੰਿ ਕੇ ਇਿਹ ਾਂ ਿੰੂ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ( ੇਖੋ ਮੋਫ਼ਾ ; 
Phillips)। “ਤਾਂ  ੀ,  ਚਿਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਹਿੱਥਧਲਖਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਿਹੀਂ ਹੈ।”53 ਸ ੌ  ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਆਇਤ 25 ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਥਧਲਖਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਡਗ ਖੜਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬਦਲੀ ਕਰਿ ਜਾਂ ਇਸ ਿੰੂ 
ਧਮ ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।”54 

ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਆਪਣੀ 
ਆਤਧਮਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਧ ਅਰਥਤਾ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ 
ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਿੰੂ ਬਚਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ 
ਸੀ! ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਧਕ “ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ;” “ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 
ਖਬਰ” ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਉਸ ਿੰੂ—ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ! ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 
8 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸਥਾਰ ਿਾਲ  ੇਖਾਂਗੇ। 

ਵਿੀਕ ਅਧਿਐਿ ਲਈ: 
“ਸਰੀਰ” (ਸਾਰਕਸ) ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਿ 

“ਸਰੀਰ” (ਸਾਰਕਸ) ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਿ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ 147  ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 91  ਾਰ  ਰਧਤਆ 
ਧਗਆ ਹੈ।55 ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ  ਾਰ ਆਇਆ ਹੈ 
(1:3; 2:28; 3:20; 4:1; 6:19; 7:5, 18, 25), ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਿਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਧਕ 
ਧਜਿਹ ਾਂ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਿਹ ਾਂ ਤੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੰਦ 7:14-25 ਦੇ ਅਧਿਐਿ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਕਸ ਿੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅਧਿਐਿ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

“ਸਰੀਰ” ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਬੋਧਲਆ “ਸੁਭਾਧ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।”56 ਧਗਰਜੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱ ਕ ਪਧਹਲਾ ਧ ਰੋਿੀ ਮਤ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਿੌਸਧ ਕ ਾਦ ਕਧਹੰਦੇ ਸਿ, ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਧਕ ਸਰੀਰ ਪਾਪੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ  ੀ ਭਲਾਈ ਿਹੀਂ ਹੈ—ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਤੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਿੁਧਿਕ-ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਕੈਲਧ ਧਿਜ਼ਮ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧਕ 
ਸਰੀਰ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਿਾਲ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਿੁਧਿਕ ਅਿੁ ਾਦ ਸਾਰਕਸ ਿੰੂ 
“ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ”  ਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਅਿੁ ਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਭਾ ੇਂ, 
ਇਹ ਉਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਜਸਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਬਾਈਬਲ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ 
ਖੁਦ “ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਧਰਆ” (ਯੂਹੰਿਾ 1:14;  ੇਖੋ ਇਬਰਾਿੀਆਂ 2:14; 1 ਯੂਹੰਿਾ 4:2), 
ਪਰ ਉਹ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਧਹਤ” ਸੀ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 4:15)। 

ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਕਸ ਿੰੂ ਕਈ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ।  ਾਇਿ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਅਧਿਐਿ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 13 ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀ 
ਹੈ।57 ਅਧਤਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਧ  ਾਦ ਦੋ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀਧਮਤ ਹੋ 
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ਜਾ ੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਧ ਧਭੰਿ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ। 
“ਸਰੀਰ” (ਸਾਰਕਸ) ਸ਼ਬਦ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ: ਸਰੀਰਕ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2:28 ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਆਤਧਮਕ “ਸੰੁਿਤ” ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਉਸ ਿਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜੋ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਉਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਰੀਰ” ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ੂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਡੀਆਂ ਿੰੂ ਢਿੱ ਕਦੇ ਹਿ। ਅਕਸਰ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਭਾ  ਦਾ “ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ” (1:3; 4:1; 9:3, 5) ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਅਰਥ ਿਾਲ ਕੀਤਾ “ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਸ 
(ਸਰੀਰ) ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ।” ਆਖਰਕਾਰ, ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ (3:20) ਘਿੱ ੋ ਘਿੱ   ਇਿੱਕ  ਾਰ 
ਰਸੂਲ ਿੇ ਸਾਰਕਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿੱਡੀਆਂ ਿਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇ 
ਲਈ ਕੀਤੀ—ਜੋ, ਸਾਰੇ ਮਿੁਿੱ ਖ ਹਿ। ਸਰੀਰਕ (ਮਿੁਿੱ ਖ) ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ( ੇਖੋ 
6:19; 8:3)। 

ਸਾਰਕਸ ਿੰੂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ—ਿਾ ਧਕ 
ਸ਼ਾਬਧਦਕ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰ ਿੈਧਤਕ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ। 
“ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ” (8:4, 5, 12, 13) ਧਜਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਿੱ ਿਰ 
ਤੇ ਧਜਊਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਭੁਿੱ ਖ ਦੇ ਅਿੀਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਜਾਂ 
ਧਬਲਕੁਲ ਧ ਚਾਰ ਿਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਊਣਾ। “ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੋਣਾ (7:5; 8:8, 9; 
 ੇਖੋ 7:14, 18, 25) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ ਧਕਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ 
ਦੇ ਸੰਸਾਿਿਾਂ ਤੇ ਧਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਿ ਧਜਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ। “ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿ 
ਲਗਾਉਣਾ” (8:6, 7) ਅਰਥ ਹੈ ਧਸਰਫ ਭੌਧਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ ੇਰ, 
ਅਧਜਹੇ ਮਿ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਪਾਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਪਾਪ ਭਰੇ ਸਰੀਰ” 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਸੀ (8:3)। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਿ ਤੇ, ਉਸ ਿੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਿੰੂ 
“ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-21)। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਿਕਤਾ 
ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਾ (7:1-14) 

ਰੋਮੀਆਂ 7:1-14 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 
7:7);58 ਪਰ, ਧਜ ੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਰਜ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧ ਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਰਸੂਲ ਕਈ  ਾਰ “ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਲਈ ਯਿੂਾਿੀ ਸ਼ਬਦ (ਿੋਮੋਸ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ ਦੇ 
ਿਾਲ (7:1-7, 12, 14)59 ਅਤੇ ਕਈ  ਾਰ ਧਬਿਾਂ ਉਪਪਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (7:1, 
2, 7-9)। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਬਾਰੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ।  

ਸ਼ਰਾ ਬੁਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਬੁਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਧਪਛਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਜਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕਾਿੂਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਦੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਭਾ ਿਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਿੇ 
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ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਹੈ (7:12)। ਇਹ ਪਾਪ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ, ਇਹ ਪਾਪ ਿੰੂ ਪਰਗ  
ਕਰਦੀ ਸੀ (7:7)। 

ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕ ਰ ਕਹੇ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਧਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ ਧਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧਸਹਤ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਰ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੇਜ਼ 
ਰੌਸ਼ਿੀ ਿੂੜ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਰੌਸ਼ਿੀ 
ਿੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਿੱ ਸਣ 
 ਾਲਾ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲਂਘ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰ  ਿੱ ਿ ਹੋਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸਕੇਲ 
ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਿਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਿੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਿਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਸੀ। 

ਸਾਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਾ ਹਲ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ, 
ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ  ਾਲਾ ਡਾਕ ਰ ਿਾ ਹੋ ੇ 
ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਿਾਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਿੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਿ  ਾਲੀ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਿੀ ਿਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ  ਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਿੰੂ ਤੋੜ ਧਦਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ 
ਹਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ? 

ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਸਿਾਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਰਸ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ਸਾਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਿੰਿ ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਜੀ ਿ ਿੰੂ ਧਿਯੰਧਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ”; ਇਹ “ਜੀ ਿ 
ਿੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।”60 ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਧਬਿਾਂ, ਇਿੱਥੇ ਧਸਰਫ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ 
ਹੋ ੇਗੀ। ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਾ ਰਧਹਤ ਸਮਾ ਸ ੈ-ਧ ਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ, ਸਾਿੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ (1) ਸ਼ਰਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ  
ਅਤੇ ਚਧਰਿੱਤਰ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ, (2) ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਿੰੂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, 
(3) ਸਾਿੰੂ ਉਹ ਰਾਹ ਧ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਧਦਰੜਹ 
ਰਧਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੁਮਾਿਾ ਅਤੇ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਿਾਮ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਾਂ। 

ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸਾਿੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ 
ਫਾਰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪਲ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਧਰ ਾਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਾੜ ਸੀ।  ਾੜਾਂ 
ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਿੱ ਕ  ਾੜ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਛੇ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਿਰ-ਉੱਿਰ 
ਧਫਰਿ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ  ਾੜ ਜਾਿ ਰਾਂ 
ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਐਲਫੈਲਫਾ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਆਫਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਿ ਰ ਸੀਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣਾ 
ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ  ਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ, 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਜੀ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਆਫਰੇ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਧਢਿੱ ਡ ਧ ਿੱ ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ  ੇਧਖਆ 
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ਤਾਂ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਧਢਿੱ ਡ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਫੂਕ ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕ।ੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ। 

ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਿਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ  ੀ “ਸਾਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” 
ਿ ਾਂ ਿੇਮ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਿੱਜ ਕੋਈ  ੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ 
ਿਹੀਂ ਹੈ।61 ਪੌਲੁਸ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ 
ਅਸਥਾਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਜਸ ਿੰੂ ਇਸ ਿੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 
3:19, 23-25)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਧਿਆਦੀ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ  ਿੱ ਖਰਾ ਸੀ: 
ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਬਚਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ (3:20)। ਉਸੇ ਦੇ ਿਾਲ 
ਿਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਧਝਜਧਕਆ ਿਹੀਂ ਧਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

ਰੋਮੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਸੋ ਮੇਧਰਓ ਭਰਾਓ 
ਤੁਸੀਂ  ੀ ਮਸੀਹ ਦੀ [ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਈ] ਦੇਹੀ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਰ 
ਗਏ” (7:4)। ਧਫਰ, ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿੇ 
ਹੋਏ ਸਾਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਿੱ   ਗਏ ਹਾਂ” (7:6)। ਇਿੱਥ ੇਉਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੇਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚੁਿੱ ਕ ਧਲਆ ਧਗਆ 
(ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:14; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14, 15; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 7:11-22; 8:7-13; 9:1; 10:9, 
10)। 

ਕਈ  ਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਸ ਲ ਅਸੂਲ ਹ ਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ 
ਹਿ, ਪਰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿੈਧਤਕ ਕਾਿੂਿ ਅਜੇ  ੀ ਬਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਿ। ਮੂ ਿੇ ਧਕਹਾ “ਧਕ ਧਸ ਲ, ਰਸਮੀ 
ਅਤੇ ਿੈਧਤਕ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਮਾਧਿਤ  ੰਡ” “ਸੰਦੇਹਯੋਗ ਹੈ।” ਉਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਧਕ ਧਿਸ਼ਚਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ  ੰਡ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਕ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਧ ਆ ਸੀ।”62 ਧਸ ਲ/ਿੈਧਤਕ 
ਫਰਕ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬੁਧਿਆਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪੁਯੋਗ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਧਕ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿੈਧਤਕ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਧਦਲ ਹਿ 
ਇਹ ਸਿੱਤ ਾਂ ਧਦਿ ਸਬਤ ਕਰਕੇ ਮੰਿਣ ਦੇ ਿੇਮ ਦੁਆਰਾ ਧਫਰ ਤੋਂ ਬੰਿਹ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਕੂਚ 
20:8-11)। ਬੁਧਿਆਦੀ ਿੈਧਤਕ ਧਿਯਮਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸੋਚਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ  ੀ ਪਧਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿ ( ੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਤਪਤ 9:6)। ਅਧਜਹੇ 
ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਿੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਯਸੂ ਦੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋਧੜਆ ਧਗਆ 
ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ 15:4 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਿੱਗੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੋ 
ਸਾਡੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 
ਧਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰਿੱਖੀਏ।” ਇਹ ਅਕਸਰ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਿੈਧਤਕ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਪਰਗ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ  ੇਖ ਸਕੀਏ। 
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ਅਸੀਂ ਹੁਣ  ੀ ਕਾਿੂਿ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਿੰੂ ਕਈ 
ਲੋਕ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ  ਿਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਅਸੀਂ 
ਧਸਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਿਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਧਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਿਾਰਧਮਕ ਕਾਿੂਿ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਧਕ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਪਾਲਣ ਕਰਿ ਦੇ 
ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਿੂਿ ਿਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਧਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਿੂਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਅਿੱ ਜ “ਸ਼ਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਧਘਰਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ 
ਹੋਰਿਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿੰੂ  ਰਤਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਕੋਚ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 9:21; 
ਗਲਾਤੀਆਂ 6:2; ਯਾਕੂਬ 1:25)। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ “ਹੁਕਮਾਂ” ਿੰੂ ਮੰਿਣ ਦੇ 
ਧ ਚਾਰ ਿੰੂ ਪਸੰਦ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿ; ਪਰ ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਿੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰੋਗੇ” (ਯੂਹੰਿਾ 14:15)। ਪੌਲੁਸ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ 
ਯਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਿੀ ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਹੈ।” 
ਆਪਣੀ ਪਧਹਲੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧਲਖਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਐ ਂੀਿੋਧਮਅਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਧ ਰੋਿ 
ਕਰਿਾ, ਜੋ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਧਕ ਹੁਕਮ/ਧਬਿੀਆਂ ਿੰੂ ਮੰਿਣਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਿਾ 
2:3, 4; 3:22, 24; 5:2, 3)। 

ਉਹ ਕਾਿੂਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਧਯਸੂ ਦੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਿ। ਇਹ ਉਹ ਿ ਾਂ ਿੇਮ ਹੈ ਧਜਸਦੀ ਭਧ ਿੱ ਖ ਾਣੀ ਧਯਰਧਮਯਾਹ ਿੇ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਧਯਰਧਮਯਾਹ 
31:31-34; ਇਬਰਾਿੀਆਂ 8:7-13), ਉਹ  ਸੀਅਤਿਾਮਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਧਰਆ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 9:15-17)। 

ਸ਼ਰਾ ਸਾਿੰੂ ਿਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਾ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ 
ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਸ਼ਰਾ—
ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾ  ੀ—ਸਾਿੰੂ ਬਚਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਿੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪ ਿੰੂ ਦੂਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 
ਇਹ ਪਾਪ ਿੰੂ ਪਰਗ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਧਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪੀ ਿੰੂ ਤਸਿੱਲੀ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ 
ਧਫਰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ: ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਦਰਾੜਾਂ ਅਤੇ 
ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਿੰੂ ਬੇਿਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿਹ ਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਿੰੂ ਭਰ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਜੀ ਿ ਦੇ ਹਿੇਰੇ ਕੋਧਿਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਿੰੂ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਿੰੂ ਹ ਾ ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ।63 

ਸ਼ਰਾ ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੰੂ ਧਮ ਾ 
ਿਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਤਾਂ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ 
ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ  ੇਖਣ  ਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕੇ- ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਿੰੂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਦਯਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਿ ਦੇ  ਾਸਤੇ। ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਇਸ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਯਸੂ  ਿੱ ਲ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 



 

 181 

(ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24)। ਇਿੱਕ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਆਤਮਾ ਾਂ ਿੰੂ ਧਯਸੂ  ਿੱ ਲ ਮੋੜਣਾ ਹੈ। 

ਧਿਚੋੜ। ਇਿਹ ਾਂ ਮਹਾਿ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਧਿਆਿ ਿਾਲ ਗੌਰ ਕਰੋ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਧਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਿ 
ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਕਾਿੂਿ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਏ।  

ਅਿੱਜ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਾਂ, ਿਾ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਿ।  
ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ 

ਸਾਡਾ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
ਜੋ ਧਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਉਧਚਤ ਹੈ ਸਾਿੰੂ 

ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਯੂਹੰਿਾ 3:16; ਲੂਕਾ 13:3; ਮਿੱਤੀ 
10:32; ਮਰਕੁਸ 16:15, 16; ਯੂਹੰਿਾ 14:15)। 

ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ (7:1-6) 
ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ  ਿੱਲ ਧਿਆਿ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਇ 7 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਧਜੰਿਾ ਧਚਰ 

ਮਿੁਿੱ ਖ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਿਾ ਧਚਰ ਸ਼ਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਸ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ” (7:1)। ਉਸ ਿੇ ਧ ਆਹ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਬੰਦੂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਇਆ: ਸੁਹਾਗਣ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਦਾ ਭਰਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੰਿਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਤਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ “ਛੁਿੱ   ਗਈ” ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਿੂਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (7:2, 
3)। ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸਦਾ ਅਿੁ ਾਦ “ਛੁਿੱ   ਗਈ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ καταργέω 
(ਕ ਾਰਜੀਓ) ਤੋਂ ਧਿਕਧਲਆ ਹੈ। ਮੌਧਰਸ ਿੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਧਬਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਹੀਣ।”64  

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਹ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਧਦਿੱ ਤੀ: “ਸੋ ਮੇਧਰਓ ਭਰਾ ੋ ਤੁਸੀਂ  ੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ 
 ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਰ ਗਏ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ 
ਧਜਹੜਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ ਾਧਲਆ ਧਗਆ . . .” (7:4)। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਮੁਿੱ ਖ ਧਬਆਿ ਹੈ: “ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ 
ਮਰ ਗਏ।” ਇਹ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿੇ ਸਾਡੀ ਅਗ ਾਈ “ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ” (6:3)। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦਾ 
ਜੀ ਿ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਸੀ: “ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਕਾਰਿ ਸਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ ਭਈ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ।” (7:5)। 
ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਭਰੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਜਗਾਉਣਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਿੰੂ 
ਪਰਗ  ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਾਪ ਿੰੂ 
ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਤੀਜਾ ਇਹ 
ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਪਾਪ ਭਰੀਆਂ ਭਾ ਿਾ ਾਂ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। 7:8-13 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਭ ਦੀ ਭਾ ਿਾ ਿੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 
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ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਪਾਪ ਿੰੂ ਧਕ ੇਂ ਉਕਸਾਇਆ? ਇਿੱ ਥੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ 
ਰਲਗਿੱਡ ਹਿ। 

ਪਧਹਲਾ, ਸ਼ਰਾ ਿੇ ਪਾਪ  ਿੱਲ ਧਿਆਿ ਧਖਿੱ ਧਚਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਧਕਹਾ ਹੰੁਦਾ, “ਹਾਥੀ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਿਾ ਸੋਚੋ,” ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ 
ਸੋਧਚਆਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਈ ਧਦਿ, ਹਫ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ  ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ; ਪਰ ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 
ਧਕ “ਧਕਸੇ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਿਾ ਸੋਚਣਾ” ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹੋ ਆ ੇਗਾ। ਬਰੂਸ ਿੇ 
ਇਿੱ ਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿੰੂ ਪਰਸਾਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਜਸਿੇ ਸਭਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਦਸਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪੜਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕੀਤਾ “ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧ ਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ।”65 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਚਿ ਿੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱਲ ਹੈ ( ੇਖੋ ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 37:20), ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿੁਿੱ ਖ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸਹੀ ਹੋ ੇ ਧਕ “ਤੂੰ  ਿਾ ਕਰਿਾ” ਹੁਕਮ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਧਦਮਾਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ 
“ਧ ਚਾਰਾਂ ਿੰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿ।” 

ਦੂਸਰਾ, ਇਿੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼  ਿੱ ਲ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਧਖਿੱਚ ਿੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਸ 
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਿੀ ਹੋ ੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਬਾਹਰ ਰਹੋ” ਦਾ ਧਿਸ਼ਾਿ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਜਾਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਉਂ ਕੋਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ।” 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਚੰਿਹ  ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਹਾਿੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਧਚੰਿਹ  ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ 
 ਿੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਿੰੂ ਦੇਣਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ 
ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਮਿਾਹੀ 
(ਉਤਪਤ 2:16, 17; 3:1-5)। 

ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਿੰੂ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧ ੰਚੋਂ 
ਬਹੁਧਤਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਜਿੱ ਦੀ ਪਰਧਤਧਕਧਰਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਿਾ ਹੋ ੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਗਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਧਚੰਿਹ  ਲ ੋ, 
ਜੋ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਰੋਗਿ ਧਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਿਾ ਛੂਹੋ।” ਯਕੀਿੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਚੰਿਹ  ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਧਕਸੇ ਦਾ  ੀ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਿਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਧਚੰਿਹ  
ਲਗਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਰੋਗਿ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ਾਿ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਿ। 

ਆਖਰਕਾਰ, ਅਧਜਹਾ ਕਰਿਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ 
ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤਾਕਤ  ੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਧਕਤਾਬ 
ਦੀ ਬਦਚਲਣ ਇਸਤਰੀ ਜ ਾਿ ਆਦਮੀਆਂ ਿਾਲ ਛੇੜਖਾਿੀ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਫੁਸਫੁਸਾਇਆ, “ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਮਿੱ ਠਾ, ਅਤੇ ਲੁਕਮੀ ਰੋ ੀ ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ!” 
(ਕਹਾਉਤਾਂ 9:17)। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧ ਦਰੋਹ  ੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ; 
ਇਸ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ, ਇਹ ਧਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਧਿਕਾਰ ਧ ਦਰੋਹ ਿੰੂ “ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਇਿਹ ਾਂ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਪਰਧ ਰਿੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ “ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਕਾਮਿਾਂ . . . ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਣ . . . ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ” (7:5)। “ਪਰ ਹੁਣ,” ਉਸ  
ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਗਏ ਹਾਂ” (7:6) “ਛੁਿੱ   ਗਏ” ਲਈ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਹੜਾ 
2 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਧ ਆਹ ਦੇ ਬੰਿਿ ਤੋਂ “ਛੁਿੱ   ਜਾਂਦੀ” ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਸ਼ਤਾ 
ਹੁਣ “ਰਿੱਦ” ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ 
ਹੁਣ ਛੁਿੱ   ਗਏ ਹਾਂ” (7:6; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਧਜਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਸਾਂ” ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਿੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਬੋਧਲਆ “ਧਜਹ ਿੰੂ ਿਾ ਸਾਡੇ ਧਪਉ 
ਦਾਦੇ, ਿਾ ਅਸੀਂ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕੇ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 15:10)। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਧਕ ੇਂ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਿਿ 
ਦੇ “ਜੂਲੇ”  ਿੱ ਲੋਂ  ਮਰ ਗਏ ਸਿ? ਆਇਤ 4 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ, ਉਹ “ਮਸੀਹ [ਸਲੀਬ ਚੜਾਏ 
ਗਏ] ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਿਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਬੰਿੋਂ ਮਰ ਗਏ” (7:4)। ਉਹ ਧਫਰ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦੁਲਹਿ, ਕਲੀਧਸਆ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਿ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿ। 

ਿਵ-ਧਵਆਧਹਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਸੱਧਖਆਵਾਂ (7:1-6) 
7:1-6 ਦੀ ਧ ਸਥਾਰ ਿਾਲ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ 

ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਹਿ। ਸਰੀਰਕ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਿੰੂ 
ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਧ ਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਧ ਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਧਫਰ  ੀ 
ਕੁਆਰੇ ਦੇ  ਾਂਗ ਹੀ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ। ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ  ੀ ਇੰਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਝ 
ਜਾਪਦੇ ਹਿ ਧਜ ੇਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਿਾਲ “ਧ ਆਹੇ ਜਾਣ” ਦਾ ਕੀ 
ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ (ਕਲੀਧਸਆ) ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਿ ਤਾਂ  ੀ ਉਹ 
ਧਿਰੰਤਰ ਇੰਝ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਜ ੇਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਿੇਮ ਿਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋ ੇ। 

ਇਸ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਦਾ ਿਾਮ ”ਿ -ਧ ਆਧਹਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ” ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਜੀ ਿ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਾਲ ਕਾਿੂਿੀ ਸੰਬੰਿ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡ ੇ
ਆਤਧਮਕ ਸੰਬੰਿ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ, ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ 
ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਕੁਿੱ ਝ ਧਸਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀ. ਆਪਣੇ ਦੁਧਿਆ ੀ ਜੀ ਿ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਾਲ ਧਕ ੇਂ 
ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22-23 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ 
ਕਲੀਧਸਆ ਤੇ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22-33, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਆ 
ਤੇ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:32), ਪਰ ਤਾਂ  ੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦ ਿੰੂ ਪਤੀ / ਪਤਿੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਿ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 7:1-6 ਧ ਆਹੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਜੋਧੜਆਂ 
ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਿ) 
ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਾਠ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਰਧਪਤ ਹੋ ੋ (7:2-4)। ਪਧਹਲਾ ਧਿਅਮ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਧਯਸੂ 
ਦੇ ਿਾਲ  ਚਿਬਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 7:1-6 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧ ਆਹ ਦੇ 
ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸਤਾਰ ਪੂਰਣ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਿੱ ਥ 
ਸਪਸ਼ਿੱ  ਹੈ: ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਧ ਆਹ ਜੀ ਿ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। “ਸੁਹਾਗਣ ਜਦ 
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ਤੀਕ ਉਹ ਦਾ ਭਰਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੰਿਿ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੀ  
ਹੈ। . . . ਇਸ ਲਈ, ਜ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਿੀ 
ਸਦਾ ੇਗੀ” (7:2, 3)। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਆਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਧਜਹੜਾ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ” (7:4), ਪੌਲੁਸ 
ਬਸ ਧਯਸੂ ਦੀ ਪਧਹਚਾਣ ਹੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ 
 ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਸਾਡਾ ਆਤਧਮਕ ਧ ਆਹ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ  ੁਿੱ  ੇਗਾ, 
ਧਜ ੇਂ ਧ ਆਹ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਇਤ 2 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਮੁਰਧਦਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਹੈ, . . . ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ  ੀ ਿਾ ਮਰੇ” (6:9)। 

ਧ ਆਹ ਜੀ ਿ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਿ ਤੇ, ਮਸੀਹ ਿੇ ਕਾਿੂਿ ਿੰੂ ਇਿੱ ਕ 
ਅਪ ਾਦ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਿੱਤੀ 19:3-9),66 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਪ ਾਦਾਂ ਿਾਲ ਿਧਜਿੱਠ ਿਹੀਂ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਧਸਰਫ ਕਾਿੂਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸੀ: ਧ ਆਹ ਜੀ ਿ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ! 
ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਆਹ ਦੇ  ਾਇਦੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਿ “ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ੇਂ 
ਧਜਉਂਦੇ ਰਹੀਏ” ਜਾਂ “ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਿੱ ਕ।” ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ “ਧਰ ਾਇਤੀ” ਹਿ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਧਕ ਉਹ ਧ ਆਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

ਇਹ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧ ਆਹ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਿੰੂ ਹਲਕਾ ਲੈਂਦੇ 
ਹਿ-ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਜੀ ਿ ਭਰ ਦੀ  ਚਿਬਿੱਿਦਾ 
ਦੇ ਧਬਿਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਧਯਸੂ ਿੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
“ਧਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ” (ਮਿੱਤੀ 10:22; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। 

 ਫਾਦਾਰ ਰਹੋ (7:3)। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਸਪਿੱਸ਼  ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ 
ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਾਲ  ਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ”ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਭਰਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਿੀ ਸਦਾ ੇਗੀ” (7:3)।  ਾਕ χρηματίζω 
(ਕਰੇਮਾਤੀਜ਼ੋ), “ਸਦਾ ੇਗੀ”, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰ ਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਧਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਫਧਲਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਉਹ ਧ ਭਚਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।” 

ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਿੰੂ ਯਹੋ ਾਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਿੇ 
ਲਗਾਤਾਰ “ਦੇ ਧਤਆਂ ਿਾਲ ਜ਼ਿਾਹ ਕੀਤਾ” (ਧਿਆਈਆਂ 2:17;  ੋਖੋ 8:33; 1 ਇਤਹਾਸ 
5:25)। ਿਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਤਧਮਕ ਜ਼ਿਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਿੀ ਠਧਹਰੇ ( ੇਖੋ 
ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 23:37)। ਅਸੀਂ  ੀ ਆਤਧਮਕ ਜ਼ਿਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਕ ੇਂ? 
ਧਕਸੇ  ਸਤੂ—ਜਾਂ ਧ ਅਕਤੀ—ਿੰੂ ਧਯਸੂ ਿਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਦੇ ਕੇ। ਯਾਕੂਬ ਿੇ ਧਲਧਖਆ, 
“ਹੇ [ਆਤਧਮਕ] ਧ ਭਚਾਰਣੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮਲੂਮ ਿਹੀਂ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਮਿੱਤਰਚਾਰਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ  ੈਰ ਹੈ? ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਿੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ  ੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਯਾਕੂਬ 4:4)। ਮਸੀਹ ਿੇ ਆਪ ਆਧਖਆ, “ਜੋ ਕੋਈ 
ਧਪਉ ਯਾ ਮਾਂ ਿੰੂ ਮੇਰੇ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਿੱ ਤਰ ਯਾ 
ਿੀ ਿੰੂ ਮੇਰੇ ਿਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਿਹੀਂ” (ਮਿੱਤੀ 10:37;  ੇਖੋ 6:33)। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧ ਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿਸਾਥੀ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਧਦੰਦੇ ਹਿ, 
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ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧਦਲ  ੁਿੱ   ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਦਲ ਤੋੜਣ  ਾਲੀ 
ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਉਹੋ ਧਜਹੀ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਧਿਰਮਲ” ਦੁਲਹਿ ਬਣੀਏ, ਧਜਹੋ ਧਜਹੀ ਪਰਭੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:27)। ਧਯਸੂ ਿੇ ਸਮੁਰਿੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿੰੂ ਆਧਖਆ, “ਤੂੰ  ਮਰਿ ਤੋੜੀ 
 ਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਿੰੂ ਜੀ ਿ ਦਾ ਮੁਕ  ਧਦਆਂਗਾ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:10)। 

ਫਲ ੰਤ ਹੋ ੋ (7:4, 5)। ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਾਲ “ਧ ਆਹੇ ਗਏ” ਹਾਂ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਫਲ ੰਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਈਏ।” ਧਯਸੂ ਿੇ 
ਆਧਖਆ, “ਮੇਰੇ ਧਪਤਾ ਦੀ  ਧਡਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਧਦਓ” (ਯੂਹੰਿਾ 
15:8); “ਹਰੇਕ  ਧਹਣੀ ਧਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਅਰ ਫਲ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੀ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ] ਉਸ ਿੰੂ 
ਲਾਹ ਸੁਿੱ  ਦਾ ਹੈ” (ਯੂਹੰਿਾ 15:2)। ਜੌਿ ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਿੀਅਰ, ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਫਲਹੀਣ 
ਮਸੀਹੀ ਸਿੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।”67 

7:4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ  ਾਕ ਦੇ ਧ ਚਾਲੇ ਅਚਾਣਕ ਹੀ ਮਿੱ ਿਮ ਪੁਰਸ਼ (“ਤੁਸੀਂ”) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 
ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ (“ਅਸੀਂ”) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: “. . . ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ . . . ਤਾਂ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦਈੇਏ” (ਧਤਰਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਇਤ 5 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ: “ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ 
ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਾਂ . . . ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰੇਰਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿ ਭਈ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ 
ਫਲ ਦੇਣ” (ਧਤਰਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ 
ਆ ਧਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿ ਪਧਰ ਰਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਰਾ ਦੇ 
ਿਾਲ “ਬਿੱ ਿਾ” ਹੋਇਆ ਸੀ (7:6), ਉਸ ਿੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ 26:9)। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਗ  ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ 
ਧਗਆ ਧਕ ਉਹ ਕੇ ਲ ਮੌਤ ਲਈ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚਾੜਹੀ ਗਈ 
ਦੇਹ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਧਗਆ—ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਪਆਰੇ ਪਰਭੂ ਲਈ ਫਲ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਸੀ! 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ੋ (7:6)। ਪਰਭੂ ਦੀ ਸੇ ਾ  ਿੱ ਲ ਸਾਡਾ ਰ ਿੱਈਆ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਿ ਰੋਸ ਕਰੀਏ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਿੀ ਪ ੇਗੀ? 
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ 
ਹੋ ੇਗਾ। ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੀ ਸੇ ਾ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਰੀਧਕਆਂ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਘਿੱ   ਤੋਂ ਘਿੱ   ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੇਮ ਸਾਿੰੂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਿ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੇ ਲ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ  ੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ! ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਧਬੰਦੂ  ਿੱ ਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰੇਮੀ ਹੋ  ੋ(7:6)। ਧ ਆਹੁਤਾ ਸਬੰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਧਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਦੋ ਧ ਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ੇ
ਿੰੂ ਪਰਸੰਿ ਕਰਿ ਦੇ ਜਤਿ ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਿ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਧ ਆਹੁਤਾ ਜੋਧੜਆਂ ਿੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱਲੋਂ ਧਮਲੀ ਆਪਣੀ ਭੂਧਮਕਾ ਿੰੂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਿਹੀਂ ਸਿ। ਮੈਂ ਅਧਜਹੀਆਂ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਿ: “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਸਾਿੰੂ 
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ਇਹੋ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੀ ਹੈ।” ਮੈਂ ਅਧਜਹੇ ਹੋਰ  ੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਿ ੇਂ ਿੇਮ  ਿੱ ਲੋਂ  ਉਿਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਾਖੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਿ। 
ਉਿਹ ਾਂ ਦਾ ਰ ਿੱਈਆ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, “ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਿਾ ਹੀ ਪ ੇਗਾ ਧਕਉਂਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।” 

ਸਾਡੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ “ਕਰਿਾ ਪ ੇਗਾ” 
ਤੋਂ “ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ”  ਾਲੇ ਰ ਿੱਈਏ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਇਿੱ ਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ 
 ਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੁੜਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਿੀਿ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਧਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ 
ਥਾਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਮੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਿੰੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ  ਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਿਕ ਥਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਿਾ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਿੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਿੇ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ” (1 ਯੂਹੰਿਾ 
4:19; KJV)। ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਧਬਰਸਕੋ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, “ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਧ ਆਹ 
ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਪਰੇਮੀ ਸਬੰਿ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੀਿਤਾ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਧਬਰਸਕੋ ਿੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ  ੀ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ 
‘ਧਲਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ’  ਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੁਿੱ ਖਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਭਧਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਧਕ ‘ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਿ ੀਂ ਰਾਤ’  ਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਤੇਧਜਤ ਅਤੇ ਸ ੈਪਰੇਧਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”68 

ਧਿਚੋੜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਪਧਹਲੀ, ਆਤਧਮਕ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਜਾਂ  ਸਤੂ ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਿੰੂਿੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਧ ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਧਮਕ ਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਧ ਆਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ 
ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ “ਸਾਥੀ” ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਿਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਚਾਹਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ—ਪਰ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧ ਆਹੇ ਹੋ। 

ਦੂਜੀ, ਸਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਅਿੰਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕੇ ਲ ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ  ੇਧਖਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ 
ਹੈ; ਕਲੀਸੀਆ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਧਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23, 25; ਕਰਤਬ 20:28)। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਬਚਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਿ  ਿੱਲ ਲੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (6:3, 4, 17, 18)। ਉਸ  ੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਧ ਿੱ ਚ ਜੋੜ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ (ਕਰਤਬ 2:36-38, 41, 47; KJV;  ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:13); ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦੁਲਹਿ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿੰੂ 
ਜਾਹਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਖਾਂਗਾ ਧਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਧਜਹਾ ਕਰੋ। 

ਤੀਜੀ (ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਇਹੋ ਹੈ), ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਮਸੀਹ ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਜੀ ਿ  ੀ ਬਤੀਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਜਦੋਂ (ਉੱਿੀ  ਧਰਹਆਂ ਦੀ “ਧਸਆਣੀ” 
ਉਮਰ ਧ ਿੱ ਚ) ਮੇਰਾ ਧ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ  ੇਲੇ ਧ ਆਹ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਸਪਿੱ ਸ਼  ਿਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਿੰੂ ਇਹ ਧਸਿੱਖਧਦਆਂ ਪੰਜਾਹ  ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਿ ਧਕ ਧ ਆਹੇ ਜਾਣ ਦਾ 
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ਦਰਅਸਲ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਮੇਰੀ ਪਤਿੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਜੇ 
 ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿ ੇਂ ਧ ਆਹੇ 
ਹੋ, ਇਿੱ ਕ ਿ ੇਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧ ਿੱ ਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਿ ੇਂ ਧਰਸ਼ਤੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਿ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੇਠ 
ਧਲਖੇ ਗੁਣ ਧ ਕਧਸਤ ਕਰਿੇ ਪੈਣਗੇ:  ਚਿਬਿੱ ਿਤਾ,  ਫਾਦਾਰੀ, ਫਲ ੰਤਤਾ, ਮਦਦਗਾਰੀ 
ਅਤੇ ਪਰੇਮ। 

ਅਲੱਿ-ਅਲੱਿ ਪਤੀ (7:4) 
ਸ਼ਰਾ ਿਾਲ “ਧ ਆਹੇ” ਜਾਣਾ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਹੰੁਦਾ? ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਧਜਿੱ ਦੀ 

ਧਸਿੱਿਤਾ ਾਦੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜ ਾਿ ਦੁਲਹਿ ਹੋ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਧ ਅਕਤੀ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ “ਧਸਿੱ ਿ” ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ  ੀ ਧਸਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਜਾਿਾ ਉਹ ਉਿਹ ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧਸਿੱਿਤਾ ਿਾਲ ਪੂਰੇ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਿਾ ਿਹੀਂ ਸੁਣਿਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ। ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰਾ  ੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੋਈ ਧਢਿੱ ਲ ਿਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 
3:10)। ਕੀ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਿਾਲ ਧ ਆਹੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਧਦਿ ਅਿੰਦ ਭਧਰਆ 
ਹੋ ੇਗਾ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਿ ੇਂ ਧਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ੇਗਾ? ਸ਼ਰਾ ਿਾਲ 
“ਧ ਆਹੇ ਜਾਣਾ” ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰਿੱਖਦੀ ਸੀ; ਇਹ ਧ ਫਲਤਾ ਾਂ ਿੰੂ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਅਪਰਾਿ ਕਰਾਰ ਧਦੰਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਚਰਸਥਾਈ ਸਮਾਿਾਿ, 
ਕੋਈ ਸਿੱਚੀ ਆਸ ਿਹੀਂ ਧਦੰਦੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ, ਮਸੀਹ ਿਾਲ “ਧ ਆਹੇ ਜਾਣਾ” ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਧਸਿੱ ਿ ਿਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, 
ਸ਼ਰਾ ਿਾਲੋਂ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਧਸਿੱ ਿ ਹੈ (ਇਬਰਾਿੀਆਂ 4:15; 9:14)। ਕੀ ਮਸੀਹ ਉੰਿੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 
ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਜੰਿੀਆਂ ਸ਼ਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 5:27, 
28; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:27)। ਤਾਂ ਧਫਰ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਐਿਾ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਿੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 
ਆਪਣੀ ਜਾਿ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:25)। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਿੰੂ ਪਰੇਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਧਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਪਾਉਂਦੇ। 

ਮਿੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਦਰ ਿੀ ਜੂੰ ਿਾਂ (7:14-25) 
ਆਧਦ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ, ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ 

ਗ ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਜਹੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਿੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚਰਮ 
ਉਦਾਹਰਣ ਰੋਬਰ  ਲੂਈਸ ਸ ੀ ਿਸਿ  ਿੱਲੇਂ ਧਲਖੀ ਡਾਕ ਰ ਜੈਕਲ ਅਤੇ ਧਮਸ ਰ 
ਹਾਈਡ ਦੀ ਪੁਰਾਤਿ ਕਹਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖਣ ਿੰੂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ।69 ਹਾਲ ਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੀ ਇਿੱ ਕ 
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“ਪਿੱਛਮੀ” ਧਫਲਮ ਦ ਧਮਧਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਗਿੱ ਦਾਰ ਇੰਡੀਅਿ ਹੀਰੋ ਿੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦੰਧਦਆਂ ਆਖਦਾ 
ਹੈ, “ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੁਿੱ ਤੇ ਹਿ। ਇਿੱ ਕ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਚੰਗਾ। ਬੁਰਾ ਕੁਿੱ ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਿਾਲ 
ਲੜਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ . . . ਧਜਿੱ ਤਦਾ ਧਕਹੜਾ ਹੈ?” ਪਧਹਲਾਂ ਹੀਰੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਿੰੂ ਿਹੀਂ ਪਤਾ”; 
ਪਰ ਧਫਰ ਉਹ ਇਸ ਧਸਿੱ ੇ ‘ਤੇ ਪੁਿੱ ਜਦਾ ਹੈ: “ਧਜਸ ਿੰੂ ਮੈਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖੁਆਂਦਾ ਹਾਂ।”70  

ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਧਜਿਹ ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਿਹ ਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਧ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ਰਗੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਿਹ ਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬੁਰਾਈ ਕਰਿ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅੰਦਰੂਿੀ ਚਾਹਤ ਧਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਲ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਧਿਕਲਦਾ ਹੈ—ਇਿੱਕ ਅਜੇਹੀ ਚਾਹਤ ਧਜਸ ਿੰੂ 
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਿੀ ਚਾਹਤ 
ਮਿੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਿੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਐਿਾ ਸਮਾਿਾਂਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਿੰੂ 
ਇਹ ਮੌਕਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਕੰ ਰੀ ਗਾਇਕ ਜੌਿੀ ਕੈਸ਼ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਐਲਬਮ ਧਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਜਸ ਦੇ ਕ ਰ ‘ਤੇ 
ਦੋ ਕੁਿੱ ਧਤਆਂ ਦੀ ਫੋ ੋ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ ਕੁਿੱ ਤਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਧਚਿੱ  ੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ 
ਸਿ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਿੱ ਤਾ ਧਚਿੱ  ਾ ਸੀ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਸਿ। ਇਿੱ ਕ ਇੰ ਰਧ ਉ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੈਸ਼ ਿੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਦੋ ੇਂ ਕੁਿੱ ਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਿ: “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਾਂ, 
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੁਰਾ ਿਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਿ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਬਣ ਸਧਕਆ।”71 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ 
ਗਈ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਕਾਸ਼ ਧਕ ਮੈਂ ਹਰ  ੇਲੇ ਉੰਿਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਧਜੰਿਾ ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।”72 

ਮਸੀਹ ਧਵੱਚ ਧਮਲਣ ਵਾਲੀ ਆਸ (7:14-25) 
ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਧਬੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਿ ਅਤੇ 

ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਹਰੇਕ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧ ਫਲ ਹੋਣਾ ਪਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਿਾ ਤਾਂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਕਈ  ਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਿੰੂ ਛੁਧਹੰਦੇ ਆਏ ਹਿ। ਹਜਾਰਾਂ ਿੇ ਆਧਖਆ ਹੈ, “ਮੈਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ  ੀ ਅਧਜਹਾ ਮਧਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ!” 

ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧਕਹੜੇ ਧ ਹਾਰਕ ਪਾਠ ਧਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ 
ਹਿ ਧਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜੀ ਿ ਆਸਹੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਿ, “ਜੇਕਰ ਰਸੂਲ 
ਪੌਲੁਸ ਅਧਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਧਕਆ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਮੈਂ ਜਤਿ  ੀ ਧਕਉਂ ਕਰਾਂ?” ਪਰ ਉਹ ਆਇਤ 
25 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਿੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਜੀ ਿ 
ਆਸਹੀਣ ਹੈ—ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਸਭਕੁਝ ਸੰਭ  ਹੈ (ਧਫਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:13;  ੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 
10:27)! 

ਧਫਰ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ  ੀ ਹਿ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀ ਿ ਧਜਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਧਦਲੇ ਜਤਿਾਂ 
ਿੰੂ  ਾਧਜਬ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਿ।73 “ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਿਾਲ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਹੰੁਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਿਾਲ ਕੋਈ ਿੁਕਸਾਿ 
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ਿਹੀਂ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ  ੀ ਇਸੇ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਿਾਲ ਜੂਝਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਇਹ 
ਠੀਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ  ੀ ਠੀਕ ਹੈ।” ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਜਹਾ ਆਖਦੇ ਹਿ, ਉਹ 24 
ਅਤੇ 25 ਆਇਤਾਂ ਿੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। ਹਾਰ ਪੌਲੁਸ ਲਈ “ਠੀਕ” ਿਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰ 
ਉਸ ਿੰੂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਧਜਸ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਧਜਿੱ ਤ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ (8:37)। 

7:14-25 ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਿੱਲ ਾਿ ਪਾਠ ਧਸਿੱ ਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ:74 
ਇਕਿੱਲਾ ਧਗਆਿ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਧਗਆਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਅਧਗਆਿਤਾ ਿੰੂ 

ਹਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਦੇ ਾਂਗੇ); ਪਰ ਧਗਆਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਧਕ “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ 
ਹਿ, ਉਹ ਧਬਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਿ”; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆਿ ਦੀ ਘਾ  ਿਹੀਂ ਸੀ। 
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕ ੇਂ ਜੀ ਿ ਧਜਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਧਜਹਾ 
ਕਰ ਿਹੀਂ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਕਿੱਲਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਧਬਹਤਰ ਕਰਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ 
ਸੰਕਲਪ ਿੰੂ ਧਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਿਾ ਗਲਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ 
ਦਾ ਸਮਾਿਾਿ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਿਦੇ ਹਿ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧ ਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਕਾਰਿ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਮਹਿਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਪੌਲੁਸ ਸਹੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਕਰਿ ਲਈ ਉਸ ਿੇ ਪੂਰੀ ਧਮਹਿਤ  ੀ ਕੀਤੀ—ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਧ ਫਲ ਹੋ ਧਗਆ। 

ਇਕਿੱਲੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਿੰੂ “ਮੌਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ” ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (7:24), ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਕੇ ਲ ਰੋਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ  ੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ; ਉਸ ਿੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।75 

ਆਸ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ 
ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ  ਾਂਗ ਧਿਰਾਸ਼ਾ ਿਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ  ੀ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਆਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿੰਿ ਾਦ ਹੋ ੇ!” 
(7:25)। ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ! 

ਸਮੱਧਸਆ ਉਜਾਿਰ ਕੀਤੀ ਿਈ (7:14-25) 
ਪੀਿ ਸ ਿਾਮ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰ ੂਿ ਲੜੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਦਿ ਇਹ ਛਧਪਆ ਸੀ: ਚਾਰਲੀ 

ਬਰਾਊਿ ਲੂਸੀ ਦੇ “ਮਾਿਧਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ”  ਾਲੇ ਸ ੈਂਡ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਲੂਸੀ ਿੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, 
“ਚਾਰਲੀ ਬਰਾਊਿ, ਧਫਰ ਧਿਰਾਸ਼ ਹੋ?” ਧਫਰ ਉਸ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹੈ 
ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।” ਚਾਰਲੀ ਬਰਾਊਿ ਿੇ ਜ ਾਬ ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ, “ਤਾਂ ਧਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਲੂਸੀ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਮੈਂ ਮਸ਼ ਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਧਦਖਾ ਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਕੇ ਲ ਸਮਿੱ ਧਸਆ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”76 ਜੋ ਲੂਸੀ ਿੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾ ਿੇ  ੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ: 
ਇਸ ਿੇ ਸਮਿੱ ਧਸਆ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਚਰਸਥਾਈ ਸਮਾਿਾਿ ਿਹੀਂ 
ਧਦਿੱ ਤਾ। 
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ਰੋਮੀਆਂ 7 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ  ੇਧਖਆ 
ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਧਖਆ, ਉਹ ਧਕਸੇ  ੀ ਕਿੰੂਿ ਬਾਰੇ ਆਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਰਾ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਦੋਸ਼ ਭਾ ਿਾ ਿੰੂ ਸ਼ਰਾ ਿਹੀਂ 
ਧਮ ਾ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ—ਧਕਸੇ  ੀ 
ਕਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ—ਧਸਿੱਿਤਾ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਿੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ (7:25)। ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਿਾ ਅਸੀਂ ਕੇ ਲ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਡਾ 
ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਿੁਿੱ ਖ ਹਾਂ!” (7:24)। 

ਪਧਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜਬ ਤ ਕੀਤੇ ਿਏ (7:14-25) 
14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ  ਰਣਿ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਿ ਧਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਿਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣਿ ਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿ 
ਦਾ ਜਤਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਜ ਾਚਕ ਪੜਿਾਂ  “ਮੈਂ” ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਧਬਲਕੁਲ ਧ ਪਰੀਤ ਹਿ। ਅਧਿਆਇ 
7 ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਕਿੱਲਾ “ਮੈਂ” ਕੀ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਇ 8 ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਾਲ “ਮੈਂ” ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 

ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਿਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਲਈ ਧਕਸੇ 
ਪਾਠ ਿੰੂ ਉਧਚਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਧਬਲਕੁਲ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਧ ਸ਼ ਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ 
 ੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱਲੋਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਆਤਧਮਕ ਸੰਸਾਿਿਾਂ ਿੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਬਲ ਿਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। 

ਮਿੱੁਖੀ ਧਿਰਬਲਤਾ (7:14) 
ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪੇਂਧ ੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ 

ਪੇਂਧ ੰਗ ਿੰੂ—ਕਲਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲਾਜ ਾਬ ਿਮੂਿੇ ਿੰੂ—ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਧਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੀ ਿਕਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਪੀ ਧਤਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਪੇਂ  ਧਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਿ ਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਧ ੰਗ ਉੱਤੇ 
ਬਹੁਤ ਧਮਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੈਿ ਸ ਦੀ ਤਸ ੀਰ ਉਸ ਤਸ ੀਰ ਧਜਹੀ ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਿਹੀਂ ਧਦਖਦੀ ਧਜਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 
ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਸਲ ਪੇਂਧ ੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ 
ਹੈ? ਿਹੀਂ, ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀਧਮਤ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਰਾ  ੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾ, ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਅਤੇ 
ਭਧਲਆਈ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਸੀ—ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਿੰੂ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਦੀ “ਿਕਲ 
ਕਰੇ” (ਇਸ ਧਦਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ)। ਉਸ ਿੇ ਪੂਰੀ ਧਮਹਿਤ ਕੀਤੀ; ਉਸ ਿੇ ਆਪਣਾ 
ਸਰਬਉੱਤਮ ਕੀਤਾ। ਧਫਰ  ੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਸੌ ੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਿਹੀਂ ਉਤਧਰਆ। ਇਿੱਥੇ ਗਲਤੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਿਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾ  ਦੀ ਸੀ। 
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ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਜੌਿ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮਸੈੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ ਧਿਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ  ਰਲਡ, ਦ 

ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਿਰਸ ਗਰੋ , ਇਧਲਿੋਇ: ਇੰ ਰ- ਰਧਸ ੀ ਪਰੈਸ, 1994), 189. 2ਜੇਮਸ ਆਰ. 
ਐਡ ਰਡਸ, ਰੋਮਿਜ਼, ਧਿਊ ਇੰ ਰਿੈਸ਼ਿਲ ਧਬਬਲੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮਾਸਾਚੂਸ ੈਸ: ਹੈਂਡਧਰਕਸਿ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 186. 3ਲੈਰੀ ਡੀਸਿ, “ਦ ਰਾਇਚਸਿੈਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ”: ਐਿ ਇਿ-ਡੈਪਥ ਸ ਿੱਡੀ ਆਫ਼ 
ਰੋਮਿਜ਼, ਸਧੋਿਆ ਸੰਸਰਕਣ (ਕਧਲਫ ਿ ਪਾਰਕ, ਧਿਊਯਾਰਕ: ਲਾਇਫ਼ ਕਧਮਊਿੀਕੇਸ਼ਿਜ਼, 1989), 182. 
4ਸ ੌ , 193. 5ਲੀਓਿ ਮੌਧਰਸ, ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. 
ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1988), 271-72, ਿੰਬਰ 10. 6ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ “ਤਰਕ ਦੀ ਕਮੀ” ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ ਰਧਹਤ ਮਿੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਮਿੁਿੱ ਖ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਿ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਤਰਕ 
ਦੇ ਮਿੁਿੱ ਖੀ ਧਿਯਮਾਂ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਿੀ ਧਕੰਿੀ ਧਦਲੇਰੀ  ਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ! 7ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ 
ਦਿੱ ਸਣ ਦਆੁਰਾ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਪਤਿੀ “ਪਤਿੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੀ” ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਬਦਲਾਅ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦ ੇਹਿ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ  ੀ ਔਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਿੱ ਕ 
ਪਤਿੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। 8ਮੌਧਰਸ, 273. 9ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ 
ਸ ਿੱ ਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ:  ੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1975), 93. 10ਡੀ. ਮਾਰਧ ਿ ਲੌਇਡ-ਜੋਿਸ, 
ਰੋਮਿਜ਼: ਐਿ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਿ ਆਫ਼ ਚੈਪ ਰਸ 7:1 —8:4 (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜ਼ੋਂਡਰੇ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਹਾਊਸ, 1973), 51-54. 

11ਜਿੌ ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਿੀਅਰ, ਰੋਮਿਜ਼ 1 —8, ਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਸ਼ਕਾਗੋ: 
ਮੂਡੀ ਪਰੈਸ, 1991), 362. 12ਸ ੌ , 196. 13ਡਗਲਸ ਜ.ੇ ਮੂ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਐਿ ਆਈ  ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਕਮੈਂ ਰੀ 
(ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਜ਼ੋਂਡਰੇ ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 221. 14ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ, ਰੋਮਿਜ਼, ਦ 
ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  ਕੰਪਿੀ, 1965), 50 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
15ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “spirit” (ਛੋ ਾ “s”) ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱਚ ਅਿੁ ਾਦ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਆਤਮਾ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਸ਼ਧਚਤ ਉਪਪਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਧੜਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਿ ੇਂਪਣ ਧ ਿੱ ਚ।” 16ਮੌਧਰਸ, 277. 17ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਇਿੱਛਾ” ਅਤੇ “ਇਿੱਛਾ ਾਂ” 
ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਧਕਤੇ ਿਹੀਂ ਧਮਲਦੇ, ਧਜਿੱ ਥ ੇਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਇਛਾ ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹੋਣ (9:18; 10:1)। 
ਧਫਰ  ੀ, ਉਿਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਿੁ ਾਦ ਇਿੱ ਕ  ਿੱਖਰੇ ਯੂਿਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 18ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ 
ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ   ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਦੂਜੀ ਧਜਲਦ, ਦ ਧ ੰਡੇਲ ਧਿਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1985), 140. 19ਡਬਧਲਯੂ. ਈ.  ਾਇਿ, ਮਧੈਰਲ 
ਐਿੱਫ਼. ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਧ ਲੀਅਮ  ਾਇ , ਜੂਿੀਅਰ,  ਾਇਿਜ਼ ਕੰਪਲੀ  ਐਕਸਪੋਧਸ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਿਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ 
ਐਡਂ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ   ਰਡਜ਼ (ਿੈਸ਼ਧ ਲ: ਥਮੌਸ ਿੈਲਸਿ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 440. 20ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ , 
ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਡ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਆਿੱ ਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀ  
ਕੰਪਿੀ, 1969), 94. 

21 ਾਇਿ, 151 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 22ਮਧੌਰਸ, 283. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9, ਸ਼ਤਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਹੈ “ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿੰੂ ਿੋਖਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ” ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:11; 11:14; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:11)। 23ਬਰੂਸ ਬਰ ਿ, 
ਡੇਧ ਡ  ੀਰਮਿ, ਅਤ ੇ ਿੀਲ ਧ ਲਸਿ, ਰੋਮਿਜ਼, ਲਾਇਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ( ੀਹ ਿ, 
ਇਧਲਿੋਇ: ਧ ੰਡਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 138. ਧਮਲਦੇ ਜੁਲਦ ੇਧਬੰਦੂ ਬਾਰਕਲੇਅ, 96 ਧ ਿੱ ਚ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਹਿ। 24ਜੇ. ਡਬਧਲਯੂ. ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਧਫਧਲਿੱ ਪ  ਾਏ. ਪੈਂਡਲੀ ਿ, ਥਸਲੋਿੀਅਿਸ, ਕੁਧਰੰਥੀਅਿਸ, 
ਗਲੇਸ਼ੀਅਿਸ ਐਡਂ ਰੋਮਿਜ਼, ਦ ਸ ੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਸਿਸਿੈ ੀ: ਸ ੈਂਡਰਡ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ, ਧਮਤੀ 
ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ), 353. 25ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਿੇ “ਸ਼ਰਾ” ਅਤੇ “ਹੁਕਮਿਾਮਾ” ਿੰੂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “ਸ਼ਰਾ” ਸੰਪੂਰਿ ਹੁਕਮਿਾਮਾ ਹੈ 
ਅਤੇ “ਹੁਕਮਿਾਮਾ” ਹੁਕਮਿਾਮੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। 26ਬਾਰਕਲੇਅ, 97. 27ਮੂ, 233. 28ਜੇ. ਡਬਧਲਯੂ. 
ਮੈਕਗੌਰਮੈਿ, “ਰੋਮਿਜ਼ 7  ਿਜ਼ ਮੋਰ,” ਸਾਊਥ ੈਸ ਰਿ ਜਰਿਲ ਆਫ਼ ਥੀਔਲੋਜੀ (ਪਤਿ 1976): 31. 
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29ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਲ, ਸ ਿੱਡੀਜ਼ ਇਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 
1957), 63. 30ਐਡਰ ਰਡਜ਼, 184. 

31ਧਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਿ ਫੁਲ: ਏ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਸਿਸੈ  ਪਰੈਿੱਸ, 
2002), 103. 32ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਲਿਾ ਕਰੋ ਮਿੱ ਤੀ 17:11 ਅਤੇ 17:12. 33ਇਹ  ੀ ਿੋ  ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਔਸਤ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਿੀ ਗੜਬੜੀ ਿਾ ਹੋ ੇ ( ੇਖੋ 10:1-4)। 
34ਥੌਮਸ, 51-52. 35ਧਜਮੀ ਐਲਿ, ਸਰ ੇ ਆਫ਼ ਰੋਮਿਜ਼, 7 ਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕਾਂਸਸ: ਲੇਖਕ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, 1994), 72. 36ਕੁਝ ਪਰਾਚੀਿ ਹਸਤਧਲਖਤਾਂ ਧ ਿੱਚ ਸੰਬੰਿਤ ਸ਼ਬਦ σαρκικός (ਸਾਰਕੀਕੋਸ), ਪਰ 
ਖਰੜ ੇਦਾ ਸਬਤੂ ਸਾਰਕੀਿੋਸ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਿ ਹਿ। 37 ੇਖੋ  ਿੀਕ ਅਧਿਐਿ 
ਲਈ: “ਸਰੀਰ” (ਸਾਰਕਸ) ਦਾ ਸਬਦ ਅਧਿਐਿ, ਪੇਜ 176-177. 38 ਾਲ ਰ ਬਓਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ 
ਲੈਕਸੀਕਿ ਆਫ਼ ਦ ਧਿਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸਚੀਅਿ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੋਧਿਆ 
ਸੰਸਕਰਣ। ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਿੀ ਰਸ ੀ ਆਫ਼ ਧਸ਼ਕਾਗੋ, 200), 914. 39ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਧਿਯਮਬਿੱ ਿ  ਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਧਜਿਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਜੇਕਰ” ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ “ਜਦੋਂ” ਹੈ। 
40ਬਓਰ, 504. 

41 ੇਖੋ ਉਪਰੋਕਤ, 338; ਐਡਰ ਡਜ਼, 192. 42ਧਕਸੇ ਦਸੂਰ ੇਸਥਾਿ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅੰਦਰੂਿੀ/ਬਾਹਰੀ ਕਲਪਿਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ4:16; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16), ਇਿੱਕ 
ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਦਾ ਉਲ  ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ। 43ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:13 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ “ਦੋ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿ” ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 44ਆਇਤ 23 ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਤੰਿ 
 ਿੱ ਖੋ  ਿੱ ਖ “ਕਾਿੂਿਾਂ” ਿੰੂ  ੇਖਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਪਧਹਲਾ ਅਤ ੇਤੀਸਰਾ ਦੋ ਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ “ਮੈਂਬਰ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕੋ “ਕਾਿੂਿ” ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਣ। 45ਐਿੱਚ. ਜੀ.  ੈਲਜ਼, ਦ ਧਹਸ ਰੀ ਆਫ਼ ਧਮਸ ਰ 
ਪੌਲੀ (ਧਿਊਯਾਰਕ: ਡਿੱ ਫ਼ਫੀਲਡ ਐਡਂ ਕੰਪਿੀ, 1909), 6. 46ਰੋਜਰਸ, 108. 47ਬਓਰ, 988. 48ਸੀ. ਜੀ. 
ਧ ਲਕ ਐਡਂ ਲੀਬਾਲਡ ਧਗਰਮ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਿ ਆਫ਼ ਦ ਧਿਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ , ਅਿੁ ਾਦ ਅਤੇ ਸਿੋ., 
ਜੋਸੇਫ ਹੈਿਰੀ ਥਾਯਰ (ਏਧਡਿਬਰਗ:  ੀ. ਐਡਂ  ੀ. ਕਲਰਕ, 1901; ਮੜੁ ਛਾਧਪਆ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: 
ਬੇਕਰ ਬੁਿੱ ਕ ਹਾਊਸ, 1977), 614. 49ਕੁਝ ਲੋਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦ ੇਹਿ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਮੌਤ” ਸਰੀਰਕ 
ਮੌਤ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 50ਬਰੂਸ, 147;  ੇਖੋ  ਰਧਜਲ ਏਿੀਇਡ 8.485-488. 

51ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਇਤ 24 ਧ ਚਲੇ “ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ” ਧ ਆਧਖਆ “ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਦੇਹੀ ਦਾ 
ਿਾਸ਼ ਹੋਣਾ” ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਦ ੇਹਿ ਉਹ ਸਚੋਦ ੇਹਿ ਧਕ 7:25 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ ( ੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 8:11; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ 15:53-57)। ਸ਼ਾਇਦ, 7:25 ਿੰੂ ਅਧਜਹੀ ਧਕਸ ੇਸੀਧਮਤ ਧ ਆਧਖਆ ਤਿੱ ਕ 
ਹੀ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 52ਜੇਮਸ ਬਰ ਿ ਕੌਫ਼ਮਿੈ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿ ਰੋਮਿਜ਼ (ਔਸਧ ਿ,  ੈਕਸਾਸ: 
ਫਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1973), 275. 53ਮੈਕਗੋਰ ਿ, 34. 54ਸ ੌ , 214. 55ਮੌਧਰਸ, 274. 
56ਕਤ., 293. 57 ਾਇਿ, 242-43. 587:8-13 ਦੇ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱਚ, “ਹੁਕਮਿਾਮਾ” ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਿੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਿਾ ਕਰ (7:7)। 59ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ (ἐντολή, ਐਿੱਿ ੋਲ), “ਹੁਕਮਿਾਮਾ” ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ 
“ਕਾਿੂਿ” ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯੂਿਾਿੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (7:8-13)। 
60ਰੋਜਰਸ, 101. 

61ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਕਦੀ  ੀ ਸ਼ਰਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਿਹੀਂ ਸਿ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਿੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਹੀਂ। 62ਮੂ, 223. 63ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਧ ੰਡਲ, ਦ ਗਰੇਸ ਅ ੇਕਧਿੰਗ (ਫੂਲਰ ੋਿ, ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆਂ: 
ਇਿਸਾਇ  ਫਾਰ ਧਲਧ ੰਗ, 1990), 15; ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਧਬਰਸਕੋ, ਰੋਮੀਆਂ, ਦ ਕਧਮਊਿੀਕੇ ਰਜ਼ ਕਮੈਂ ਰੀ 
( ੇਕੋ,  ੈਕਸਾਸ:  ਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 148 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ. 64ਮੌਧਰਸ, 271. 65ਬਰੂਸ, 121. 66ਕਈ ਲੋਕ 
ਰੋਮੀਆਂ 7:1-6 ਿੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਕਧਹੰਦੇ ਹਿ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਰ ਧ ਆਧਖਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਬੁਧਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਧਦਿੱ ਤ ੇ ਹੋਏ ਧ ਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕੁਿੱ ਝ  ੀ 
ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ। 67ਮਕੈਆਰਥਰ, 364. 68ਧਬਰਸਕੋ, 144. 69ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਧਜਮ 
 ਾਉਿਸੈਂਡ, ਰੋਮਿਜ਼: ਲੈਿੱ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਿ (ਐਲਧਗਿ ਇਧਲਿੋਏ: ਡੇਧ ਡ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 
1988), 53 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 70ਰੌਿ ਹਾ ਰਡ, ਪਰੌਡਕਸ਼ਿ, ਦ ਧਮਧਸੰਗ (ਸੈਂ ਾ ਮੋਧਿਕਾ, ਕੈਧਲਫੋਰਧਿਆ: 
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ਰੈ ੇਧਲਊਸ਼ਿਜ਼ ਸ ੂਧਡਓ, 2003)। 
71ਕਰੇਗ ਬਰਾਏਿ ਲਾਰਸਲ, ਸੰਪਾਧਦਤ, ਕੰ ੈਮਪੋਰੇਰੀ ਇਲਸ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ ਫਾਰ ਪਰੀਚਰਸ,  ੀਚਰਸ, ਐਡਂ 

ਰਾਈ ਰਸ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਬੇਕਰ ਬੁਕਸ, 1996), 184 ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਜ. 72ਗਲੈਿ ਪੇਸ ਦੁਆਰਾ 
ਜਡਸੋਧਿਆ ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸ , ਜਡਸਧੋਿਆ, ਆਰਕਾਂਸਸ, ਸੀ. 2001. 73ਜਸ  ਡਾਈਗਂ  ੂ ਧਲ  
(ਕਾਲਾਮਾਜੂ, ਧਮਸ਼ੀਗਿ: ਮਾਸ ਰਸ ਪਰੈਸ, 1976), 78 ਦੀ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ। 74ਇਹ ਪਾਠ ਬਾਰਕਲੇਅ, 
100 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਿ। 75ਧਜਮ ਮੈਕਗੁਇਗਿ ਿੇ ਆਧਖਆ, “ਸਾਡੀ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾਰ 
ਕੇ ਲ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿ। ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ  ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਿ 
ਉੱਤਰ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ ੋਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਿੰੂ ਕੇ ਲ ਪਛਾਣੇ 
ਜਾਣ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” (ਧਜਮ ਮੈਕਗੁਇਗਿ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਰੋਮਿਜ਼, ਲੁਧਕੰਗ ਇਿ ੂ ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ [ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਮੌਿ ਕੈਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਿੀ, 1982], 228)। 76 ਾਉਿਸੈਂਡ, 57. 
  




