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ਅਧਿਆਇ 8 

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਧਿਆਏ ਗਏ 

ਰੋਮੀਆਂ 8 “ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ,”1 ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇ
“ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਅਤੇ ਹਰਮਨਧਪਆਰੇ ਅਧਿਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ।”2 7 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਲ ਕੇ 
8 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿ ੇਂ ਹਨੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਧਿ ੇਂ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੁਫਾਨ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਲ ਕੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਧਦਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਗਏ 
ਹਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਿੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਇ 8 
ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਤ 28 ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ।3 

ਇਸ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਧ ਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ ਧਿਆਏ ਿਾਣਾ।” 
“ ਧਿਆਈ” ਅਤੇ “ ਧਿਆਏ ਿਾਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਚਾਰ  ਾਰੀ ਆਏ ਹਨ: 

. . . ਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ 
ਝਿੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ  ਧਿਆਏ ਿਾਈਏ (8:17)। 

ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ (8:18)। 

. . . ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਆਪ  ੀ ਧਬਨਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ (8:21)। 

. . . ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਭੀ ਅਤੇ 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱ ਧਦਆ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਮੀ ਭੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਧਿਆਈ  ਭੀ ਧਦਿੱ ਤੀ (8:30; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਚਾਣਕ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਧ ਸ਼ੇ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਿਾ ਧ ਸ਼ਾ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਇ 8 ਦਾ ਅਰੰਭ ਧਪਿੱ ਛੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹ ੇ
ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ  ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਨੰੂ ਆਇਤ 4, ਆਇਤ 13, ਿਾਂ 
ਆਇਤ 17 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦਾ 
ਧਰਹਾ ਧਕ ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਝ 
ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ  ੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ ੈਧਿਹਿੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ  ਲੇੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਧਿਹਿੀਆਂ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸਦੀਪਕਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਧਮਲਣ  ਾਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ 
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 ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ “ ਧਿਆਏ ਿਾਣ” ਨੰੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

“ਮਸੀਹ ਧਵਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ” (8:1–4) 
1ਸੋ ਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧਵਿੱ ਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 

2ਧਕਉਂਧਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧਵਿੱ ਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁਿਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। 3ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿੱ ਧਕਆ ਇਸ ਕਰਕ ੇਿੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਧਨਤਾਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਲ 
ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ। 4ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਧਿਹੜ ੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱ ਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਪੈਰਾ 7:1 ਧ ਿੱ ਚ ਅਰੰਭ ਹੋਈ “ਸ਼ਰਾ” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6:1 
(ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 4:1) ਧ ਿੱ ਚ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਧ ਚਾਰ ਦਾ  ੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਭੰਨ-ਧਭੰਨ 
ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸਧਤਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। 
ਰੋਮੀਆਂ 7:14-25 ਨੇ ਅਧਿਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਧਸਸਟਮ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਿਹੇ 
ਿਤਨਾਂ ਦੀ ਧ ਅਰਥਤਾ ਨੰੂ 7:24 ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਧਕਿੱ ਿਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਨੰੂ 
ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਿਾ ੇਗਾ?” 7:25 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ 
ਧਦਿੱ ਤਾ: “ਮਸੀਹ ਸਾਿੇ ਪਰਭੁ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਹੋ ੇ [ਧਕ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ]!” ਅਧਿਆਇ 8 ਦਾ ਅਰੰਭ “ਸ”ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ  ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਸ ੋਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧਵਿੱ ਚ ਹਨ 
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਰਿ ਭਰੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ 
ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਧਹਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਂ “ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ” ਨੰੂ  ੇਖੀਏ। ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ κατάκριμα (ਕਟਾਧਕਰਮਾ) ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਿੋ κρίμα (ਧਕਰਮਾ, “ਧਨਆ”ਂ) 
ਦਾ ਬਲਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਕਾਨੰੂਨੀ [ਅਦਾਲਤੀ] ਸ਼ਬਦ  ਿੋਂ  ੇਧਖਆ, 
ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”4 ਇਸ ਆਇਤ 
ਧ ਿੱ ਚ, “ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ” ਦਾ ਭਾ  ਆਤਧਮਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਇਿੱਥੇ ਧਕਧਰਆ (“ਹੈ”)  ਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ—ਇਿੱਕ 
 ਰਤਮਾਨ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਨਹੀਂ। ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਧਨਆਂ 
(ਧਕਰਮਾ) ਉਿੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 20:47  ੇਖੋ), ਪਰ ਇਿੱਕ ਭਾ  ਇਹ  ੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਹਿ ੇ
ਲੋਕ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। (ਿੂਹੰਨਾ 3:18  ੇਖੋ, 
ਧਿਿੱ ਥੇ ਧਕਧਰਆ κρίνω [ਧਕਰਨੋ, “ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਣਾ”] ਦੀ  ਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।) ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀਆ ਂ
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ਨੰੂ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਧਨਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ! ਕੋਏ ਰੋਪਰ ਨੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ: 

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਟਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ! . . . ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਿੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਾਂ: “ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ।” ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਪਰਾਪਤ ਅਪਰਾਿੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਧ ਿੱ ਚੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਧਭਆਨਕ ਧਦਨ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ 
ਿਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਧਫਰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਈ: “ਤੁਸੀਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ!” ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਧਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।5 

ਅਗਲਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ, “ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ” ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ  ਾਧਪਸ ਰੋਮੀਆਂ 6:3 ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ 
ਧਿਸੂ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੈ।” ਐੱਫ਼. ਐੱਫ਼. ਬੂਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ,  

“ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ” (ਿਾਂ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ”) ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨ ੀਂ ਸਧਥਤੀ 
ਦਾ  ੇਰ ਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹ 
ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਬਪਧਤਸਮਾ “ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ” ਬਪਧਤਮਸਾ ਹੈ 
(6:3); ਧ ਸ਼ ਾਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਿ ਿਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿ ਾਲੇ ਗਏ ਮੰਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।6 

ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਹੁਣ” ਸ਼ਬਦ  ੀ ਹੈ: “ਸੋ ਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹ 
ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ “ਉਸ  ਲੇੇ” ਦਾ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਸੀ—ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਮਾਂ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ  ਲੇੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ—ਪਰ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ: ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ’ਤ ੇਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ; ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਭਰੋਸਾ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦ ੇ
ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ! 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂ8 ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਇਤ 
1 ਨੰੂ  ੀ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਸੰਭ  ਹੈ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਕੋਈ  ੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾ ੇ। ਿਦੋਂ ਕੈਲਧ ਨ ਾਦੀ ਧਲਖਾਰੀ ਰਮੋੀਆ ਂ8:1 ’ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣ, “ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ 
ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਿਾਂ “ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ ਹੈ।” ਧਕਸੇ  ੀ 
ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ-ਨਾਸ-
ਨਹੀਂ-ਹੋ-ਸਕਦੇ ਦੀ ਧ ਚਾਰਿਾਰਾ  ਾਲੇ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਨੇ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ ਗਲੈਨ ਪੇਸ ਨਾਮ ਦ ੇ
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ਪਰਚਾਰਕ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਧਖਆ, “ਧਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!” ਇਹ ਿਾਣ ਕੇ ਧਕ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਰੋਮੀਆਂ 8:1 ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਗਲੈਨ ਪੇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਤਿੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਧਿਹਆ 
ਹੈ। ਪਿਹਦੇ ਿਾਓ!”7 

KJV ਧ ਿੱ ਚ 8:1 ਦੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: “ਧਿਹਿੇ ਸਰੀਰ 
ਦੀ ਰੀਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੀਤ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।” ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਆਇਤ 1 ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਿੇ” ਸ਼ਬਦ, ਧਿਸ ਨੰੂ “ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਧਨੱਕਾ ਧਿਹਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿਾ”8 ਸ਼ਬਦ ਆਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਾਰੀ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।9 ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਇਹ ਆਇਤ 13 ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਿੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਪਰ ਿੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦਹੇੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ੋਗ”ੇ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਿੇਕਰ 8:1 ਨੰੂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਧਝਆ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ 
ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੇਰੇ ਅਰਥ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਿਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿੰਨਾ ਇਹ 
ਆਇਤ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਭਾ ੇਂ ਧਕਹੋ 
ਧਿਹਾ  ੀ ਿੀ ਨ ਧਿਉਂਦੇ ਰਧਹਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ  ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਨਾਲ 
ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਰਥ ਕਿੱਢਣ ਦੀ  ੀ ਧਹੰਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਧਿੰਨਾ ਇਹ ਆਖਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਅਨੋਖਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਰਤ ਿੁਿੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਧਤੰਨ ਮਾਨਤਾ ਾਂ ਹਨ।10 
ਪਧਹਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਮੈਂ “ਸ਼ਰਤ ਰਧਹਤ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ” ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੰੂ “ਬੇਦੀਨੀ ਨਾਮੁਮਧਕਨ ” 
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਆਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਦੇ ਧਿਿੱਗ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ। ਿਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਮ 
ਧਦੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਧ ਆਹੁਤਾ ਿੀ ਨ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਿ ਸਨ। ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ  ੀ 
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਭਾ  ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ” 
ਮੰਨਦਾ ਸੀ।11 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ  ਚਨ “ਸ਼ਰਤ ਰਧਹਤ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ” ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ  ਚਨ ਧਿਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇਧਚਤਾਉਣੀ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈ(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:12), ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਿਿੱਗਣ ਤੋਂ ਧਕ ੇਂ ਬਚੇ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (2 ਪਤਰਸ 1:5-11), ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਿੱਗ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:22, 23)। 

ਦੂਿੀ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਮੈਂ “ਸ਼ਰਤਬਿੱਿ ਅਸੁਰਿੱ ਧਖਆ” ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੰੂ “ਬੇਦੀਨੀ ਮੁਮਧਕਨ ” 
ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ  ੀ ਆਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਧਿਹਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਧਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਧਿਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਿੱਗੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਧਿਹੇ ਧਕਸੇ 
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ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਿੋ ਅਧਿਹਾ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਅਧਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਅਧਿਹਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਿਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕੰਮ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਬੀ ਕਨੰੂਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਿੁਰਮ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਅਨੰਦ ਭਧਰਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੇ ਲ 
ਇਸ ਆਸ ਨੰੂ ਫਿੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਧਮਲ ਿਾ ੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਰਤਬਿੱਿ ਅਸੁਰਿੱ ਧਖਆ” ਉਨੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹ ੈਧਿੰਨੀ “ਸ਼ਰਤ ਰਧਹਤ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ।” ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਧਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਸੀਹਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਭੂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਧ ਗਾਿ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੁਨਾਹ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ 
ਿਿੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੰਭ  ਹ ੈਧਕ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਐਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਹੋ ਿਾ  ੇਧਕ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ 
ਧਿਉਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛਿੱਿ ਦੇ ।ੇ ਮੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਬਨਾ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੰੂ ਿਨਮ ਧਦੰਦੀ ਹੈ” ਅਿੱਗੇ ਆਧਖਆ, “ਪਰ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ 
ਧਚੰਤਾ ਨੰੂ ਿਨਮ ਧਦੰਦੀ ਹੈ।”12 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਅਤ ੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧਿਹੇ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ ਧਕ “ਗ਼ਮ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ ਹੀ ਚਧਲਆ ਸੀ”  
(2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:7)। 

ਤੀਿੀ ਮਾਨਤਾ, ਿੋ ਮੇਰ ੇਅਨੁਸਾਰ  ਚਨ ’ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੈ, ਨੰੂ ਮੈਂ “ਸ਼ਰਤਬਿੱਿ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ” 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ “ਬੇਦੀਨੀ ਮੁਮਧਕਨ ” ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਧਿਿੱਗੇਗੀ—ਿੇ। ਮਸੀਹੀ ਸਰੁਿੱ ਧਖਅਤ ਹਨ ਿੇ ਉਹ “ਸਰੀਰ ਦ ੇਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦੇ” ਹਨ (8:4), “ਿੇ [ਉਹ] ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ” (8:13; 
ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤੀ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਲ ਧਰਹਾ ਹੈ? 
ਅਿੱਗੇ ਆਇਤ 31 ਨੰੂ  ੇਖੋ: “ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱਲ ਹ ੈਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ?” 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਿੇ “ ਿੱਲ” ਹ!ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਧਕ 
ਤੁਹਾਿਾ ਹੀ ਪਿੱ ਖ ਲ ੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਧਰਹਾ; ਉਸ ਨੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਾਹ ਧਤਆਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਓ। 

ਕੀ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦ ੇਰਾਹ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਧਕ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਿੱਛਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ 
ਧਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਦੂਰ ਿਾ ਕੇ ਗੁਆਚ  ੀ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਕ ਕੋਈ ਅਧਿਹਾ ਧਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ—ਪਰ 
ਧਫਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ  ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਕ ਲੋਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਧਿਹੇ ਕੰਮ ਧਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਧਿਹਿੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ 
ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ 
 ੀ ਅਧਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿਾ ਧਹਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹੈ (8:6  ੇਖੋ), 
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ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਗੋੇ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਿੇ ਲਾਭ ਲਈ ਧਲਖ ੇ
ਗਏ ਸਨ: “ਸ ੋਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸ ੂਧ ਿੱ ਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ”! 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਧਕਸ ਅਿਾਰ ’ਤ ੇਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ “ਸ ੋਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਲਈ 
ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸ ੂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ”? ਿੋਿਕ ਸ਼ਬਦ ਧਕਉਂਧਕ (γάρ, 
ਗਾਰ) ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਿੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧਵਿੱ ਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮਤੌ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਛੁਿਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਚਨ ਪਿਨਾ  “ਤੈਨੰੂ” (σε, ਸ ੇ )  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਤਨ 
ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਮੈਨੰੂ” (με, ਮ ੇ) ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ KJV, NIV, RSV, ਅਤ ੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਤੈਨੰੂ” ਦੀ ਬਿਾਇ “ਮੈਨੰੂ”  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਆਇਤ 
ਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 7:14-25 ਨਾਲ ਿੁਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ “ਸ਼ਰਾ” (νόμος, ਨੋਮੋਸ ) ਦੀ ਆਪਣੀ  ਰਤੋਂ ਦੂਿੇ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ “ਧਸਿਾਂਤ” ਿਾਂ “ਸਧਥਰ ਿਾਰਨਾ।” ਅਧਿਆਇ 7 ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਉਹ “ਪਾਪ ਦ ੇ
ਕਨੰੂਨ” ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਰਹੇਗਾ (7:25)। ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ 
 ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਦੇ ਰਧਹਣ  ਾਲਾ ਬਲ ਆਤਮਕ “ਮੌਤ”  ਿੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ(7:6, 24; 8:13 
 ੇਖੋ), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ (ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ) “ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।13 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਧਕਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? “ਿੀ ਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੇ।” “ਿੀ ਨ ਦਾ 
ਆਤਮਾ” ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਿੋ ਿੀ ਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਦ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ 
(ਉਤਪਤ 1:1, 2, 26; 2:7;  ੇਖੋ)। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ “ਿੀ ਨ ਦੇ  ਚਨ” ਦਾ ਪਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਧਣਆ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:16; 
2 ਪਤਰਸ 1:21  ਖੇੋ)। 

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਕ ਿੀ ਨ ਧਲਆਉਣ  ੇਲੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਭੂਧਮਕਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 2:1-4, 33, 37, 38, 41  ੇਖੋ)। 

ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਨ ੇਂ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਸੀਲਾ 
ਬਧਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; 5:32; ਰੋਮੀਆਂ 8:6  ੇਖੋ)। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਭੂਧਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਿੀ ਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ [ਨੋਮੋਸ ]” ਕੀ ਹ,ੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਨੋਮੋਸ (“ਸ਼ਰਾ”) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਪਰਾਥਧਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਕਾਧਸ਼ਤ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ (ਿਾਂ ਨ ੇਂ ਨੇਮ)  ਿੱ ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।14 
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ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗੇਾ ਧਕ ਨੋਮੋਸ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਦੂਿੇ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਨਾ 
ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਿਾ ੇ। ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੰਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਉਤਾਂਹ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਣ  ਾਲਾ ਬਲ ਸਾਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਣ  ਾਲੇ ਬਲ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਧਨਅਮ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦ ੇ
ਧਨਅਮ ਤੋਂ ਿਾਣ ੂਹਾਂ—ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਧਖਿੱਚ ਧਿਹਿੀ ਸਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ ਫਿ 
ਕੇ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਆਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਿੱਕ “ਹ ਾ-ਗਤੀ 
ਧ ਧਗਆਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ”  ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ  ੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਹ ਾਈ ਿਹਾਜ਼ ਦ ੇ
ਇੰਿਨ ਉਸ ਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਿਿੱ ਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ  ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹ ਾ 
ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਾਂਹ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਿਿੱ ਕਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਭਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਹੇ ਹ ਾਈ 
ਿਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭ  ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਿਹਿੇ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ  ੇਧਖਆ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਧਕਸੇ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱਕ ਹ ਾ-ਗਤੀ 
ਧ ਧਗਆਨ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ  
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 7 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਣ ਦੀ 
ਤਸ ੀਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦ ੇ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਤਾਂਹ  ਿੱ ਲ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ 
ਉਸ  ੇਲੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; 
5:32)। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਿਦੋਂ “ਿੀ ਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ 
ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹ ੋਿਾਂਦੀ ਹ?ੈ ਹ ਾਈ ਿਹਾਜ਼ ਦ ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ। ਿਦੋਂ ਹ ਾ-ਗਤੀ ਦੇ ਧ ਧਗਆਨ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ ਹ ਾਈ ਿਹਾਜ਼ ਨੰੂ 
ਿਰਤੀ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਧਸਿਾਂਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਹੋਂਦ 
ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੇ ਇੰਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ  ੇਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਾਣ 
ਿਾ ੇਗਾ ਧਕ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਧਨਅਮ ਅਿੇ  ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ! ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਾਪ ਅਤ ੇਮੌਤ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹ ੋਿਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਧਕ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਦਾ ਹੋਂਦ ਖਤਮ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ, ਇਹ ਹਣੁ ਅਧਿਹੀ ਧਖਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਉਹ ਧ ਰੋਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਾਿੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਹਾ ੀ ਹੋ ਿਾ ੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ 
ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ “ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” (8:13; 8:26  ਖੇੋ)। 

ਆਇਤ 3. ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿੱ ਧਕਆ ਇਸ 
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ਕਰਕੇ ਿੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨਤਾਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ . . . ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ। NASB 
ਧ ਿੱ ਚ 3 ਅਤੇ 4 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “Law [ਸ਼ਰਾ]” ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਅਿੱ ਖਰ  ਿੱ ਿਾ 
ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹੁਣ ਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਦਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਕਹੀ ਗਿੱਲ ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਧਸਿੱ ਿੀ ਿੁਿਦੀ ਹੈ। 

ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ 
ਸੀ।15 ਧਕਉਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨਤਾਣੀ ਸੀ।” ਪੌਲਸੁ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਧਕ 
ਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨਰਬਲ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਬਲਧਕ, ਉਹ ਸਮਿੱਗਰੀ ਧਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ-ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ-ਉਹ ਧਨਰਬਲ 
ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ-ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਾਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣਾ-
ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ੇ ਧਨਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾ 
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਇਿੱਕ ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਕੋਚ ਅਧਿਹੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿੇਤੂ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਲਚਸਪੀ ਧਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਪਰਧਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਧਿਹੇ ਨੌਿ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱਕ ਸੰਗੀਤ ਟੋਲੀ ਧਤਆਰ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ ੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਧਤਭਾ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਧਦਲਚਸਪੀ। 

ਇਿੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੰੂ ਗਲੀ-ਸਿੀ ਲਿੱ ਕਿ ਦੇ ਟੁਕਿੇ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਚ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਿਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੰਸਾਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਰਾ 
“ਸਰੀਰ” ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹ ੋਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਧਕਸੇ  ੀ ਪਿੱ ਖੋਂ 
ਗਲਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਿ ੇ ਧਮਲਰ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਧਦਓਗੇ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉੱਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੰੂ ਉੱਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪਾਪ ਧਮਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 
ਇਹ ਪਾਪ ਨੰੂ ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਪ ਨੰੂ ਧਮਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।”16 

ਿੋ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਵਿੱ ਚ 
ਘਿੱ ਧਲਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਧਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ “ਪਾਪ ਨੰੂ 
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੇਤੂ ਦ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਿ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 
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‘ਸਰੀਰ’ ਧ ਿੱ ਚ।”17 
ਆਇਤ 3 ਧ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਈ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦਰਿ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਮਸੀਹ 

ਦੇ ਦੇਹਿਾਰਣ ਦਾ ਧਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ “ਆਪਣਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਘਿੱਲ ਧਦਿੱਤਾ।” ਮੋਧਰਸ ਨੇ 
 ੇਧਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਕਸੇ ਅਿਨਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਘਿੱ ਧਲਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ 
ਧਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸੀ।”18 ਧਿਸੂ “ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦ ੇਰਪੂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ।” 
ਧਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਰੂਪ” (ὁμοίωμα, ਹੋਮੋਿਾਮਾ) ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹ “ ਰਗਾ” ਿਾਂ 
“ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਹਾ” (ὁμός, ਹੋਮੋਸ ) ਤੋਂ ਹੈ। ਿੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ” ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ 
“ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ” ਹ।ੈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿੀ 
ਸਾ ਿਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਬਸੂ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

“ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਬਿਾ ਪੀਿਾਦਾਇਕ ਿਾਪਦਾ ਹੈ19; 
ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕੇ ਲ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਾਰਨ” ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕੇ ਲ “ਸਰੀਰ ਿਾਰਨ ਕਰਕੇ” 
 ੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਧਰਹਾ ਅਤੇ ਰਾਿ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇ ਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
“ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ” ਿਾਂ “ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ” ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ “ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ” ਨੰੂ ਿਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਧਿਹਾ ਭਾ  ਧਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਧਕ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਸੀ, ਿਦਧਕ (ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ) ਉਹ 
“ਪਾਪ ਦਾ ਿਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:21)। ਇਸ ਕਰਕੇ [ਮਸੀਹ] ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਗਆ।”20 

ਿੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਧਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ  ੇਖ ਸਕਦੇ 
ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਧਬਲਕੁਲ ਉਹੋ ਧਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਹੋ ਧਿਹਾ ਸਾਿਾ ਸਰੀਰ ਹੈ21—ਅਧਿਹਾ ਸਰੀਰ 
ਧਿਹਿਾ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਹੋ ੇ ਧਕ!) ਸਾਿੀ ਤਰਹਾਂ ਧਿਸੂ ਨੇ ਉਸ 
ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਲ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ! 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਐ ੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਿੱ ਲ ਧਦਿੱਤਾ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ “ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ  ਿੋਂ” ਘਿੱ ਧਲਆ। NASB ਧ ਿੱ ਚ “ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ 
 ਿੋਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਧਤਰਛਾ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, περὶ ἁμαρτίας (ਪੇਰੀ 
ਹਾਮਾਰਧਤਆਸ, “ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ”)। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ (ਸਪਤਤੀ, 
ਸੇਪਧਟਉਿੇਂਟ ਿਾਂ LXX) ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਬਲੀ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 40:6  ੇਖੋ)। 

“ਪਾਪ ਬਲੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਬਲੀ  ਿੋਂ  ਿੱ ਢੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਰਾਿਨ ਚੈਪਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, 

ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ, ਤਦ  ੀ  
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ਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕੀਤੀ। . . . ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਧਨਰਦੋਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਧਚੰਨਹ   ਿੋਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਰਦੋਸ਼ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।22 

ਧਕਉਂ ਿੋ “ਅਣਹਣੋਾ ਹੈ ਭਈ  ਧਹਿਧਕਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਧਰਆਂ ਦਾ ਲਹ ੂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਿਾ ੇ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:4); ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਿੋ ਨਾ ਕਰ ਸਧਕਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ 
ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਚਿਹਾਏ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:10)। 

ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ “ਸਰੀਰ ਧ ਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ।” ਚਾਰਲਸ 
ਸਪਰਿਨ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ!”23 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ “ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ” ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ “ਸਰੀਰ” ਧਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਿਾਂ 
ਸਾਿਾ ਸਰੀਰ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਸਾਿਾ ਸਰੀਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਕ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ ਧਖਿੱ ਚੇ ਿਾਣ ਦੇ ਬਲ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਧਿਸੂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਧਦੰਦੀ ਹ ੈਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਅਿੱ ਗ ੇਹਾਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ “ਸਰੀਰ” ਦਾ ਭਾ  ਧਿਸ ੂਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਪ ਦੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ (ਧਨਆਂ)  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਹਿੀ 
ਧਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸ  ੇਲੇ ਪਈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾਧਿਹਆ ਧਗਆ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
15:3; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:21)। ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਿੇ ਧਨਸਤਾਰ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਲਈ “ਪਰਾਸਧਚਤ  ਿੋਂ”  
(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:6) ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਬਣਨਾ ਪਣੈਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ 
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਸਰੀਰ ਿਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਿੱਬੀ ਪਰਬੰਿ ਹੈ। ਧਕੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਭੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ” (8:32)! 

ਆਇਤ 4. ਇਸ ਅਲੌਧਕਕ ਪਰਬੰਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਬੰਿ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਉੱਤੇ  ੀ ਅਸਰ ਪਾ ੇ। ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧਿਉਣ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ। ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਘਿੱ ਧਲਆ: ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 
“ਰਾਸਤ” ਨੰੂ δικαίωμα (ਧਿਕਾਿੋਮਾ) ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਹਾ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ਧਿਹਿਾ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆ ਂਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ 
ਹੈ। ਧਿਕਾਿੋਮਾਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਿਬੂਤ ਭਾ ।”24 

ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਧਕ ਇਹ “ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ,” ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ 
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ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ; ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਕਧਹ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਲਈ 
ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ (7:4, 6)। ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਹ 
ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੋ  ੇਧਕ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਅਧਿਹਾ ਧ ਹਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿ ੇਂ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹੋਣ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਿੱ ਥ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ ਿਾਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ, “ਰਾਸਤ 
ਹੁਕਮ” ਇਿੱਕ ਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਚਨ ਨਹੀਂ। (ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁ ਚਨ “ਮੰਗਾਂ” ਪਾਇਆ 
ਹੈ, ਪਰ ਿੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਚਨ ਹੈ—ਧਿ ੇਂ ਧਕ NASB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ।) ਦੂਿਾ, 
ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਧਕ ਇਹ ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਿਾਂ ਮੰਗ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਧਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਿੇ “ਧ ਿੱ ਚ” (ἐν, ਏਨ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਆਖਦਾ ਿਾਪ 
ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਕਰਪਾਸ਼ੀਲ ਪਰਬੰਿ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭ  
ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਧਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।25 ਿੇ. ਿੀ. ਥੋਮਸ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ “ਦ ੇਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਧਿਸ  ਿੱਲ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਕੇ ਲ ਉਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਦੇ  ੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਸੀ।”26 

ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ “ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ” ਕੀ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਿੇਕਰ 
ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖੀਏ ਧਕ ਇਹ ਮਕਸਦ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ” ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਂ 11:44, 45  ੇਖੋ)। ਰੋਮੀਆ ਂ8 ਧ ਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 
 ਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ” (8:8) ਸੀ। 

“ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਰਾਸਤ ਹੁਕਮ” ਧਕ ੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚਲਦੇ ਹਨ। “ਚਲਣਾ” ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਿੀ ਨ ਧਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (6:4; 
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:7)। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ ਇਸੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਿੀ ਨਸ਼ਲੈੀ।” 
7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ “ਸਰੀਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ” ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਹਾ 
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਫਰ ਇਹ ਬਦਲ ਧਗਆ: ਹੁਣ ਉਹ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹ ੋ
ਧਗਆ ਸੀ।” 

ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਅਧਨਸ਼ਧਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਧਕਸ 
 ੇਲੇ ਧਕਸ “ਆਤਮਾ”  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲ? ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਾਦਕ ਅਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਇਸ 
ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ 
 ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਧਨਕਲੇਗਾ ਧਕ ਇਹ 
ਆਇਤ ਸਰੀਰਕ ਭਾ  ਨਾਲ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਆਤਮਕ ਭਾ  ਨਾਲ ਿੀ ਨ 
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ਧਿਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ 
ਜ਼ੋਰ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਢੁਿੱ ਕ ਾਂ ਇਹ ਿਾਪਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

“[ਪਧ ਿੱ ਤਰ] ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ” ਚਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਿੋ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ” 
ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ” ਹ ੈ
(8:14 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖੋ)। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਦਾ ਇਿੱਕਮਾਤਰ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਪਿਹੀਏ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, 
ਿੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਈਬਲ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧ ਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਿ ੇ
ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਦ ੇਅਿੀਨ ਹਣੋਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ 
ਧਸਸਟਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਧਿਹਾ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਸੀ (7:14-25); ਪਰ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧਸਸਟਮ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਹ ਸੰਭ  ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (8:12, 13)। 

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਧਵਿੱ ਚਕਾਰ ਧ ੂੰ ਨਤਾ (8:5–13) 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ (8:5–8) 

5ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ ਧਿਹੜੇ ਆਤਧਮਕ ਹਨ 
ਓਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6ਧਕਉਂ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ 
ਪਰ ਆਤਧਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। 7ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦੀ 
ਹੈ। 8ਅਤੇ ਧਿਹੜ ੇਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਸੂੰ ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 5. ਸਾਿੇ ਕੰਮ ਸਾਿੇ ਧਹਰਦੇ ਿਾਂ ਮਨ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨਕਲਦੇ ਹਨ (ਕਹਾਉਂਤਾਂ 
4:23; 23:7; ਲੂਕਾ 6:45)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਿੱਗੇ ਕਧਹਣਾ ਿਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ ਧਿਹੜੇ ਆਤਧਮਕ 
ਹਨ ਓਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕ “ਸਰੀਰਕ” ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਆਤਮਕ” ਹਨ। ਮੈੱਕਾਰਿ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਪਧਹਲੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਧਿਹੇ ਲੋਕ ਆਖਦਾ ਹ ੈ ਧਿਹਿੇ “ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ”  
ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” NEB ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਰੀਰ ਦੇ “ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਧਿਉਣ  ਾਲੇ” ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ “ਪਿੱਿਰ ’ਤੇ ਧਿਉਣ  ਾਲੇ” ਲੋਕ 
ਆਖਦੀ ਹੈ। 
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“ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ” ਇਕਿੱ ਲੇ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ φρονέω (ਫਰੌਨੇਓ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਿਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਉੱਤ ੇਮਨ ਲਾਉਣਾ, ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ।”27 ਮੈੱਕਾਰਿ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, “ਉੱਤ ੇਧਿਆਨ 
ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨਾ।” ਫਰੋਨੇਓ “ਦਾ ਭਾ  ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ  ਿੱ ਲ ਹੈ।”28 ਇਹ ਿੀ ਨ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਗੁਪਤ ਰ ਿੱਈਆ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਸਾਿੇ ਧ ਹਾਰ ਨੰੂ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”29 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ, “ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ,” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਇਹ  ਸਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਧਿਹਿੀਆਂ ਅਨੈਧਤਕ ਿਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ। “ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ” 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰ ੇ ਧ ਹਾਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-21 ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਧ ਿੱ ਚ ਨਾ ਕੇ ਲ 
“ਅਨੈਧਤਕਤਾ” ਅਤੇ “ਨਸ਼ੇ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ “ ੈਰ” ਅਤੇ “ਕਰੋਿ”  ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

“ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ” ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਧ ਨਾਸ਼  ਿੱ ਲ  ਿੱ ਿ ਰਹੇ ਇਿੱਕ ਧਛਣਭੰਗਰ ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਧ ਹਾਰ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ “ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ” ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ 
ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਅਧਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਧਜ਼ੰਦਗੀ, ਕੇ ਲ ਿਰਤੀ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੇ ਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹਨ ਿੋ ਉਹ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਿਾਂ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਫਧਲਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਸਾਧਰਕ [ਸਰੀਰਕ] ਰ ਿੱਈਆ ਸੁਭਾ ਕ 
 ਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ  ੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।”30 ਮਿੱ ਤੀ 6:31 ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ  ਾਲੇ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ “ਧਤਰਏਕਤਾ” ਦਰਿ ਹੈ:31 “‘ਕੀ ਖਾ ਾਂਗੇ?’ ਿਾ ‘ਕੀ ਪੀ ਾਂਗੇ?’ ਿਾ ‘ਕੀ 
ਪਧਹਨਾਂਗੇ?’” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ “ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਢਿੱ ਿ ਹੈ . . . 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਧਪਰਥ ੀ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੱ ਧਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:19)। ਸੰਭ  ਹ ੈ
ਧਕ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਬਿਾ ਮਨੋਹਰ, ਧਦਆਲੂ, ਸੋਹਣਾ, ਪਧਿਹਆ-ਧਲਧਖਆ, ਸੁਚਿੱਿਾ, ਹਰਮਨ-
ਧਪਆਰਾ, ਧਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ੇ—ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਆਪਣਾ ਮਨ “ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂ
 ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ” ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋ ੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, “ਧਿਹਿੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, [ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ] ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।”32 “ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਸਦੀਪਕਤਾ ਨਾਲ ਿੁਿੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਧਨਿਮ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ੇਧਖਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਧਕਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਸਲ ਹਨ। ਿਦੋਂ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਲੋਪ ਹੋ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ  ੀ ਕਾਇਮ 
ਰਧਹਣਗੀਆਂ। 

ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਧਘਰ ੇ
ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੰਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਭ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖਣ 
 ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪੁਿੱ ਿਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ  ਸਤਾਂ ਿਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਧਕ 
ਇਹ ਸਭ ਸਾਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਨ। ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ 
ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੀ 
ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਿਾ ੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਕੰਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ 
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ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਸਾਿੇ ਧਿਆਨ ਨੰੂ ਆਤਮਕ  ਸਤਾਂ  ਿੱ ਲ ਧਖਿੱਚਣ—ਧਿ ੇਂ ਧਕ 
ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੇ ਗਏ ਹਨ: 

ਬਾਈਬਲ ਪਿਹਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਟੇ ਰਧਹ ਕੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। 
ਚਰਚ ਦੀ ਆਰਿਨਾ ਸਭਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। 
ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 
ਆਤਮਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ  ਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣਾ। 

ਆਇਤ 6. ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧਕਉਂ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ 
ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਦੀ ਬਿਾਇ ਆਤਮਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਹ ੋੇ? ਇਿੱਕ ਪਾਸ,ੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ 
[φρόνημα, ਫਰੋਨੇਮਾ] ਮੌਤ ਹ।ੈ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ 
ਆਤਮਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ  ਾਲੇ ਲੋਕ  ੀ), ਸੋ ਇਿੱਥੇ “ਮੌਤ” ਆਤਮਕ ਮੌਤ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  ਰਤਮਾਨ ਧ ਿੱ ਚ (ਿਸਾਿਾਹ 59:1, 2) ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਧ ਿੱ ਚ (ਪਰਕਾਸ਼ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 20:14, 15; 21:7, 8) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਿੁਦਾਈ। 

ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। “ਿੀ ਨ” ਆਤਮਕ ਿੀ ਨ  ਿੱ ਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ।”33 “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਇਸੇ “ਿੀ ਨ”  ਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। 5:1 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੋ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਭੁ ਧਿਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿੱ ਖੀਏ।” ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ 
 ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ ਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂੰ ਘੀ ਹੁੰ ਦੀ  
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਿੇ ਨੰੂ ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(ਿੋ ਧਕ ਮੌਤ ਹੈ), ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਦ ੇਘਟੀਆਪਨ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਨੰੂ  ੀ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। 
“ ੈਰ” ἔχθρα (ਐਖ਼ਥਰਾ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ἐχθρός (ਐਖ਼ਥਰੋਸ), ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ “ਸਾਹਮਣੇ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਧ ਰੋਿ 
ਕਰਨਾ।”34 ਮੋਧਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਐਖ਼ਥਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇ ਲ “ਥੋਿਾ ਧਿਹਾ ਅਸਧਹਮਤ ਹੋਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ”; ਸਗੋਂ, “ਇਹ ਿਾਢਾ  ੈਰ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਆਧਖਆ ਧਕ ਇਹ “ਇਿੱਕ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ, ਧਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਧਕਸੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”35 

ਅਸੀਂ ਅਧਿਹੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਆਉਣ  ਾਲੇ ਇਸ ਰਸੋ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਿੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੀਨ ਹੈ: “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਿਰਮ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਧ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ 
ਹਾਂ।” ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਪਰ ਧਿਹਿਾ ਧ ਅਕਤੀ ਕੇ ਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
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ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੀਨ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਧ ਰੋਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ  ੈਰੀ ਬਣਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿੱ ਧਗਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਹੈ,36 ਪਰ ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ ਉਸ ਹਰੇਕ ਧਨਿਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਦਿੱਤੇ ਹਨ। 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਸਰੀਰ ਿੇਤੂ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਅਿੱ ਿ  ੀ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਿੱ ਚ 
ਹੈ ਧਕ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ “ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ “ਸੰਪੂਰਨ  ੰਸ਼ਗਤ ਪਧਤਤ ਅ ਸਥਾ” ਦੀ 
ਗਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਣ  ਿੋਂ  ਖੇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਧਕਸੇ ਨ ੀਂ ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਧਲਆ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 7:14-25 ਧ ਿੱ ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ 
ਮਾਨਧਸਕਤਾ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਧਲਆਉਣਾ 
ਅਸੰਭ  ਧਕਉਂ ਹ?ੈ ਧਸਿਾਂਤ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱ ਛਮ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੀ ਧਿਦ ਕਰੀ ਿਾਓ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ 
ਧਿਦ ਕਰੀ ਿਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸੁਿੱ ਕਾ ਰਧਹਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਛਿੱਿ 
ਦੇਣ ਦੀ ਧਿਦ ਕਰੀ ਿਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਰਿੇ ਾਂ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ। 

ਆਇਤ 8. ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਧਿਆ ਧਕ ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਸੂੰ ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਸਰੀਰਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ “ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ 
ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਸ ਕਰਨਾ” ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ “ਸਰੀਰਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ 
ਧਬਨਾ ਕੇ ਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ (ਸਰੀਰਕ) ਸੰਸਾਿਨਾਂ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 
ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਿਾਇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਿੀਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਧਹਣਾ (8:9  ੇਖੋ)। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਇਤ 8 ਧਨਰਾਸ਼ਾਿਨਕ ਿਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ (8:6) 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ  ਿੇਰੇ ਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ 
ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (8:4 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ 
 ੇਖੋ)। ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲ ੇ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਹਾ 
ਧ ਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਧਕਆ ਧਿਹੋ ਧਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹ!ੈ 
 



16 

ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਨ (8:9–11) 

9ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ ਹੋ ਪਰ ਤਦ ੇ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੂੰ ਤੂ ਧਿਹ ਦੇ ਧਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ ੋਉਹ ਓਹ 
ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਪਰ ਿੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਪਰ 
ਆਤਮਾ ਿਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵਤ ਹੈ। 11ਅਤੇ ਿੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਿਹ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੂੂੰ  
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਨੂੂੰ  
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਿਹੜਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ 
ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਧਿਵਾਏਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਆਤਮਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਰਧਹਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਿੀਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਨਾਲ 
ਕਰਦਾ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਇਤ 9 ਦ ੇਅਰੰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ ਪੁਰਖ (“ਓਹ”; 8:8) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱ ਿਮ ਪੁਰਖ (“ਤੁਸੀਂ”; 8:9) ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 8:9-11 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ “ ਿੱ ਸਦਾ” ਹੈ। 7:17, 20 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਧਕ ਉਸ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। “ ਿੱਸਦਾ” (οἰκέω, ਓਏਕੇਓ) ਥੋਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਘਰ  ਸਾਉਣ” ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। 8:9-11 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ, ਦਰਅਸਲ, 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਧਨ ਾਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨ ੇਂ ਰਿੱ ਬੀ ਧਨ ਾਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9 ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਧਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਹਫ਼ੇ  ਿੋਂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਆਇਤ 10 ਉਸ ਬਾਰ ੇ
ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ:ੈ ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦ ੇ
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਨ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਇਤ 11 ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ : ਇਿੱ ਕ 
ਧਦਨ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਲੇਗਾ। 

ਆਇਤ 9. ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ “ਧਿਹਿੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ 
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ” (8:8)। ਪਰ, ਉਹ ਅਿੱਗ ੇਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਆਤਮਕ ਹੋ ਪਰ ਤਦੇ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਥਨ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਤੁਸੀਂ” ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।37 ਰਸੂਲ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਧਿਹਿੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (8:8), ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ; ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ ਹੋ।” 

ਇਿੱਕ “ਿੇ” ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: “. . . ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ 
ਹੋ ੇ।” ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਧਤਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤ ੇਬਪਧਤਸਮਾ ਲ  ੇ
ਤਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਸ 
ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ” “ਆਪ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਸ 
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ਨੰੂ ਧਪਤਾ ਦੀ ਅਿੀਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਪਰਭੂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”38 ਰਸਲੂਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 5:32 
ਧ ਿੱ ਚ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਮੰਨਣ  ਾਧਲਆਂ ਨੰੂ 
ਬਖ਼ਧਸ਼ਆ।” ਇਸ ਗੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਨ ਨੰੂ, ਿੋ ਬਪਧਤਸਮ ੇ ੇਲੇ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦਾ  ਾਸ” ਆਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (8:9, 13, 16, 26; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:14; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19; 
ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6, 7; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 14  ੇਖੋ)। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ  ਾਸ ਧਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ( ਰਤੋਂ: ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਾਸ, ਪੇਿ 79-
90  ੇਖੋ)। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਿੱਥੇ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਾਸ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਧ ਚਲੇ ਪਾਪ ਦੇ  ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਾਪ ਧਕਸ ੇ
ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਧਹਰਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ  ੀ ਧਹਰਦੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਪਾਪ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ “ ਾਸ” ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਿੀ ਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਿਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ “ ਾਸ” ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ  ਿੱ ਸ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੀ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਅੰਤਰਧਨ ਾਸ ਧਕ ੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਿੱਥ ’ਤ ੇਧਕ ਅੰਤਰਧਨ ਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ 
ਦੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾ   ੀ ਆ ੇ! 

ਕਈ ਧਿਨੋਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੋ  ਿੱ ਖਰੇ- ਿੱ ਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਣੋ  ਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ ਹਨ। 
(ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ “ਧਕਰਪਾ ਦਾ ਦੂਿਾ ਕੰਮ ਆਖਦੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।”) ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦਾਨ 
 ਿੋਂ ਉਸ  ਲੇੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਧਪਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ—
ਅਰਥਾਤ ਉਸ  ੇਲੇ ਧਿਸ  ੇਲੇ ਉਹ  ਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
2:38)। ਮੋਧਰਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਰਾਖ ਾਂ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ “ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ।”39 ਹੈਂਿਲੀ ਸੀ. ਿੀ. 
ਮੂਲ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਪਲ ਲਈ  ੀ” ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ ਅਸੀਂ 
“ਪਧ ਿੱ ਤਰ [ਆਤਮਾ] ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹਠੇ ਪਰਭੂ ਧਿਸ ੂਮਸੀਹ ਤੋਂ  ੀ ਉਤਾਂਹ ਿਾਂ ਿੂੰ ਘੇ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੁਿੱ ਿ ਗਏ ਹਾਂ।”40 

ਪੌਲੁਸ ਅਿੱ ਗੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰ ਤੂ ਧਿਹ ਦੇ ਧਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਓਹ 
ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ 
 ਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਹ ੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38)। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
 ਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ” ਨਹੀਂ ਹੋ (6:3-5 
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 ੇਖੋ)। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ” ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ “ਉਸ ਦੇ”  ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। NEB ਇਸ ਧ ਚਾਰ 
ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਿੇਕਰ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਿੱ ਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਨੁ ਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਲਖਤ ਦੇ 
ਅਸਲ ਭਾ  ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ “ਮਸੀਹੀ” (Χριστιανός, ਧਕਰਸਧਤਆਨੋਸ) ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।”41 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਲਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਗਲਤ 
ਨਹੀਂ ਸਮਧਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਹੀਂ ਹੋ। ਥੋਮਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਭਾ ੇਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਾਸ ਕਰੇ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਅਸਲ 
ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”42 

ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿੀ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਸਬਿੱਬ ਹੈ, ਿੋ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਚਾਏ ਿਾਣਾ 
ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਦੋ  ਿੱ ਖਰੇ- ਿੱ ਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ 
ਇਸ ਗਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਧਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਕ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ 
ਧ ਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਕੇ  ੀ ਮਸੀਹੀ (ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ) ਨਾ ਹੋ ੇ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਿੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ  ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਨ, ਧਕ “ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ।” ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਅਧਿਹੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਧਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਧਲਖਾਰੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਰਕਾਰ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਧਲਆ,” ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ “ਅਨੁਭ ” ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਏ। 

ਰੋਮੀਆਂ 8:9 ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਸਬਿੱਬ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਗੈਰ-ਜ਼ਬੁਾਨਾਂ ਬੋਲਣ” ਧਿਹੇ ਕੁਝ “ਕਧਰਸ਼ਮੇ” ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਧਪਛਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਧਿਹੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਦ ਤਿੱਕ ਅਧਿਹਾ “ਕਧਰਸ਼ਮਾਈ” ਅਨੁਭ  ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਉਹ 
ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ  ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਹੀਆ ਂ
ਮੰਿਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣ  ਾਲਾ, ਇਿੱਕ ਦਬਾਅ ਬਧਣਆ ਰਧਹੰਦਾ ਧਕ ਲੋਕ 
“ਪਰਦਰਸ਼ਨ” ਕਰਨ (“ਗੈਰ-ਜ਼ਬੁਾਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣਾ” ਿਾਂ ਕੁਝ  ੀ)। 

ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀਆ ਂਅਿੱਗ ੇਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ “ਪਰਾਪਤ” ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਆ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨ ਉੱਤੇ ਧਦਖਾਈ ਦੇ ੇ। 

ਆਇਤ 10 ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿੋ ਆਇਤ 9 ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਥੇ 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ” ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ” ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਦੇ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੁਝ ਧਭੰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (1:20; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:9; KJV)। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਧਤੰਨੇ 
ਆਪਸ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨੇਿਤਾ ਨਾਲ ਿੁਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
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ਿਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਿੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ  ੀ ਹੈ। 
ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਨ (8:9) ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਿ ੇ
ਅੰਦਰ ਹੋਣ (8:10) ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਭੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੂਿੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ੋ ਧਕ ਆਇਤ 9 ਦੋ ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ “ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ 
ਹਾਂ” ਅਤੇ “ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ” ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਦਾ ਧਮਲਣ ਉਸ ਨੇਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 10. ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਿ ੇਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? ਆਇਤ 
10 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ “ਿੇ” ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਧਕਉਂ ਿੋ,” ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ [ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ] ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਿੱ ਸਦਾ ਹ”ੈ (8:9)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਧਕਉਂ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਆਤਮਾ ਿਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਿੀਵਤ ਹੈ।43 

“ਦੇਹੀ” ਇਿੱਥੇ ਆਇਤ 11 ਦੀ “ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ” ਹੈ।44 ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਅਤੇ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਤਦ  ੀ ਤੁਹਾਿਾ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਹੈ। ਇਹ “[ਆਦਮ ਦ]ੇ ਪਾਪ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਹੈ” (5:15-21; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:22  ੇਖੋ)। 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਿੀ “ਆਤਮਾ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਤ ਹੈ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
4:16  ੇਖੋ)—ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਸਦਕਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ।45 ਆਇਤ 10 ਨੰੂ 
ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਧਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਿਾ ਸਰੀਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਧਮਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਿੀ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਤ ਹੈ! 

ਆਇਤ 11. ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ 
ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਭਾ  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਇਤ 11 
ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, “ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਮੁਿੱ ਢਲੇ ਪੂਰ  ਕਧਥਤ ਤਿੱਥ ਨਾਲ 
ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਅਤੇ ਿੇ [ਧਕਉਂ ਿੋ] ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਿਹ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ 
ਧਿਵਾਧਲਆ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। “ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਿਹ ਨੇ ਧਿਸ ੂ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਿ ਾਧਲਆ” ਦਰਅਸਲ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ” ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਇਿੱਕ ਲੰਮਾ ਭਾ  ਹੈ। ਇਿੱਥੇ 
ਇਸ ਤਿੱਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ ੈਧਿਸ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆ ਂ
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿ ੇਅੰਦਰ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਧਿਹ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਿਹੜਾ 
ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਧਿਵਾਏਗਾ। 

ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਨੰੂ 
ਅਕਸਰ ਧਿਸ ੂਦੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆ ਂ
3:20, 21 ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰਭੁ ਧਿਸੂ ਦੀ ਉਿੀਕ  ੀ 
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ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਹਿਾ . . . ਸਾਿੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ  ਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਨਆਈ ਂ
ਬਣਾ ੇਗਾ।” ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਆਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਧਠਆ ਹੈ, ਸੁਿੱ ਧਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਧਹਲਾ 
ਫਲ ਹੈ! (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:20)। 

ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਮੁਰਦੇ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਿੀ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਧਕਹੋ ਧਿਹੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਨਦਾਨਾ, ਿੋ ਕੁਝ ਤੰੂ ਬੀਿਦਾ ਹੈਂ ਿੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਿੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 
ਧਿਹਿਾ ਤੰੂ ਬੀਿਦਾ ਹੈਂ ਤੰੂ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੀਿਦਾ ਿੋ ਹੋ ੇਗਾ ਪਰ ਧਨਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦਾਣਾ ਭਾ ੇਂ 
ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ ੇਂ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਿ ੇਂ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰੂਪ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:35-38)। 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੀ ਧਕਆਮਤ  ੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ ਾਨ ਬੀਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਧ ਨਾਸੀ ਿੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇ ਪਤ ਬੀਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਤਾਪ ਾਨ ਿੀ 
ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਨਰਬਲ ਬੀਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲ ੰਤ ਿੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਣਕ 
ਸਰੀਰ ਹੋਕੇ ਬੀਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਹੋਕੇ ਿੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਪਰਾਣਕ 
ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ  ੀ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:42-44)। 

ਆਓ ਹੁਣ ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ  ਿੱ ਲ ਚਿੱਲੀਏ: “ਧਿਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਨੰੂ 
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਧਿ ਾਏਗਾ”! ਿੌਨ ਆਰ. 
ਿਬਧਲਊ ਸਟੌਟ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਿੀ ਉੱਠਣ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਸਾਿੀਆਂ ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਸਾਿੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰੂ ਧਲਿਾਣ  ਾਲੇ ਸਾਿਨ ਬਣਨ  ਾਲੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਧਿ ਾਲਣਾ ਅਤ ੇਨ ੀ ਤ ੇਪਰਤਾਪ ਾਨ ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਧਨਰਬਲਤਾ, 
ਰੋਗ, ਦਰਦ, ਧ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ।”46 

ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਤਰਤੀਬ ਧਸਰ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, ਿੀ ਉੱਠਣ  ੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿੀਆ ਂ
ਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇ ਲ ਸਾਿੇ ਪਰਾਣ ਸਾਂਭਣ  ਾਲੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ 
“ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ” ਧ ਿੱ ਚ ਿੀ ਨ ਪਾ ਦੇ ੇਗਾ। ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਹਿੀ ਧਮਿੱ ਟੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਮਲ ਿਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧ ਨਾਸ਼ੀ ਦੇਹੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਹਿੀ ਧਿ ਾਲੀ ਿਾ ੇਗੀ, ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੰਬੰਿ 
ਹੋ ੇਗਾ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਧਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਿੀ ਉੱਠੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਹ ੋਾਂਗੇ। 

ਦੂਿੀ, ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆ ਂਨੰੂ ਧਿ ਾਏਗਾ, 
ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ “ਧਿ ਾਏਗਾ” ਦਾ ਭਾ  ਕੇ ਲ ਧਮਰਤਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਕਤੇ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਦੂਿਾ ਆਮਦ  ੇਲੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਿੇ, ਦੋਹਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆ ਿਾਣਗੀਆਂ (ਿੂਹੰਨਾ 5:28, 29)। ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਧ ਿੱ ਚ, “ਧਿ ਾਏਗਾ” ਦਾ ਭਾ  ਹੈ ਪੂਰਣ 
ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ “ਿੀ ਨ” ਦੇਣਾ: ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ। ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਲਈ ਦੇਹੀਆ ਂਧਦਿੱਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ—ਅਧਿਹੀਆਂ ਦਹੇੀਆਂ ਧਿਹਿੀਆਂ 
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ਪਰਤਾਪ ਾਨ ਹਜ਼ਰੂੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਰਧਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਧਹਣਗੀਆਂ। ਸਾਿੀਆਂ 
“ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ” “ਅਮਰ” ਹੋ ਿਾਣਗੀਆਂ।47 

ਇਹ ਸਭ ਧਕ ੇਂ ਹ ੋੇਗਾ? ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 
ਨਾਲ ਧਿਹੜਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਹੋ ੇਗਾ। ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣਾ 
ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਿ ੇਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਅਕਸਰ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਐਨਾ ਦਿੱ ਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਿਾਗ ਿਾ ੇ, ਪਰ ਐਨਾ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾ ੇ। 

“ ਸੀਲੇ” ਸੰਬੰਿ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ διά (ਧਿਆ) ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਆਉਂਣ 
’ਤੇ,48 ਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ “ਦੇ ਕਾਰਨ” ਿਾਂ “ਸਦਕਾ।” ਧਕਉਂ ਿੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ 
ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਿਹਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ” ਕਰਮ ਕਾਰਕ  ਿੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ। ਉੱਥੇ 
ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ “ਆਪਣੇ  ਸੇਰੇ ਨੰੂ ਧਿਹਿਾ ਸੁਰਗੋਂ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਲੈ” ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:2), ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਧਦਿੱਤੀ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:5)। 
ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਇਹ  ੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਨਾ 
ਸਾਿੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਆਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 
ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ “ਰਾਹੀਂ” ਿਾਂ “ ਸੀਲੇ।” ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁ ਾਦਕ ਇਸ ਰੂਪ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੇ ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋੇਗਾ। ਿੇ. ਿਬਧਲਊ. ਮੈੱਕਗਾਰ ੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਉਸੇ  ਸੀਲੇ [ਿੋ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱਚੋਂ ਧਿ ਾਲਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ] ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਧਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”49 

ਅਸੀਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਭੂਧਮਕਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧਨਸ਼ਧਚਤ 
ਧਸਿਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।50 ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ 
ਕਰਨਾ ਇਹ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਿ ਾਲੇ ਿਾ ਾਂਗੇ । 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੂੰ ਦਸ਼ (8:12, 13) 

12ਸੋ ਹੇ  ਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਿੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਮਰ ਕਿੱ ਟੀਏ। 13ਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱ ਟੋਗ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਿੇ 
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀਵੋਗੇ। 

ਆਇਤ 12. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਆਇਤ 12 ਅਤੇ 13 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਕਰਧਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ—ਇਿੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿੀ ਇਸ ਦੇ 
ਨਤੀਿੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ—ਅਤ ੇਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਸਾਿ ੇਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਬਾਰ ੇ
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ਗਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਆਇਤ 12 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੇ  ਰਾਵੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਿਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ “ਭਰਾ ੋ” ਕਧਹ ਕੇ ਸੰਬਧੋਿਤ ਕੀਤਾ, ਿੋ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਭਾ  ਹੈ। ਧਫਰ ਉਸ 
ਨੇ ਆਧਖਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ὀφειλέτης (ਓਫ਼ਾਏਲੇਟੇਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1:14 ਧ ਿੱ ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।51 ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁ ਾਦਾਂ 
(KJV; NKJV; ASV; RSV; NRSV; ESV; McCord  ੇਖੋ) ਨੇ “ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ” 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ। “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿਾ ਭਾਰਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਧਕਸ ਦ ੇਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ? ਪੌਲੁਸ ਪਧਹਲਾਂ ਅਧਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਸ 
ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਣੁ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹ:ੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਿੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱ ਟੀਏ। 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸੀਂ “ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਧ ਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ” (7:14) ਅਤੇ ਿੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਸਾਂ। ਪਰ ਿਦ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ 
ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱਲ ਧਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਿੋ ਪਾਪ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! 
ਧਰਚਰਿ ਰੋਿਰਸ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ: 

. . . ਿਦ ਸਰੀਰ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨ ਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ, “ਮੇਰੇ ਧਸਰ ਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ 
ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੰੂ ਮੇਰੇ 
ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਧਲਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਸਰ ਤੇਰਾ ਇਿੱ ਕ  ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।”52 

ਿੂਿੀਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਆਇਤ 12 ਦੀ ਆਪਣੀ ਧ ਆਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰਾ ਧਿਹਾ ਹਾਸਾ ਪਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ: “ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਧਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ 
ਇਸ ਿੀ ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਿੇਲੀ ਦੇ  ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕੁਝ  ੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਇਹੋ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਚਿੱ ਿੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਗਾਂਹ  ਧਿਆ ਿਾ ੇ” (MSG)। 

ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ, ਧਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹਨ। ਿਦ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਤਦ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਮੇਰੇ  ਿੱ ਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।” ਪਲੌੁਸ ਆਖਦਾ ਧਕ ਅਧਿਹੀ 
ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ  ੇਲੇ ਬਦਲ ਧਗਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਸੀ। 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਅਸੀਂ ਧਕਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ? 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਾਕ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਧ ਚਾਰ ’ਤੇ ਚਧਲਆ 
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ਧਗਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ: “ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ [ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ], ਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲੀਏ।” ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। 

ਆਇਤ 13. ਕੀ ਆਤਮਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਧਬਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਪਧਹਲਾਂ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿੱਖ ਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ 
ਕਿੱ ਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। “ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱਟਣ” ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀ ਨ ਧਿਉਣਾ, ਅਰਥਾਤ, 
ਇਸ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਧਚੰਤਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਉਣਾ।”53 ਬੀ ਬੀਿਣ  ਾਲੇ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੋ “ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਅਰ ਿਨ ਦਾ ਿੋਖਾ ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਲੋਭ” ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ  ਚਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਿੱਕ ਦੇਣ ਧਦੰਦੇ ਹਨ (ਮਰਕੁਸ 4:19)। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ 
“ਸਰੀਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱਟਾਂਗੇ” ਤਾਂ ਅਸੀਂ “ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਿਾ ਾਂਗੇ।” ਆਰ. ਸੀ. 
ਐਚ. ਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ 
 ੀ ਉਹ ਿੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਧਸਿੱ ਿੇ ਸਦੀਪਕ ਮੌਤ  ਿੱ ਲ  ਿੱ ਿ ਰਹ ੇਹਨ।”54 

ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਪੌਲੁਸ “ਭਰਾ ਾਂ” ਨੰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਾਸ ਹੈ, 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ “ਸਰੀਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕਿੱਟਣ,” ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ “ਮਰ ਿਾਣ”? ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਾਂ। ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਅਸੰਭ  ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। 

ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਧਿਹਾ ਿੀ ਨ ਨਹੀਂ ਧਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੌਲੁਸ 
ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿੱ ਖ  ਿੱ ਲ ਮੁਿਦਾ ਹੈ: ਪਰ ਿੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰੋ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀਵੋਗੇ। “ਮਾਰੋ” ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ θανατόω (ਥਾਨਾਟਾਓ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਾਂ  θάνατος (ਥਾਨਾਟਾਓਸ) ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਤੌ।” ਥਾਨਾਟਾਓਸ 
ਇਿੱਕ ਿਾਢਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਸੇ ਦੀ ਹਿੱ ਧਤਆ ਕਰਨਾ” ਿਾਂ “ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਿਾਣ 
ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।” ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ।”55 ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਸ ਨੰੂ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ” ਦਾ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ? “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਿ।” ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ  ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਸਰੀਰ ਦ ੇਮੰਦੇ ਕੰਮ” (NIV; JB  ੇਖੋ)। ਸਟੌਟ ਨੇ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੰਦ ੇ
ਕੰਮਾਂ” ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ (ਅਿੱ ਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਮੂੰ ਹ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਿਾਂ 
ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣ  ਾਲਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ), ਧਿਹਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਿ ੇ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਹੋ ੇ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।”56 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਧਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਧਟਆ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਿੇ ਮਾਰੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਤਸੀਹੇ ਧਦਿੱ ਤੇ 
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ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;57 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਕਾਰਿਾਂਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। 

ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਹਾ ਆਪਣ ੇਬਲ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ—ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ 
ਅਧਿਹਾ ਅਸੀਂ “ਆਤਮਾ ਨਾਲ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਾਸ ਕਰਨ 
 ਾਲੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਧਕ ਇਹ 
ਧਕ ੇਂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਨੇ ਕੇ ਲ ਐਨਾ ਆਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਸਾਿਨ 
ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ ਹੈ ਿੋ 
ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16, 
20 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸੀਂ “[ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ] ਆਤਮਾ ਦ ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ 
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲ ੰਤ” ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਅਧਿਹਾ ਸਮਰਿੱਥ 
ਹੈ ਧਕ ਿੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦ ੇਹਾਂ ਿਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅਿੱ ਤ  ਿੀਕ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹ ੈਉਸ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਹੰੋਦੀ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾ ਿਾਨੀ ਨਾਲ  ਰਤੇ ਗਏ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਰਨਾ” ਕੇ ਲ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇ ਲ ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੋ ।” ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਪੂਰਣ 
ਿੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ; ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਭੂ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਈਏ 
ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਲੋਿੀਂਦਾ ਬਲ ਦੇ ੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤ ੇ
ਧਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਰਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਨਰਾਸ਼ਾ, ਅਤ ੇ
ਨਾਕਾਮੀ  ਿੱ ਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਰਾਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਿਿੱ ਤ 
 ਿੱ ਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (8:6, 37)। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ-
ਮੁਕਤ ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ੋ ਧਕ ਪੌਲੁਸ  ਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ: “ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੋ।” ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉਸ ਕੰਮ 
 ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੀਤਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਾ ਿੁਿੱ ਿ ਸਾਿੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ 
ਤਿੱਕ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਤਸਿੱ ਲੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਿੁਿੱ ਿ ਆਸਹੀਣ ਿੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ; ਇਹ ਅਧਿਹਾ ਿੁਿੱ ਿ ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿੇ  ਿੱਲ ਹੈ (8:31-39  ੇਖੋ)! 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਤੀਿਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? “ਿੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ 
ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ੋਗੇ।” ਹੁਣ ਸਾਿਾ ਿੀ ਨ ਅਧਿਹਾ ਹੋ ਿਾ ੇਗਾ ਧਿਸ ਨੰੂ ਧਿਉਣਾ 
ਸਚਮੁਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ੇਗਾ (ਿੂਹੰਨਾ 10:10  ੇਖੋ); ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਸਦਾਕਾਲ ਦਾ ਿੀ ਨ ਧਮਲੇਗਾ। 

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” (8:14-17) 
14ਧਿੂੰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਦੇ ਹਨ ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
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ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਨ। 15ਧਕਉਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ ਿੋ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਿਰ ੋ
ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ ਧਿਸ ਕਰਕ ੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਬਾ, ਹੇ ਧਪਤਾ, 
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। 16ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। 17ਅਤੇ ਿੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਅਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਿਕਾਰੀ ਪਰ ਤਦ ੇਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ 
ਝਿੱਲੀਏ  ਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਿਆਏ ਿਾਈਏ। 

ਆਇਤ 14. ਅਿੱਗ ੇਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, ਧਿੂੰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 
ਚਿੱ ਲਦੇ [ἄγω, ਆਗ]ੋ ਹਨ ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਰ (γάρ, ਗਾਰ), ਆਇਤ 
14 ਨੰੂ ਧਪਛਲੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ” (8:4), “ਆਤਮਾ 
ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣ (8:5), ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ” 
(8:13) ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹ ੈਧਕ ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਅਧਿਹਾ ਿੀ ਨ 
ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਨ। 

ਆਇਤ 14 ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਆਤਮਾ ਦੀ 
ਅਗ ਾਈਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 
ਹੇਠ ਲੈ ਆਈਏ । NCV ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਧਿਹਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਧਦੰਦੇ ਹਨ।” ਆਇਤ 14 ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਿਾ ਉਸ ਦੇ “ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਲਣਾ” ਹੈ। ਮ ੂਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “‘ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਨਾਲ ਚਲਣ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਤੁਹਾਿੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਧਦਸ਼ਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੁਆਰਾ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ।’”58 

ਪਰ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ “ਅਸੀਂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ੇਂਚਲਦੇ ਹਾਂ?” ਅਲੌਧਕਕ ਅਗ ਾਈ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 
ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਧਗਆ ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਧ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 23:3 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: “. . . ਿਰਮ ਦ ੇਮਾਰਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦ ੇਨਧਮਿੱ ਤ ਮੇਰੀ ਅਗ ਾਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ  ੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: 

ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹੇ ਿੰਨ ਧ ਚਾਰ! 
ਧਚੰਤਾ  ੇਲੇ ਸ ਰਗੀ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇ  ਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ!  
ਮੈਂ ਿੋ  ੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਿੱ ਥੇ  ੀ ਿਾ ਾਂ, 
ਉੱਥੇ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਿੱਥ ਮੇਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।59 

ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਕਉਂ, ਪਰ ਅਧਿਹੇ ਲੋਕ  ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੀ ਮਹਿੱਤ  ਿੋਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਹਿੱਸਮਈ ਮਿੱ ਿਮ 
ਅ ਾਜ਼, ਉਿਾਗਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸੁਫਧਨਆਂ, ਅਚੰਭਤ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਿਬਰਦਸਤ 
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ਅੰਤਰ ਪਰੇਰਣਾ ਾਂ, ਅਤ ੇਿਜ਼ਬਾਤੀ ਅਧਹਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਅਗ ਾਈ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪ ੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇ
ਭਟਕ ਿਾ ਾਂਗੇ, ਧਕਉਂਧਕ ਿਜ਼ਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਿੇ. ਿੀ. ਥੋਮਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਧਸਆ, ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਖ਼ਬਰ ਧਮਲੀ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਫੌਿੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ।60 ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੁਿੱ ਟ 
ਗਈ। ਧਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਧਮਲੀ ਧਕ ਪਧਹਲੇ  ਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਧਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਧਕ ਬਾਅਦ  ਾਲਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਿ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਧਹਲੇ  ਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਸੀ—ਉਹ ਧਫਰ ਤੋਂ 
ਉਦਾਸੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿੁਿੱ ਬ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਿੋ ਆਖਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਬਾਤਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਿੱ ਕੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕੋਈ ਧਕ ੇਂ ਿਾਣਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਣ ਦੇ ਿਜ਼ਬਾਤ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾ  ਹਨ, ਿਾਂ ਧਫਰ ਸ਼ਾਇਦ 
ਸ਼ਤਾਨ  ਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਦ-ੇਕਦੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਕਸੇ ਤੋਂ 
 ੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ੇਗਾ।” ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦੇ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ 
ਹੀ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਿੇਕਰ “ਅਗ ਾਈ” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ  ਚਨ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ “ਅਗ ਾਈ” ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲੋਂ  ਨਹੀਂ ਹੈ—ਪਰ ਿੇਕਰ, ਧਿਸ ਨੰੂ “ਅਗ ਾਈ” ਆਧਖਆ 
ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਲ ਧਕਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ? 
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੈਧਰਸਮੈਧਟਕ ਸਾਧਹਤ ਪਿਹ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਧਗਆ ਹਾਂ ਧਕ ਕੈਧਰਸਮੈਧਟਕ ਸਮੂਹਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲ ਧਰਹਾ ਹੈ” ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲ ਧਰਹਾ ਹੈ।” ਇਿੱਕ ਕੈਧਰਸਮੈਧਟਕ ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਕ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲਿੱ ਗੀ ਧਕ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਪੁਸਤਕ 
ਖਰੀਦੇ। ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਕੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ 
ਦੀ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗ ਾਈ” ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਧਕ ਿਜ਼ਬਾਤ ਇਿੱ ਕ ਭਰੋਸੇਿੋਗ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਸਾਨੰੂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਲਈ ਸਾਿੇ ਿਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਧਪਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦ ੇ
 ੀ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਧਕ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਧਕ ੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਧਲਖੇ ਹੋਏ  ਚਨ ਕੋਲ ਿਾ ਕੇ, ਉਹੀ  ਚਨ ਿੋ ਉਸੇ 
ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਣਨ ਦਾ, ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਧਕਹੋ 
ਧਿਹਾ ਿੀ ਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕਮਾਤਰ  ਾਸਤਧ ਕਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪਿਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਧਿੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 
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ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਹਰਦ ੇਦੇ ਨੇਿ ੇਆਉਂਦ ੇ
ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ  ਚਨ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਓਨੇ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਕੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਘਿੱ ਟ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਿੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਅਕਸਰ “ਖੁਿੱ ਲੇ ਦਰ ਾਧਜ਼ਆਂ” ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ “ਖੋਲਹੇ ” ਗਏ ਅ ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:9; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:12; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:3)। ਮੇਰੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  
ਦਰ ਾਧਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਧਹਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਅਧਿਹੇ ਅ ਸਰ ਿੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇ
ਹੋਣ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰਧਤਭਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਗੇ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਕਹਾਉਤਾਂ 1:5; 12:15; 13:10  ੇਖੇ), ਅਧਿਹੇ ਲੋਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ  ਚਨ ਬਾਰੇ 
ਸਮਝ ਸਾਿੇ ਨਾਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਿੂੰ ਘੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੰਭ  ਅਲੌਧਕਕ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ  ਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ  ੀ “ਅਗ ਾਈ” 
ਕਾਲਪਧਨਕ ਹੈ। ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਸਾਿੀ ਆਪਣੀ ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਿੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘਾਂ ਤੇ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਦ ੇਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ੇਰਧਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਧਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਧਹਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ  ਚਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਖੋ” (1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:21)। ਦਿੂਾ, ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਲੌਧਕਕ ਅਗ ਾਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾ ਿਾਨ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ 
ਘੁਮੰਿੀ ਧਹੰਮਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਖਆ ਹੈ” ਿਾਂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰ ੇਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ” ਧਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ; ਮੈਂ ਕੇ ਲ ਇਹ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਕ ਿੇਕਰ 
ਕੋਈ ਤੁਹਾਿਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਿੁੰ ਦਲਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਓਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਿ ਤੋਂ  ੀਹ ਿਾਂ ਤੀਹ  ਰਹੇ ਮਗਰੋਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿ ਕੇ  ੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ  ਾਪਰੀਆ ਂਖਾਸ ਘਟਨਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਨੰੂ  ੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ 
 ੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਿਤਨ ਕਰੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਮਲਣ  ਾਲੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਅਗ ਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੋ। ਿੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਅਧਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਿਾ ਭਲਾ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (8:28)। 

ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:14 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕੇਂਦਰ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਿਾ ਚਲਣਾਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਸਾਂ ਸਚਮੁਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਹਾਂ, ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲਦੇ ਹਾਂ! ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਿਾ ਮਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੋੇਗਾ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਪਰਧਸਿੱ ਿ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਧਕਸੇ ਿਨਾਢ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। 
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ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਨਕ ਹੈ! 
“ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ” ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (υἱός, ਹੁਈਆਸ ਦਾ ਬਹੁ ਚਨ) ਹੈ ਿੋ ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਧ ਆਪਕ ਸ਼ਰੇਣੀ  ਿੋਂ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ, ਦੋਹਾਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ [τέκνον, ਟੇਕਨੌਨ 
ਦਾ ਬਹੁ ਚਨ]”  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਧ ਿੱ ਚ ਧਪਤਾ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿੀਆ,ਂ 
ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਥੇ “ਪੁਿੱ ਤਰ” ਸ਼ਬਦ  ਰਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀ ਨਾਲੋਂ  ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ 
 ਾਧਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਿੇਰ ੇਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
 ੇਖੀਏ (8:17  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 15. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ 
ਹੋਣਾ ਧਕੰਨੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ: ਧਕਉਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ ਿੋ ਧਫਰ ਮੁਿ 
ਕੇ ਿਰੋ ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ ਧਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਬਾ, ਹੇ ਧਪਤਾ, 
ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ “ਧਫਰ ਮੁਿ ਕੇ” ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ, ਪਰੁਾਤਨ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਧਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ 
ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਗੇ। 

ਆਇਤ 15 ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਆਤਮਾ/ਆਤਮਾ” ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਸਰੀ  ਾਰ  ਰਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਿੱ ਿ ੇ
“ਐੱਸ” ਦਾ ਪਰਿੋਗ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ( ੇਖੋ KJV; NIV), ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦੇ  ਰਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ੇਂ  ਾਰ  ਿੱ ਿ ੇ“ਐੱਸ” ਦਾ ਪਰਿੋਗ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈ( ਖੇੋ NEB; REB)। 
ਿੇਕਰ ਦੋ  ਾਰ  ਿੱ ਿਾ “ਐੱਸ”  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਧਿਸ 
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਧਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੁਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।” 
ਿੇਕਰ ਦੋ ੇਂ  ਾਰ ਛੋਟਾ “ਐੱਸ” ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੋ ੇ (ਧਿ ੇਂ NASB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ), ਤਾਂ 
ਸ਼ਬਦ “ਆਤਮਾ” (πνεῦμα, ਧਨਊਮਾ) ਦਾ ਪਰਿੋਗ ਸੈਕੰਿਰੀ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ “ਸੁਭਾਅ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ 
ਿਾਂ ਸਧਥਤੀ”61 ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ “ਸੰਿਮ ਦਾ ਆਤਮਾ” ਧ ਿੱ ਚ ਹ ੈ
( ੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:7)। ਭਾ ੇਂ  ਿੱ ਿੇ “ਐੱਸ” ਿਾਂ ਛੋਟੇ “ਐੱਸ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ: ਿਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ!62 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:7 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ: “ਸ ੋਤੂੰ  ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਅਿਕਾਰੀ  ੀ ਹੈਂ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਧ ਚਲੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਨਾਲੋਂ  ਬੇਹਤਰ 



29 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਿਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਧ ਚਲਾ, ਿਰ ਨਾਲ ਦਿੱਬ ੇਰਧਹਣ ਅਤ ੇਆਤਮ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਧ ਚਲਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਧਪਤਾ ਦ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖਣ 
ਧ ਚਲਾ ਫਰਕ ਹੈ।63 ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ 
ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਰ ਸੀ; ਪਰ ਪਲੌੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਗਲੁਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ ਿੋ ਿਰ  ਿੱ ਲ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਿਾਇ ਸਾਨੰੂ “ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦ ੇ ਾਂਗ 
ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ”! ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇਿ ੇ
ਿਾਣ ਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਾਂ ਿੋ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ!  

ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, “ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਹ ੇ
ਅਿੱ ਬਾ! ਹੇ ਧਪਤਾ!’” “ਹੇ ਧਪਤਾ” ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ πατήρ (ਪਾਤੇਰ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਧਪਤਾ ਦੇ 
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। “ਅਿੱਬਾ” ਇਿੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਧਪਤਾ” 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ “ਪਾਪਾ” ਿਾਂ “ਿੈਿੀ” ਦ ੇਸਮਾਨ ਬਿੱ ਚੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ “ਧਪਤਾ” 
ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਿਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੂਿ ਸੰਬੰਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਿਸ ੂ ਨੇ 
ਕੀਤਾ।ਗਥਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਰੋਇਆ, “ਅਿੱਬਾ, ਹ ੇਧਪਤਾ, ਤੈਥੋਂ ਸਿੱ ਭ ੋਕੁਝ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਹਟਾ ਧਦਹ ਤਾਂ  ੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ੇ ਧਿਹਿਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ 
ਧਿਹਿਾ ਤੂੰ  ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈਂ।” (ਮਰਕੁਸ 14:36)। 

ਧਕਰਸ ਬੁਲਾਰਿ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਭੀਿ ਭਰ ੇਬਿਾਰ ਦੇ ਧ ਚੋਂ ਲੰਘਦ ੇ ੇਲੇ ਅਤ ੇ
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਥ ਫੈਲਾ, ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਾਂ ਨੰੂ, “ਅਿੱਬਾ! ਅਿੱ ਬਾ!” ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ!64 ਅਧਿਹੀ ਪੁਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿੋਧਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ: “ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਥਿੱ ਕ 
ਧਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਲ ੋ!”; “ਪਾਪਾ, ਮੈਨੰੂ ਫਿ ਲ ,ੋ ਮੈਨੰੂ ਰਲੇੌ ਭਰੀ ਭੀਿ ਤੋਂ ਿਰ ਲਿੱ ਗ ਧਰਹਾ 
ਹੈ!”; “ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਾਪਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!” ਸ਼ਬਦ “ਅਿੱਬਾ” ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿ ੇ
ਧਪਤਾ/ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੁੰ ਦਰ ਪਰਗਟਾ ਾ ਹੈ। 

ਧਕਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਸਾਨੰੂ “ਲੇਪਾਲਕ65 ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ।” ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਆਤਧਮਕ ਿਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ (ਿੂਹੰਨਾ 3:3, 
5; 1 ਪਤਰਸ 1:22, 23;  ੇਖ ੋ1 ਿਹੰੂਨਾ 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18), ਪਰ ਪੌਲਸੁ ਨੇ 
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਧਦਿੱਤੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:5; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:5)। ਦੋ ਾਂ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦ ੇ ਇਕੋ ਚੀਜ਼: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਨੰੂ  ੇਖਣ ਦੇ ਦ ੋ 
 ਿੱ ਖਰੇ  ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੇ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰੇ ਪਧਹਲੂ ਤ ੇ 
ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। 

“ਗੋਦ ਲੈਣਾ” υἱοθεσία (ਧਹਊਆਈਓਥੇਧਸਆ ) ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹ,ੈ ਿੋ ਇਿੱਕ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ਧਿਹਿਾ υἱός (ਧਹਊਆਈਓਸ, “ਪੁਿੱ ਤਰ”) ਨੰੂ θέσις (ਥੇਧਸਸ, “ਇਿੱਕ ਸਥਾਪਨਾ”) ਦੇ ਨਾਲ 
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ਧਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪੁਿੱ ਤਰ (ਸੰਤਾਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 
ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਿਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਧਪਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।66 ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧ ਆਪਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਚਧਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,67 ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਿਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਆਮ ਸੀ। ਬੂਸ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਈਸ ੀ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰੋਮੀ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਗੋਦ ਧਲਆ ਹੋਇਆ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਧਪਤਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਿਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਚੁਧਣਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ  ਾਧਰਸ ਹੋ ੇ।”68 ਇਹ ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਸਰਫ ਇਕੋ “ਕੁਦਰਤੀ” ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਹਾਂ।69 ਸਾਿੇ ਲੇਪਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ 
ਰਧਹੰਦੇ ਅਤੇ ਧ  ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ NLT ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ “ਤੁਹਾਿਾ ਧ  ਹਾਰ . . . 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ  ਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਗੋਦ ਲਏ 
ਗਏ ਹਨ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)।  

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਧਚੰਤਨ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤੇਿਨਾ ਭਧਰਆ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਧਕ ੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਾਂ? ਪੌਲੁਸ ਸਬੂਤ ਦਣੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀਆ ਂ
ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ  ਰਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਿੱਲ ਮੁਧਿਆ: ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ70 
ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਧ ਦ ਾਨਾਂ ਦ ੇ
ਧ ਚਕਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੈ ਧਕ “ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ” ਿਾਂ “ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਲਈ”  ਰਧਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਪਿਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ 
“ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ” ਹੈ। “ਨਾਲ ਸਾਖੀ” συμμαρτυρέω (ਸਮਰਚਰਓ) ਤੋਂ ਹ,ੈ ਿੋ “ਸਾਖੀ” 
ਲਈ ਸ਼ਬਦ μαρτυρέω (ਮਾਰਧਚਧਰਓ), ਨੰੂ σύν (ਸਨ ) ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹੈ, ਿੋ “ਨਾਲ” ਲਈ 
ਸੰਬੰਿਕ ਹੈ। 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਦੋ ਿਾਂ ਧਤੰਨ ਗ ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ” ਇਿੱਕ ਤਿੱਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 18:16;  ੇਖ ੋ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 17:6; 19:15; ਿੂਹੰਨਾ 8:17)। ਪੋਲੁਸ ਨੇ, 
ਪਰਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਹਾ, ਧਕ ਦੋ ਗ ਾਹ: ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਆਤਮਾ, ਿੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹੋ। NCV ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਇਹ 
ਕਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ।” JB ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹ,ੈ “ਆਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸਾਿਾ ਆਤਮਾ ਸੰਿਕੁਤ ਗ ਾਹੀ ਧਦੰਦ ੇ
ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ।” 

ਕੁਝ ਲੇਖਕ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗ ਾਹੀ ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ “ਉਸ ਭਰੋਸ ੇਦੀ ਭਾ ਨਾ ਦੀ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧਦਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ੋਘਿੱਟ ਚਾਰ ਖਾਮੀਆ ਂਹਨ। ਪਧਹਲੀ, ਉਹ ਸਾਿੇ ਆਤਧਮਆ ਂ
ਲਈ ਗ ਾਹੀ ਹ ੋੇਗੀ, ਨਾ ਧਕ ਸਾਿੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ । ਦੂਸਰੀ, ਿਦਧਕ (ਧਿ ੇਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ) ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚਿਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਹ 
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ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰੂ ਭਰਸੋੇਿੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿੇਗ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕ  ੀ ਿੋ “ਭਾ ਨਾਤਮਕ-ਗ ਾਹੀ” ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਹ  ੀ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱਕ 
ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਹੀ “ਭਾ ਨਾ” ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਖੀ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ  ੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਇਹ 
ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਧਲਖਤ ਿਾਂ ਪਰਸੰਗ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ 
 ੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹੀ ਕੋਈ ਧ ਆਧਖਆ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ 
ਲਈ ਇਹ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧਲਖਤ ਦੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰ ਕ ਧ ਆਧਖਆ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਾਕਧਟਰਰਨ (ਧਸਿੱ ਧਖਆ) ਪਿੱ ਖ ਪਾਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। 

ਆਇਤ 16 ਨੰੂ ਅਗਲੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ ਹੈ” (ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ?) “ਧਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ‘ਅਿੱਬਾ! 
ਹੇ ਧਪਤਾ’, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ!” (8:15)। ਆਇਤ 15 ਅਤੇ 16 ਗਧਹਰੇ ਸੰਬੰਿ ਤੇ NEB ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਿੋ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਆਤਮਾ . . . ਸਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ‘ਅਿੱਬਾ! ਹ ੇ
ਧਪਤਾ’, ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! ‘ਅਿੱਬਾ! ਹੇ ਧਪਤਾ’, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ!” ਉਸ ਪੁਕਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗ ਾਹੀ ਧਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਿੁਿਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ” (8:15, 16; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖੋ RSV)। ਰੋਮੀਆਂ 
8:15, 16 ਦਾ ਅੰਤਰ-ਹ ਾਲਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6 ਹੈ: “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ਇਸ ੇ ਕਾਰਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਲ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਹਿਾ “ਅਿੱਬਾ,” ਅਰਥਾਤ 
“ਹੇ ਧਪਤਾ” ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ!” ਧਿਆਨ ਧਦਉ ਧਕ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿੋ 
“ਅਿੱਬਾ! ਹ ੇਧਪਤਾ” ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ! ਿਦਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:15 ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਪੁਕਾਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਸਾਿੀਆ ਂ
ਆਤਮਾ ਾਂ ਹਨ ਿੋ “ਅਿੱਬਾ! ਹੇ ਧਪਤਾ” ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਿੀਆ ਂ
ਆਤਮਾ ਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਾ ਅਿੱ ਬਾ ਹੈ, ਸਾਿਾ ਧਪਤਾ ਹੈ!” ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਧਪਤਾ ਹੈ!”  

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ? ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ  ਚਨ ਦੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ। ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਧਿਹਿੇ 
ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱ ਧਸਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:13) ਨਾਲ ਬੋਧਲਆ। ਨ ੇਂ 
ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਗ ਾਹੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣ 
ਗਏ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਗਏ 
ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ: “ਧਕਉਂ ਿੋ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਤੁਸਾਂ ਧਿੰਧਨਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਧਹਨ ਧਲਆ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)।  

ਕੋਈ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੀਨ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ‘ਆਤਮਾ ਦੀ 
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ਸਾਖੀ’ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:15  ੇਖੀਏ ਧਿਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ 
ਧਕ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ . . . ਸਾਨੰੂ ਸਾਖੀ ਧਦੰਦਾ ਹ”ੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਿਾਰੀ ਧਰਹਾ,  

 
. . . ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ,  

ਏਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਹ ਾਂਗਾ,  
ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਪਰਭੁ ਆਖਦਾ ਹੈ,-  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂਨ ਓਹਨਾਂ ਧਦਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਾਂਗਾ,  
ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਧਦਆਂ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਲਖਾਂਗਾ, 

ਉਹ [ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ] ਧਫਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ  
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:15-17; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਧਿਰਧਮਿਾਹ 31:33, 34 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ 
ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ ( ੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 1:21)। ਧਿਮ ਮੇਕਗੁਗਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਿਾਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਿੋ ਤਿਰਧਬਆਂ ਨੰੂ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰਧਬਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਅਿਾਰ ਅਤੇ ਬੁਧਨਆਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ  ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  

. . . ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ। 

ਆਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭ ਾਂ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰੀਏ ਨਾ ਧਕ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਭ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ।71 

ਮੋਢੀ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਮੋੀਆਂ 8:16 ਨੰੂ ਧਸਖਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ਦਾ ਧਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦੇ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਧਕ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, “ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਸੂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰਿੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ।” ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹ ਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। 
ਧਫਰ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਕਾਲਪਧਨਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਸਟੇਂਿ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਗ ਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਧਹੰਦੇ: “ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਆਤਮਾ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ!” ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਸਾਖੀ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ? ਇਸ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਅਿੱ ਗ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ ਠੰਿੀ ਹੈ।72 ਪੌਲਸੁ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
“ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ  ੇਖਣ ਨਾਲ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:7)-ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੋਿ ਸਕਦੇ 
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ਹਾਂ, “ਨਾ ਚਿੱ ਖਣ, ਸੁੰ ਘਣ, ਿਾਂ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।” ਧਫਰ  ੀ, ਇਿੱਕ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਪਆਰੇ ਹਾਂ। ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਗਿੱਲਾਂ ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਧਲਖੀਆਂ . . . , ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣੋ ਿੋ ਸਦੀਪਕ ਿੀ ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਧਲਆ ਹੈ” 
(1 ਿੂਹੰਨਾ 5:13; ਜ਼ੋਰਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਥੋਮਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਭਲਾ ਇਹ ਅਦਭੁਿੱ ਤ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਲਖਤੀ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਧਲਆ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ?”73  

ਆਇਤ 17. ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਅਤੇ ਿੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਕਾਰੀ। 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਿਕਾਰੀ”? ਧ ਚਾਰ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਧਥਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਕ 
ਧ ਰਾਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਫਾਦਾਰ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ 
“ਅਰਥਾਤ ਓਸ ਅ ਨਾਸੀ, ਧਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਮਲਾਉਣ  ਾਲੇ ਅਿਕਾਰ ਲਈ ਿੋ ਸੁਰਗ ਧ ਿੱ ਚ 
ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਿਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 1:4)। ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੱਲ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸ ਰਗਦੂਤਾਂ 
ਨੰੂ ਕਦੀ  ੀ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਧਗਆ” ਉਹ ਧਸਰਫ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਨ।ਉਹ ਨੇ 
ਅਚਰਿ ਮੰਧਨਆ, “ਆਪਣੇ ਅਿਕਾਰ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਘਿੱ ਟ ਧਕਉਂ ਹੈ?”74 

ਸ਼ਬਦ “ਅਿਕਾਰੀ” ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਬਲਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ।75 ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ “ਅਧਿਕਾਰ” ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ,  ਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਿਾਂ 
ਸੇ ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਧਗਆ ਪੈਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਚੀਿ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਦੂਸਰ ੇਦੀਆਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾ ਕੇ  ਾਰਸ ਨੰੂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ, ਸਾਿਾ ਅਨੰਤ ਅਧਿਕਾਰ  ੀ ਧਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਕਮਾਈ ਗਈ” ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
“ਧਦਿੱ ਤੀ” ਿਾ ੇਗੀ! ਅਦਭੁਤ ਦਿਾ! 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਤਰ-ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਧਹ ਕੇ ਹੀ 
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਧਕਹਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। 8:29 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ “ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੇਠਾ ਹੋ ੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਤਧਮਕ “ ਿੱ ਿੇ ਭਰਾ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।76 ਆਇਤ 
17 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਿੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ “ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਹਾਂ। “ਸਾਂਝੇ 
ਅਧਿਕਾਰੀ”ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ συγκληρονόμος (ਸਨਕਲੇਰੋਨੋਮੋਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ 
“ ਾਰਸ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ κληρονόμος (ਕਲੇਰੋਨੋਮੋਸ) ਨੰੂ “ਨਾਲ” ਦੇ ਸੰਬੰਿਕ σύν (ਸਨ) 
ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹੈ।  

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀਏ ਧਕ ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ 
ਧਪਆ ਸੀ, ਿਦਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਂਣੀ ਧ ਰਾਸਤ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸਦਾ 
ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ  ਿੱ ਿੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧ ਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਲਿਦੇ ਹੋਏ  ੇਧਖਆ ਹੈ, 
ਹਰ ਇਿੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੀ . . . ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਿਸੂ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਸਰਫ ਉਹੀ ਹ ੈਿੋ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰਸ ੇਦਾ 
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ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰੇਗਾ! ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ,” ਅਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ-ਅਤੇ ਇਸ 
ਅਦਭੁਤ ਧ ਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!  

ਉੱਥ,ੇ ਿਦਧਕ, ਇਸ ਸੁਿੋਗ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧ ਿਾਨ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 17 ਦਾ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਦੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ  ਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਿਆਏ ਿਾਈਏ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ  ਾਰਸ ਹ ੋਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ  ਾਲੇ  ੀ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬਰੂਸ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ “‘ਹੁਣ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਧਹਮਾ’ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨ ੇਂ 
ਨੇਮ ਦਾ ਥੀਮ ਧਰਹਾ ਹੈ”77 ( ੇਖੋ ਿੂਹੰਨਾ 15:20; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:12)। ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹ ੈ
ਧਕ ਤਾਿ ਪਧਹਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਸਲੀਬ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਰੂਰੀ 
ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 16:24, 25; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:10)। 

ਿੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਉਠਾਉਂਦ ੇਹਨ “ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਮਧਹਮਾ  ੀ ਪਾਉਣਗੇ।” ਥੋਮਸ 
ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੰੂ ਪਰਭ ੂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆ ਂਉਚਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।”78 ਇਿੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਧਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਪਾਇਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦ ੇਕੋਲ  ਾਪਸ ਧਗਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ-ਪਰ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਧਹੰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ “ਉਸ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਧਮਿੱ ਤ ਿੋ ਉਹ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ” ਉਸਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਨੰੂ 
ਸਧਹਣ ਦ ੇਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮਸੀਹ “ਤੇਿ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਧਲਆ ਧਗਆ” (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:16)। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਲ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਧਹਮਾ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਾਂਗੇ! ਰੋਮੀਆਂ 8:17 ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ “ਉਸਦੀ ਮਧਹਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿ ੇਮਧਹਮਾ ਪਾਉਣ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਤ 18 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ 
ਉਸ ਮਧਹਮਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਿੋ ਸਾਿੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਹੈ।” ਆਇਤ 30 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਿੱਗ ੇ
ਭਧ ਿੱ ਖ  ਿੱ ਲ  ੇਖਦ ੇਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਮਧਹਮਾ  ੀ ਦੇ ੇਗਾ” ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਨੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤਾਪੀ ਆਸ (8:18-25) 
18ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਧਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ ਵਿੱ ਲ 

ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ। 19ਅਤੇ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਵਿੱ ਿੀ ਚਾਹ ਨਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੂੰ  ਉਿੀਕਦੀ ਹੈ। 20ਧਕਉਂ ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਅਨਰਥ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ 
ਉਮੇਦ ਨਾਲ। 21ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਧਬਨਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ। 22ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ  ਈ ਸਾਰੀ 
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ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਹਾਹੁਕ ੇ ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਪੀੜਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
23ਅਤੇ ਧਨਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ  ੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਧਮਧਲਆ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਵਿੱ ਚ ਹਾਹੁਕੇ  ਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰੇ 
ਦੀ ਉਿੀਕ ਧਵਿੱ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 24ਉਮੇਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਉਮੇਦ ਧਿਹੜੀ ਵੇਖੀ 
ਗਈ ਉਹ ਉਮੇਦ ਨਾ ਰਹੀ ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹੜੀ ਵਸਤ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਕਾਹ ਨੂੂੰ  
ਕਰੇ? 25ਪਰ ਧਿਹੜੀ ਵਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਰਿੱ ਖੀਏ ਤਾਂ ਿੀਰਿ ਨਾਲ 
ਉਹ ਦੀ ਉਿੀਕ ਧਵਿੱ ਚ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।  

ਆਇਤ 18. ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤੇ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਅੰਤਰਧਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕੀਤਾ: ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ  ਿੱਲ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਹੀ ਹੀ ਗਿੱਲ ਆਖੀ ਸੀ: “ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾ ੇਂ ਸਾਿੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਦਨੋ ਧਦਨ ਨ ੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਸਾਿਾ ਹੈਲਾ ਧਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਧਿਹਿਾ ਧਛੰਨ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਿੱ ਤ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਿੱ ਤ 
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ  ਧਿਆਈ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:16, 17)। 
ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਝਿੱ ਧਲਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
11:23-29)! ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਖ ਸਨ ਪਰ ਉਸ “ਅਨੰਤ ਭਾਰੀ ਮਧਹਮਾ” 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੋ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ “ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੁਖ” ਸਨ। 

ਚਾਰਲਸ ਸਪਰਿਨ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:18 ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਗਣਾਤਮਕ ਧਚਿੱਤਰਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ: 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਿੇ  ਰਤਮਾਨ ਦੁਖਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਿਾਰਨ ਗਧਣਤ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਿੋਿ ਕੇ  ੇਧਖਆ ਧਕ ਕੁਿੱ ਲ ਿੋਿ ਕੀ ਸੀ। ਧਫਰ ਉਹ ਕਧਹਣ  ਾਲਾ 
ਸੀ ਧਕ ਮਧਹਮਾ ਦਾ ਕੁਲ ਿੋਿ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਧਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਸਰਫ 
ਇਹ ਹੀ ਧਕਹਾ, “ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ।” ਕੀ ਉਹ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਧਫਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾ ੇਂ ਸਾਿੇ ਦੁਖ ਸਾਿੀ 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਲਿੱ ਖ ੇਂ ਧਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇ 
ਿੋਗ ਹੰੁਦੇ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੈ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਈ  ੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਖ 
ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰ ਦ ਦੇ  ਾਂਗ ਅਤੈ ਮਧਹਮਾ ਇਿੱ ਕ ਅਸੀਮ ਸਾਗਰ ਦੇ  ਾਂਗ।79 

NASB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਉਹ ਮਧਹਮਾ ਿੋ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” KJV, NIV ਅਤੇ 
ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ” ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ “ਲਈ ” ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਧ ਿੱ ਚ” ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।  ਧਰਤਆ ਧਗਆ ਸੰਬੰਿਕ εἰς (ਇਸ) ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ “ਧ ਿੱ ਚ” 
ਹੈ। AB ਨੇ ਉਸ ਸਾਰ ੇਨੰੂ ਿੋਿ ਧਲਆ ਹਿੋੈਕਰ ਧਲਆ ਹੈ ਿੋ eis ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ ਅਤੇ “ਪਰਤਾਪ 
. . . ਸਾਿੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਤ ੇਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ!” 
(ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
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ਉਹ ਧਕਹਿੀ ਮਧਹਮਾ ਹ ੈਿੋ ਸਾਿੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਹੈ? ਸਾਿਾ ਹ ਾਲਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ  ਧਿਆਈ” ਬਾਰ ੇਬੋਲਦਾ ਹੈ (8:21) ਅਤੇ “ਸਾਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ” 
ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:23)। ਪਰਭੂ ਦੇ  ਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਪਰਤਾਪੀ ਸਰੀਰ ਧਦਿੱਤੇ ਿਾਣਗੇ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:43; 1 ਿੂਹੰਨਾ 3:2) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਧਦਿੱਤੀ ਿਾ ੇਗੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:23)। ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗ ੇਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਿਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਧਕ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਤਾਪ” ਧ ਿੱ ਚ ਿੋ ਕੁਝ 
 ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
(λογίζομαι, ਲੋਿੀਜ਼ੋਮਾਈ) ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹ”ੈ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕ 
ਨਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਜ਼ਾਧਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”80 

ਆਇਤ 18 ਨੰੂ ਛਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਗਟ” ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। 
ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀποκαλύπτω (ਅਪੋਕਾਲਪਟੋ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ 
ἀπό (ਅਪੋ, “ਤੋਂ”) ਅਤੇ καλύπτω (ਕਲੁਪਟੋ, “ਕ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ”) ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। 
ਅਪੋਕਾਲਪਟੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਖੋਲ ਦੇਣਾ।” ਿੇਕਰ ਸਾਿੀ ਮਧਹਮਾ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਲੁਕੀ” 
ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਇਹ ਅਣਦਖੇੀ ਹੈ-ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 
25 ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਰ ਧਿਹਿੀ  ਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ  ੇਖਦੇ ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਿੱ ਖੀਏ।” 

ਆਇਤ 19. ਧਿ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਿੀ ਮਧਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ 
ਅਧਿਹਾ ਕੀਤਾ ਿੋ ਆਸ਼ਾਧ ਪਰੀਤ ਸੀ: ਉਸ ਨੇ ਸਾਿੀ ਆਸ਼ਾ ਨੰੂ ਆਇਤ 19 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਪੂਰਨ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧਕਸੇ  ੀ ਹ ਾਲੇ ਤੋਂ 
ਉਲਟ ਹਨ। 

ਆਇਤ 19 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਅਤੇ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਵਿੱ ਿੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ 
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੂੰ  ਉਿੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਭਾ ੇਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਿਾਂ ਿੀਆ ਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ,”  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:14 ਤ ੇ
ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ)। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼” ਉਸ “ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਿੋ ਸਾਿੇ  ਿੱ ਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ 
 ਾਲਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਿ ੇਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਉਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:18)। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ  ਾਪਸ ਆ ੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਧਹਮਾ ਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਸਾਨੰੂ ਲੈ ਿਾ ੇਗਾ ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ  ੀ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ” ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ, 
ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ  ਾਪਸ ਆ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਅਤੇ ਧ ਰੋਿੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 
ਪ ੇਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈਧਕ ਧਕ ੇਂ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਧਰਣਾਮ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਗਰਾਧਫਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ  ਰਧਤਆ। 
“ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਿੀਕ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ” ἀποκαραδοκία (ਅਪੋਕਾਰਾਿੋਕੀਓ) ਤੋਂ 
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ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਿੂਨਾਨੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ ਧਤੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਿੋਗ ਹੈ: ἀπό (ਅਪੋ, 
“ਤੋਂ”), κάρα (ਕਾਰਾ, “ਧਸਰ”), ਅਤੇ δοκέω (ਿੋਕੀਓ, “ਉਿੀਕ ਕਰਨਾ, ਧਨਗਾਹ ਰਿੱ ਖਣਾ”)।81 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ “ਧਸਰ ਚੁਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਿੱਖਾਂ ਧਖਧਤਿ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ  ਿੱ ਲ 
ਧਟਕਾਉਣੀਆਂ ਧਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”82 ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰੋ ਿੋ ਧਟਕਧਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਪਟਰੀ  ਿੱ ਲ  ੇਖ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰੇਲਗਿੱਿੀ 
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਧਪਆਧਰਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਲਆ ਰਹੀ ਹੈ।83 “ਬਿੀ 
ਚਾਹ ਨਾਲ” ἀπεκδέχομαι (ਅਪੇਕਿੇਕੋਮਾਈ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ। ਇਹ “ਉਮੀਦ,” ਲਈ ਸ਼ਬਦ 
ἐκδέχομαι (ਏਕਿੇਚੋਮਾਈ),84 ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ἀπό (ਅਪੋ) ਦ ੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ।85 ਧਫਧਲਿੱ ਪਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧ ਆਧਖਆ 
ਇਹ ਹੈ “ਸਾਰੀ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ  ੇਖਣ ਲਈ 
ਅਿੱ ਿੀਆਂ ਚੁਿੱ ਕੀ ਖਿੀ ਹੈ।” ਿੋ ਮੇਰੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਅਿੱ ਿੀਆਂ ਚੁਿੱ ਕੀ ਇਿੱਕ ਧਖਿਕੀ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਧਟਕਧਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਝਾਕ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ 
ਿੀ ਨੰੂ ਘਰ ਆਉਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ  ੇਖ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ “ਇਹ ‘ਧਸਰਸ਼ਟੀ’ ਕੀ ਹ ੈਧਿਹਿੀ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? “ਉਹ ਸ਼ਬਦ” (κτίσις, 
ਕਟੀਧਸਸ)86 ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਧਸਰਸ਼ਟੀ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਿਾਂ 
ਿੋ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹ ੈਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।87 ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਬਣਾਇਆ ਧਗਆਹੈ-ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਕਹਿੀ ਚੀਿ ਸੀ? ਇਸ 
ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ।88 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਾ ਨਾ 
ਘਿੱ ਟ ਹੀ ਿਾਪਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ, ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਤ 23 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਸ “ਧਸਰਸ਼ਟੀ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਅਤੇ ਧਨਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ [ਧਸਰਫ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਾਉਂਦੀ], ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਧ ਿੱ ਚ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬਿੱ ਚੇ] . . . ਹਾਹਕੇੁ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਿੀਕ ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।” 

ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਧਸਰਸ਼ਟੀ” ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਇਹ ਸਬੂਤ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਕੁਿਰਮੀ ਲੋਕ  ੀ, ਿੀ ਨ ਤੋਂ ਪਾਰ 
ਧਕਸੇ ਬੇਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਦਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ 
ਸੰਸਾਰ ਇਿੱਕ ਬੇਹਤਰ ਕਿੱਲ ਲਈ “ਕਰਾਹ” ਧਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧ ਆਧਖਆ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 21 ਕਧਹੰਦੀ ਹ ੈਧਕ “ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਆਪ  ੀ ਧਬਨਾਸ ਦੀ 
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ।” ਇਹ 
ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕਥਨ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਿੋ ਬਚਾਏ 
ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਇਦ, “ਸਧਰਸ਼ਟੀ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ 
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ਬਾਕੀ “ਸੰਪੂਰਨ ਭੌਧਤਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।”89 ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਨੇ ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ: “ਪੌਲੁਸ ਦਾ ‘ਸਧਰਸ਼ਟੀ’ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਹੈ। ਪਰਸੰਗ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧ ਚਲਾ 
ਸਾਰਾ ਿੀ ਨ।”90 

ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਿੱਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਚਾਹ, ਉਿੀਕਦੀ, ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ, ਅਤੇ ਪੀਿਾਂ–ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ 
ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਧ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਧਕ ਧਕਸੇ  ਸਤੂ ਦੁਆਰਾ। ਿਦਧਕ, 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ, ਲਲਕਾਰਣ, ਿਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗਤੀਧ ਿੀਆ ਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 96:12; 98:8; ਿਸਾਿਾਹ 35:1; 55:12)। ਇਸ ਨੰੂ 
“ਮਨੁਿੱ ਖੀਕਰਣ” ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਿੱਕ  ਸਤੂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਧਿ ੇਂ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਧ ਅਕਤੀ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਧਨਰਿੀ   ਸਤੂਆਂ ਦੇ “ਚਾਹ ਕਰਨ” ਅਤੇ “ਉਿੀਕਣ” ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਿੇ-ਬਣੇ ਘਰ ਨੰੂ  ੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਅੰਧਤਮ ਧਨਰਮਾਣ ਦੀ “ਉਿੀਕ” ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਿੂਰੀ ਧਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਧਤਮ ਸਟਰੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅੰਧਸ਼ਕ ਖਰਿਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਿਾਣ ਲਈ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ” ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਸਧਰਸ਼ਟੀ” ਰਚੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਰਕੁਸ 16:15 ਅਤੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:23 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਸਰਫ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂ ਨੇ ਿ ਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ: 

ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਾਣੀ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:15; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:23), ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 1:20, 25; . . . 
ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:15)। ਇਿੱ ਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਕੁੰ ਿੀ ਇਹ ਤਿੱਥ ਹੈ ਧਕ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਧਿਹਿੀ 
ਧਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 
ਸਾਨੰੂ . . . ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ . . . ਬਾਹਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।91 

ਕਈ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਸੀ: NEB ਧ ਿੱ ਚ “ਧਸਰਿੀ ਗਈ”; NIRV ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਰਧਚਆ 
ਧਗਆ ਸੰਸਾਰ”; “ਰਧਚਆ ਧਗਆ ਸੰਸਾਰ” ਅਤੇ NCV ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 
ਹਰ ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼।” ਅਸੀਂ 2 ਪਤਰਸ 3:7 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1 ਤੋਂ  ਾਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਧਿਹਿੇ ਹੁਣ ਹਨ” ਿਾਂ “ਪਧਹਲਾ ਅਕਾਸ਼ 
ਅਤੇ ਪਧਹਲੀ ਿਰਤੀ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ “ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ” ਧ ਿੱਚ  ੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ( ੇਖ ੋ2 ਪਤਰਸ 3:13; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1)। ਸਾਿੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦ ੇਧ ਸ਼ ੇ
ਧ ਿੱ ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਇਿੱਕ ਗਿੱਲ ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ (ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਬਿਾਇ) ਰਧਚਆ ਧਗਆ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਿੋ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਿੀਕ ਅਤੇ ਚਾਹ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਸਧਰਸ਼ਟੀ 
ਧਕਉਂ  ਿੱ ਿੀ ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਿ ਾਬ ਦੋਹਰਾ ਹ:ੈ 
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ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਭਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ; ਧਕਉਂਧਕ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਅਤੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਗਧਹਰਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ।ਿਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਧਸਰਫ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਰਧਚਆ ਧਗਆ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੰੂ ਧਕਹਾ 
ਧਗਆ ਸੀ, “ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਦਨ ਉਸ ਤੋਂ 
ਦੁਖ ਨਾਲ ਖਾ ੇਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਿੇ ਅਰ ਕਧਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾ ੇਗੀ ਅਤ ੇਤੂੰ  ਪਲੈੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪਿੱਤ 
ਖਾ ੇਂਗਾ” (ਉਤਪਤ 3:17, 18)।  

ਪਾਪ ਧਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਬਰੁਾ ਧਕ ਸਾਰ ੇਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!ਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੇ  ੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਕਰੂਪਤਾ  ੀ 
ਹੈ-ਿੋ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਹਨ। ਧਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਨੰੂ ਅਦਨ ਦ ੇਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਬਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਲੈਰੀ ਿੀਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ 
“ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਉਧਚਤ ਰੀਧਤ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਧਰਹਾ ਹੈ” ਿਦਧਕ “ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਪਧਰਣਾਮ ਸ ਰੂਪ ਦੁਿੱ ਖ 
ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ”92 – ਿੋ, ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਪਧਰਣਾਮ  ਿੋਂ ਹੈ।  

ਆਇਤਾਂ 20, 21. ਰਚੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਲਈ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਿਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ 
ਿਾਰੀ ਧਰਹਾ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।93 “ਅਨਰਥ” ματαιότης 
(ਮੈਟਾਆਈਓਟਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।” ਮੈਟਾਆਈਓਟਸ”ਧਕਸੇ  ੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ . . . “ਉਪਿੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਂ ਪਰਭਾ  ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।”94 ਇਹ 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:2 ਦੇ ਿੂਨਾਨੀ ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: “ਉਪਦੇਸ਼ਕ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਧ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧ ਅਰਥ, ਧ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧ ਅਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਧ ਅਰਥਹੈ!’” NIV 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:2 ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ‘ਧ ਅਰਥਾਂ ਦਾ 
ਧ ਅਰਥ, ਧ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧ ਅਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਧ ਅਰਥ ਹੈ!’” ਸ਼ਬਦ ਮੈਟਾਆਈਓਟਸ ਸੰਕੇਤ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
JB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।” 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਇਹ ਰਚੀ ਗਈ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਫੈਸਧਲਆਂ ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀਕਰਣ ਨੰੂ  ਰਤਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਧੋਲਆ, ਆਪਣੀ 
ਇਿੱ ਧਛਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਿੇਕਰ ਿਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ 
ਇਿੱਛਾ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਚੁਧਣਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਧਿਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਧਰਣਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਧਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੰਗ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਉਮੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਮੇਦ ਕਈ  ਾਰ ਦਰਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ। ਧਕਸ ਦੀ “ਉਮੇਦ ਧ ਿੱ ਚ”? “ਉਮੇਦ ਧ ਿੱ ਚ” ਿੋ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਧਬਨਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ 
ਛੁਿੱ ਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
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ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ  ਧਿਆਈ” ਆਇਤ 17 ਅਤੇ 18 ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਿੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 
“ ਧਿਆਏ ਿਾਣ” ਅਤ ੇ“ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲੋਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, “ਸਾਿੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰੇ ਤੇ” ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਿੀ ਉੱਠਣ 
ਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮਧਹਮਾ ਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:43), 
ਪਧਹਲੀ  ਾਰ, ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾ ਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ।” ਸਾਿੀ ਇਹ ਉਮੇਦ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਮੇਦ 
ਨਾਲ ਬੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਕ ਇਹ “ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਆਪ  ੀ ਧਬਨਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ” ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ 
ਸਕੇ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਸਰਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ (ਉਤਪਤ 3:16-19); ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਸਰਾਪ 
ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ( ੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:3)। 

ਧਕਸੇ ਧਦਨ ਮਸੀਹ  ਾਪਸ ਆ ਿਾ ੇਗਾ (1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16, 17)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ  ਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਧਕ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ:  

. . . ਸਿੱ ਭੇ ਧਛੰਨ ਭਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਖ ਦੀ ਝਮਕ ਧ ਿੱ ਚ ਛੇਕਿਲੀ ਤੁਰਹੀ ਫੂਕਧਦਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ 
ਹੋਰ ਿਾ ਾਂਗੇ। ਤੁਰਹੀ ਫੂਕੀ ਿਾ ੇਗੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਿਾ ਾਂਗੇ। ਤੁਰਹੀ ਫੂਕੀ ਿਾ ੇਗੀ 
ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਧ ਨਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਿਾ ਾਂਗੇ। ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਿਰੂਰ ਹੈ ਧਕ ਨਾਸ ਾਨ ਅਧ ਨਾਸ ਨੰੂ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੰੂ 
ਉਦਾਲੇ ਪਾ ੇ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:51-53)। 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨ ਾਸ ਕਰਾਂਗ ੇ 
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:44)। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ 
ਸਾਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੌਧਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੋਣਗੇ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:35-38);96 ਪਰ ਸਾਿੇ 
ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ ਅਧ ਨਾਸ਼ੀ, ਮਧਹਮਾ ਾਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:42-
44)। ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਰਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਧਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ੇਗੀ। ਧਿਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ “ਪੁਰਾਣ”ੇ ਭੌਧਤਕ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ “ਟਲ ਿਾਣਗੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 24:35)। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਇਹ “ਿਲ ਬਲ ਿਾ ੇਗੀ” (2 ਪਤਰਸ 3:10;  ੇਖ ੋ3:7)-ਪਰ (ਿੇ ਮੈਂ ਇਸ 
ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ) “ਸੁਆਹ ਤੋਂ” “ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਗੀ 
(2 ਪਤਰਸ 3:13; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1), ਇਿੱਕ ਆਤਧਮਕ ਸ ਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ, 
ਧਕਸੇ ਅਧਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, “ਪੁਰਾਣੇ” ਭੌਧਤਕ ਅਕਾਸ਼ 
ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਅਤੇ “ਨ ੇਂ” ਆਤਧਮਕ ਸ ਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਸਾਨੰੂ ਧਸਰਫ ਇੰਨਾ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈਧਕ, ਧਿ ੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭਧੈਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਿੀਉਂਣ 
ਲਈ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਉਹ ਆਤਧਮਕ 
ਸਰੀਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਧਨ ਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ( ੇਖ ੋਿੂਹੰਨਾ 14:2, 3; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 21; 22)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ 
ਧਕ ਇਿੱਕ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ ਧਕਹੋ ਧਿਹਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਧਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਆਤਧਮਕ ਧਨ ਾਸ ਧਕਹੋ ਧਿਹਾ ਹੋ ੇਗਾ? ਸਾਿ ੇਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਕਾਫੀ 
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ਹੈ ਧਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਧਿਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ( ੇਖ ੋ
ਮਿੱ ਤੀ 6:9; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1, 22, 23; 22:1, 3)- ਇਿੱਕ “ਸਥਾਨ” ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ ਨੰੂ 
“ਸ ਰਗ” ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ ( ੇਖ ੋਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:20, 21; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:5; 1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16, 
17; 1 ਪਤਰਸ 1:3, 4)।97 

ਆਇਤ 22. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭ  ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਧਨਰਾਸ਼ਾ  ਿੱ ਲ  ਾਪਸ ਚਿੱਲੀਏ। ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਧਹਮਾ ਾਨ ਧਦਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਬਦਲ ਿਾ ਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ (ਫਲਸ ਰਪੂ) ਰਧਚਆ ਧਗਆ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਧਦਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ,  ਈ ਸਾਰੀ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ . . . ਹਾਹੁਕੇ  ਰਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ” ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਸਭ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ 
ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ . . . ਰਲ ਕੇ” συστενάζω (ਸਸਟੇਨਾਜ਼ੋ) 
ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇਿੱਕ ਿੂਨਾਨੀ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ στενάζω (ਸਟੇਨਾਜ਼ੋ, 
“ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ”) ਅਤੇ σύν (ਸਨ, “ਨਾਲ”) ਸ਼ਾਧਮਲ ਹਨ।98 ਪੌਲੁਸ ਗਿੱਲ ਕਧਹਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਤਰੀਕਾ  ਰਤ ਧਰਹਾ ਸੀ; ਪਰ ਿਰਤੀ ਦੇ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ” ਦਾ  ਰਣਨ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਭੁਚਾਲ 
ਦੀ ਗਿਗਿਾਹਟ, ਇਿੱਕ ਭ ੰਿਰ ਿਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਦਹਾਿ, ਿੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱ ਗ ਦੀ ਚਰਚਰਾਹਟ, ਅਤੇ 
ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਲਧਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਗਿਾਹਟ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਧਕਹਾ ਇਹ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਤਕ 
ਧਨਰੰਤਰ ਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿਾ “ਹੁਣ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਲਸੁ ਦਾ ਹੁਣ  ੀ ਹੈ; ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ 
ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਧਦਨ ਤਿੱਕ ਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਦੇ ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਿਰਤੀ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਪੀਿਾਂ ਧ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ  ੀ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
“ਸਾਰੀ ਸਧਰਸ਼ਟੀ” “ਰਲ ਕੇ” ਹਣੁ ਤੀਕ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਪੀੜਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ। “ਉਹ ਨੰੂ ਪੀਿਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ” ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਹੀ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ: 
συνωδίνω (ਸੁਨੋਧਦਨੋ) ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ὠδίνω (ਓਦੀਨੋ, “ਗਰਭ ਦੀਆਂ ਪੀਿਾਂ ਝਿੱਲਣੀਆਂ”99) 
ਪਧਹਲਾਂ σύν (ਸਨ, “ਨਾਲ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ।ਇਹ ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ 
ਪੀਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੀਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।100 ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀਿ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ   ਿੱ ਿ ਕੇ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 
ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਿਰੂਰ ਬਹੁਤ ਧਭਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧ ਅਰਥ ਦਰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੈ; ਇਹ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼  ਿੱਲ  ਿੱ ਿ ਧਰਹਾ ਹੈ: ਨ ਾਂ ਿੀ ਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਚਿੱ ਤਰ ਧ ਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਸ਼ 
ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਕਰਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਪੀਿ ਅਿੱਗੇ ਇਿੱਕ ਬੇਹਤਰ ਧਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਧਦੰਦੇ ਹਨ: ਨ ੇਂ 
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਧਦਨ। 

ਆਇਤ 23. ਪੌਲਸੁ ਰਚੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀਆਂ  ਿੱ ਲ ਮੁਧਿਆ: ਅਤੇ ਧਨਰੀ ਉਹ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ [ਧਸਰਫ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ], ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ  ੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਫਲ ਧਮਧਲਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਵਿੱ ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਮਹਾਨ ਆਤਧਮਕ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਪਧਹਲੇ ਫਲ” “ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਪੂਲੇ ਦੇ ਭੇਟ 
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ਚਿਾਉਣ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ . . . , ਇਹ ਿੰਨ ਾਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਕਥਨ ਹੈ”101 ( ੇਖੋ ਕੂਚ 23:19; ਲੇ ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23:10, 11)। “ਪਧਹਲੇ ਪਿੱ ਕੇ ਪੂਲੇ ਨੰੂ 
ਧਹਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਇਿੱਥੇ ਹੋਰ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਅਿੇ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!”102 NCV ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਾਇਦੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਗ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਹੈ।”103 

ਧਫਰ  ੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਵਿੱ ਚ ਹਾਹੁਕੇ  ਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈਿੋ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ [ਭੌਧਤਕ ਸਰੀਰ] 
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ  ਸੇਰੇ ਨੰੂ ਧਿਹਿਾ ਸੁਰਗੋਂ ਹ ੈ
[ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ] ਉਦਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:2)। ਧਿੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੈਂ ਿੀ ਾਂਗਾ, 
ਉੱਨਾ ਗਧਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੰੂ ਿੋ ਇਸ ਧਦਨੋ ਧਦਨ ਧ ਗਿਦੇ ਸਰੀਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਾਹੁਣ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗਾ; ਇਹ ਇਿੱਕ ਟੁਿੱ ਟ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ  ਾਂਗ ਹੈ! 

ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨ ੀਂ 
ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੇ ਹਹੁਕੇ  ਰਦ ੇਹਾਂ। “ਹਹੁਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ” ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ 
ਹੈਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 19 ਧ ਿੱਚ: ਸਧਰਸ਼ਟੀ “ ਿੱ ਿੀ ਚਾਹ ਨਾਲ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੰੂ ਉਿੀਕਦੀ ਹੈ! 

ਸਾਿਾ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਿੀ ਆਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ  ੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦ ੇਪਧਹਲੇ ਫਲ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ “ਪਧਹਲੇ ਫਲਾਂ” ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਧਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀ 
ਆਤਧਮਕ ਫਸਲ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਚਾਹ ੰਦ ਹਾਂ। (ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਕੇਕ ਦਾ ਥੋਿਾ ਧਿਹਾ ਸ ਾਦ ਚਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ  ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੋੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਿਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਕ ਦਾ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿਾ ਟੁਕਿਾ ਧਮਲੇਗਾ।) 

ਅਸੀਂ “ ਿੱ ਿੀ ਚਾਹ ਨਾਲ” ਧਕਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੋਦ 
ਲਏ ਿਾਣ ਦਾ। ਪਧਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਥੋਿਾ ਅਿੀਬ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਧਲਖਤ ਨੇ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ “ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ” 
(8:15; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਕਉਂ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਹੋਣ . . . ਉਿੀਕ ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ”? ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱਕ ਧਬੰਦੂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਭੁ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਆ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਬੰਿ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਧ ਆਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 7:4; ਅਫਸੀਆ ਂ5:22-33); ਪਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੈਧਟੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦਾ ਉਲੇਖ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਿੱਕ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:2)। 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਏ ਿਾਣ ਦੇ ਧ ਸ਼ ੇਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ 
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ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਇਿੱਕ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਾਇਨੇ ਧ ਿੱ ਚ ਗੋਦ ਲਏ ਿਾਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਅਿੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸੰਗ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ  ੀ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਧਕਧਰਆ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿੀ 
ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੀ ਗਦੋ ਲਏ ਿਾਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇਗੀ 
ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰੇ104 ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। CJB ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਸੀਂ 
ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਧਕ, ਸਾਿੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹੀਆਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਿਾਣ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਧਕ ਦੇਹੀ ਦਾ 
ਧਨਸਤਾਰਾ (ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਚਰਮ ਧਬੰਦ ੂਹੈ। ਸਾਿ ੇਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਚਾਹਤ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ 
ਦਾ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੌਧਤਕ ਸਰੀਰ 
ਤੇ  ੀ ਮੌਤ ਅਤ ੇਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:22; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਅਦਭੁਤ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਧਫਰ  ੀ, ਿਦੋਂ 
ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੁਖ ਅਤੇ ਪਰਤਾਧ ਆਂ ਧ ਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ( ਖੇ ੋ
1 ਿੂਹੰਨਾ 2:16), ਹੁਣ ਤਕ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਦੇ ਿਗੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ( ੇਖ ੋ
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:50), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਹੋ ੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਧਣਆ ਂਸਰੀਰਾਂ ਦੇ “ਧਨਸਤਾਰੇ” 
ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! 

ਆਇਤ 24. ਿਦੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਧਦਨ “ਅਜ਼ਾਦ” ਹੋ ਿਾਣ ਦੀ “ਉਮੀਦ ਧ ਿੱ ਚ” ਸੀ (8:20, 21)। ਅਸੀਂ,  ੀ, ਆਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕਾਇਮ ਹਾਂ: ਉਮੇਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। NASB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਉਮੇਦ ਨਾਲ,” ਿਦਧਕ ਕੁਝ 
ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ” ਹ ੈ(KJV; ਮੈਕਕੋਰਿ;  ੇਖੋ ਧਫਧਲਿੱ ਪਸ)। ਉਮੀਦ ਦੇ ਲਈ 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐλπίς (ਐਲਧਪਸ) ਹ।ੈ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਆਇਤ 24 ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। “ਉਮੀਦ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਸੰਬੰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਸੰਬੰਿਕ ਦਾ ਿੋਧਿਆ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਿਕ “ਧ ਿੱ ਚ,” ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਿਦਧਕ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਿਕ “ਦੁਆਰਾ” ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਿਕ ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੋ ੇ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਮੀਦ ਸਾਨੰੂ ਬਲ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧ ਲੀਅਮ 
ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਚਮਕਦੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਧਿਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”105 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਇਤ 24 ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਬੰਿਕ “ਦੁਆਰਾ” ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 
ਤੇ ਇਤਰਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਤੇ ਹੋਰ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ” (3:28; 5:1)। ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ  ੀ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਉਹ ਅਲਗ ਗੁਣ 
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ਹਨ, ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਗਧਹਰਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ 
“ਧ ਸ਼ ਾਸ” ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਧਨਹਚਾ ਆਸ ਕੀਧਤਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਧਿਿੱਠ  ਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:1; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। ਧਬਨਾਂ ਆਸ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਆਤਮਾ ਬਚਾਉਣ  ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਿੇ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਧਕਆ ਧਕ “ਉਮੇਦ” ਕੀ 
ਹੈ: ਉਮੇਦ ਧਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉਹ ਉਮੇਦ ਨਾ ਰਹੀ ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹੜੀ ਵਸਤ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਕਾਹ ਨੂੂੰ  ਕਰੇ? ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪਿਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ “ਧਿਹਿੀ  ਸਤ ਕੋਈ  ੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਕਾਹ ਨੰੂ ਕਰੇ?” ਅਤੇ ਉੱਤਰ, “ਮੈਂ। ਮੈਂ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ  ੇਖਦਾ ਹਾਂ ਧਿਸ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹ ੈਧਕ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਹੋ ਾਂਗਾ।” ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਉਂ ਸ਼ਬਦ “ ੇਧਖਆ” “ ੇਖਦਾ ਹੈ” (ਦੋ ੇਂ 
ਸ਼ਬਦ βλέπω, ਬਲੇਪੋ) ਤੋਂ ਹਨ, ਸਾਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਧਕਸ ੇ
ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਅਿੱ ਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
 ੇਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:18): ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਧਨਸਤਾਰਾ। 
ਿਦੋਂ ਆਧਖਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੰੂ “ ੇਖਾਂਗੇ,” ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹ ੋਗੇੀ। ਆਇਤ 24 
ਧ ਿੱ ਚ, “ ੇਖਦਾ ਹੈ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਚੋਣ ਨਾਲ ਮਦਦ 
ਧਮਲੇਗੀ “ਹੈ ਿਾਂ ਆਧਖਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” NIV ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, “ਕੌਣ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ 
ਦੀ ਉਮੇਦ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਧਿਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ?” ਧਫਧਲਪਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
“ਉਮੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਧਕਸੇ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਹਿੀ 
ਸਾਨੰੂ ਅਿੇ ਤਕ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 25. ਿਦਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਅਿੇ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਿੀ ਇਿੱਕ ਉਮਦੇ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਬਲ ਧਦੰਦੀ ਹੈ: ਪਰ ਧਿਹੜੀ ਵਸਤ ਅਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ [ਿੋ ਅਿੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ], ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਰਿੱ ਖੀਏ ਤਾਂ ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ 
ਉਿੀਕ ਧਵਿੱ ਚ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਉਮੇਦ” ਨੰੂ “ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ” ਦੇ 
ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਮਦਦ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੌਲੁਸ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਸਚਮੁਿੱ ਚ, ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਸ ਰਿੱਖੀਏ ਿੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਸਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਧਦਰਿਤਾ ਨਾਲ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾ ੇਗੀ।” 
ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਇਿੱਕ  ਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨਹਚਾ ਇਸ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਦਰਿਤਾ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰਕਰਦੀ ਹੈ।106 

“ਧਦਰਿਤਾ” ਦੇ ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὑπομονή (ਹੁਪੋਮੋਨੇ) ਿੋ ਧਦਰਿਤਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਦਾ, 
ਸਧਹਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ, ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ਿਾ ੇ ਧਬਨਾਂ ਛਿੱਿੇ ਫਿੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈ( ੇਖ ੋ
5:3 ਤ ੇਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ)। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਲੋਿ ਹ ੈ“ਉਸ ਦੌਿ ਧ ਿੱ ਚ 
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ਿੋ ਸਾਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਿੀਏ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:1)। ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਧਕ “ਪਰ ਧਿਹਿਾ ਅੰਤ ਤੋਿੀ ਸਹੇਗਾ ਸਈੋ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ” (ਮਿੱ ਤੀ 10:22)। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਦਰਿ ਬਣੇ ਰਧਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਤਆਚਾਰ 
ਦੇ ਕਾਰਨ- ਧਿ ੇਂ ਅਿੱ ਿ  ੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ, 
ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤਾਧ ਆਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਸ ੂਦਾ ਧਤਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਤਾ ਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆ ਂ8:25 ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਦਰਿ ਬਣੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ  ੀ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਦਰਿ ਬਣੇ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਦਰਿ ਰਹੀਏ-ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਿੁਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਦਦ (8:26, 27) 
26ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦ ੇਪਰ 
ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਿੱ ਥ ਹਾਹੁਕ ੇ ਰ ਕੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27ਅਤੇ ਧਹਰਧਦਆਂ 
ਦਾ ਿਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ  ਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇਿੱ ਧਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 26. ਇਹ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਿੀ ਦਰੁਬਲਤਾਈ 
ਧਵਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਤਰਹਾਂ” ਅਤੇ “ ੀ” ਪਧਹਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਧਕਸੇ ਗਿੱਲ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧਦਆਂ ਧਬਆਨਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਲਈ, ਆਇਤ 26 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ“ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਿ ਕੇ ਗ ਾਹੀ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਧਕ [8:16], ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
 ੀ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ, ਹ ਾਲਾ ਪਰਭਾ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਅਰਥਾਂ, ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਹੈ, “ਧਿ ੇਂ ਆਸ ਧਦਰਿਤਾ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ [8:24, 25], ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਪਰਸੰਗ ਦੇ ਸਟੀਕ ਧ ਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੱਤ ਪਰੂਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧਿੰਨਾ ਇਹ ਧਦਲਚਸਪ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੈ: 
“ਆਤਮਾ . . . ਸਾਿੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ!” ਪਿਨਾਂ  “ਸਾਿੀ” ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਬਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਤ” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਕਹਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ  ੀ ਦੁਰਬਲਤਾ: ਸਰੀਰਕ, ਭਾ ਨਾਤਮਕ, ਿਾਂ ਆਤਧਮਕ। ਮੂ ਨੇ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ “ਦੁਰਬਲਤਾ ਾਂ” “ਸਾਿੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆ ਂਹਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀਆਂ 
ਹਨ।”107 ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਕਮਜ਼ੋਰ” ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਧਝਿਕਦੇ ਹਨ- 
ਪਰ ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆ ਂਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ: 
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ਸਧਥਰ, ਸਖਤ, ਅਤੇ ਕਈ  ਾਰ  ਿੱ ਿੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਿਾਣਨਾ 
ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ? “ਆਤਮਾ . . . ਸਾਿੀਆ ਂ
ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ συναντιλαμβάνομαι (ਸਨਐਟਂਲੈਂਬਾਨੋਮਾਈ)108 ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
“ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਉਹ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਰ ਧਸਧਖਆਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਤੰਨ 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿੋਿਦਾ ਹੈ: σύν (ਸਨ, “ਨਾਲ”), ἀντί (ਐਟਂੀ, ਧ ਰੋਿੀ, “ਧਖਲਾਫ, ਉਲਟ ੇ
ਪਾਸੇ”), ਅਤ ੇλαμβάνω (ਲੈਂਬਾਨੋ, “ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਾਪਤ”)। ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਆਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਪੁਸਤਕਧ ਿੱ ਚ, ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ “ਹੈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਨਾਲ [ਸਨ ] ਸਾਿੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਹਿੱ ਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹ ੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ  ਿੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ [ਐਟਂੀ ] ਆਪਣੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇ ਦਾ ਬੋਝ 
ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਕਿੀ ਦੇ ਲਿੱ ਠੇ ਨੰੂ ਦੋ ਾਂ ਧਸਧਰਆਂ ਤੋਂ ਫਿ ਕੇ ਲਈ ਿਾ ਰਹ ੇ
ਹੋਣ।”109 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਧਬਆਨ ਨੰੂ 
ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਦੀ ਸੀ: 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਮੈਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਮੇਰੀ ਧਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਧਨਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਧਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਿੱ ਤ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ 
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਧਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ . . . 
ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ; ਧਕਉਂਧਕ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਧਨਰਬਲ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥੀ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ  
(2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:9, 10)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਧਸਖ ਧਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਆਤਮਾ . . . ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਸਾਿੇ ਸਾਧਰਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 
ਦੁਰਬਲਤਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਧਕ 
ਉਸ ਖਾਸ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਗਧਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਧਕਹਿੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਧਿਸ ਉਤੇ 
ਫਤਧਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਧਕ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਿੱਕ ਨੈਧਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ 
ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋ ੇ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਾਣ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਇਿੱ ਕ ਕਮੀ- ਸਾਿੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਿੀ ਨ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ: ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸ 
ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਾਰਥਨਾ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੀ ਿੀ ਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸਾਿਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਿੀ ਨ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਇਸ 
ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਲੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਿੇਕਰ ਉਹ ਿੀ ਨ ਰੇਖਾ ਟੁਿੱ ਟ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਧਹ ਕੇ ਸਾਿੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਿੀ ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ “ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਧਕਸ  ਸਤ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। KJV ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਧਕਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। “ਧਕ ੇਂ” ਅਤੇ “ਕੀ” ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਪਰਸ਼ਨ 
 ਾਚਕ ਪਿਨਾਂ τίς (ਧਟਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।ਧਟਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਅਕਸਰ “ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,” ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕੌਣ,” “ਧਕਹਿਾ ( ਾਲਾ),” “ਧਕਉਂ” ਿਾਂ “ਧਕ ੇਂ”  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।110 
ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਨੁ ਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਰੀਧਤ ਦੇ ਨਾਲ “ਧਕਉਂ” ਅਤੇ “ਧਕ ੇਂ” 
ਧ ਚਕਾਰ  ੰਿੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਕਉਂਧਕ ਧਟਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਸਾਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, AB ਧ ਿੱ ਚ 
ਦੋ ੇਂ ਧ ਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਹੀ ਧਕ ੇਂ ਉਧਚਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੀਏ”। 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ੇਂ ਸਾਿੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਿੱ ਥ ਹਾਹੁਕੇ  ਰ ਕੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ὑπερεντυγχάνω 
(ਧਹਉਪਰਐਨਟੁਨਚਾਨੋ) ਤੋਂ ਹੈ; ਇਹ ਧਹਉਪਰ, “ ਲੋਂ ” ਅਤ ੇἐντυγχάνω (ਐਨਟੁਨਚਾਨੋ, 
“ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ”) ਦਾ ਇਿੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਿੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਫ਼ਾਰਸ਼” ਧਕਸੇ ਦੂਸਰ ੇ
ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਥੋਿੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, 
ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਮਸੀਹ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (8:34; 
 ੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25)। ਆਇਤ 26 ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਕਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਖਾਸ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤਰ ਾਸੀ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ 
1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:5 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈਧਕ ਇਕੋ ਧ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਧਿਸੂ ਹੈ।” ਇਕੋ ਧ ਚੋਲਾ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਨ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤੇਰਿੱ ਬੀ। ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ  ੀ ਦੂਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ” ਪਰਾਰਥਨਾ ਾਂ ਚਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ( ੇਖ ੋ
15:30; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:1, 2)। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਧਹਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਧ ਰੋਿ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕ ਧਿਸੂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋ ੇਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ 
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਧਦਲ 
ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ 
ਇਹ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਧਿਸ ੂਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਧਕਹਾ 
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ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਲਈ “ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ” ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ” 
ਸ਼ਬਦ άλαλήτος (ਆਲਾਲੇਟੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ (λαλέω, ਲਾਲੇਓ) ਨੰੂ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ” ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ (α, ਆ) ਦਾ ਖੰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾਲੇਟੋਸ 
ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਧ ਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।111 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਕੋਲ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹ ੋ
ਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਧਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾਲੇਟੋਸ 
ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ” ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਇਤ 26 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਧਕ ਕੌਣ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਧਲਖਤ ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਕ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਧਿ ੇਂ 
ਸਧਰਸ਼ਟੀ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ” (8:22) ਅਤੇ ਅਸੀਂ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ” (8:23), ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ।”112 ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਧਹਣਾ 
ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 26 ਦਾ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ” ਆਇਤ 23 ਦੇ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ” ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਧਕ ਇਹ ਸਾਿਾ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (8:26) ਆਇਤ ਇਸ ਗਿੱਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਧਕ ਆਤਮਾ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਧਕ ਆਇਤ (8:23) ਇਸ ਗਿੱਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਧਕ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਧਰਸ਼ਮਾਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ “ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ” ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
“ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ” ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗਧਲਆਂ, ਜ਼ਬੁਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿੀਭਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਅਧਿਹੇ 
ਸ਼ਬਦ ਧਨੱਕਲਦ ੇਹਨ ਿੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਕਹਾਉਣ  ਾਲਾ ਇਹ ਪਰਗਟਾ ਾ “ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣ” ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਹੈ।113 
ਇਹ “ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ”  ਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਦਰਿ 
ਕਥਨ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹਣੁ 
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,114 ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ 
ਧਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੋ:  

1. “ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ” ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਿਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਿਦਧਕ “ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਬੋਲੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਟ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਕਹਾ ਹੈ: “ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਹੁਧਕਆਂ ਨੰੂ 
ਬਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਸੋਲਾਲੀਆਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,115 ਿਦਧਕ ਉਹ ‘ਜ਼ਬਾਨਾਂ’ ਿਾਂ 
ਬੋਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਧਕਆਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।”116 

2. ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ (“ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਿੱ ਗ”) ਧ ਿੱ ਚ ਹਰ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ 



49 

ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ  ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ ਸੀ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
12:30); ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਇਿੱਕ 
ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਇਹ ਤੀਸਰੀ  ਾਰ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ” ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਆਇਆ 
ਹੈ (8:22, 23, 26)। ਧਪਛਲੇ ਦੋ ਾਂ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ” ਦਾ ਅਰਥ “ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣਾ” ਿਾਂ “ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਫਰ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਉਹ ਧਕਉਂ ਹੋ ੇਗਾ? 

4. ਧਲਖਤ ਿਾਂ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ  ੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ “ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਸੀ। ਇਹ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਹੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਧ ਆਧਖਆ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਕਧਰਸ਼ਮਾਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਧਕ ਧਿਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਧਕਤੇ ਅਧਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ੇ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਹਾਹਕੇੁ ਭਰ ਕੇ”  ਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਫਸ ਿਾਈਏ 
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ 
ਲਈਏ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਅਤੇ ਧਕਸ 
ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਿਾ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਿੀ ਨ ਧਨਰਾਸ਼ਾਿਨਕ ਹੋਣਾ ਸੀ-ਪਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਾਿੇ ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਕੀ ਕਧਹਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਾਣ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ “ਆਤਮਾ 
ਧ ਿੱ ਚ” ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18;  ੇਖੋ ਿਹੂਦਾਹ 20)। 

ਆਇਤ 27. ਕੀ ਆਤਮਾ ਦ ੇ ਕੰਮ ਦ ੇ ਪਧਰਣਾਮ  ਿੋਂ ਸਾਿੀਆ ਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਾਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇਹ 
ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਹਰਧਦਆਂ ਦਾ ਿਾਚਣ ਵਾਲਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ  ਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ 
ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। “ਧਹਰਧਦਆਂ ਦਾ ਿਾਚਣ  ਾਲਾ” ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹੈ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 1:24;  
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:5; 1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:4; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:23)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ 
 ਰਣਨ ਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਦਲਾਸਾ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਹੈ: ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ 
ਿਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਿੁਿੱ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਿਟੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਦੇ ਲਈ ਧਦਲਾਸਾ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਿੇ ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ  ੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ; ਦੋ ੇਂ ਧਨਰੰਤਰ 
ਸੰਪਰਕ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 27 ਅਿੱਗੇ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ [ਆਤਮਾ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾ  ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਆਤਮਾ ਧਸਰਫ “ਸੰਤਾਂ” ਦੇ ਲਈ 
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ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ  ਾਇਦਾ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਾਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ”117 ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਧਕਸ ੇ ੀ ਤਰਹਾਂ, ਭਾ  ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿ ੇਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇਿੱਕ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਣੁਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਿੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਧਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਿੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਿੋ 
ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਿੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹ  ੀ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
 ਸਤਾਂ ਧਿਹਿੀਆਂ ਅਸਾਂ ਓਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  
(1 ਿੂਹੰਨਾ 5:14, 15)। 

ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ (8:28-30) 
28ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ  ਈ ਧਿਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 

ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ  ਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਹਨ। 29ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧਣਆ ਸੀ 
ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ  ਈ ਉਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ  ਈ 
ਉਹ ਬਹੁਤੇ  ਰਾਵਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਿੇਠਾ ਹੋਵੇ। 30ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਉਸ 
ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੱ ਧਦਆ  ੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਮੀ  ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧਿਆਈ  ੀ ਧਦਿੱ ਤੀ। 

ਆਇਤ 28. ਪਲੌੁਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦ ੇਧ ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਧਮਹਰ ਦ ੇਧ ਸ਼ੇ ਤ ੇਆ ਧਗਆ। ਆਇਤ 26 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਕੁਝ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ: “ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸ  ਸਤ ਲਈ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।” ਹੁਣ ਉਹ ਧਕਸੇ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ  ਈ ਧਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ  ਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਓਹਨਾਂ 
ਦਾ ਧਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਪਆਰਾ ਹ ਾਲਾ ਹੈ। ਸਟੌਟ ਧਲਖਦਾ ਸੀ, “ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤ ੇ
ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਸਰਹਾਣੇ  ਾਂਗ ਹੈ ਧਿਸ ਉੱਤ ੇ
ਸਾਿੇ ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਧਸਰ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ।”118 

ਮੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 “ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਧਕਤੇ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ  ਾਇਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ,” ਪਰ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਿੋਧਿਆ 
ਧਕ “ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਿਾਣ  ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ।”119 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
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ਪਰਸੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਸਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱ ਚੇ ਦ ੇ
ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਪਰਸੰਗ ਅੰਨਹੇ  ਆਸ਼ਾ ਾਦ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕਧਿਿੱਥੋਂ ਤਕ 
ਇਸ ਿੀ ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ “ਇਸ ਧ ਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਿਾ ਗੇਾ।” ਆਇਤ ਕੀ  
ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ? 

ਪਧਹਲਾਂ, ਇਹ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਿੇ ਸ਼ਾਬਧਦਕਤੌਰ ਤੇ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਮਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ” (KJV)। ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ NASB ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ 
ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਿਾਂ ਪਰਧਸਿੱ ਿ KJV ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਏਿੰਸੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ। 

ਿਦੋਂ ਧਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਮੇਰਾ ਧਪਤਾ ਹੁਣ ਤੀਕੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ  ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (ਿੂਹੰਨਾ 5:17)। ਸਿੱ ਤ ੇਂ 
ਧਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ (ਉਤਪਤ 2:2), ਪਰ ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਧਨਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਹਾਿੀ ਉਪਦਸ਼ੇ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਸ ੂ
ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਿੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 6:32; 7:11)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਿਾ ਤਰੀਕਾ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
10:13 ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਪਰਤਾ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
“ਪੈਣ ਦੇ ੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਿਾਣ ਦਾ ਉਪਾਓ  ੀ ਕਿੱਢ ਦੇ ੇਗਾ।” 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਗੁਆ ਲ ਾਂਗੇ। ਪੌਲਸੁ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਧਿਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ ੈਉਹ ਹ ੈਸਾਿੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ (8:26, 27)। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਧਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਿ ੇਿੀ ਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਘਟਣ  ਾਲੀਆ ਂਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (8:28)। ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 28 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਚਲੇ ਸੰਬੰਿ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਇਤ 27 ਅਤੇ 28 ਧ ਿੱ ਚ, NEB 
ਅਨੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਤਮਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
ਅਤੇ ਹਰ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿ ੇਂ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ [ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ] ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਕਰਨ 
 ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਧਹਿੋਗ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।” 

ਇਹ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਪਤਾ ਿਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। (ਧਫਰ, ਿੋ ਇਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ 
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ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਇਹ ਿਾਨਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿ ੇਿੀ ਨਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। “ਉਹ ਧਨਰੰਤਰ, ਉਤਸਾਹ ਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ 
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।”120 

ਦੂਸਰਾ, ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਕਧਹੰਦੀ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿੀ ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ੇ-ਭਾ ੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾ ੇਂ ਬੁਰਾ-ਆਧਖਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਾਭ 
ਲਈ ਹੀ ਹੋ ੇ। ਕਈ  ਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ “ਅਰਥ ਹ”ੈ: 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂ ਸਤਾਂ ਦ ੇਇਿੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।” 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ” ਇਿੱਕ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ “ਧਬਪਤਾ, 
ਿਾਂ ਕਸ਼ਟ, ਿਾਂ ਹਨੇਰ, ਿਾਂ ਕਾਲ, ਿਾਂ ਨੰਗ, ਿਾਂ ਭੌਿਲ, ਿਾਂ ਤਲ ਾਰ,” ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਕਹਾ, “ਸਗੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ 
ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ” (8:35, 37; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਭਾ ੇਂ ਧਕਸੇ ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਧਕੰਨੇ  ੀ ਮਾਿ ੇ
ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।” 

ਹੋਰ ਲੋਕ “ਭਲਾਈ” ਬਾਰ ੇਹੈਰਾਨ ਹਨ; ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ 
ਦਾ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਪਰ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਧਹ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਭਲਾਈ” ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 
ਇਕਸੁਰਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 29 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਭ 
“ਉਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ।” ਕੋਈ  ੀ ਸੰਭਾ ੀ ਚੀਜ਼ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ  ਿੱ ਿ ਧਿਸੂ ਦ ੇ
 ਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ “ਭਲੀ” ਹ,ੈ ਿਦਧਕ ਧਿਹਿੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ “ਬੁਰੀ” 
ਹੈ। ਆਇਤ 30 ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ੇ। ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰਗ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ “ਭਲੀ” ਹ,ੈ ਿਦਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਹਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਧਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧ ਚਧਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ “ਬੁਰੀ” ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭਰਸੋੇ ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ ਕਧਹ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਣੋ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ”? ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਧਨਅਮ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ  ੇਧਖਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਲਈ, ਉਸ ਦੇ “ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੰਿਾ ਚੋਧਭਆ ਧਗਆ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:7), ਇਿੱਕ ਸਰੀਰਕ 
ਰੋਗ ਧਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ “ਬੁਰਾ” ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:8); ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਧਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੇਰੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ 
ਧਨਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:9)। ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ “ਭਲਾਈ” ਧਨਕਲ ਆਈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਭੂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਧਸਿੱ ਧਖਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਿੱ ਤ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਮਾਨ 
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ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਮਰੇੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿਾ ਕਰੇ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:9)। 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿੀ ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਿੱ ਕ 

 ਾਰ, ਉਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਧਹਕਰਮੀ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਧਟਆ ਅਤੇ ਿੇਲਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:23, 24)। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ “ਬੁਰੇ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਗੇ- ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਭਲਾਈ” ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ: ਦਰੋਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਪਧਰ ਾਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:30-34)। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ 
ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਗਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦ ੇਰੋਮ ਦੀ ਕੈਦ ਧ ਿੱ ਚ ਚਲੇ ਿਾਣ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਧ  ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ, ਰੋਮੀ ਧਸਪਾਹੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਧਦਨ ਰਾਤ 
ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਧ ਿੱ ਚ “ਬੁਰਾ” ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ-ਪਰ, ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚੰਗਾ ਪਧਰਣਾਮ “ਭਲਾਈ” ਸੀ। ਉਹ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਨੰੂ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, 

. . . ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿੋ ਬੀਧਤਆ ਸੋ ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਐਥੋਂ 
ਤੋਿੀ ਿੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਿਾਗਰ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ 
ਬੰਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਧਮਿੱ ਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਿੋ ਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਭਾਈ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬੰਿਨਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਤਕਿੇ ਹੋ ਕੇ ਧਨਿਿਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ ਧਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:12-14)। 

ਕਈ  ਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਧਕਸੇ  ੀ “ਭਲਾਈ” ਨੰੂ ਉਸੇ  ਲੇੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਅਧਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 

. . . ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾ ੇਂ ਸਾਿੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ 
ਹੰੁਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਦਨੋ ਧਦਨ ਨ ੀਂ ਹੰੁਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਸਾਿਾ ਹੌਲਾ ਧਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਧਿਹਿਾ ਧਛੰਨ ਭਰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਿੱ ਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ 
 ਧਿਆਈ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਦਿੱਸਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਅਣਧਿਿੱਠ  ਸਤਾਂ  ਿੱ ਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਦਿੱਸਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਅਧਨੱਤ 
ਹਨ ਪਰ ਅਣਧਿਿੱਠ  ਸਤਾਂ ਧਨੱਤ ਹਨ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:16-18;  ੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
4:8)। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:11 ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿੀ ਸਮਝ ਨੰੂ  ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ: ਿੀ ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਓਸ  ੇਲੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸੁਿੱ ਝਦੀ ਹੈ; 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਲੋਕ ਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾਇਕ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਸਾਨੰੂ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਪਧਰਣਾਮ ਚੰਗਾ ਧਨਕਲੇ- ਪਰ, ਤੀਸਰੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ, ਆਇਤ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਅਧਿਹਾ ਧਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ 
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ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਿੋ ਲੋਕ ਧਿਸੂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਮਲ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਸਨੇ  ਿੱ ਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਨੰੂ 
 ਰਧਤਆ, ਿੋ ਧਕ ਧ ਚਾਰ ਉਕਸਾਉਣ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ: ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 ਦਾ  ਾਇਦਾ: “ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂ 
ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ “ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਾਰਾ ਤੋਂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹ ੈ
(‘ਉਹ ਿੋ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ]’ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)” ਅਤੇ ਧਫਰ “ਰਿੱਬੀ ਿਾਰਾ ਤੋਂ (‘[ਉਹ] ਿੋ ਉਸ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ)।”121 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਅਦਭੁਤ  ਾਇਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ “ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਪਰੇਮ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੰੂ “ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ 
ਧਿਹਿਾ ਮਸੀਹ ਧਿਸ ੂਸਾਿ ੇਪਰਭ ੁਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ  ਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ” (8:39)। ਸਾਿ ੇ
ਪਰਧਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਪਆਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ (1 ਿੂਹੰਨਾ 
4:19; KJV) ਉਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਿੇ ਪਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਧਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 14:15; 1 ਿੂਹੰਨਾ 5:3)। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਸਿੱ ਧਦਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ: “ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹਏੋ ਹਨ।” ਸ਼ਬਦ “ਸਿੱ ਧਦਆ” ਦੀ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਧ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:30 ਤ ੇਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ)। ਇਿੱਥੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਧਗਆ ਹੈ (2 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14) ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸਿੱ ਧਦਆ” 
ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਪਰਧਤਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭੁ ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਧਕਹਾ 
ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਿੋਗ  ਾਕ ਹੈ “ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ”: “ਧਿਹਿ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਹਨ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਿਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸਸੁ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਸਦੀਪਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਿਹਿੀ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸ ੂਸਾਿ ੇਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਰੀ” (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:11)। ਉਸ ਨੇ ਧਤਮਧੋਥਉਸ 
ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ “ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ . . . ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ” (2 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 
1:9)। “ਮਨਸ਼ਾ” πρόθεσις (ਪਰੋਥੇਧਸਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਿੋ πρό (ਪਰ,ੋ “ਪਧਹਲਾਂ”) ਅਤੇ θέσις 
(ਥੇਧਸਸ, “ਉਹ ਧਿਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।ਪਰੋਥੇਧਸਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ 
ਭੇਿਣ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਨੰਤ ਿੋਿਨਾ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਨਾ ਧਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਬਾਰ ੇਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 
ਿੋਿਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ  ੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ੇ। ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ 
ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧ ਸ਼ਾ ਹੈ। 
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ਆਇਤਾਂ 29, 30. ਆਇਤ 28 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਧਰਤ 
ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ ਆਇਤ 29 ਅਤੇ 30 ਧ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ੇ। ਸਟੋਟ 
ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ, ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ,  

. . . [ਪੌਲੁਸ ਦੇ] ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਮਨ ਨੇ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿੋਿਨਾ 
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਧਪਛਲੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਕ ਿੋ ਅਿ ੇ
ਆਉਣ  ਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰ  ਧਗਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰ  ਧਨਰਿਾਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਧਲਆ ਧਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ  ੀ ਿੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।122 

ਰੋਮੀਆਂ 8:29, 30 ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ “ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦਾਂ  ਿੋਂ  ੇਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ”123 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਰਧਮਕ ਬਧਹਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਧਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਿਸ 
ਈ. ਲਾਰਿ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧਕਸੇ  ੀ ਬੰਦ ਨੇ [ਰੋਮੀਆ ਂ8:28-30]।124 ਦੇ ਸੰਖੇਪ 
ਬੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧ ਚ  ਿੱ ਿ ਧ ਸਤਧਰਤ ਧ  ਾਦ ਨੰੂ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਲਾਰਿ ਨੇ ਇਹ  ੀ 
ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਇਤ 29 ਅਤੇ 30 ਨੇ “ਕੈਲਧ ਨ ਾਦ ਦੇ ਪੰਥ”125 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਿੱਥੇ ਿਾਿੱਨ 
ਕੈਲਧ ਨ ਦੇ ਕਈ ਧਸਿਾਂਤ ਹਨ ਿੋ ਸਾਿੀ ਧਲਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਰਿਾਰਤ [ਪੂਰ  ਧਨਰਿਾਰਤ] ਕਰ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ- ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਕਸੇ ਿੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਭੁ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ।  

ਉਹ ਲੋਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਕੋਲ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਿਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਭੇਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਿਲਾਇਆ (ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ) ਅਤ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧਹਲਾਇਆ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ (ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ)। 
ਧਕਉਂਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਿਾਣ ਦ ੇਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁਆਚਣ 

ਦੇ ਲਈ  ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਮਧਹਮਾ ਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ)। 

ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਾਰਧਮਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੋਮੀਆਂ 8:29, 30 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਬੰਦ ਕੈਲਧ ਨ ਾਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਕਉਂ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੇਕਰ ਸਾ ਿਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਧਹਲੀ, ਬੰਦ ਨੰੂ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਪਿਨਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਕੈਲਧ ਨ ਾਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਹਨਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੂਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿੋਿੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬਾਰਕਲੇ ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ: “ਇਹ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
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ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਉਪਿੋਗ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਾਈਏ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਧਨਆਦੀ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਾ ਾਂਗੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ  ੀ [ਇਿੱਕ ਗਧਹਰਾ] 
ਿਾਰਧਮਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਿਾਂ ਧਫਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ”।127 8:29, 30 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਧਰਹਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਲਾਈ ਨੰੂ 
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (8:28)। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਿਨਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਾ ੇਂ ਧਕੰਨਾ  ੀ ਅਰਾਿਕਤਾ ਭਧਰਆ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੋ ੇ, ਉਹ ਿਿੋਨਾ ਤਾਂ  ੀ 

ਸੰਚਾਲਨ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ-ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈਇਹ 
ਅਿੱਗੇ  ਿੇਗਾ; ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ । 

ਇਸ ਲਈ, ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਿੇਤੂ ਹੋਣਗੇ ( ੇਖੋ 8:37)। 

ਇਹ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਿ ਸੀ।ਇਹ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦੀ 
ਸਾਨੰੂ ਲੋਿ ਹੈ। 

ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ  ੀ 8:29, 30 ਧ ਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਧਿ ੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਓ 
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਸਾਿਾ ਅਧਿਐਨ ਧਤੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੰਧਿਆ ਿਾ ੇਗਾ: 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਰਤਮਾਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਧਹਲਾਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਧਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਤ 
29 ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਧਣਆ। “ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧਣਆ” προγινώσκω (ਪਰੋਧਿਨੋਸਕੋ) ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਧ ਿੱ ਚ 
γινώσκω (ਧਿਨੋਸਕੋ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿੋ ਿਾਨਣ ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈਧਿਸ ਦ ੇ
ਅਿੱ ਗੇ πρό (ਪਰ,ੋ “ਪਧਹਲਾਂ”) ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰ  ਧਗਆਨ ਸਾਿੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਥਾਹ 
ਭੇਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਸਾਿ ੇਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਕ ੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਧਗਆਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ 
ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਗਿੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਹਰੈਾਨੀ ਹੈ, “ਿੇਕਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਹੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਚੋਣ ਹੈ?” 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ  ਾਂਗ, ਪੌਲਸੁ ਨੈ ਸਾਿ ੇਮਨਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਧ ਰੋਿੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਮੇਲ-ਧਮਲਾਪ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪੌਲੁਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਉਸ 
ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਨ ਧਕ ਉਹ ਨਤੀਿਾ ਕਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਾਂ ਨਾ ਕਰਨ (ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ 
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ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਧਭਆਸ)। ਸਾਰੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ (ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ) ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਿੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਬਚਾਏ ਿਾਣ ਅਤੇ ਓਹ 
ਸਤ ਦੇ ਧਗਆਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚਣ” (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:4;  ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 10:34, 35; 
2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਧਫਰ  ੀ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:29 ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਹਾ ਧਕ, ਧਕਸੇ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੌਣ ਸਿੱ ਧਦਆ ਿਾ ੇਗਾ, ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਮਧਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਇਹ ਿਾਨਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰ  
ਧਗਆਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ, ਸਾਿ ੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਦ ੋਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚਾਹਤ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ  ੇਖਦਾ ਧਕ ਖਾਸ 
ਧ ਅਕਤੀ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਬਲਧਕ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱਚ, ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਗਆੁਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ  ੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਰ ਧ ਅਕਤੀ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਬਚਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ ਿਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ। 
ਧਿਮੀ ਐਲਨ ਨੇ ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਦਿੱਤਾ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਧਕ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਹੋਣਗੇ।”128 

ਇਸ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਆਇਤ 30 ਦੇ”ਸਿੱ ਧਦਆ” ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਤ ੇ
ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੱ ਧਦਆ  ੀ। “ਸਿੱ ਧਦਆ” καλέω 
(ਕਾਲੇਓ, “ਬਲੁਾਉਣਾ”) ਦਾ ਅਲੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਸਾਰ ੇ“ਇਕੋ 
ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱ ਦੇ  ੀ ਗਏ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:15)। “ਇਿੱਕ ਦੇਹੀ” ਕਲੀਧਸਆ ਹੈ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:18)। 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਕਲੀਧਸਆ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ἐκκλησία 
(ਏਕਲੇਸੀਆ) ਹ,ੈ ਿੋ καλέω (ਕਾਲੇਓ, “ਬੁਲਾਉਣਾ”) ਦੇ ਇਿੱਕ ਰੂਪ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਕ ἐκ (ਏਕ, 
“ਬਾਹਰ”) ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹੈ।ਮਸੀਹੀ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ, ਏਕਲੇਸੀਆਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਲੋਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਆਤਧਮਕ ਹਨੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ( ੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 2:9)। 
ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸਸੁ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਧਕ ਕਲੀਧਸਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:10, 11, 
21)। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ  ੇਧਖਆ ਸੀ 
ਉਹ ਬਚਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋ ੇਗਾ, “ਬੁਲਾਏ ਗਏ” ਲੋਕ ਿੋ “ਕਲੀਧਸਆ” ਦ ੇ
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ, ਇਹ ਹਰ ਇਿੱਕ ਮਨਂੁਖ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਉਹ ਪਰਭੁ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ। 

ਇਿੱਕ ਅਨੁਪੂਰਕ ਧ ਚਾਰ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹ ੈ ਧਕ “ਿਾਣਦਾ” (ਧਗਨੋਸਕੋ) ਲਈ 
ਧਿਹਿਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ “ਅਕਸਰ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਿਾਣਨ’ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸੰਬੰ[ਿ]  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”129 AB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਰੋਮੀਆ ਂ
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8:29 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ  ਾਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ [ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ] ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਧਣਆ - ਧਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਿਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ।” ਇਹ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧਣਆ” ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਉੱਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧਣਆ ਸੀ ਧਿੰਨਾ ਧਕ ਉਸ ਤੇ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ: ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਧਨੱਿੀ ਸੰਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੋ ਧਲਖਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਕਤੇ ਹੋਰ  ੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਧਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸ ਾਲ ਨਾਲ ਿਿੱਦੋ-ਿਧਹਦ ਕਰਨ ਦਾ  ੀ ਆਪਣਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ  ਹੈ ਧਕ “ਕੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਿਾਣਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਧਕਹਿਾ ਧ ਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਕਹਿਾ ਇਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰੇਗਾ?” ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਬ-
ਧਗਆਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ), ਸਾਨੰੂ 
ਇਸ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਧਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
ਿਰੂਰ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 18:10)। 

ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਧਿਹਿਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਚੰਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇਿੱਛਾ ਧ ਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਅਧਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰ -ਧਗਆਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕੀਨ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ 
ਅਜ਼ਾਦ ਇਿੱਛਾ ਧ ਿੱ ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦ ੇ ਾਪਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 
 ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪੂਰ -ਧਗਆਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਪਾ ਾਂਗੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰ -ਧਗਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਤੇਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਭਧ ਿੱ ਖ ਨੰੂ  ੇਖ ਧਲਆ 
ਸੀ। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨੰੂ  ੇਖ ਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ਧ ਚਕਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ 
ਅਤੇ ਮਧਹਮਾ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:23, 24, 36; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:10, 11, 21)। ਆਓ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਨੱਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ੇਖੀਏ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਆਤਧਮਕ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ  ੇਧਖਆ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆ ਂ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰ -ਧਗਆਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

ਧਿ ੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਪੂਰ -
ਧਗਆਨ [ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਿੋਿਨਾ] ਸੰਬੰਿੀ ਉਸ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ?” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਧਕ “ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ ਸੀ,” ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ 
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 ਈ ਉਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ [ei/kw/n, eikōn, ਈਕੋਨ ] ਉੱਤੇ ਬਣਨ। “ਅਿੱ ਧਗਓਂ 
ਠਧਹਰਾਇਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ προορίζω (ਪਰੂਰੀਜ਼ੋ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਿੱਕ 
ਅਧਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਹਿਾ πρό (ਪਰੋ, “ਪਧਹਲਾਂ, ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ”) ਅਤੇ ὁρίζω (ਹੋਰੀਜ਼ੋ, “ਇਿੱਕ 
ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਠਧਹਰਾਉਣਾ”) ਨੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿਦਾ ਹੈ।130 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਠਧਹਰਾਉਣਾ।” “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ σύμμορφος (ਸਮੋਰਫਸੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਧਕ σύν 
(ਸਨ, “ਨਾਲ”) ਅਤ ੇμορφή (ਮੋਰਫ,ੇ “ਰੂਪ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ 
ਧਕਸੇ ਹੋਰ  ਰਗਾ “ਰੂਪ” ਹੋਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਿੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨਾ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਧਿਸੂ  ਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:26); ਪਰ, 
ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਇਿੱ ਕ ਟੁਿੱ ਧਟਆ ਹੋਇਆ, ਧ ਗਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਬਣ ਧਗਆ। 
ਧਫਰ ਧਿਸ ੂਿਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ। ਧਿਸੂ “ਅਲਿੱ ਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੂਪ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:15;  ੇਖੋ  
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:4), “ਉਸ ਦੀ ਿਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3) ਸੀ। ਹਣੁ, ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ 
ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਧਿਸੂ  ਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:5; 1 ਪਤਰਸ 2:21;  ੇਖੋ 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:4)। Phillips ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੈ“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਸੀ।” ਇਹ ਪਰੀਧਕਰਆ ਇਸ 
ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰ ਚੇਗੀ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆ ੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਧਕ “. . . ਪਰਭੂ ਦੇ ਤੇਿ ਨੰੂ  ੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਿ ਤੋਂ ਤੇਿ 
ਤੀਕ ਉਸ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲਦੇ ਿਾਂਦ ੇਹਾਂ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:18)। ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 
ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਿੋਧਿਆ ਧਕ “ਿਦ ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੋ ੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ  ਰਗੇ ਹੋ ਾਂਗੇ ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਉਹ ਧਿਹਾ ਹੈ ਧਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ  ੇਖਾਂਗੇ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 3:2)। 

ਧਲਖਤ ਅਿੱਗੇ  ੀ ਿਾਰੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ,  ਈ ਉਹ [ਧਿਸ]ੂ ਬਹੁਤੇ  ਰਾਵਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਿੇਠਾ ਹੋਵੇ।131 
ਿੇਠਾ ਸ਼ਬਦ πρωτότοκος (ਪਰੋਟੋਟੋਕੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧਕ πρῶτος (ਪਰੋਟੋਸ, 
“ਪਧਹਲਾ”) ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ τίκτω (ਧਟਕਟੋ, “ਿੰਮਣਾ”) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਿੇਠੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।”132 “ਿੇਠਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਧਸਰਫ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਧਹਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੱਤਤਾ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਧਹਲਾਂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ NIRV ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਮਸੀਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਪਧਹਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਿੋਗ ਹੋ ਗੇਾ।” 

ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕ ਿੋਿਨਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੇ ਆਤਧਮਕ 
ਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਪੂਰ ਗਾਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਧ ਿੱ ਚ (ਕਲੀਸੀਆ;  
1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:15), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਾ ਧਪਤਾ ਹੈ, ਧਿਸੂ ਸਾਿਾ “ ਿੱ ਿਾ ਭਰਾ” ਹ ੈਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਧਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਸਾਨੰੂ “ਭਰਾ” ਆਖਣ ਤੋਂ “ਨਹੀਂ 
ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11)। 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੋ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ 
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ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ  ਰਤਮਾਨ 
ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ?ੈ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ 
ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਧਦਆ ਭੀ।” ਧਕਤੇ ਹੋਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ 
ਸਾਿੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਿੱ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:9)। ਅਸੀਂ “ਸਿੱ ਦ ੇਗਏ” ਸ਼ਬਦ ਤੇ 
ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ  ਾਿੂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਤਰਤੀਬ  ਾਰ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਭਾ  ਹ ੈਧਿਸ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸਿੱ ਦਦਾ (ਸਿੱ ਦਾ ਧਦੰਦਾ) ਹੈ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਹੇ ਸਾਰੇਥਿੱ ਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਧਦਆਂਗਾ” 
(ਮਿੱ ਤੀ 11:28; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ 
(ਮਰਕੁਸ 16:15)। ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਹਿਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ 
ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 10:16, 17)। ਇਸ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਭਾ  ਹੈ ਧਿਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਸਿੱ ਧਦਆ” ਸ਼ਬਦ ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਦ ੇਨੰੂ ਹਾਂ ਧਕਹਾ ਹ ੈ( ਖੇੋ 1:6; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:24; ਿਹੂਦਾਹ 1; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 17:14)। 

ਅਿੱਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਦ ਧਰਹਾ ਹੈ - ਪਰ ਉਹ ਹਰੋ ਕੀ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸਿੱ ਧਦਆ [ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿ ਾਬ 
ਧਦਿੱਤਾ], ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਮੀ  ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ। “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ” ਸ਼ਬਦ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਿੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਬਤਾਈ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਿਹਿ ੇਧਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਰਮੀ ਧਗਣਦਾ ਹੈ। 

29 ਅਤੇ 30 ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਰਿੱਬੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੰਿੀਰ ਦਾ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ, 
ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਿੰਿੀਰ ਧਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਿ ਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ  ੇਖ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ: ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਨਾ, ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠਧਹਰਾਉਣਾ, ਸਿੱ ਦਣਾ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਿੰਿੀਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੀ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਾਂ: ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧਿਆਈ  ੀ ਧਦਿੱ ਤੀ। ਧਕਉਂਧਕ “ ਧਿਆਈ ਧਦਿੱਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਭੂਤਕਾਲ (ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਧਨਸ਼ਚਤ ਭੂਤਕਾਲ) ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਤੀਧਬੰਬਤ ਤੇਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦਾ 
ਅਸੀਂ ਤੇਿ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:18; 1 ਪਤਰਸ 1:8)। ਧਫਰ  ੀ, ਸੰਦਰਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ “ ਧਿਆਈ ਸੀ ਧਿਹਿੀ ਸਾਿ ੇਉੱਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਹੈ” ਿਦੋਂ 
ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ੇਗਾ (8:18;  ੇਖ ੋ8:17, 21)। ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, “ਧਿਸ 
 ੇਲੇ ਮਸੀਹ ਿੋ ਸਾਿਾ ਿੀ ਨ ਹੈ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਉਸ  ੇਲੇ ਤੁਸੀਂ  ੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤ ੇਿਾਓਗੇ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:4;  ੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 1:7)। ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਸੀ ਧਿਹਿਾ ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਕਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ 



61 

ਪੌਲੁਸ ਉਹ  ਰਤ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਸ ਨੰੂ “ਨਬੂ ਤੀ ਭੂਤਕਾਲ” ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ“ਧਿਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ 
ਘਟਨਾ ਧਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੂ ਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਧਨਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਦਿੱ ਧਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ  ਰਣਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਘਟਨਾ 
ਪਧਹਲਾਂ  ੀ  ਾਪਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।”133 

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਧਿਹਿਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਗਆ 
ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੀਕ  ਧਿਆਈ  ੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਦੇ  ੀ ਨਾਸ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਿੋਿਨਾ ਹੈ - ਇਿੱਕ ਸਦੀਪਕ ਖਾਕਾ - ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਧ ਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੋਿਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਧਬਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਹੀ 
ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਸਾਨੰੂ  ਧਿਆਈ ਧਦਿੱਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ 8:13)। 

ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਫਟ ਬਠੈਦੇ ਹਨ ਿਾਂ 
ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰ ੇਹੋਣ ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ ੇਧਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ  ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇਗੀ ਭਾ ੇਂ 
ਧਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ  ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇਗੀ ਿੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਦੇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਧਨਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਪਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ 
ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਿਾ ਧਕ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਧਪਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿੀ ਨ ਅਟਿੱਲ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੇਤੂ ਧਸਿੱ ਟੇ  ਿੱ ਲ  ਿੱ ਿ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾ  ੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਮੀਆਂ 8:29, 30 ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਧਲਖਤ 
ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧ  ਾਦ ਨਾਲ ਧਘਧਰਆ ਧਪਆ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਧਿ ੇਂ ਮ ੂਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, 

. . . ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਧਦ ਾਉਣ 
ਲਈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿੋਿਨਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੋਿਨਾ 
ਿੋ ਸਾਿੀ ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਭ  ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ੇਂ ਭਾ  ਨਾਲ ਛਿੱ ਿੀਏ: ਇਹ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਿਸ ਨੇ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਭ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਦਨ ਤੋਿੀ ਉਹ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰੇਗਾ 
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:6)।134 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਾ ਹੋਣਾ (8:31-39) 
31ਉਪਰੂੰ ਤ ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ ਵਿੱ ਲ ਹੈ ਤਾਂ 

ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧਵਰੁਿੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ? 32ਧਿਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ 
ਨੂੂੰ  ਅਸਾਂ ਸ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸ ੋਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਨਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ? 33ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ 
ਧਿਹੜਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ 
ਹੀ ਹੈ ਧਿਹੜਾ ਮਰ ਧਗਆ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਧਗਆ ਧਿਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਪਾਸ ੇਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35ਕੌਣ ਸਾਨੂੂੰ  ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਧਬਪਤਾ ਿਾ ਕਸ਼ਟ ਿਾ ਅਨਹੇ ਰ ਿਾ ਕਾਲ ਿਾ ਨੂੰ ਗ ਿਾ  ੌਿਲ 
ਿਾ ਤਲਵਾਰ? 36ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਦਨ  ਰ ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ,  
ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ੇਿਾਂ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਧਗਣੇ ਿਾਂਦ ੇਹਾਂ।  
37ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਅਸੀਂ ਹਿੱ ਦੋਂ ਵਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 38ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਤੀਤ ਹੈ  ਈ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਿੀਵਨ, 
ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 
39ਨਾ ਉਧਚਆਈ, ਨਾ ਿੁੂੰ ਧਘਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ 
ਧਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਸਾਿੇ ਪਰ ੂ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ। 

ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਭਾ ਪੂਰਣ ਬੰਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ: 
ਰੋਮੀਆਂ 8:31-39. ਸਟੌਟ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਭਾਗ ਧ ਿੱ ਚ, “ਰਸੂਲ  ਿੱ ਿੀਆ ਂਉਚਾਈਆਂ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਧਕਤੇ  ੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।”135 ਮ ੂ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਸਦੀਪਕ 
ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਸ਼ਨ” ਧਕਹਾ ਹੈ।136 

8 ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਿੀ ਧਤੰਨ ਸਧਥਰ ਧਦਰਿਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹਨ (8:28): ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਰਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗਿੱਲ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਧਤੰਨ ਅਟੁਿੱ ਟ ਧਸਿੱ ਟੇ 
ਹਨ (8:29, 30): ਭੂਤਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਧਣਆ ਅਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ;  ਰਤਮਾਨ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਸਿੱ ਦ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾ ਧਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ  ਧਿਆਈ ਦੇ ੇਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਧ ਿੱ ਚ, 8:31-39 ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਤਰਸ ਸੰਬੰਿੀ ਧਤੰਨ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲਣਿੋਗ ਸ ਾਲ ਹਨ: “ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ 
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ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ?” (8:31); “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾ ਾ 
ਕਰੇਗਾ?” (8:33) ਅਤੇ “ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ?” (8:35)। ਇਸ ਧਲਖਤ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਰ  ੀ ਸ ਾਲ ਧਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ ਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ੇਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਇਤ 31. ਸਾਿੀ ਧਲਖਤ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੂੰ ਤ ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਆਖੀਏ ਧਿਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ?”137 ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ (8:26, 27), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰਲਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (8:28) 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (8:29, 30) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ?” (NEB)। ਅਸੀਂ 
ਧਕਹਿੇ ਧਸਿੱ ਟੇ (ਿਾਂ ਧਸਿੱ ਧਟਆਂ) ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੀਏ? 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰੋਮੀਆ ਂ
ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਹੈ: ਅਰਥਾ ੇਂ ਿ ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਅਲੰਕਰਤ ਸ ਾਲ” ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੌਧਖਕ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਧਖਆ, 
ਪਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਸਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਧਖਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਹਿਾ ਧਕ 
ਇਸ ਭਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਾਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ: ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ ਵਿੱ ਲ ਹੈ138 ਤਾਂ ਕੌਣ 
ਸਾਿੇ ਧਵਰੁਿੱ ਿ ਹੋਵੇਗਾ? ਿੇਕਰ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਧਸਰਫ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ - “ਕੌਣ 
ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ? - ਤਾਂ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿ ਾਬ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਅਣਧਗਣਤ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਦੇ “ਧ ਰੁਿੱ ਿ” ਸਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਿੀਅ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਮਰੂਤੀਪੂਿਕ ਧਿਹਿੇ ਧਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖਿੀ 
ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਨ, ਬੇਰਧਹਮ ਰੋਮੀ ਧਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਧਿਹਿੇ ਸਾਨੰੂ ਧਿਸੂ ਲਈ ਿੀਉਣ  ਾਸਤੇ ਸਾਿੇ ਿਤਨਾਂ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਿੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਧਫਰ  ੀ, ਿਦੋਂ ਸ ਾਲ ਦ ੇਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਸ ਾਲ ਦਾ 
ਸੁਰ ਬਦਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: “ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ?” ਇਸ  ਾਕ 
ਧ ਿੱ ਚ, “ਿਦੋਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਉਂਧਕ”: “ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਹੈ। . . .” “ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ” 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਸਾਿ ੇਪਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ” (ਮੈਕੋਰਿ)। ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਪਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਿ ੇ
ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਥਾ ਾਂ ਿ ਾਬ ਹੈ “ਕੋਈ ਨਹੀਂ!” 
ਜ਼ਬੂਰ ਧਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਿਹੋ ਾਹ ਮੇਰੀ  ਿੱ ਲ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਰਾਂਗਾ, ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ 
ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ?” (ਜ਼ਬੂਰ 118:6)। 
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ਆਇਤ 32. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਨਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ” ਹੈ; ਉਸ ਨੇ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ  ੀ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਹਾਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਹੈ। ਆਇਤ 32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਇਸ  ਰਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਧਿਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 
ਉਹ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਂ ਸ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ।139 ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਰਫ਼ਾ” 
(φείδομαι, ਧਫਿੋਮਾਈ) ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਹਿਾ LXX ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਧ ਖਾਈ ਸੀ: “ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਾਣ ਧਗਆ ਹਾਂ ਧਕ ਤੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ ਧਕਉਂ ਿੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪੁਿੱ ਤਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫਾ [φείδομαι, ਧਫਿੋਮਾਈ ] ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” 
(ਉਤਪਤ 22:12)। ਿੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁਿੱ ਕ ਸੀ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 
। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਹਾਂ, ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।140 

ਬਲਧਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਿਾਣ ਲਈ “ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਕਉਂ 
ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ “ਸਾਿੇ ਲਈ” ਕੀਤਾ! ਓਕਟੇ ੀਅਸ ਧ ਨਸਲੋਅ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਕਸ ਨੇ ਧਿਸ ੂ
ਨੰੂ ਮਰਨ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ? ਪੈਧਸਆਂ  ਾਸਤੇ ਿਹੂਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ; ਿਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਧਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਨਹੀਂ; 
ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ; - ਪਰ ਧਪਆਰ ਕਰਕੇ ਧਪਤਾ ਨੇ!”141 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਗਤ 
ਨੰੂ ਅਧਿਹਾ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਿੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ” (ਿੂਹੰਨਾ 
3:16)। 

ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 
ਉਹ ਨੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ: ਸ ੋਉਹ ਦੇ ਨਾਲ142 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ? ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ: ਉਹ 
ਧਿਹਿਾ  ਿੱ ਿੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕੀਨਣ ਛੋਟੀਆਂ  ਸਤਾਂ  ੀ ਦੇ ੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌ ਿਾਲਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ੀਹ ਸੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿਾ 
ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧਝਿਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ” ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੀਆਂ ਿੋ 
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਾਂਗੇ। (ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਿੋ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।) ਬਲਧਕ, 
ਇਹ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਿੀ ਹਰੇਕ ਥੁਿ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਧਿਸ ੂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ” 
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:19)। ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਲੋਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਿਸ ੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਿ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਰਮ ਨੰੂ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ  ੀ ਧਦਿੱ ਤੀਆ ਂ
ਿਾਣਗੀਆਂ” (ਮਿੱ ਤੀ 6:33)। ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਧਮਕ ਲੋਿਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਉਹ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਿ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਿ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਗਿੱਲਾਂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਿ ਹੈ। 
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ਆਇਤਾਂ 33, 34. ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਾਲ ਧਿਹਿਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ ਇਹ ਹੈ: 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? “ਚੁਧਣਆ ਹੋਇਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ἐκλεκτός (ਏਕਲੇਟੋਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਿਹਿੇ ਚੁਣ ੇ
ਹੋਏ ਹਨ” ਿਾਂ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ।”143 “ਚੁਣ ੇਹਏੋ” ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਧਣਆ ਸੀ, ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱ ਧਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ (8:29, 
30)। SEB ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ” ਹੈ। 

“ਦਾ ਾ ਕਰੇਗਾ” ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐγκαλέω (ਏਨਕਾਲੀਓ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਾਂ ਇਲਿਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।144 ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ 
ਨੰੂ ਅਲੰਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਲਟ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿੋ 
ਧਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। 34 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਿੀ ਇਸ ਦਾ ਸ ਾਲ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ 33 ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ ਾਲ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿਹਿੇ ਸਾਿ ੇਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਧਿਹਿੇ ਸਾਨੰੂ ਧਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਹਿੇ ਸਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। 
ਸਾਿੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ (1 ਿੂਹੰਨਾ 3:20, 21) ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ 
(2:15) ਨੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਅਿੂਰੀ 
ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ “ਸਾਿ ੇਭਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ  ਾਲਾ . . . , ਧਿਹਿਾ ਸਾਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹਜ਼ਰੂ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਧਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:10;  ੇਖੋ ਜ਼ਕਰਿਾਹ 
3:1) ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਸ ਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਧਕਆ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾ ਾ ਕਰੇਗਾ?” ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਧਿਹੜਾ 
ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? “ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ੇਗਾ” 
ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κατακρίνω (ਕਾਟਾਕਰੀਨੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਧਕ κρίνω (ਕਰੀਨੋ, 
“ਧਨਆਂ ਕਰਨਾ”) ਅਤੇ κατά (ਕਾਟਾ) ਦਾ ਸਮੁੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਦਸ਼ੋ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ।”145 ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਸਾਿੇ ਪਾਪਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧ ਹਾਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ “ਧਿ ੇਂ ਧਕ” ਅਸੀਂ 
ਕਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਨਹ ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ, ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਿ ਾਬ ਹੈ “ਕੋਈ ਨਹੀਂ!” 

ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ੇਗਾ?” ਪਲੌਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਧਿਹੜਾ ਮਰ ਧਗਆ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਧਗਆ 
ਧਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧ ਦ ਾਨ 33 
ਅਤੇ 34 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਧ ਰਾਮ ਧਚੰਨਹ  ਨਾਲ ਿਿੱਦੋ-ਿਧਹਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ “ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 
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ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿੂਨਾਨੀ ਹਿੱਥ-ਧਲਖਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰਾਮ ਧਚੰਨਹ  ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”146  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 
ਅਨੁ ਾਦ ਕਈ ਧਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ 33 ਅਤੇ 34 ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਸੇ 
ਸ ਾਲਾਂ, ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨਕਾਰਾਂ  ਿੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

34 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰਾਮ ਧਚੰਨਹ  ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਹੀ ਹੀ 
ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਧਸਰਫ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਹੀ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਨਾ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਧਨਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 17:31)। ਮੈਕਧਗਉਗਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਹੈ: “ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ੇ ਧਿਹਿਾ ਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੋ ੇ ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਧਨਆਂ ਦਾ ਸਰ  ਸਰੇਸ਼ਠ ਪਰਭੂ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ  ਿੱ ਖੀ 
ਨੰੂ ਟੋਹੋ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਿਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਧਦਓ!”147 ਧਿਸੂ ਇਿੱਕ ਨਾ ਇਿੱਕ 
ਧਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ੇਗਾ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਿੱ ਤੀ 7:21-23; 
25:31, 32, 41, 46; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:10) - ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਧਦਿੱਤਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂਦੇ ੇਗਾ। ਆਓ ਰੋਮੀਆਂ 8:34 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤ ੇ
ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿੋ ਧਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ: 

ਉਹ ਸਾਿੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤ ੇਲੈ ਕੇ ਸਾਿੇ ਲਈ “ਮਧਰਆ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:3)।  
ਉਹ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 

ਕੀਤਾ ( ੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 1:4) ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ( ੇਖੋ 
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:20) ਮੁਰਧਦਆ ਂਧ ਿੱ ਚੋਂ “ਧਿ ਾਧਲਆ ਧਗਆ।””  

ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਧਲਆ ਧਗਆ ਅਤੇ ਹਣੁ “ਧਪਤਾ ਦ ੇਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ” 
( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 110:1; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:33, 34), ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ( ੇਖ ੋ
ਮਿੱ ਤੀ 28:18) ਤੇ ਧਬਰਾਿਮਾਨ ਹੈ। 

ਉਹ “ਸਾਿ ੇਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ” ( ੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:14-16; 7:25)। “ਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਧਮੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। NEB 
ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਮਸੀਹ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਬੈਠਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਲਈ ਧਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 35. ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਾਲ  ਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੌਣ ਸਾਨੂੂੰ  ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ? “ਕੌਣ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਪਰਸ਼ਨ ਾਚਕ ਪਿਨਾਂ  τίς (ਧਟਸ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਿਹਿਾ 33 ਅਤੇ 34 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ 
ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਕੌਣ” ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਧਟਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਕੌਣ” 
ਦੀ ਬਿਾਇ “ਕੀ” ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (NEB; REB)। ਇਹ  ੀ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਭਾ  ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਿੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਕਧਰੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
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ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, “ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰੇਮ” ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਦੀ ਬਿਾਇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਪਰੇਮ ਦਾ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨਰਬਲ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ  ੇਲੇ ਧਸਰ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਇਹ 
ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਿੋ ਿਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਿਾਣੀਏ ਿੋ ਭਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ 
ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੰੂ ਭੀ ਧਤਆਰ ਹੋ ਿਾ ੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿ ੇਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਿੇ ਲਈ ਮੋਇਆ 
(5:6-8)। 

ਇਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ  ੀ ਧਕ “ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ?” ਧਪਛਲੇ 
ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾ ੇਂ ਿ ਾਬ  ਰਗਾ ਹੀ ਹੈ: “ਕੋਈ ਨਹੀਂ!” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਿੋਿ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਅਤੇ ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ!” ਸਟੌਟ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਸਾਿੀ ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਦਾ ਆਿਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਿਗਮਗਾਉਣ  ਾਲਾ ਪਰੇਮ ਹੈ।”148 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ ਾਲ ਨੰੂ ਧ ਸਤਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 
“ਕਸ਼ਟ” ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋਿਹਾ ਧਿਹਾ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। 
ਧਬਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ θλῖψις (ਥਧਲਪਧਸਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਧਿਸ ਦਾ “ਮੂਲ ਰਪੂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਦਬਾਉਣਾ, ਦਬਾਅ।’”149 ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੰੂ ਧਮਿੱ ਿ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਰਸ ਕਿੱਢਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਹੋ? ਕੀ ਿੀ ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਥਧਲਪਧਸਸਦਾ 
ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ στενοχωρία (ਸਟੇਨੋਚੋਰੀਆ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ ਿੋ ਧਕ ਇਿੱਕ ਤੰਗ ਿਾਂ  ਰਧਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ στενός (ਸਟੇਨੋਸ, 
“ਤੰਗ”) ਅਤੇ χώρα (ਚੋਰਾ, “ਇਿੱਕ ਥਾਂ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।150 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮਧਹਸੂਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ੇਧਸਕੰਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਫਸਦ ੇਿਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ 
 ਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਸਟੇਨੋਚੋਰੀਆਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਿਦੋਂ ਥਧਲਪਧਸਸ ਅਤ ੇਸਟੇਨੋਚੋਰੀਆਨੰੂ ਧਮਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਆਪਣੇ-
ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ।”151 ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਰ 
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਅਤੇ ਮਸੁੀਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਖਾਸ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਧਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਨਹੇ ਰ 
(διωγμός, ਿੀਓਗਮਸੋ) ਸ਼ਬਦ ਧਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ152 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਸੀ ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਇਿੱਕ 
ਿਾਨ ਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। LB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰ ਧਲਆ ਿਾ ੇ।” ਇਹ  ੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ 
ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਬਜ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਾਕਮਾਂ ਅਿੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ 
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ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂਨੰੂ ਸਤਾਇਆ। ਕਾਲ (λιμός, ਧਲਮੋਸ, ਭੋਿਨ ਦੀ 
ਘਾਟ) ਅਤੇ ਨੂੰ ਗ (γυμνότης, ਗੁਮਨੋਟਸ, ਕਿੱਪਧਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ) ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ 
ਆਰਧਥਕ ਪਧਰਣਾਮਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ੌਿਲ (κίνδυνος, ਧਕਨਿੁਨੋਸ) “ਖ਼ਤਰ”ੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਿਦ ਧਕ ਤਲਵਾਰ 
(μάχαιρα, ਮਛਾਈਰਾ) ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸ਼ੁਿੱ ਭ ਭਾ  ਅਰਥ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਹੰਸਕ ਮੌਤ ਅਤੇ 
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਾਕੂਬ ਧਿਹਿਾ ਧਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ  ਾਲਾ ਪਧਹਲਾ ਰਸਲੂ ਸੀ 
“ਤਲ ਾਰ ਨਾਲ ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ” ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 12:2)। ਰੋਮ ਨੰੂ ਧਲਖੀ ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਖ਼ਤਧਰਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਤਲ ਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 
ਨਬੂ ਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, ਤਲ ਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਮੋ ਧ ਿੱ ਚ ਚਮਕੇਗੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਾਿ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਹ ੂਨੰੂ ਚੂਸ ਲੈਣਗੇ। 

ਇਿੱਥੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਧਬਪਤਾ, ਕਸ਼ਟ, ਅਨਹੇ ਰ, ਕਾਲ, ਨੰਗ, 
ਭੌਿਲ ਅਤੇ ਤਲ ਾਰ - “ਪਰੇਮ ਦੇ ਕੋਮਲ ਲਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੇ ਹਨ।”153 
ਦਰਅਸਲ, ਅਣਿਾਣ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ, ਿੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਿਹੀ ਧਕਸੇ ਅਿਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੋ ੇਗਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਤਆਧਗਆ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਾਪੇਗਾ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰਸੋਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀਅਿਮਾਇਸ਼ ਿਾਂ ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਪਰਭ ੂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਿਰ ਕੇ ਧਨੱਿੀ ਅਨੁਭ  ਤੋਂ ਗਿੱਲ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:4, 5; 11:26, 27; 12:10)। ਰਮੋੀਆਂ 8:35 ਧ ਿੱ ਚ 
ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਉਨਹ ਾਂ ਬੰਦਾਂ ਧ ਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ - “ਤਲ ਾਰ” ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ - ਸਾਰ ੇ
ਕਸ਼ਟ। ਤਲ ਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਸਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, 
ਪਰ ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਧਸਰ ਨੰੂ ਅਲਿੱ ਗ 
ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ - ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ।154 ਕੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਤਆਧਗਆ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਾਇ 
ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “. . . ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਹਿਾ ਿੀ ਨ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ 
ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਧਿਹ ਨੇ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਲਈ ਦ ੇਧਦਿੱ ਤਾ” (ਗਲਾਤੀਆ ਂ
2:20)। 

ਆਇਤ 36. ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕ ਧਗਆ ਧਕ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਤਾਅ ਸੁਭਾ ਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿੀਉਣ  ਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਹਨ ( ੇਖੋ 5:3; 
8:17; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 14:22)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ: ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਦਨ  ਰ ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ੇਿਾਂ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਧਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 44:22)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਜ਼ਬਰੂ 44 ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ 
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ਸੀ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 44:11, 14)। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਕ ਧਮੰਨਤ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 44:26) ਧਿ ੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤ ੇਧਦਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ (ਜ਼ਬਰੂ 44:1-8)। ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗ ਧ ਿੱਚ ਇਹ ਦੁਿੱ ਖ ਭਰੀ 
ਦੁਹਾਈ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਤੇਰ ੇਲਈ ਧਦਨ ਭਰ ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਿਾਂਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਭੇਿਾਂ 
ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਧਗਣੇ ਿਾਂਦ ੇਹਾਂ” (ਜ਼ਬੂਰ 44:22)। “ਤੇਰੇ ਲਈ”  ਾਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਇਸ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਭੂ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਸਨ।155 

“ਧਦਨ ਭਰ ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ ਿਾਂਦੇ [ਮਰਦ]ੇ ਹਾਂ” ਸੰਬੰਿੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:37 ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ 
 ਿੀਆ ਟੀਕਾ-ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਓਹ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਧਰਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, 
ਪਰਤਾਏ ਗਏ, ਤਲ ਾਰਾਂ ਨਾਲ  ਿੱ ਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਬਰੀ ਝਿੱਲਦੇ ਹੋਏ 
ਭੇਿਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਧਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖਲਿੀਆਂ ਪਧਹਨੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧਫਰਦੇ ਰਹੇ।”  ਿੱ ਢੀਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ 
ਭੇਿਾਂ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੇ ਿੱ ਸੀ ਦੇ ਭਾ  ਨੰੂ ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਧਿਹਿੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਦੇ 
ਹਨ ਬੁਰੇ ਧ ਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬੂਰ 44 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬੰਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 37. ਿੇਕਰ ਸਾਿੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਬੁਰਾ ਧ ਹਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਧਹੰਮਤ ਹਾਰ 
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਆਇਤ 37 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 35 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ 
ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧਵਿੱ ਚ - ਧਬਪਤਾ, ਕਸ਼ਟ, 
ਅਨਹੇ ਰ, ਕਾਲ, ਨੰਗ, ਭੌਿਲ ਅਤੇ ਤਲ ਾਰ - ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱ ਦੋਂ ਵਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। “ਅਸੀਂ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ”  ਾਕ ਇਿੱ ਕੋ ਸ਼ਬਦ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ: ὑπερνικάω (ਧਹਉਪਰਧਨਕਾਓ)। ਇਹ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕੋ  ਾਰ ਇਿੱਥੇ ਹੀ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਿਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ 
“ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ” (ὑπέρ, ਧਹਉਪਰ 156) ਨੰੂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹ ੈਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਫਤਹ 
ਪਾਉਣਾ” (νικάω, ਧਨਕਾਓ 157)। “ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ” ਿਾਂ “ਹਿੱਦੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ” ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈ
ਬਹੁਤ  ਿੀਆ । CJB ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ  ਿੀਆ ਫਤਹ 
ਪਾਉਣ  ਾਲੇ ਹਾਂ।” ਪਰਧਸਿੱ ਿ KJV ਅਨੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣ  ਾਧਲਆਂ ਨਾਲੋਂ 
 ੀ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਹਾਂ।” 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ” ਹਨ। ਅਸੀਂ 
“ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ” ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਤੋਂ ਧਨਰਾ ਬਚਦ ੇ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੇਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ “ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ” ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਸੀਂ ਧਨਰਾ ਿੀ ਨ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ - ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿੀ ਗਿੱਲ, ਅਸੀਂ “ਹਿੱਦੋਂ  ਿੱ ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ” ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਕਰਪਾ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਿੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਧਿਿੱ ਤਣ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਿਾਏ ਿਾ ਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨਾ  ਿੱ ਿਾ ਇਨਾਮ ਧਮਲੇਗਾ 
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ਧਕ ਧਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ  ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
 ਇਹ ਿਬਰਦਸਤ ਧਿਿੱਤ ਧਸਰਫ “ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ”158 

ਸੰਭ  ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਤਮ - ਧਨਰਭਰਤਾ ਦੀ  ਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ-
ਧਨਰਭਰਤਾ ਦੀ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮਥੈੋਂ  ਿੱ ਖਰੇ ਹ ੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦੇ” (ਿੂਹੰਨਾ 
15:5)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱਚ ਿੋ ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹਾਂ” 
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:13)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਧਕਹਾ ਧਕ “. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਸਾਨੰੂ ਸਾਿੇ ਪਰਭੂ ਧਿਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:57)। ਸੰਸਾਰ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਸ ੂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇਘੁੰ ਮਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਫਤਹ ਧਸਰਫ ਧਿਸ ੂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭ  ਹੈ। 

ਆਇਤਾਂ 38, 39. ਆਇਤ 35 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ ਧਕ “ਕੌਣ [ਿਾਂ ਧਕਹਿੀ ਚੀਜ਼] 
ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ?” 38 ਅਤੇ 39 ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ ਾਲ 
ਦਾ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਿ ਾਬ ਨੰੂ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਤੀਤ ਹੈ। 
ਇਹ πείθω (ਪੇਥ,ੋ “ਮਨਾਉਣਾ”) ਦ ੇਇਿੱਕ ਕਰਮ ਾਚ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧਕ 
ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। KJV ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, 
“ਮੈਂ ਮੰਨ ਧਗਆ ਹਾਂ” ਅਤੇ NIRV ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਕੀਨ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼, ਧਬਲਕੁਲ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। “ਅਿੱਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ” ਸੰਭਾਧ ਤ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸੂਚੀਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਨ ਿੋਿੇ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਇਕਿੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਿੋਿਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਇਕਲੌਤਾ ਹ ਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਸਲੂ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੀ ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾ ਟ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਦਣੇਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ “ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ 
ਕੀਤਾ ਸੀ” ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾ” ਸਕਦੇ ਹਾਂ (8:37)। 

ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਿਰੂਰਤ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਗਰ ੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹ ੈ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਭੁਾ ਕ ਧ ਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਭੋਾ ਅਧਿਹੀ ਹ ੈਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਬਨਾਂ [ਸੰਧਖਪਤ ਕੀਤੇ] ਅਤੇ 
ਗੁਆਏ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।”159 ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ  
ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭ ਤਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? 

(1) ਮੌਤ ਅਤੇ (2) ਿੀਵਨ। “ਮੌਤ” (θάνατος, ਥਾਨਾਟੋਸ ) ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉੇਂਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਧਭਆਣਕ 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆ ਂਲਈ, ਮੌਤ ਅੰਤ ਹੈ। ਧਿਹਿਾ 
ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, “ਧਪਆਰਾ ਿੌਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਧਰਹਾ।” ਧਫਰ  ੀ, 
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ਮੌਤ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧਕਸੇ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਿੂਿ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ 
ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ, ਮੌਤ ਇਿੱਕ ਕੰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਬੂਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਬੂਹਾ ਧਿਹਿਾ ਪਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਕਉਂਧਕ ਿੀਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹ ੈਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ 
ਹੈ” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:21)। ਉਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ “ਮੌਤ ਫਤਹ 
ਦੀ ਬੁਕਰੀ ਹੋ ਗਈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:54)। 

ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ “ਿੀ ਨ” (ζωή, ਜ਼ੋਈ ) ਹੈ। ਕਈ  ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ 
 ਿੱ ਿ ਿੀ ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਨਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਨ ਦਾ  ਰਣਨ 
ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੀ ਭੁਿੱ ਲ, ਧਬਮਾਰੀ, ਿੋਖ,ੇ ਮੂਰਖ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਧਿਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਿਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਿੁਰਮ ਲਈ ਿੇਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕੈਦ  ਿੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਧਨੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਨ ਭਾ ੇਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮੀ ਧਫਕਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 
“ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਚੰਤਾ ਓਸ ਉੱਤੇ [ਸੁਿੱ ਟ] ਛਿੱਿੋ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿਾ ਧਫਕਰ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 
5:7)। ਪਧਹਲਾਂ  ੀ, ਅਸੀਂ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆ ਂ4:13 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਆਇਤ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ: 

. . . ਮੈਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਖ ਧਲਆ ਹੈ ਭਈ ਧਿਸ ਹਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ਾਂ ਓਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਤੋਖ ਰਿੱ ਖਾਂ। ਮੈਂ 
ਘਟਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ  ਿਣਾ ਭੀ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਕੀ ਰਿੱਿਣਾ ਕੀ ਭੁਿੱ ਖਾ 
ਰਧਹਣਾ, ਕੀ  ਿਣਾ ਕੀ ਥੁਿਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ੋ
ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹਾਂ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:11-13)। 

(3) ਦੂਤ ਅਤੇ (4) ਹਕੂਮਤਾਂ। “ਦੂਤ” (ἄγγελος, ਏਿਂਲੋਸ ਦਾ ਬਹ ੁਚਨ) ਲਈ 
ਧਿਹਿਾ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕ,” ਧਿਹਿਾ ਧਕ 
ਦੁਧਨਆ ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕਾਂ (ਲੋਕਾਂ)160 ਿਾਂ ਆਤਧਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕਾਂ (ਦੂਤਾ) ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। “ਹਕੂਮਤਾਂ” ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਿੋਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਤਧਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕ ਸਨ। ਸਾਨੰੂ ਠੀਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਦੂਤਾਂ” ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਤਾਂ 
ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:18)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਬਾਈਬਲ ਬੁਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ  ੀ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 25:41; 2 ਪਤਰਸ 2:4; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 12:7)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, “ਪਰ ਿੇਕਰ . . . ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਧਿਹਿੀ ਅਸਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾ  ੇਤਾਂ 
ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋ ੇ!” (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:8)। ਰੋਮੀਆਂ 8:38 ਧ ਿੱ ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ, 
“ਦੂਤ ਭਾ ੇਂ ਧਕੰਨੇ  ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ  ੀ ਦੂਤ ਿਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਝੰੁਿ - ਚੰਗਾ ਿਾਂ 
ਬੁਰਾ - ਕੋਲ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।””  

ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ “ਹਕੂਮਤਾਂ” ਸ਼ਬਦ ἀρχή (ਆਰਚੇ) ਦਾ ਬਹੁ ਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਧਿਸ 
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ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਧਹਲਾ”  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ 
ਸੀ (ਤੀਤੁਸ 3:1), ਪਰ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਆਤਧਮਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਦੇਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:21; 3:10; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:16)। ਬਾਅਦ  ਾਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:12)। NIV ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ 38 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਧਭਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਾਂ,” ਿਦ ਧਕ NEB ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਅਲੌਧਕਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ” 
ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਾਣੀ ਭਾ ੇਂ ਧਕੰਨੇ  ੀ ਧਭਆਣਕ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਤੇ 
ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:14, 15;  ੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 3:22); ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਜ਼ਦੰਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਹ ੋਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:24)। 

ਇਸ ਕਥਨ ਧ ਿੱ ਚ “ਦੂਤ” ਅਤੇ “ਹਕੂਮਤਾਂ” ਦਾ ਸੁਮਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਸੀ, “ਨਾ ਹੀ ਆਧਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ।” ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਇਸ  ਾਇਿਲੀ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਿੀ ਰਚੁੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਨ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੋਭਾ ਦੇਣ ਧ ਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ।”161 

(5) ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ (6) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿੱ ਿ ਦੀਆਂ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਦ ਧਕ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਆਉਣ  ਾਲਾ ਕਿੱਲਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ੇਗਾ। ਐ ਰੈਟ ਐਫ. ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ, “ਭਾ ੇਂ ਇਹ  ਰਤਮਾਨ ਇਸ ਦੀਆ ਂ
ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ੇ ਹਾਂ ਭਧ ਿੱ ਖ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਧਨਸ਼ਚਤਤਾ ਾਂ ਨਾਲ।”162 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਨਾ ਿਰ, ਮੈਂ ਤੇਰ ੇਅੰਗ ਸੰਗ ਿੋ ਿਾਂ, ਨਾ ਘਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਿੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ 
ਜ਼ੋਰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫਤਹਮੰਦ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ 
ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ” (ਿਸਾਿਾਹ 41:10)। ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਿਾ ਹਿੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
“ਇਸਧਥਰ, ਅਿੋਲ” ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:58)। ਭਾ ੇਂ ਿੋ ਕੁਝ ਮਰਿੀ ਹੋ ਿਾ ,ੇ 
“ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ” (ਰੋਮੀਆਂ 8:28)। ਇਸ 
ਲਈ, “ਨਾ ਹੀ ਅਿੱ ਿ ਿੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿੱਲਹ ਿੋ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ” (Phillips) ਸਾਨੰੂ ਸਾਿੇ ਪਰਮੇੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(7) ਸ਼ਕਤੀਆਂ। “ਸ਼ਕਤੀਆਂ” ਲਈ ਧਿਹਿਾ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਉਹ du/namiς 
(ਿੁਨਾਧਮਸ ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ  ੀ ਆਤਧਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:24; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:21), ਧਿਹਿਾ 
ਇਸ ਨੰੂ “ਦੂਤ” ਅਤੇ “ਹਕੂਮਤਾਂ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਫਰ  ੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਧਪਛਲੇ ਦ ੋਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਧਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘੇਰਨ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਿੁਿੱ ਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 



73 

ਧ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ: ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਕਮ ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੁਲਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਹੇ ਿੁਲਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਹੈ ਿਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਹੂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ
ਦੁਆਰਾ “ਕਦੇ ਧਿਸ ੂਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੂਣ ਨਾ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਿੱਤਬ 4:18) ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਹ ੈਧਿਹਿਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 
ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਿੁਲਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਬਧਣਆ। ਅਿੱ ਿ  ੀ, ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹੋ ਧਿਹੇ ਸਤਾਅ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਕੋਲ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਲ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

(8) ਉਧਚਆਈ ਅਤੇ (9) ਿੁੂੰ ਧਘਆਈ। “ਉਧਚਆਈ” ਅਤੇ “ਿੁੰ ਧਘਆਈ” ਦੋ ਅਧਿਹੇ ਸ਼ਬਦ 
ਹਨ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਧਗਆ 
ਹੈ ਧਕ “ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਿੋਿੇ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”163 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬੂਰ ਧਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ 
ਧਿੰਨਾ ਮਰਿੀ ਉੱਚਾ ਚਲੇ ਿਈਏ ਿਾਂ ਧਿੰਨਾ ਮਰਿੀ ਥਿੱ ਲੇ ਚਲੇ ਿਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ 
ਤੋਂ ਭਿੱ ਿ ਕੇ ਧਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ: 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਧਕਿੱ ਿਰ ਿਾ ਾਂ? 
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਤੋਂ ਧਕਿੱ ਿਰ ਨਿੱ ਠਾਂ? 
ਿੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਿਹ ਿਾ ਾਂ, ਤੂੰ  ਉੱਥ ੇਹੈਂ; 
ਿੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਸਤਰਾ ਧ ਛਾ ਾਂ,  
 ੇਖ ਤੂੰ  ਉੱਥੇ ਹੈਂ। 
ਿੇ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਲ ਾਂ, 
ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਆਖਰ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾ  ਿੱ ਸਾਂ, 
ਉੱਥੇ  ੀ ਤੇਰਾ ਹਿੱ ਥ ਮੇਰੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱ ਿਾ ਹਿੱ ਥ ਮੈਨੰੂ ਫਿ ਲ ੇਗਾ (ਜ਼ਬੂਰ 139:7-10)। 

ਕੁਝ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ “ਉਧਚਆਈ” ਅਤੇ “ਿੁੰ ਧਘਆਈ” ਨੰੂ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾ  ਧ ਿੱਚ  ਰਤਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ “ਖਸ਼ੁਹਾਲੀ ਦੀ ਉਧਚਆਈ” ਅਤੇ “ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਿੁੰ ਧਘਆਈ”164 ਿਾਂ ਅਨੰਦ 
ਦੀ ਉਧਚਆਈ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਿੁੰ ਧਘਆਈ ਿਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਧਚਆਈ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ 
ਿੁੰ ਧਘਆਈ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਧਕ “ਉਧਚਆਈ” (ὕψωμα, 
ਹੁਪਸੋਮਾ) ਅਤ ੇ“ਿੁੰ ਧਘਆਈ” (βάθος, ਬਾਥੋਸ) ਲਈ ਧਿਹਿੇ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ  ਰਤੇ ਗਏ ਸਨ 
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਧਹਤ ਿੋਤਸ਼ ਫਲਸਧਫਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਉੁਧਚਆਈ” 
ਅਕਾਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ “ਿੁੰ ਧਘਆਈ” ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀ ੀਂ ਥਾਂ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਪੂਿਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਧਕ ਤਾਧਰਆਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤਾਧਰਆ ਂ
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ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਿੱਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲਪਨਕ ਬਕ ਾਸ ਨੰੂ 
“ਉਧਚਆਈ” ਅਤੇ “ਿੁੰ ਧਘਆਈ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ 
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਿੁਲਮ ਸਧਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਹੇ ਭਧਰਸ਼ਟ  ਧਹਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

(10) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਰਸ਼ਟੀ। ਸੂਚੀ ਧ ਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਅਤ ੇਹੋਰ ਇਹੋ ਿੇਹੇ 
ਕੰਮ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:21; ESV) ਅਤੇ ਸਾਿੇ “ਆਧਦ” ਸ਼ਬਦ  ਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ 
ਧਿ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਰੁਕ ਧਗਆ ਅਤ ੇਸੋਧਚਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁਿੱ ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਗਆ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੰੂ 
ਇਸ  ਾਕ ਨਾਲ ਢਿੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਰਸ਼ਟੀ।’” NCV ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਪੂਰ ੇਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼” ਹ।ੈ 

ਅਸੀਂ ਭਾ ੇਂ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕੰਨੀਆਂ  ੀ ਮਸ਼ੁਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, 
ਅਸੀਂ ਪੂਰ ੇਭਰੋਸ ੇਨਾਲ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਅਧਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਧਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਸਾਿੇ ਪਰ ੂ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ। 

ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁਿੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਿੋਸ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਧਕੰਨੀ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿੱਲ ਹੋ ੇਗੀ! ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ  ਾਿੂ ਸ਼ਬਦ ਿਰੂਰੀ ਹਨ। 38 ਅਤੇ 39 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਉਹ ਹਨ ਪਾਪ ਅਤੇ ਆਪ।165 ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਪਾਪ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਸਾਿਾਹ 59:1, 2) ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ 
ਪਾਪ ਭਰੀ ਿੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਿੀਉਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:1; ਿਾਕੂਬ 5:19, 20)। ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਨੇ ਇਸ ਿੋਗਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਿ ਧਦਿੱ ਤਾ: “(ਚੇਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤੋਂ 
ਬਗੈਰ) ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”166 ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ 
ਚੇਲੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭ  ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਹਦੂਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਧਲਖਣਾ, “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੋ ” (ਿਹੂਦਾਹ 21; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਧਫਰ  ੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਬਲਧਕ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ 
ਕਰੀਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱ ਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੋਖੇ 
ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ! 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਤਾ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ (ਅਧਿਆਇ 8) 

ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ (πνεῦμα, ਧਨਉਮਾ) ਸ਼ਬਦ ਕਈ  ਾਰ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਛੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰ “s” ਨਾਲ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਦੇ  ਿੱ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ “S” ਨਾਲ  ੀਹ  ਾਰ ਤੋਂ  ੀ  ਿੱ ਿ 
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 ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੰੂ  ਿੱ ਿ ੇਅਿੱ ਖਰ “S” ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 
ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੈ, ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ  ਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। KJV ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਰੂਹ” ਸ਼ਬਦ ਹੈ (5:5; 9:1; 14:17; 
15:13, 16)। “ਰੂਹ” ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਤਮਾ,” ਪਰ 
ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਰੂਹ” ਸ਼ਬਦ ਿਰ, ਰਹਿੱਸਮਈ ਤਸ ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਿਗਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ 
“ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਧਕਉਂਧਕ “ਭੂਤ ਦੇ ਮਾਸ ਅਰ ਹਿੱਿੀਆ ਂ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ” (ਲੂਕਾ 24:39)। ਧਫਰ  ੀ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਆਪਣ ੇਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ” (ਿੂਹੰਨਾ 4:24)। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਧਸਕ 
ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਿੀ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ੇਗੀ। 

ਇਿੱਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਚਤ 
ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਧਪਤਾ) ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਾਂ 
ਨਾਲ ਿਾਧਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਧਿਸੂ (ਪੁਿੱ ਤਰ) ਨੰੂ ਧਿਸੂ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੂਸਧਰਆਂ ਧ ਿੱ ਚ) ਧਕਹਾ 
ਧਗਆ ਹੈ; ਪਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਰਣਨਾਤਮਕ ਨਾ ਾਂ ਨਾਲ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ 
“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ”  ਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਆਤਮਾ ਧਿਹਿਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ [ἅγιος, ਹੇਗੀਓਸ ] ਹੈ।” 
ਉਸ  ਾਕ ਬਾਰ ੇ ਕੁਝ  ੀ ਧ ਸ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਕ ਆਤਮਾ  ੀ ਹ ੈ ਧਿਹਿਾ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਧਿ ੇਂ ਧਿਸੂ ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸੀ। ਰੋਮੀਆ ਂ8 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ 
ਧਨਰੇ  ਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਧਕ ਧਕਉਂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਨਾਂ” ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ; ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਿੱਕ 
ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਧਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂਿਾਣ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਅਧਿਐਨ ਧ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਾਂਗੇ। 

ਉਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਿੂਹੰਨਾ 16:13, 14 ਧ ਿੱ ਚ, NASB ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱਚ ਨੌਂ   ਾਰ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਪਿਨਾਂ  “ਉਹ” ਅਤੇ “ਉਸ ਦਾ”  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ। ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ੇਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿਨਾਂ  ਿੋ ਧਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਰਹ ੇ
ਹਨ ਧਲੰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਇਕ ਚਨ  ੀ ਹਨ। ਧਕਸੇ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਰਿੱਬੀ “ਉਹ”  ਿੋਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, 
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ਪਰ ਪਰਤਾਪੀ “ਇਹ”  ਿੋਂ ਕਦੇ  ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਨਰੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾ  ਦੀ ਬਿਾਇ 
ਇਿੱਕ ਿੀਉਂਦੇ, ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੋਂ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਲੋਧਨਰੇ 
ਪਰਭਾ  ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ  ਿੱ ਿਾ ਪਰਭਾ  ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ  ਿੱ ਿੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਇਨਹ ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਤਸਿੱਲੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 14:26; KJV)। 
ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 14:26)। 
ਸਾਖੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 15:26; KJV)। 
ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 16:8; KJV)। 
ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 16:13)। 
ਮਨਹ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:6, 7)। 
ਸਾਖੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਮੋੀਆਂ 8:16)। 
ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:27)। 
ਿਾਂਚਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:10)। 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:1)। 

ਕੁਝ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ  ਰਗਾ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਧਿਸ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਸਰੂਪ ਤ ੇਬਣਾਇਆ ਿਾਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।167 ਸਾਿੇ  ਾਂਗ, ਪਧ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ: 

ਮਨ (ਰੋਮੀਆਂ 8:27)। 
ਧਗਆਨ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:11)। 
ਇਿੱਛਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:11)। 
ਿਜ਼ਬਾਤ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਰੇਮ (ਰੋਮੀਆਂ 15:30)। 
ਭਾ ਨਾ ਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:51), ਉਸ ਦ ੇ 

 ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਝੂਠ ਬੋਧਲਆਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 5:3), ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਤ  
 ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:29)। ਉਸ ਦੇ ਧਖਲਾਫ ਕੁਫ਼ਰ ਬਧੋਲਆ ਿਾ  
 ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 12:31)। ਉਸ ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30)।  

ਕਾਸ਼ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ “ਧਕਿੱ ਦਾਂ ਦਾ ਧਦਸਦਾ” ਹੈ, ਪਰ ਧਕਸੇ 
ਧ ਅਕਤੀ ਤੋਂ  ਾਕਫ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਧਹਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ 
ਧਚਹਰੇ ਨੰੂ ਿਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਧਦਲ ਨੰੂ ਿਾਣਨਾ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ 
ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
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ਉਹ ਇਿੱਕ ਰਿੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ  ਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ ੈ
ਧਿਸ ਨੰੂ KJV ਅਨੁ ਾਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤ ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 17:29; ਰੋਮੀਆਂ 
1:20; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:9)। ਿੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹੋ ਕੁਝ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ  ੀ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ: ਉਹ ਿੀ ਨ ਹੈ (ਅਿੱਿੂਬ 33:4; ਿੂਹੰਨਾ 3:5, 6); ਉਹ ਚਾਨਣ 
ਹੈ (ਿਾਂ ਪਰਕਾਸ਼; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:9-11) ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਮ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 5:3-5; 15:30)। ਆਓ 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਉਸ ਦਾ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੋਂ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ . . . 

ਸਦੀਪਕ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14)। 
ਸਰਬਧਗਆਨੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:10, 11)। 
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਧ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ  

 ਧਗਆ ਹੈ; ਮੀਕਾਹ 3:8; ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 1:8)। 
ਸਰਬਧ ਆਪੀ (ਜ਼ਬੂਰ 139:7, 8)। 
ਨੇਕ (ਨਹਮਿਾਹ 9:20)। 

ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਿੱਤੀ 
ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਿਸੂ ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। 

ਉਹ ਇਿੱਕ ਰਿੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ: ਤਰੀਏਕਤਾ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ। “ਤਰੀਏਕਤਾ” ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਤਰੀਏਕਤਾ” ਿਾਂ ਤਸਲੀਸ ਸ਼ਬਦ “ਤਰੀ” 
[ਧਤੰਨ] ਅਤੇ “ਏਕਤਾ” [ਇਿੱਕ] ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਨ।” 

ਧਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਤੰਨ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ (ਮਿੱ ਤੀ 3:16, 17; 
28:19; ਿੂਹੰਨਾ 14:16, 17; ਰੋਮੀਆ ਂ15:30; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:14)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
“ਿਹੋ ਾਹ ਸਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਿਹੋ ਾਹ ਹੈ!” (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 6:4)।168 ਕੋਈ ਦੁਧਨਆ ੀ 
ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਕ ੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ ਇਿੱਕ 
ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਿੀ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਤੇ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਤਕੋਨ 
ਦਾ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ: ਧਤਕੋਨ ਦੇ ਧਤੰਨ ਪਾਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱ ਕੋ ਆਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਕਈ  ਾਰ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧ ਆਹ। ਧ ਆਹ ਧ ਿੱ ਚ, ਦੋ ਿਣੇ ਇਿੱਕ ਹ ੋ
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਤਪਤ 2:24; ਮਿੱ ਤੀ 19:5, 6; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:31)। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇਿੱ ਕੋ ਹਨ, 
ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਧ ਅਕਤੀਆਂ  ਾਂਗ ਰਧਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੇ ਧਤੰਨ ਮੈਂਬਰ ਤਿੱਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕੋ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ 
ਧਪਤਾ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ  ਾਲਾ ਹ,ੈ ਪੁਿੱ ਤਰ ਉਸ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ  ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਧਪਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਨਰਮਾਤਾ  ਿੋਂ, ਪੁਿੱ ਤਰ 
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ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਿੋਂ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਿਕੀਨਣ ਧਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਿਿੋਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ; 
ਪਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:2 ਅਤੇ ਿੂਹੰਨਾ 1:3 ਸਾਨੰੂ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਤਪਤ 1:2 ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ 
ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਂਦਾ ਹੈ ( ੇਖ ੋਜ਼ਬੂਰ 104:30)। 

“ਆਤਧਮਕ ਰਚਨਾ” ਸੰਬੰਿੀ - ਰਾਿ/ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
- ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:10, 11) ਅਤੇ ਧਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਿੋਿਨਾ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਿੂਹੰਨਾ 4:34; 5:19; 8:28; 12:49), ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ “ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ” ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਸ ੂਦੇ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਮ 
ਲੈਣ, ਧਸਮਓਨ ਅਤੇ ਆਿੱ ਨਾ ਦੇ ਪਰੇਧਰਤ ਧਬਆਨਾਂ, ਿੂਹੰਨਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਸਮੇਂ ਧਿਸੂ ਦੀ ਪਧਹਚਾਣ ਕਰਾਉਣ, ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਉਿਾਿ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੀ 
ਅਦਭੁਤ ਸੇ ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਰਸੂਲਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਰਾਿ/ਕਲੀਸੀਆ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਧਫਰ 
ਉਸ ਨੇ ਰਸਲੂਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਧਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਕ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਿਾ ਸਕਣ। ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਿੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਧੋਚਆ, ਧਿਸ ੂਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ 
ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧਸਖਾਇਆ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਦ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾਂਗੇ ਿਦੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਧਤੰਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਧਫਰ  ੀ, ਿੋ ਅਸੀਂ 
ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਿੱਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਸਖਣ ਲਈ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਬਹੁਮੁਿੱ ਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੋ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 8) 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ  ਿੋਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; 5:32;  ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆ ਂ 4:6)। ਇਸ ਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ 
ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। (ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰ ੇਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।) 
ਇਸ ਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਅਿੱਿ ਸਾਿੇ ਮਸੀਹੀ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਓਪਰੇ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:19 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਅਨੁ ਾਦ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (ἐπιχορηγία, ਐਪੀਚੋਰੇਗੀਆ) “ਸਹਾਇਤਾ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
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ਰੋਮੀਆਂ 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਿੱਕ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਿਤਾਲ ਕਰੀਏ। 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:1-10)। ਆਇਤ 1 ਦਾ “ਸ”ੋ ਸ਼ਬਦ 7 ਅਧਿਆਇ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 7:15, 18, 
19, 24)। ਧਫਰ  ੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਤਿੱਤ ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (8:1, 2, 4, 5, 9)। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੀ ਬਿਾਇ ਧਿਿੱਤ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:11)। ਮਸੀਹ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਧਿ ਾਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਹਿਾ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਸੀਂ  ੀ ਧਿ ਾਲੇ ਿਾ ਾਂਗੇ। ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਿ ਾਲੇ ਿਾਣਗੇ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਿਾਂ 
ਬੁਰੇ (ਿੂਹੰਨਾ 5:28, 29), ਰੋਮੀਆਂ 8:11 ਿਰੂਰ ਸਦੀਪਕ ਿੀ ਨ ਲਈ ਧਿ ਾਲੇ ਿਾਣ ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹ ੋੇਗੀ।  

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤਾ ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:13)। 7:24 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੌਣ 
ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਿਾ ੇਗਾ?” 8:13 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਤੇ ਹੋਰ  ੀ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਲ ੰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16; 
 ੇਖੋ 3:20)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਧਿੰਨੀ ਦੇਤ ਤਿੱਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਿੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,  
ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ ਾਂਗਾ। ਧਫਰ  ੀ, ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ੇ
ਧਬਨਾਂ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਬਣ ੇਧਬਨਾਂ ਧਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਹੈ - ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸਕਦਾ। 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੁਧਚਿੱ ਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:14)। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਅਗ ਾਈ” ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:14 ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਦ ੋਕਠੋਰ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਧਚਆ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉੇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਿਾ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਧਿਹਿੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ 
ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਸ਼ਚਤ (ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਨ ੇਕਲਾ) ਤਰੀਕਾ  ਚਨ 
ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:17)। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਬੀ 
ਪਰਬੰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:28), ਧਿ ੇਂ ਧਕ “ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਦਰ ਾਿੇ” ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:9)। 
ਉਹ ਸਾਿੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਸਾਿੇ ਿਰਮੀ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ  ੀ ਸਾਿੀ 
ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਿੱਟਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਧਕ “ਧਕ ੇਂ।” ਸਾਿ ੇ
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ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 37:23)। 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਅਧਨਸ਼ਚਤਤਾ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:14-17, 23)। ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਮਸਾ ਧਲਆ ਸੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਸਬੂਤ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ  ਾਰਸ ਹਣੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਆਇਤ 23 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ” ਧਮਧਲਆ ਹੈ। ਫਸਲ 
ਦਾ “ਪਧਹਲਾ ਫਲ” ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਾਈ ਸੀ। “ਪਧਹਲਾ ਫਲ” ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਰਥ ਉਹੋ ਹ ੈਿੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 14 ਅਤੇ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:21, 22; 5:5 ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਈ” ਹੈ। 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਿੀ “ਸਾਈ” ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:16 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਆਤਮਾ 
ਆਪ ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਖੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਬਾਲਕ ਹਾਂ।” ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਉਹ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਭਰੋਸਾ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:26, 27)। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇ
ਦੁਰਬਲ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧ ਰੋਿੀ” 
 ਾਲੇ ਪਾਸੇ “ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣਾ।” ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧਕਸੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੰੂ ਧਸਰਫ ਉਦੋਂ ਸੁਿੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੋਈ 
ਦੂਿੇ ਪਾਧਸਓਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਬੰਿੀ 
ਧਕ ਕੋਈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹ ੈਿੋ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਇਤ 26 ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਉਹ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੀ ਸਾਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰੁਿੀ “. . . ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਣਾ ਹੈ” (8:4)। ਸਾਨੰੂ ਨ ੇਂ ਨੇਮ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ? ਿੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਸੂ ਦ ੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ (8:9): ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੈ! 
ਦੋ ਮੂੰ ਧਿਲਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਫ਼ੈਸਲਾ (8:1-13) 

8:1-13 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੁਲਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ। (1) ਦੋ ਧਦਸ਼ਾ ਾਂ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ 
 ਿੱ ਲ ਅਸੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ (8:4)। (2)  ਾਸ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
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ਦੋ ਹਨ: ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ (8:2, 9, 
11)। (3) ਦੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ: ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧਿਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਸਰੀਰ 
ਦੇ) ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਧਿਹਿਾ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ (ਆਤਮਾ ਦਾ) (8:12, 13)। (4) ਇਹੋ 
ਧਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧਕਉਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਨ? ਧਕਉਂਧਕ ਦੋ ਮੰਧਿਲਾਂਹਨ ਿੋ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੀ ਉਿੀਕ 
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਨ (8:6, 11, 13)। 

ਦੋ ਮੰਧਿਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕੋ ਫ਼ੈਸਲਾ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਧ ਚਕਾਰ ਚੁਣਨ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੀਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋਧਿ ੇਂ ਧਕ ਨਾਸ ਹਣੋ  ਾਲਾ 
ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਆਤਧਮਕ ਹੀ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ (8:9, 11) 

ਰੋਮੀਆਂ 8:9, 11 ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਨ  ਾਰ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਿੱ ਸਣ ਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ ਹੋ ਪਰ ਤਦੇ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ 
ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੋ ੇ  (8:9; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਅਤੇ ਿੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਿਹ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ 
 ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 
ਦੇ  ਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਿਹਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ  ੀ 
ਧਿ ਾਏਗਾ (8:11; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਆਤਮਾ ਦਾ  ਿੱ ਸਣਾ ਇਿੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ - ਪਰ ਇਹ ਹ ੈਕੀ? ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨਾਲ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਸੰਬੰਿੀ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਅ ਲੋਕਨ ਕਰਨ ਦਾ  ੀ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਮਹਿੱਤ  ਹੈ। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ। ਿਹੰੂਨਾ 7:38 ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਸੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਿੋ ਕੋਈ 
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅੰਧਮਰਤ ਿਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 
 ਗਣਗੀਆਂ!’” ( ੇਖੋ ਿਸਾਿਾਹ 44:3)। ਧਫਰ ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧ ਆਧਖਆ ਕੀਤੀ, “ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਇਹ 
ਗਿੱਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧ ਖੇ ਆਖੀ ਧਿਹਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ 
ਧਕਉਂਧਕ ਆਤਮਾ ਅਿੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਨਾ ਧਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਧਿਸੂ ਦਾ ਤੇਿ ਅਿੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੋਇਆ” (ਿੂਹੰਨਾ 7:39)। ਿੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਸੀ - ਧਿਸੂ ਦੇ “ਤੇਿ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
(ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ, ਿੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸ ਰਗ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਿਾਣਾ)। ਅਸੀਂ ਿੂਹੰਨਾ 
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ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਨ ੇਂ ਧਕਸਮ 
ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ - ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਿੁਗ 
ਦੇ ਲਈ ਅਨੋਖਾ। 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਘੰਧਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਧਿਸੂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਘਿੱ ਲੇਗਾ (ਿਹੰੂਨਾ 14:16, 17, 
25, 26; 15:26, 27; 16:7-14)। ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਿੱਲਾਂ ਿੋ ਧਿਸ ੂਨੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰ ੇ
ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿੀ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 
ਿੂਹੰਨਾ 14:26; 16:13), ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਿੁਗ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸ ੇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 
ਧਮਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿੂਹੰਨਾ 14:16 ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਅਤ ੇਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ 
ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਿਾ169 ਸਹਾਇਕ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾਤੁਹਾਿੇ ਸੰਗ ਰਹੇ” 
(ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਸਹਾਇਕ” ਸ਼ਬਦ παράκλητος (ਪਾਰਾਕਲੇਟੋਸ ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਧਿਹਿਾ ਧਕ παρά (ਪਾਰਾ, “ਨਾਲ-ਨਾਲ”) ਅਤ ੇκαλέω (ਕਾਲੀਓ, 
“ਬੁਲਾਉਣਾ”) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ  ਾਰ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ “ਪਾਰਾਕਲੀਟ”  ਿੋਂ 
ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ, ਤਕਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇਣ ਲਈ “ਧਿਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਧਗਆ” ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। AB ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਤਸਿੱਲੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ (ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਦਦਗਾਰ, ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ  ਾਲਾ,  ਕੀਲ, ਤਕਧਿਆਂ ਕਰਨ 
 ਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਿਾ ਹੋਣ  ਾਲਾ)” ਹ।ੈ 

ਧਿਸੂ ਦੇ ਸ ਰਗ ਨੰੂ ਉਠਾ ਲਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਿਹੂਦੀ 
ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ  ਹਾਇਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 1:9; 2:1-4, 33)। ਰਸੂਲਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟੀਕੇ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ  ਰਦਾਨ” 
ਕਧਹੰਦੇ ਸਨ, ਧਿਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਗਤਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
2:4; 3:1-8; 5:12)। ਧਫਰ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਸਿੱ ਟੇ ਦੇ ਨੇਿੇ ਪੁਿੱ ਧਿਆ, ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ  ਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਉਹੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਟੀਕੇ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਮ  ਰਦਾਨ” 
ਕਧਹੰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਧਖਆ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦ ੇਲਈ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤ ੇ
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ ੇ ਤਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 

“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ”  ਾਕ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38 ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਇਿੱਕ ਦਾਨ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਖੁਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 5:32 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ  ਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਬਖ਼ਧਸ਼ਆ” 
 ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:8 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ 
ਧਿਹਿਾ ਆਪਣਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।” 
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ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38 ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਚਾਈਆਂ ਧਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਧਹਲੀ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੀ, 
ਆਤਮਾ ਦੇ  ਰਦਾਨ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਹਰੇਕ  ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਹਰੇਕ ਧਿਹਿਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਦਾਨ” ਧਮਧਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ  ਰਦਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਰਦਾਨ 
ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿੋਗਤਾ ਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ, ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਿੱਿ 
ਦਾਅ ਾ ਕਰਨਗੇ ਧਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਰੇਕਮਸੀਹੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ - ਪਰ 
ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੋਲ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ” ਸੀ ਧਿਸ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
2:38 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਏ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਧਹਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਧਕ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ  ਰਦਾਨ” ਧਸਰਫ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਿਦ ਧਕ “ਆਮ  ਰਦਾਨ” ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹ ੈਅਰਥਾਤ ਪਰਭੂ ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ 
ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕ ੇਂ ਇਹ ਿਾਣਦਾਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਰਦਾਨ” ਧਮਧਲਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਧਕਸੇ ਸੰ ੇਦਨਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਧਕ ਿੋ “ਕਧਹਣ ਤੋਂ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਬਹਤਰ ਮਧਹਸਸੂ 
ਹੋਈ,” ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ” ਧਮਧਲਆ ਹ ੈਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ “[ਉਸ ਦੇ] ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ” ਧਮਲੀ ਹੈ: ਧਕਉਂਧਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 
2:38 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੋ  ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 4:21; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:9; ਤੀਤੁਸ 1:2; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18)। ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਭੂ ਦੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਦੀ ਗ ਾਹੀ ਧਸਿੱ ਿ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਿੱਕ  ਰਦਾਨ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰ ੇਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧ ਚਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਧਹਣ। 
ਧਫਰ  ੀ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਮਲ” ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਚਲ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧ ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ  ੀ, ਧਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਿੱਕ ਹਨ; 
ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਤੰਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38 ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਧਦਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹਾਂ, “ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।” “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ”  ਾਕ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਤਾਂਤਧਰਕ ਗੁਿੱ ਝੇ ਸੰਕੇਤਾਂ  ਿੋਂ 
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ਨਹੀਂ  ੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ  ਰਦਾਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 
ਖਾਸ ਅਤੇ ਧਨੱਿੀ ਧਰਸ਼ਤਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  ਿੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿੋ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿਾ ਇਹ ਧਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਇਿੱਕ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਖਾਸ  ਰਦਾਨ ਧਕਉਂ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ? 
ਆਤਮਾ ਦੇ  ਰਦਾਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਿੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ “ਇਿੱਕ ਮੋਹਰ” ਅਤ ੇਸਾਿ ੇਸਦੀਪਕ ਧ ਰਸ ੇ
ਦੀ “ਇਿੱਕ ਸਾਈ”  ਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:21, 22 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਹਿਾ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਹ ਨੇ 
ਸਾਨੰੂ ਥਾਧਪਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ  ੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਧਿਆ ਂਮਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਧਦਿੱ ਤੀ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ1:13, 14 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਹਦ ੇ
ਹਾਂ, “ਉਸ [ਮਸੀਹ] ਧ ਿੱ ਚ . . . ਧਨਹਚਾ ਭੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਾਇਦੇ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਉੱਤ ੇਮੋਹਰ ਲਿੱ ਗੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨੱਿ ਧਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਿੇ ਅਿਕਾਰ 
ਦੀ ਸਾਈ ਹ ੈ. . .” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੋਹਰ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ: ਇਹ 
ਮਾਲਕੀ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ “ਮੋਹਰ” ਲਿੱ ਗਣਾ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਧਹਚਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦ ੇਹਾਂ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19, 20), ਐਲਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ (8:9 ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:26-28, 37)। ਰੋਮੀਆਂ 8:9 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਿੱ ਬੀ 
ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਧਹਲੂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਿਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ ੋਉਹ ਓਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਲ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਹਿਾ ‘ਅਿੱਬਾ’, ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਧਪਤਾ 
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ।” (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ੇਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਘਿੱ ਧਲਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹਾਂ।) 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਰਦਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲ  ੀ “ਇਿੱਕ ਸਾਈ”  ਿੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦ 
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਧਿਸ ਤ ੇਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ “ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਧਦਿੱਤੀ।” “ਸਾਈ” ਸ਼ਬਦ ἀρραβών 
(ਅਿੱਰਾਬੋਨ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਹਿਾ ਉਸ “‘ਸਾਈ’ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਿਮਹਾ ਕਰਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਗਆੁ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”170 
ਬਾਉਰ ਲੈਕਸੀਕਨ “ਪਧਹਲੀ ਧਕਸ਼ਤ” ਅਤੇ “ਸਾਈ” ਦੀਆਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।171 
ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਅਿੱ ਰਾਬੋਨ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ “ਪੇਸ਼ਗੀ” ਅਤੇ “ਸਾਈ।”172 

ਧਕਸ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਰਦਾਨ “ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ” ਹੈ? ਇਹ ਧਕਸ ਦੀ “ਸਾਈ” ਧਦੰਦਾ ਹੈ? 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 14 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ ਾਇਦੇ ਦਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਿਹਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨੱਿ 
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ਧਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨਸਤਾਰ ੇਦੇ ਲਈ ਸਾਿ ੇਅਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਮੋਹਰ” ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਧਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਧਦਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਿੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ) ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਰਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ “ਪੇਸ਼ਗੀ” ਹੈ, 
ਸਾਿੇ ਸਦੀਪਕ ਇਨਾਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਰਿੱਬੀ “ਸਾਈ”! 

ਅਿੱਰਾਬੋਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪਧਹਲੂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਿਦੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ  ੇਚਣ ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ  ੇਚਣ  ਾਲਾ ਕਈ  ਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਢੇਲਾ ਕਿੱਢ ਕੇ ਖਰੀਦਣ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਚੰਗੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿੱਰਾਬੋਨ ਿੋਂ ਦੇ 
ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ  ੇਧਚਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ  ੇਚਣ  ਾਲਾ ਛਿੱਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਮੁਿੱ ਠੀਭਰ ਘਾਹ ਕਿੱਢ 
ਕੇ ਸਧਹਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱਰਾਬੋਨ  ਿੋਂ ਦੇ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੇਖਤ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ 
ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਰਦਾਨ ਨੰੂ ਨਾ ਧਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਇਿੱਕ ਸਾਈ” ਸਮਝ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ  ਰਦਾਨ ਨੰੂ ਖੁਦ ਸ ਰਗ ਦੇ “ਇਿੱਕ ਟੁਕਿੇ,” ਆਉਣ  ਾਲੀਆ ਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰ  ਅਨੁਭ   ਿੋਂ  ੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

ਆਤਮਾ ਦਾ  ਿੱ ਸਣਾ। 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:22 ਧ ਿੱ ਚ, ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 
 ਰਦਾਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਨੇ ਸਾਧਿਆਂ ਮਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚਸਾਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਰੋਮੀਆਂ 5:5 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪਰੇਮ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸਾਧਿਆ ਂਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਸਾਧਿਆਂ ਧਹਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚ” ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਾਰਣਾ 
ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ 
ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 8:9, 
11 ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਨ  ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਦੂਿੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:16 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹ ੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿ ੇ ਧ ਿੱ ਚ 
 ਿੱ ਸਦਾਹੈ?” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:22)। ਫੇਰ, 
ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਨੰੂ ਧਲਖੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਿੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ 
ਧਿਹਿਾ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ” (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:14; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
(οἰκέω, ਓਇਧਕਓ) ਧਿਸ ਤੋਂ “ ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਧਕਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ  ਾਸ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ “ ਿੱ ਸਣ  ਾਲਾ” ਹੁਣ “ ਿੱ ਸਣ 
 ਾਲੀ ਥਾਂ” ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:16, 17; 6:19, 
20)। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੋ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ  ੇਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿ ੇ
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ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਓਗ ੇਅਤੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ੋਗੇ - ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਿੱ ਿੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 
“ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ” ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਅਲਮਾਰੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਾਂ ਮੰਿੇ ਥਿੱ ਲੇ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ  ਿੱ ਸਣ ਲਈ ਆ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਹਰਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰਆਤਮਾ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਧ ਿੱ ਤਰਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਲਈ, 
ਸਾਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਿੀ ਨ ਿੀਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ: ਧਕਉਂਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:13)। 

ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਿੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਚੰਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਕ ੇਂ, ਿਾਂ ਧਕਸ 
ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਧਬਲਕੁਲ 
 ੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ “ਧਕ ੇਂ”  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿ ੇ
ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਭਰਸੋੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ 
ਿੀਉਣ  ਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤ  ਦਾ ਇਿੱਕ ਧ ਅਕਤੀ ਿੋ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਧਿਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਉਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਹ 
ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਕ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ  ੀ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦੇ ਹਨ। 1 ਿੂਹੰਨਾ 4:15 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, “ਿੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਧਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦ ੇ
ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।” ਗਲਾਤੀਆ ਂ2:20 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹੁਣ 
ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮਰੇੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਉਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਗਿੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਧਕ ਅਕਸਰ ਧਕੰਨੀ  ਾਰ ਧਪਤਾ ਿਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ਿੱ ਸਣਾ/ਰਧਹਣਾ 
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿੂਹੰਨਾ 14:23 - ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਘਿੱ ਲਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਧਿਸੂ ਦੇ  ਾਅਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ (ਿੂਹੰਨਾ 14:16, 17, 26) - ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ  ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16, 17 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ “ਉਹ 
ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲ ੰਤ ਬਣਾ ੇ ਤਾਂ ਧਕ 
ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ  ਿੱ ਸੇ।” ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਅਤੇ ਧਿਹਿਾ ਉਹ 
ਦੇ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ] ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 3:24)। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 
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ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ ਿੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦ ੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 4:12, 13)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਬੰਦਾਂ  ਰਗਾ ਸੀ ਿੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਿ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀਧਨਿ ਤੌਰ ਤੇ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਸਾਿ ੇਧ ਿੱ ਚ ਧਨੱਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।173 ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਮਸੀਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਦਾ “ਧਪਤਾ ਦਾ ਿੁਗ”  ਿੋਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਧਹਣ ਦਾ “ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਿੁਗ” 
 ਿੋਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿੁਗ ਦਾ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿੁਗ”  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਦਣੇਾ ਇਿੱਕ ਆਮ ਗਿੱਲ 
ਸੀ।174 

ਤਰੀਕੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ  ਿੱ ਸਣ  ਾਲਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਿੱ ਸਣ  ਾਲਾ 
ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਧਲਖਤ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਹੈ। 
ਇਹ  ਿੱ ਿਾ ਅਧਿਆਇ ਆਤਮਾ ਦੇ “ਉੱਪਰ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਣ” (8:2); ਸਾਿੇ ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ (8:11) ਅਤ ੇਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ 
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (8:13) ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 
(8:14), ਸਾਿੀਆਂ ਆਤਮਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ (8:16 ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ (8:26) ਬਾਰੇ  ੀ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ 
ਫੇਰ, ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਫੇਰ ਧ  ਾਦ ਖਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਤਮਾ ਧਕ ੇਂਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ, 
ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਧਕ ੇਂ।” ਉਸ ਨੇ 
ਬਸ ਉਹ ੋਧਕਹਾ ਿੋ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ, ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਹ।ੈ 

ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਧਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਧ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ  ਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:17 ਧ ਿੱ ਚ,  ਚਨ ਨੰੂ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲ ਾਰ” ਧਕਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ 
ਦੇ ਇਸ ਪਧਹਲੂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਧਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਚਨ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਧਨਹਚਾ ਉਤਪੰਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 10:17), ਸਾਨੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 15:3;  ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
15:9), ਸਾਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 17:17, 19), ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  
(1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13) ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਿਾਕੂਬ 1:21;  ੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 1:22, 23)। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ” ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23) - ਪਰ ਬੀ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ “ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਬਚਨ ਹੈ” (ਲੂਕਾ 8:11)। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਨੰੂ  ਚਨ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਾ 
ਅਧਤਅੰਤ ਿਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲਾਂ  ੀ, ਅਸੀਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਆਤਮਾ ਦਾ  ਰਦਾਨ ਮਸੀਹੀ 
ਿੁਗ ਲਈ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ  ਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਗੈਰ-
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ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ  ੀ  ਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ੇਗਾ ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈਏ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਆਤਮਾ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ  ਚਨ ਧਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ ਧਤਆਗ ਧਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿਾਕੂਬ 5:16)? 

ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤ  ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਿੋ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਦੂਧਿਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ( ੇਖੋ 8:26, 27)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨੰੂ 
ਤਰਤੀਬ ਾਰ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ . . . ਰਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨ।” 

ਕੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਸਣ ਦੀ ਿੋਗਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾ ਕੇ, ਸਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇਹ ਕਲਮ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: “ਹੁਣ ਆਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸਾ ਧ ਿੱ ਚ  ਿਦੇ ਿਾ ੋ” (15:13; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਲਈ ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਭਈ ਉਹ 
[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧ ਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲ ੰਤ ਬਣ”ੋ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:16; ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਉਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਲਮਾ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਉਹ ਦੀ ਧਿਹਿਾ ਅਧਿਹਾ ਸਮਰਥ ਹੈ ਧਕ ਿੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਿਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 
ਨਾਲੋਂ ਅਿੱ ਤ  ਿੀਕ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੋਹੰਦੀ ਹੈ। 
ਕਲੀਧਸਿਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਿਹੀਆਂ ਤੀਕੁਰ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਉਸ ਦੀ 
 ਧਿਆਈ ਹੋ ।ੇ ਆਮੀਨ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:20, 21; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਤਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਕ 
“ਧਕ ੇਂ।” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਨੰੂ  ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣਾ। ਭਾ ੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦੇ 
ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਸਰੋਤ 
ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਧਿਹਆ ਧਿਹਿਾ ਸਮੁੰ ਦਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਗ ਧਪਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੰ ਦਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਿੱ ਸੀ ਸੁਿੱ ਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਫਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ ਿੁਿੱ ਬ ਧਗਆ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ  ੀ ਪਧਿਹਆ ਸੀ ਧਿਹਿਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 
ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਧਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆ ਧਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਿੀ ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ 



89 

ਬਚੇ ਹੋਏ ਧਦਨ ਗਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬੇਘਰ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਦੇ  ਾਂਗ ਧਬਤਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਧ ਿੱ ਚ 100,000 ਿਾਲਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਉਹ ਸਾਰ ੇਸਰੋਤ ਸਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਿ ਸੀ - ਪਰ, ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ  ਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਧਦਿੱਤੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਿੀਉਣ ਲਈ ਲੋਿ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਿੇ ਤੇ ਧਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਪਰਬੰਿ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ  ਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38; ਰੋਮੀਆਂ 8:11)। ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ 
ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਮਧਹਮਾਨ  ਿੋਂ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਅਣਚਾਹ ੇਮਧਹਮਾਨ  ਿੋਂ ਸਲੂਕ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 

1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:19 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਝਾਓ।”175 ਇਹ 
ਧਮਸਾਲ ਅਿੱਗ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਿੱ ਗ ਦੀ ਲੋਿ ਧਨੱਘੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰੋਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਅਿੱਗ ਬੁਝ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਿੇ ਪ ੈਿਾਂਦੇ ਸਨ, ਭੁਿੱ ਖ ੇਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦ ੇ
ਸਨ। ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ “ਬੁਝਾਇਆ” ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ: 

 
ਅਧਗਆਨਤਾ ਰਾਹੀਂ- ਅਰਥਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਚਨ ਦੀ ਅਧਗਆਨਤਾ। ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕੋ  

  ਾਸਤ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ  
 ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪੁਤਸਕ ਨੰੂ ਪਿਹਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ  
 ਕਰਨਾ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  
 ਿਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤੀ  
 ਗਈ ਸੀ। 

ਬੇਪਰ ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਚਨ  
 ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਰਤੀ ਥੋਿਹਾ ਿਾਂ  
 ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਤੇ  
 ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦ ੇਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲ ਰਹ ੇਹਨ,  
 ਨਾ ਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ। 

ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਸਰਫ ਆਤਮਾ ਨੰੂ “ਬੁਝਾ” ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ “ਉਦਾਸ”  ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
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ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਧਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਸਤਾਰੇ 
ਦੇ ਧਦਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਿੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30)। ਕੀ ਕਦੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਧਿਹਾ ਧਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ? ਤਾਂ ਧਫਰ 
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਧਕ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਦਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ  ਚਨ ਨੰੂ 
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਧਨਆਂ ਦੇ ਧਦਨ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਾ ਾਂਗੇ ਇਹ 
ਿਾਣ ਕੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤ ੇਉਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ “ਅਪਮਾਨ” ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹ ੈਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਧਿਹਿੇ “ਿਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਪਾਪ 
ਕਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:26) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਪਿਸ ਕੀਤਾ” ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:29)। ਮੈਂ ਅਪਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਨਾ 
ਹੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੀਉਣ 
ਦੀ ਧਿਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੀਈਏ, ਅਸੀਂ ਧਬਲਕੁਲ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਿੱਲ  ਿੱ ਲ ਚਿੱਲੀਏ: ਧਕ ੇਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮਨਪਸੰਦ 
ਮਧਹਮਾਨ  ਿੋਂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਨੰੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
5:18 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਅਤ ੇਮ ੈਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋ ੋ ਧਿਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਲੁਿੱ ਚਪੁਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਓ।” ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਲਨਾ ਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਮ ੈ
ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਸਾਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦੇ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ “ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਧਕ ਧਕਤੇ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿੋਿ-ਤੋਿ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ (πνεῦμα, ਧਨਉਮਾ) ਲਈ ਧਿਹਿਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹ ੈਉਹੋ ਸ਼ਬਦ “ਪੌਣ” 
ਲਈ  ੀ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਧ ਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੀਆਂ ਬੇਿੀਆਂ ਤੋਂ 
 ਾਕਫ਼ ਸਨ ਿੋ ਧਕ ਪੌਣ ਤ ੇਧਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗ ੇਿਿੱ ਕਣ 
ਲਈ, ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤ ੇਰਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿੱ ਖ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਪੌਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧਕ ਿਹਾਜ਼ ਅਿੱਗੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈ
(8:5, 6)। ਿਦੋਂ ਸਾਿੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿੱ ਗ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ੇ
ਤਰਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਧਿ ੇਂ ਪਣੌ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਦਬਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰ ਧਦੰਦੀ ਹ ੈਧਿਹਿੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖ ੇ



91 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਧਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਭਰਪਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਬਣਨ ਧ ਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ੇ
ਿੋ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦਾ ਧਮਜ਼ਾਿ (ਇਿੱਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ) 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੋ ੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਿੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੇ 
 ਿੱ ਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿੰਨ ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਧਕ ਇਸ ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਕਉੇਂਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ 
ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੱਤ ਪਰੂਣ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਉਸ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ  ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣਾਹੈ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਿ ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਬਾਗ 
ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਧਕ ਬੀਿ ਧਕ ੇਂ ਪੁੰ ਗਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਗਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਮੈਂ 
ਇਹ ਿਰੂਰ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਕ ੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 
ਹੈ, ਧਕ ੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤ ੇਧਕ ੇਂ ਬਾਗ ਨੰੂ ਿੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 
ਸਭ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਛਿੱ ਿ ਧਦੰਦਾ ਸੀ - ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਫਸਲ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ ਧਕ ੇਂ ਮੇਰ ੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਧਕ ੇਂ ਮੈਨੰੂ 
ਬਰਕਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਹਿੀ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਧਕ ੇਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿੀ ਨ ਿੀ ਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੇ ਛਿੱ ਿ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱ ਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਿੀਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਗ ਾਹੀ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਧਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤ ੇਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਧਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਪਧਹਲਾਂ  ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕ ੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ 
ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਨੇ ਇਸ ਸ ਾਲ ਸੰਬੰਿੀ  ਾਿੂ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

. . . ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਸਿੱ ਚੀ ਅਤੇ ਪਿੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ . . . ਇਸ 
ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਿੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ [ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ]। ਸਾਰੀ 
ਦਧਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ [ਸਰੀਰਕ] ਸੰ ੇਦਨਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਿਿੱ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ 
ਨਹੀਂ [ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ ਬੋਝ . . . ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਕ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਤਨ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ 
ਧਿਿੱ ਥੇ ਧਕ [ਪਧਹਲਾਂ] ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ।176 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਿੱਚਾ177 ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਿੀ ਨ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ 
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ਨੰੂ ਪਰ ਾਨਗੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈਿਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਖਣ 
ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਪਰਖ ਇਹ  ਖੇਣ ਲਈ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ” 
ਧ ਕਸਤ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ: “ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪਰੇਮ, ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿੀਰਿ, ਧਦਆਲਗੀ, 
ਭਧਲਆਈ,  ਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਿਮ ਹੈ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23)। ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਗੁਣ ਸਾਿੇ ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਨ, ਿੌਰਿ ਬੇਲੀ ਨੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਧਪਆਧਰਓ, 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ  ਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 
ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤ ੇਮਧਹਮਾ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ ਰਗੀ ਧਟਉਧਲਪ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ ਰਗ ਤੋਂ ਬਲਬ ਮੰਗ ਾਉਣੇ ਪੈਂਣਗੇ।”178 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਕ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ” ਨਜ਼ਰ ਆ ੇ! 

ਇਿੱਥੇ ਇਿੱ ਕ ਧਚਤਾ ਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਾ  ਿੱ ਲ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧਿਆਨ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਕੀਨਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੋੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਿਾਂ 
ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਸ ੂਨੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਿਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆ ੇ, . . . ਅਰਥਾਤ ਸਧਚਆਈ 
ਦਾ ਆਤਮਾ . . . , ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਕ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ੇਗਾ” (ਿੂਹੰਨਾ 15:26; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਧਲਆ ਭਈ ਪਧ ਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱਚ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਿਾਣਾਂ।” ਬਲਧਕ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਧਲਆ ਭਈ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਧਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਿਾਣਾਂ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:2)। ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ, “ਪਰ 
ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ੇ ਿੋ ਮੈਂ ਧਬਨਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ 
ਕਰਾਂ।” ਬਲਧਕ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹ ੋੇ ਿੋ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ 
ਕਰਾਂ ਧਬਨਾ ਸਾਿੇ ਪਰਭੂ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14)। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿੋ ਕੁਝ ਧਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਸਿੱ ਖੀਏ, ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਤੋਂ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹਟਾਈਏ ਧਕ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਧਿਸੂ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਰ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਨੇਿੇ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਾਸਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ (8:9) 

ਰੋਮੀਆਂ 8:9 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਰੰਤੂ ਧਿਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ 
ਓਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਦੋਂ ਿੌਰਿ ਧਟਿੱ ਪਸ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ “ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਆਤਮਾ” ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਧਦਲ ਦੀ ਿਿਕਣ ਧਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ, ਇਹ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਧਦਆਂ ਧਕ ਮਰੀਿ ਧਜ਼ੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਿਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਧਦਲ ਦੀ ਿਿਕਣ ਨੰੂ ਿਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਧਦਲ ਦੀ ਿਿਕਣ ਨਹੀਂ 
ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਿ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਧਟਿੱ ਪਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਧਬਨਾਂ, ਧ ਅਕਤੀ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ!179 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪਰੇਮ (8:14-17) 
8:14-17 ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਕਧਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ 

 ਿੱ ਿੇਪਣ ਨੰੂ  ੇਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿੀਆਂ ਸਦਾਏ ਿਾਣਾ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਬਹੁਤ  ਿੱ ਿੀ ਬਰਕਤ ਹੈ! ਸਟੌਟ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਬਾਰੇ ਝਿੱਟ ਗੌਰ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਆਇਤਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਿਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰ (ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ‘ਿੀਆਂ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਨਾਂ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ  ਾਲਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦਾ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।180 

1 ਿੂਹੰਨਾ 3:1 ਧ ਿੱ ਚ, ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ ੇਖੋ, ਧਪਤਾ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਧਕਹੋ ਧਿਹਾ ਪਰੇਮ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ [τέκνον (ਟੇਕਨੋਨ ) ਦਾ ਬਹੁ ਚਨ] ਸਦਾਈਏ! ਅਤ ੇ
ਏਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ  ੀ।” ਇਹ ਬੰਦ ਅਚੰਭੇ, ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਧਪਆ ਹੈ! ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਰਚਨ 
 ਾਲਾ - ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ - ਸਾਿਾ ਧਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। “ਧਕੰਨਾ 
 ਿੱ ਿਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ποταπός (ਪੋਟਾਪੋਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਿਸ ਦਾ ਅਸਲ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥ “ਧਕਹਿੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੀ।”181 ਿੇ. ਿਬਧਲਿੂ. ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪਰੇਮ, ਧਿਹਿਾ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਿਾ ਅਤੇ 
ਅਨੋਖਾ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ  ੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧ ਰਿੋ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।”182 ਇਿੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ “ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰੀ ਧਕਸਮ ਦਾ ਪਰੇਮ” 
ਦਿੱ ਧਸਆ।183 

ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣਾ (8:14-17) 
8:14-17 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਿੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਧਚਆ: “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਿੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਕਾਰੀ  ੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਅਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ 
ਅਿਕਾਰੀ” (8:16, 17)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਧਦਰਸ਼ ਹੈ - ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਥੇ-ਅਤੇ-ਹੁਣ  ਾਪਸ ਧਲਆਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ: “ਤਦੇ ਿੇ ਅਸੀਂ 
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ  ਧਿਆਏ ਿਾਈਏ” (8:17; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਕੁਝ ਿਾਰਧਮਕ ਆਗੂ ਦੁਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਦ ਧਕ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 
ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਦੁਖ ਿੀ ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ 
ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਿਾ ਧਿਹਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਾ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 4:16)। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣ ੇ
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ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਓਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ੀ ਸਤਾਉਣਗੇ” (ਿੂਹੰਨਾ 15:20)। 
ਕਈਆਂ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਬਹੁਧਤਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਗਲਤਫੈਹਮੀ ਅਤੇ ਬਧਹਕਾਉਣਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 19:10)। ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਹ, ਦੁਖ ਧਿਸ ੂ
ਲਈ ਿੀਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੋ ੇਗਾ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:12)। 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਕਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਇਿੱਕ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਧਹਲ ੂਹ ੈਆਸ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਤਦੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ ” ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ  ਧਿਆਏ ਿਾਈਏ ” (8:17; ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)।  
ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਣਾ (8:14-17) 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੇਰਾ ਧਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਐਫਐਫਏ184 
ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੱਤਝਿ ਨੰੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਕਸਮ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਨ ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਧਹਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਸੀ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਿੇ ਿਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛਿੱ ਿ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਫਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇ
ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਧਹਲੀ  ਾਰ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮੈਦਾਨ ਧ ਿੱ ਚ ਛਿੱਿ ਕੇ ਧਗਆ ਧਿਿੱਥੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਿੱ ਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਫਐਫਏ 
ਿੈਕਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ  ੀ ਨਾਮ ਹੈ।”185 
ਮੈਂ ਸਮਝ ਧਗਆ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲੂਕ 
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ  ੀ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਮਸੀਹੀ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤ ੇਿੀਆਂ ਹਾਂ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੀ ਨ ਨਹੀਂ ਿੀਉਂਦੇ ਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਿੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਿੇ ਧਪਤਾ ਦਾ ਧਨਰਾਦਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਚਿੱਲਣ ਅਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਧਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹ ੈਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸੁ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ ਚਿੱਲਣਾ ਅਤ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ? ਤਾਂ ਧਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੂਤਕਾਲ ਿਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:22; ਿਾਕੂਬ 5:16; 1 ਿੂਹੰਨਾ 1:9) ਤਾਂ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (8:14) 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਔਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿੀ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਗਆ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 
ਮਨਪਸੰਦ ਬਿੱਚਾ ਧਕਹਿਾ ਹੈ। ਕੁਿੀ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਮਾਂ ਿੈਨੀਏਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਧਰਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿੌਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ 
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ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਧਰਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਿੀ ਹਾਂ।”186 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਾਂ ਿੀ ਹ?ੋ ਤਾਂ 
ਧਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!” ਉਸ 
ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿ ਕੇ ਸਾਬਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ! 
ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਵਿੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਿਾਣਾ (8:15) 

ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਬਾਰੇ, ਮਾਧਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਧਕਰਆ 
ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਿੀ ਐਗਂੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ 
ਿੈੱਨ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਧਿਹੇ ਮੁੰ ਿੇ ਧਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲੀਿਾਹ ਰੇਅ ਲ ਿੌਏ ਸੀ, ਗੋਦ ਧਲਆ 
ਸੀ। ਐਗਂੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰਾਂ  ਾਲੀ 
ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਏਲੀਿਾਹ ’ਸ ਸਟੋਰੀ ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ।187 ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਿੋ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

ਿਦੋਂ ਤੈਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਿੇ ਧਿਹੇ ਿਹਾਜ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ 
ਕੋਰੀਆ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਹਾਜ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਸੀ 
ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੀਂਦ  ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ! 

ਕੋਰੀਆ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਧਮਲੇ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ 
ਪਧਹਲੀ  ਾਰ  ੇਧਖਆ . . . , ਤੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਲਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ 
ਏਲੀਿਾਹ  ਾਲੀ  ਿੱ ਿੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਧਦਿੱ ਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ! . . . 

ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਬਣ ਕੇ ਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ 
ਏਲੀਿਾਹ ਕਧਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਹੋ ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।” ਤੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਧਪਆਰੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਮ ਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ੇ। 

ਐਗਂੀ ਅਤੇ ਿੈੱਨ ਨੇ ਏਲੀਿਾਹ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਧਰ ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ 
ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਹੈ!188 ਅਨੁ ਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਧਰ ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਾਂ।” ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ਼ ਕਿੱਢੋ। 
ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਨੂੂੰ  ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨਾ (8:15, 23) 

ਰੋਮੀਆਂ 8:15 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਲੇਪਾਲਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਮਧਲਆ,” ਿਦ ਧਕ 
8:23 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਕ ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।” ਇਿੱਕ ਭਾ  ਹ ੈਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਲੇਪਾਲਕ ਬਿੱ ਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਭਾ  ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੇ 
ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਦ ਧਕ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
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ਪੁਿੱ ਤਰ-ਪਣ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਦੀ ਪਰੀਧਕਰਆ ਤਦ ਤਿੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ 
ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਿੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਿੀ ਉੱਠਦੇ। 

ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਖਾਸ ਧਦਨ ਹਾਲੇ  ੀ ਿਾਦ ਹੈ ਿਦੋਂ ਸਾਿਾ ਪਧਰ ਾਰ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਧਹਰ ਦੀ 
ਅਦਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਆ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿ ਨੇ ਮੇਰ ੇਦੋਹਤਰੇ ਏਲੀਿਾਹ ਦ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਏਲੀਿਾਹ ਿੇਕਰ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਰਧਹੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਧਪਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਧਮਲਣਾ ਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਪਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ 
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੰੂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। 
ਅਿਕਾਰੀ (8:17) 

ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਧਫਲਾਿੈਲਫੀਆ ਦੀ ਰਧਹਣ  ਾਲੀ ਹੇਨਰੇਟਾ ਗਾਰੈਟ 
ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਿਨਾਜ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੀ ਮਸ਼ੁਕਲ ਕੋਈ ਦਰਿਨ ਕੁ 
ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ - ਪਰ ਧਫਰ  ਸੀਅਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 
ਸੂਚਨਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਇਹ ਔਰਤ ਧਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣ ੇਧਪਿੱ ਛੇ 17 ਲਿੱ ਖ ਿਾਲਰ ਦੀ 
ਿਨ ਦੌਲਤ ਛਿੱਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਚਾਣਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ 
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਾਲੇ  ੀ ਕਾਨੂਨੀ ਉਲ਼ਝਣ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਦੀ ਿਾਇਦਾਦ  ਿੱ ਿ ਕੇ 30 ਲਿੱ ਖ ਿਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 26,000 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਅਿਕਾਰੀ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ!189 ਹੇਨਰੇਟਾ ਗਾਰੈਟ ਦਾ ਅਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਧਕੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਿੱਲ ਹੈ! 
ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਧਵਚਕਾਰ (8:17-25) 

“ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਧ ਚਕਾਰ” (ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਅਿੱ ਿ ਧ ਚਕਾਰ ਹੈ) ਧਸਰਲੇਖ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਪਾਠ ਧ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਧਤੰਨ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੰਧਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ 
(1) “ਇਿੱਕ ਤੁਲਨਾ” - ਦੁਖ ਅਤ ੇ ਪਰਤਾਪ ਧ ਚਕਾਰ (8:17, 18); (2) “ਇਿੱਕ ਸੰਬੰਿ” - 
ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਅਤ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ (8:19-23) ਅਤੇ (3) “ਇਿੱਕ ਧਦਰਿਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ” - ਉਮੀਦ 
ਦੇ ਕਾਰਨ (8:24, 25)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:19-22 ਨੰੂ ਇਸ ਿਰਤੀ ਸੰਬੰਿੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ 
ਮੁਖ਼ਧਤਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਿ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਧਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿੱ ਖਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹ ਧਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦ (8:18-25) 
ਰੋਮੀਆਂ 8:18-25 ਧ ਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ਾ ਹੈ। “ਉਮੀਦ” ਸ਼ਬਦ - ਧਿਹਿਾ ਇਿੱਕ 

ਨਾਂ  ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਧਕਰਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਛ ੇ ਾਰ ਧਮਲਦਾ ਹ ੈ
(8:20, 24, 25)। ਆਇਤ 24 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ . . .।” ਉਮੀਦ 
ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਾਨ ਪਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ ੋਿਾ ੇਗਾ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ: (1) ਬਾਈਬਲ 
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ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਿੱਛੁਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਧਕ “ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ” ਹੈ ਅਤੇ (2) ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਉਸ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (8:24), ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਿੋ ਅਸੀਂ 
ਸਾਿੀ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਆਤਧਮਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ: “ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ, 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਧਨਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਦ ੇਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਸਾ ਹੀਣ ਅਤੇ 
ਿਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਸਾਓ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:12; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। “ਆਸਾ 
ਹੀਣ” ਧਕੰਨੇ ਿਰਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ! ਿੀ ਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚਿਹਾਅ ਧ ਿੱ ਚ, ਆਸ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਲਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ 
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ੇ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਉਂਦੇ ਰਧਹ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਿੇ ਸਾਨੰੂ ਮਦਦ ਧਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ੇ। ਿਦੋਂ ਸਾਿੇ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਦੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ੇ ਧਕ ਹਾਲਾਤ ਸਿੁਰ ਿਾਣਗੇ। ਧਫਰ 
 ੀ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਆਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਸਾਿੇ ਸਾਧਰਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਰਕ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਿੇ ਧ ਸ਼  ਿੁਿੱ ਿ ਦੌਰਾਨ,  ੀਏਨਾ ਤੋਂ ਧ ਕਟਰ ਏਧਮਲ ਫਰੈਂਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ 
ਮਨੋਧ ਧਗਆਨੀ ਨੰੂ ਆਉਸਚਧ ਟਜ਼ ਧ ਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਿਰਮਨ ਕੈਂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ  ੇਧਖਆ ਧਕ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਿੀਉਣ ਲਈ ਿਿੱਦੋ-ਿਧਹਦ ਕਰਨਾ ਛਿੱਿ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਿਦ ਧਕ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤ ੇਧਿਿੱ ਤ 
ਪਾਈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਧਕ ਹਾਲਾਤ ਆਸਹੀਣ ਸਨ, 
ਿਦ ਧਕ ਦੂਿੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ੋਇਸ ਕੈਂਪ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਧਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਿੀ ਨ ਿੀਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਏ।190 ਆਸ ਨੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਮਆਂ ਬਾਰ ੇ ਕੀ ਹ ੈ ਿਦੋਂ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ? ਗੈਰ-
ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਆਸ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਕਸ ੇ
ਨਾ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਇਲਾਿ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ 
ਉਿੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿਿੱ ਥੇ, “ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਸੋਗ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ 
ਦੁਖ ਹੋ ੇਗਾ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:4)। ਿੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਧਨਆ ੀ ਿਨ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਧਲਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ “ਿਨ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ” (ਮਿੱ ਤੀ 6:20) ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਤੇ ਧਨਰਰਥਕ  ਿੱ ਿੀ ਆਫਤ ਉਸ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਭ ੂਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰੂੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ ਿੂਹੰਨਾ 14:1-3)। 

ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਪਧਰ ਾਰ ਰੋਮ ਧ ਿੱ ਚ ਗਏ। ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਧਲਿਾਇਆ ਧਗਆ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 
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ਧਗਆ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬਰਾਂ  ੀ 
ਧ ਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਆਮ 
ਧਸ਼ਲਾਲੇਖ “ਆਸ” ਹ,ੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕੌਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਹਾ ਧਸ਼ਲਾਲੇਖ ਨਹੀਂ ਧਦਸਦਾ 
ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਲੇਖਕ ਨੇ ਆਸ ਨੰੂ “ਿਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:19) 
ਧਕਹਾ ਹੈ। ਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਸਧਥਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ 
ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਆਸ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਨ ਦੇ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਥਰ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦਾ ਅਠ ਾਂ ਅਧਿਆਇ ਧਬਨ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਧਬਨ ਿੁਦਾਈ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,”191 ਿਦ ਧਕ, ਅਿੱਿ ਧ ਚਾਲੇ, ਕੋਈ ਆਸਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।192 ਰੋਮੀਆਂ 8:18-25 ਬੰਦ ਦੁਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ  ਿੱ ਲ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਧਗਉਗਨ ਨੇ “ਆਸ” ਦਾ “ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ  ਾਲੀ ਹ ਾ”  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।193 ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, ਉਸ ਨੇ 
“ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:27) ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ? 
ਕਿੱ ਲਹ ਦੇ ਲਈ ਆਸ (8:18) 

ਰੋਮੀਆਂ 8:18 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ 
ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ।” ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪਿਹਧਦਆਂ  ੇਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਗਆ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ 
ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਮਧਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਧਸਰਫ ਇਹੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਬਿੱ ਦਤਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ  ੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।” ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ਿਾ ੇ, ਮਸੀਹੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਕਿੱਲਹ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਹੈ। 
“ਸਾਿੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਧਨਸਤਾਰਾ” (8:23) 

ਇਿੱਕ  ਾਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਿੋਿੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਧਿਹਆ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੀ ਧਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਿਸਧਟਨ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਾਨਧਸਕ ਧਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਆਨੁ ੰਸ਼ਕ ਧ ਕਾਰ ਧਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ 
ਨਾਲ ਪੀਿਤ ਮਰੀਿ ਦਾ ਸਰੀਰ ਝਮਿੋਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ  ਿੱ ਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਾਉਣੀਆਂ ਅ ਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ। ਦ ਾਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ, ਮਾਂ ਉਸ ਮੁੰ ਿੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ਧਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੁੰ ਿੇ ਨੰੂ ਬਜ਼ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗ ਧਪਆ ਅਤੇ ਪਧਰ ਾਰ 
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ  ਾਪਸ ਆਉਣਾ ਧਪਆ। ਉਸ ਮੁੰ ਿੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਿਸਧਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ?” ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਉਸ 
ਦੇ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰ ਝੇ ਅਤੇ 
ਧਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਧਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਦਿੱ ਸਾਂ।” ਧਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਗਲੇ 
ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਅਗਲੀ  ਾਰ, ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ ਦੇ ੀਂ ਧਕ ਿਸਧਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
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ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਨਾ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ, ਪਰਭੂ  ਾਪਸ ਆ ੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਧਟਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਰੀਰ 
ਧਮਲੇਗਾ, ਇਿੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰੀਰ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਿਾਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ।”194 

ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰੁਬਲਤਾਈ 
ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਿਿੱਦੋ-ਿਧਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਾਲਕ ਹੋ, ਇਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ! ਿਹੰੂਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਹ ੇਧਪਆਧਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ 
ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਾਂਗੇ! ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਿਦ ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੋ ੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ  ਰਗੇ ਹੋ ਾਂਗੇ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਧਿਹਾ 
ਹੈ ਧਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ  ੇਖਾਂਗੇ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 3:2)! 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (8:26-28) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ? ਜ਼ਬੂਰ ਧਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਿੀ 
ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਿਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਖੁਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਿਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 46:1)। 
ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਨਾ ਿਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਿੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਾਬਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ” (ਿਸਾਿਾਹ 
41:10)। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?  
“. . . ਆਤਮਾ  ੀ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” (8:26)। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? “ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਿੱ ਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ 
ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ” (8:26)। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਮਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੀ ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਮਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (8:28): ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਬਹਤਰ ਧ ਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਸ ਰਗ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ। ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਨਾ ਬਣਾ ੇ, ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਨ ਨੰੂ 
ਸਧਹਣਿੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਿਾਦ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਿੇ. ਿੀ. ਥੋਮਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਧਣਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਿਦੋਂ ਇਿੱਕ ਨਾਸਧਤਕ ਮੌਤ ਦੇ 
ਧਬਸਤਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖਾਿਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਕਸ ਦੇ  ਿੱਲ 
ਮੁਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਕਸ ਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”195 ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ - ਭਾ ੇਂ ਿੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ - ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪਰੂਣ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। 

ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ “ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ 
ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ” (8:28)। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਹ ੈ 
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(1 ਿੂਹੰਨਾ 5:13)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਇੰਿੀਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਦਦਾ ਹ ੈ 
(2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14) - ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
15:3, 4)। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਹਾਂ ਕਧਹਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ( ੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 11:28-30)। ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਧਗਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 16:15, 16; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38) ਅਤੇ ਧਫਰ ਹਰ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ 
ਿੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਥੋੀ 2:10)। 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (8:26) 

ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਕਧਹੰਦੀ ਹ ੈਧਕ “ਆਤਮਾ  ੀ ਸਾਿੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ 
συναντιλαμβάνομαι (ਸੁਨਾਨਧਟਲਾਮਬਾਨੋਮਾਈ) ਤੋਂ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਸੇ ਦੇ  ਿੱਲ 
ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਝ ਚੁਿੱ ਕਣ ਧ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।” ਧਕਉਂਧਕ ਮੇਰੇ ਪਧਰ ਾਰ ਨੰੂ 
ਕਾਫੀ  ਾਰ ਇਿੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਾਣਾ ਧਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਭਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ 
ਕਾਫੀ ਿਿੱਦੋ-ਿਧਹਦ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ, ਮੇਰ ੇਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਤਸ ੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ  ਿੱ ਿੇ 
ਸੋਫੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਧਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਧਕੰਨਾ  ੀ 
ਭਾਰਾ ਿਾਂ ਹਲਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕਿੱਲਾ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦਾ। ਧਫਰ ਇਿੱਕ 
ਧਮਿੱ ਤਰ - ਕਾਫੀ ਤਕਿਾ, ਗਠੀਲਾ - ਆਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ  ਿੱ ਲ  ੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਸੋਫੇ ਦੇ 
ਦੂਿੇ ਧਸਰੇ  ਿੱ ਲ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਫੇ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਧਕਆ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ 
ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਮੈਂ 
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਉਸ ਤਸ ੀਰ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਧਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਲਿਾਣਾ ਹ ੈ ਧਕ 
ਆਤਮਾ ਬੋਝ ਦੇ “ਭਾਰੀ ਧਸਰੇ”  ਿੱਲੋਂ  ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ।) 
“ਧਕਵੇਂ” ਿਾਂ “ਕੀ” ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ (8:26) 

8:26 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸ  ਸਤ ਲਈ ਸਾਨੰੂ [ਿਾਂ ‘ਕੀ’] ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।” ਧਨੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਕੀਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਧਕ 
ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ  ੇਿਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਧਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੈਨੰੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ੇ? ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਕਸੇ ਅਿੀਜ਼ ਦ ੇਧਬਸਤਰ ਦ ੇਲਾਗ ੇਬੈਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 
ਧਭਆਣਕ ਦੁਖ ਝਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਰਧਹਣ ਦੇ ੇ ਿਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਾਣ ਦੇ ੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਮੌਧਕਆਂ ਤੇ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਧਸਰ ਧਹਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਧਕ “ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ੋ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ‘ਤੇਰੀ ਇਿੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ੇ।’” 
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ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ  ੀ ਿਾਣੂ ਹਾਂ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ  ੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ 
ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਧਕ ਮੈਂ ਧਕ ੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਾਨ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਦਨ-ਬ-ਧਦਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸੁਆਰਥੀਪਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ 
ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਦਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਕਈ  ਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 
ਬਿੱ ਚੇ  ਰਗੀ ਬੇਨਤੀ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਧਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ: “ਪਰਭੂ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ; ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।” 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ (8:26) 

“ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ”ੈ (8:26)। ਮੈਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ ਧਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਕਈ 
ਮੌਧਕਆਂ ਤੇ ਅਨੁ ਾਦਕ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਤਧਮਕ ਅਨੁ ਾਦਕ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਰੋਧਤਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਧਿਹਿੇ ਇਤਾਲੀਅਨ, ਿਰਮਨ, 
ਿਪਾਨੀ, ਰੋਮਾਨੀ ਿਾਂ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਰੋਧਤਆਂ ਧ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਧਰਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ 
ਸਨ। ਅਨੁ ਾਦਕ ਪਧਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਕ ਸੁਣਨ  ਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਧਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਕਧਹਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਆਤਮਾ  ੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮੈਂ 
ਸੀਮਤ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਿਹਿੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਦ ੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਧਕੰਨਾ ਘਿੱ ਟ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਧਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ! 
ਮੈਂ ਿੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮਾਤਰ ਿਤਨਾਂ ਨੰੂ, ਉਹ ਧਿ ੇਂ ਦੇ  ੀ ਹਨ, ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸ ਰਗੀ ਧਸੰਘਾਸਣ  ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬੋਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਿੇ ਿਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ 
ਬੁਿਬੁਿਾਹਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ  ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਧਕ ਉਹ ਬਿੱਚਾ ਕੀ ਕਧਹਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ; ਪਰ 
ਧਪਆਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਭੁਿੱ ਖਾ ਹਾਂ,” “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ,” “ਮੈਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੈ,” ਿਾਂ “ਮੈਨੰੂ ਫਿੋ।” ਕੋਈ  ੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਅਸੀਂ ਿਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਲਈ 
ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਾਹੁਕੇ  ਰਨਾ (8:26) 

ਰੋਮੀਆਂ 8 ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ 
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ਹੈ।”196 ਉਹ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿੋ ਇਿੱਕ ਨਾ ਇਿੱਕ ਧਦਨ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ, ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹਰ 
ਧਦਨ ਧਿਸੂ ਲਈ ਿੀਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: “ਧਬਨਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟਣ ਲਈ” (8:21) 
ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ (8:22) ਅਤੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦਾ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ 
ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (8:23)। ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਤੀਸਰ ੇਹ ਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਾਿੀਆ ਂ
ਪਰਾਰਥਨਾ ਾਂ ਨਾਲ ਹ:ੈ ਆਤਮਾ ਦਾ “ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਅਕਿੱਥ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ” (8:26)। ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਤਧਮਕ ਹਾਹੁਧਕਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਲੋਿ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਦੀ ਲੋਿ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ 
ਲਈ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਉਹ ਸਾਿ ੇਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਿੱਛਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਿਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੂਰ ਅੂੰ ਦੇਸ਼ੀ (8:28) 

ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਭਗਤਣ ਨੰੂ ਧਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਿੱ ਧਛਆ 
ਧਗਆ ਧਕ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਿਦੋਂ 
ਮੈਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਕਧਹੰਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤ ੇ
ਧਬਠਾ ਦੇਹ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱ ਖ।” ਉਹ ਧਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ 
ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕ ਇਸ 
ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਅਰਾਮ  ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਹੈ: ‘ਧਿਹਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ’” 
(KJV)।197 

ਇਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ। ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਿੱਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। “ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ 
ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸੰਿੋਗ ਨਾਲ ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:2 
ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ), ਪਰ ਰਿੱਬੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਪੁਸਤਕ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

1. ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। “ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ। 
ਪਧਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ੋਹੈ। ਅਿੱ ਿ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ” ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰੋ” 
 ਿੋਂ  ਰਤਦੇ ਹਾਂ; ਿਾਂ ਅਸੀਂ “ਪਰੋ” ਅਤ ੇ“ਕੋਨ” ਦੇ ਬਾਰੇ “ਪਰੋ” ਨਾਲ ਬੋਲਦ ੇਹਾਂ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਲਈ।” ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ “ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਧ ਿੱ ਚ ਪਰੋ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਪਰੋ” ਦੀ ਬਿਾਇ “ਪਰੀ” ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਅਰਥਾਤ ਧਿਹਿਾ ਪਧਹਲਾਂ ਹੈ। 
ਦੂਿਾ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧ ਿ ਹੈ। “ ੀਿੀਓ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਅਰਥਾਤ ਿੋ  ੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ । ਿਦੋਂ 
ਦੋ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ “ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ  ੇਖਣ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਿਸ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਲੋਿ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ੇ - 
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ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਲੋਿ ਨੰੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ । (“ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ,” “ਪਰਬੰਿ” ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ 
ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ।) 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ੇਖਣਾ ਧਕ ੇਂ 
ਸੰਭ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?” ਕਲੇਅ ਬਰਾਇੰਟ198 ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਨਾਲੋਂ  “ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਮਾਂ 
ਖੇਤਰ” ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਕ ਸੀਐਸਟੀ - ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਂਿਰਿ ਟਾਇਮ - 
ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਲੇਅ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਿੀਐਸਟੀ”: ਧਿ ਾਇਨ 
ਸਟੈਂਿਰਿ ਟਾਇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ “ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ” ਧ ਿੱ ਚ, ਭੂਤਕਾਲ,  ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਸਾਰੇ ਇਿੱਕ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਿੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰ  ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। 

ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਸਾਖੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦ ੇਆਪਧਣਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਧਸਿੱ ਟੇ ਕਿੱ ਢੇ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਿੇ ਅਿੱ ਿ ਦ ੇ
ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ; ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਕਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਧਗਆ। ਦੂਿਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਾਰ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ! 

2. ਮੈਂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਉਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਉਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ 
ਕਧਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ  ਾਿਬਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘਰ  ਿੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਧਨ ਾਿਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 
ਿਾਨ ਰਾਂ  ਾਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਗ ਪਿੱਤ  ਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਖਧਣਿ ਪਦਾਰਥਾਂ  ਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ  ਿੱ ਸ ਹੇਠ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਉਂ 
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੋਗ ੇ
ਧਿਹਿਾ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਧਪਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਬਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੌਿੂਦਾ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਛਿੱਿ ਕੇ ਚਲਾ ਧਗਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਪਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਧਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਿੀ ਧਚੰਤਾ  ੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਧਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
ਧਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹੋ ਸਹੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। 

ਧਫਰ  ੀ, ਮੈਂ ਿੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਮੈਨੰੂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਰਕ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਤਰਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਧਣਆਂ ਲਈ 
ਖਾਸ ਪਰਬੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ. ਿਬਧਲਿੂ. ਮੈਕਗਾਰ  ੇਦੁਆਰਾ ਧਲਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਿੱਕ ਪੁਸਤਕ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਰਿੱਬੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਤ ੇਦੋ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿੋ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹਨ।199 ਇਿੱਕ ਿੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਧ ਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਿੂਸੁਫ਼ 



104 

ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹਿੱ ਥ ਨੰੂ  ੇਧਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, 

ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿੱਗੇ ਘਿੱ ਧਲਆ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਿਾ ਬਕੀਆ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਧਚਆ 
ਰਹੇ ਅਰ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੱ ਿੇ ਬਚਾਉ ਨਾਲ ਿੀਉਂਦਾ ਰਿੱ ਖੇ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਨੇ 
ਮੈਨੰੂ ਐਥੇ ਘਿੱ ਧਲਆ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਧਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਧਪਤਾ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ 
ਸ ਾਮੀ ਅਰ ਧਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ (ਉਤਪਤ 45:7, 8; ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਦੂਿੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਦੀ ਹੈ - ਧਿਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਤਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰ ਿੇ ਮਾਰਦਕਈ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਤੇ ਕੀ ਿਾਣੀਏ ਧਕ ਤੂੰ  ਅਿੇਹੇ  ੇਲੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਕ ਪੁਿੱ ਿੀ ਹੈਂ?” 
(ਅਸਤਰ 4:14)। 

ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਹੋਰ  ੀ ਹੈ ਧਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿੱ ਬੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੇ  ਾਅਧਦਆਂਦੇ 
ਕਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧਚੰਤਾ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।200 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਕੂਬ 1:17 ਕਧਹੰਦੀ ਹ,ੈ “ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ 
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹ ੈਅਤੇ ਿੋਤਾਂ ਦ ੇਧਪਤਾ  ਿੱ ਲੋਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲ਼ਝਣਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: “ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਗਤ ਨੰੂ 
ਅਧਿਹਾ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ ” (ਿੂਹੰਨਾ 3:16; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਧਫਰ  ੀ, ਬਹੁਧਤਆਂ ਲਈ, 
ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆ ਂ ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।” 

ਉਤੇਧਿਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ  ਾਅਦਾ। KJV ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ” ਹ,ੈ ਿਦ ਧਕ NASB ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਿਾ ਭਲਾ 
ਕਰਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।” ਮੂਲਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਸ਼ਬਦ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਭਾ ੇਂ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਘਟਨਾ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ “ਧਮਲ ਕੇ 
ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।” ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦਾ ਹਿੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 
ਧਲਖਤ ਤੇ ਨੇਧਿਓਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। 

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸੀਂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਇਿੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਧਬਆਨ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ 
ਨੇ “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਕਸਰ “ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ” ( ਖੇ ੋ
2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:12) ਿਾਂ “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ( ੇਖ ੋ2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:1) ਕਧਹਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇ
ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਬੈਟਸੈੱਲ ਬਾਰੈੱਟ ਬੈਕਸਟਰ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
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ਕੁਝ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਕਧਹਣਗੇ, “ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਕੁਝ ਕਧਹਣਗੇ, 
“ਕਾਸ਼ ਧਕ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੰੁਦਾ।” ਹਾਲੇ  ੀ ਕੁਝ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਧਹਣਗੇ, “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ 
ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ।” ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਧਕ ਪੌਲੁਸ “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ” ਨਾਲ ਆਇਤ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ  
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰੀ ਇਿੱ ਕ ਆਸ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਇਿੱ ਛਾ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਅਸੀਂ 
ਿਾਣ ਦੇਹਾਂ . . .।”201 

2. ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਿਾ ਹ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਧ ਸਤਰਤਕਥਨ ਹੈ। “ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਦੰਦਾ  
ਹੈ . . .।” ਸਾਿ ੇਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਈ “ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼” ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:21; 13:7;  
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:18)। ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਧਕ  ਚਨ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਧਕ ਪਾਪ ਸਾਿ ੇਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ੇਗਾ ( ੇਖ ੋ 
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:34; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:26; 1 ਿੂਹੰਨਾ 2:1)।202 ਬੰਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਭ ਕੁਝ ਿੋ 
ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਭਾ ੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ੇ ਿਾਂ ਬੁਰਾ - ਆਖ਼ਰੀ ਭਲੇ ਨੰੂ ਧਲਆਉਣ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ  ਰਧਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਿੇ 
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ  ਿੱ ਲ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ। ਧਿਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ  ੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ 
ਨੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ  ੀ ਸਾਨੰੂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਨਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ? . . . ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਧਬਪਤਾ ਿਾ ਕਸ਼ਟ ਿਾ 
ਅਨਹੇ ਰ ਿਾ ਕਾਲ ਿਾ ਨੰਗ ਿਾ ਭੋਿਲ ਿਾ ਤਲ ਾਰ? . . . ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱ ਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਿੀ ਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ 
 ਰਤਮਾਨ  ਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਨਾ ਉਧਚਆਈ, ਨਾ 
ਿੰੁਧਘਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਧਿਹਿਾ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ 
ਸਾਿੇ ਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ (8:31-39)। 

3. ਅਿੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਾਂਗਾ ਧਕ ਸਾਿਾ  ਚਨ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਧਬਆਨ ਹ ੈ
ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ  ਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੋ “ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”: “ਅਤ ੇਅਸੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ . . .।” ਸਾਰੀਆ ਂ
 ਸਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ “ਭਲੇ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” 

ਇਿੱਕ ਐਤ ਾਰ ਦੀ ਦੁਪਧਹਰ ਨੰੂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਕਾਨਸ ਤੋਂ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਿਾ ਰਹ ੇ
ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹੈਨਰੀਏਟਾ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਨੇਿੇ ਪਾਇਆ, 
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਰਾਿਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਿੱਕ ਨੌਿ ਾਨ ਧਿਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਣਦਾ ਸੀ, ਰੈਿ ਕੋਲਮੈਨ, ਇਿੱਕ ਇੰਿੀਲ ਸਭਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੇ 
ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਚਨ  ਿੋਂ  ਰਧਤਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੇ ਹੀ ਧਦਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
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ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿੱ ਿੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਖਿਾ ਕਰ 
ਧਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਧਹਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਆਟ ੇਦਾ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਇਿੱਕ ਿਿੱਬਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਟ ੇ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱਖਣ ਲਈ ਧਕਹਾ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਧਿਹਾ ਧਚਹਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਿੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਆਟੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੈਿ ਨੇ ਦੂਿੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਨੰੂ ਮਿੱ ਖਣ ਦਾ ਿਿੱਬਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ੋਧ ਿੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਧ ਿੀ ਲੂਣ, ਬੇਧਕੰਗ 
ਪਾਊਿਰ, ਅਨੇਕ ਸੁਆਦਾਂ, ਦੁਿੱ ਿ, ਖੰਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਕਾਉਣ  ਾਲੀਆ ਂਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ। ਦੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਖੰਿ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਲਿੱ ਗਾ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰ ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਫਰ ਰੈਿ ਨੇ ਸਾਰ ੇਿਿੱਬੇ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਟੋਰੇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ “ਬੁਰੀਆਂ”  ਸਤਾਂ ਅਤ ੇ
“ਚੰਗੀਆਂ”  ਸਤਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੇ “ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ 
ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਕੇਕ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਧਪਟ ਸਟੈਂਿ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਅਤੇ 
ਇਿੱਕ ਕੇਕ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਧਢਆ ਿੋ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆ ਂਨਾਲ ਬਣਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣ ੇਨੌਿ ਾਨ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੰੂ  ੰਧਿਆ। ਉਹ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਧਕ 
ਿਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨੇ “ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,” ਉਹ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ “ਚੰਗੇ” ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ! 

ਭਲੇ ਲਏ  ਸਤਾਂ ਦੇ “ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਅਸਤਰ ਤੇ ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿੱ ਪਿੇ ਸੀਣ  ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ 
 ਰਧਤਆ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਦੇ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੇ ਮੇਲੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱ ਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਆ ਧਰਹਾ। ਧਫਰਕੀਆਂ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀਆ ਂਸਨ, ਿਾਧਗਆਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਟ ਚਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਿਖਿ 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲ 
ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਦ ੇਧਸਿੱ ਟ ੇਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਾਂਗਾ: “ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਕੀਨ ਨਹੀਂ 
ਧਦ ਾ ਸਕਦਾ ਧਕ ਉਹ ਬਣੁੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੋਰੀਆਂ ਸੰਿੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਇਹ 
ਿਕੀਨ ਨਹੀਂ ਧਦ ਾ ਸਕਦਾ ਧਕ ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਿੋਗ ਨਾਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ 
ਇਹ ਧਕ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨ ਸੰਿੋਗ ਨਾਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਤ ੇ
ਰਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ!”203 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਅਿਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ 
ਿਕੀਨ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਿੇਤੂ ਹੋ ਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 37 ਆਇਤ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਪਿਹ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਧਿਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ “ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।” 

4. ਸਾਿਾ ਮੂਲਪਾਠ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਧਬਆਨ  ੀ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਧਿਹਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ  
ਹਨ . . .।” ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਭਾ ੇਂ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਹ ੋੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦ ੇਪਰਤੀ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ੇ
ਰਹੀਏ: ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੀਏ, ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ 
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ਿਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇਗਾ ਧਕ ਨਤੀਿਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ੇ। 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਿਰਮੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ 

ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ - ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ- 
ਨਾਲ ਿਿੱਦੋ - ਿਧਹਦ ਕਰਦੇ  ੇਖਦੇ ਹਨ ਿਦ ਧਕ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਿਰਮੀ ਸਫ਼ਲ ਹ ੋਧਰਹਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਦਰੂ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ੇਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਦ ਧਕ 
ਸਾਿੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਧਰਣਾਮ ਇਸ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੈ?” ਇਸ ਸ ਾਲ ਦੇ ਕਈ ਿ ਾਬ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ 
“ਭਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਿੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿੋਖਾ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਿਾ ਘਰ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਦੁਧਨਆ ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਆਦਰ, ਿਨ ਦੌਲਤ, ਭੋਗ ਧ ਲਾਸ, ਪਰਧਸਿੱ ਿੀ 
ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਧਸਹਤ -  ੀ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ਤ ੇ
ਪਹੁੰ ਚੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣ  ਾਲੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੇਟਰ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਸਟੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਪੰਿ ਦੀ ਮੰਿਲੀ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਲ ਮੈਧਥਊਜ਼ (ਸਾਿੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਥੋਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਕਉਂ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਹਾ ਸ ਾਲ ਸੀ ਧਿਸ ਤੇ ਮੈਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੇ ਧ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਧਲਖ ਲਏ ਤਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਕ ਨੰੂ 
ਨਾ ਭੁਿੱ ਲਾਂ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਹੇ ਪਰਭ,ੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਿੰਨ ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ  
ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 86:12)। 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ, - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਧਗਆਂ 
ਮੰਨ . . . (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:13)। 

“ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਿੋ ਓਹ ਤੁਹਾਿੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 
 ੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਧਪਤਾ ਦੀ ਧਿਹਿਾ ਸੁਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ  ਧਿਆਈ ਕਰਨ” (ਮਿੱਤੀ 5:16)। 

ਹੇ ਸਾਿੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,  
ਤੰੂ ਮਧਹਮਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈਂ,  
ਤੈਂ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਚੀਆਂ  
ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਨਾਲ  
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਚੀਆਂ ਗੲਆਂ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 4:11)। 

ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮਧਹਮਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰ ੇ
ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਧਹਣਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱਚ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਿਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਹਿੀ 
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ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ “ਬੁਰੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਨੇਿੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ “ਚੰਗੀ” ਹੈ। 

ਇਸ ਬੋਿ ਨੰੂ ਸਾਿੀ ਮਾਪ ਦੀ ਸੋਟੀ  ਿੋਂ  ਰਤਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰਾ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿ ੇਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 
ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਹੈ। ਦੁਧਨਆ ੀ ਬਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਿੇ ਨਹੀਂ ਧਲਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਰੁਕਾ ਟ ਹਨ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦਿੱ ਤੀ, 
“ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸੇ ਦਾ ਿੀਉਣ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ  ਾਿੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਲੂਕਾ 12:15)। ਪਰਭੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਸੂਈ ਦੇ ਨਿੱ ਕੇ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਏਸ 
ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹ ੈਿੋ ਿਨੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 19:24)। 

ਇਹੋ ਧਸਿਾਂਤ ਿੀ ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਸਿੱ ਚਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਧਬਮਾਰੀ ਸਾਿੇ 
ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਚਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਬਮਾਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19, 20 ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 
ਹੋ ੇਗਾ। ਬਲਧਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਕ ਿੇਕਰ ਸਾਿਾ ਰ ਿੱਈਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ 
ਧਬਮਾਰੀ ਨੰੂ  ੀ ਸਾਿੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਿਾਂ ਔਰਤ ਧਿਹਿਾ ਦੁਖ 
ਦੇ ਧਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਾਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖਦਾ ਹੈ। 
ਅਨੇਕਾਂ  ਾਰ ਮੇਰ ੇਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੈਨੰੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਧਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਲੇਟਣਾ ਧਪਆ ਸੀ - ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹ ੈਸੰਬੰਿੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜ਼ਬੂਰ 119:71 ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਬੂਰ ਧਲਖਣ  ਾਲੇ ਨੇ ਧਬਮਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੰਭ  ਬਰਕਤ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਿੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧਬਿੀਆਂ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਖਾਂ।” ਮੈਂ 
ਮੁਰਫਰੀਸਬੋਰੋ, ਟੈਨੇਸੀ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਧਿਹਆ ਧਿਸ ਦੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਧਬਮਾਰੀ 
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਿਾਰਣ ਿੀ ਨ ਿੀਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
 ਚਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਧਦਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿਾਦ ਕਰਧਦਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 
ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਧਮਆਂ  ਿੋਂ ਿਾਦ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿਾਦ ਕੀਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਧਬਮਾਰੀ 
ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਧਸਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਮਲਣਾ।”204 

ਧਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਧਦਆਂ ਦਾ  ੀ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਆਤਧਮਕ 
ਪਧਰਪਿੱਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ। ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਧਕ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਝਿੱ ਧਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭ ੂਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ  ਿ ੇਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਧਬਮਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦੇਣ 
ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹੋ ਧਿਹੀਆਂ ਅਗਨੀ ਪਰੀਧਖਆ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਦੇ 
ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ। 
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ਿਦੋਂ ਸਾਿੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋ 
ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਿੱਥ  ੇਖਣ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ 
“ਭਲੇ” ਦੀ ਸਾਿੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਨੇਿੇ ਧਲਆਉਣ ਲਈ “ਸਭਨਾਂ  ਸਤਾਂ” - ਇਿੱਛਤ ਅਤੇ ਅਣਇਿੱਛਤ - ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਿੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ  ਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

5. ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹ ੈਧਕ ਸਾਿਾ ਮੂਲਪਾਠ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਧਬਆਨ ਹੈ। ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਾਇਆ ਿਾਣ  ਾਲਾ  ਾਅਦਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੈ “ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।” 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ “ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪਧਿਹਆ, ਮੈਨੰੂ “ ਿੱ ਿੇ ਹੁਕਮ” 
ਸੰਬੰਿੀ ਧਿਸੂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ: “ਤੂੰ  ਪਰਭ ੂਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਧਦਲ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰ” (ਮਿੱ ਤੀ 22:36, 
37)। ਮੈਨੰੂ ਿੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  ੀ ਚੇਤੇ ਆਏ: “ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ 
ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ” (1 ਿੂਹੰਨਾ 5:3;  ੇਖ ੋ
2 ਿੂਹੰਨਾ 6)। 

“ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ( ੇਖ ੋ 
2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਰਿੱਬੀ ਸਿੱ ਦੇ ਦਾ ਿ ਾਬ ਧਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਸਲੂਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 2:36-38) ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 
ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸੀਆ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਰਸਲੂਾਂ ਦ ੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:47; KJV;  ੇਖੋ  
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:13)। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ (ἐκκλησία, ਏਕਲੀਸੀਆ) 
“ਬਾਹਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ” ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। 

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਾਿੇ 
ਧਦਮਾਗਾਂ ਅਤ ੇਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਦਆਂ  ਾਅਧਦਆਂ ਅਤ ੇਬਰਕਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉੱਚਾ ਉੱਿਣ ਧਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਧਫਰ ਉਹ ਕੁਝ 
ਧ ਹਾਰਕ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
 ਾਅਧਦਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਅਿੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦੇ ਸਿੱ ਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿ ਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ 
ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦ ੇਹੋਏ ਹਨ।” ਇਹ 
ਆਇਤ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਿੀ ਨ ਪਰਭ ੂਨੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। 
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ਿਾਦ ਰਿੱ ਖੋ: ਰੋਮੀਆ ਂ8:28 ਦਾ  ਾਅਦਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹ ੈ “ਧਿਹਿ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।” 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ (8:28) 

ਮੂਲਪਾਠ ਸੰਬੰਿੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਿੇ ਭਲੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ”); (2) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ ੈ
(“ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਧਿਹਿੇ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ”); (3) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (“ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ”)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿੋਿਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣਾ (8:28) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱ ਦਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। LB 
ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 28 ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਿੋਗਤਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।” ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਮਨਸ਼ਾ ਾਂ ਨਾਲ “ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ” ਦੇ ਚਾਹ ੰਦ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਨੋਖਾ  ਾਅਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਸਾਿ ੇਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਿ ੇਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 
 ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ੇਗਾ! 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਧਗਆਨ (8:29, 30) 

ਿੇਮਸ ਬੈਂਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱ ਧਚਆਂ  ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਧਫਲਮ ਦਾ  ੀਿੀਓ ਟੇਪ 
 ੇਖਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦਿੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਛੋਟੀ ਧਿਹੀ ਨੇ ਇੰਨੀ  ਾਰ ਉਹ  ੀਿੀਓ ਟੇਪ  ੇਖੀ ਸੀ 
ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਧਫਲਮ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਕਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ 
ਉਹ ਦਿੱਸ ਧਦੰਦੀ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਕਧਹਣ  ਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦਾਦੇ ਨੰੂ ਦਿੱਸਦੀ ਧਕ ਹੁਣ ਅਿੱ ਗ ੇ
ਕੀ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਿੇਮਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਿਾਣਦੀ ਸੀ ਧਕ 
ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿੋ ਅਿੱ ਗ ੇ
ਆਇਆ ਸੀ।” ਧਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਧਕਹਾ, “ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ  ੀਿੀਓ  ੇਖ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।”205 

ਕੀ ਤੁਹਾਿਾ ਕੋਈ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੌ ੀਂ  ਾਰ!), ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਬਲਕੁਲ 
ਸਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਉਹ ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਕਧਹਣ  ਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ 
ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਅਧਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਲਨਾ ਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਪਰ 
ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਿੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਬਨਾਂ ਧਜ਼ੰਮ ੇਾਰ 
ਬਣੇ ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣਨਾ ਧਕ ੇਂ ਸੰਭ  ਹੈ ਿੋ ਹੋ ੇਗਾ। 
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ਮਸੀਹ ਧਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ (8:31-39) 
8:31-39 ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਧਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਾਲਾਂ ਤ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਏੋ ਇਿੱਕ ਪਾਠ 

ਧ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ: “ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” (8:31); “ਕੌਣ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ 
ਦਾ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” (8:33) ਅਤੇ “ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” (8:35)। ਸਾਰੇ 
ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਿ ਾਬ ਸਹੀ ਹੈ: “ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀਂ!” 

ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਈ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਧਨਹਚਾ 
ਅਤੇ ਬਪਧਤਮਸੇ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਧਹਨਣਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27)। ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਸਾਨੰੂ 
ਆਖ਼ਰੀ ਸ ਾਲ  ਿੱ ਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਕੌਣ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਿੱਕ  ਾਰ ਫੇਰ, ਿ ਾਬ ਹੈ, “ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀਂ!” ਉਹ “ਰਾਹ,” 
“ਸਧਚਆਈ” ਅਤੇ “ਿੀ ਨ” ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 14:6)। “ਅਰ ਧਕਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦਿੂਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਧਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਿਾਣਾ 
ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 4:12)। 
ਫਤਹ (8:31-39) 

ਧ ਦ ਾਨ ਹੈਂਿਲੀ ਸੀ. ਿੀ. ਮਾਉਲੇ ਰਾਤ ਦੇ  ੇਲੇ ਰੋਮੀ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਆ। ਧਕਸੇ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ  ਇਿੱਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈਂ?” “ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਿਿੂ 
ਇਕਿੱਠੀ ਕਰ ਲੈ; ਇਹ ਸਾਰੀ ਿੂਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ।” ਿਦੋਂ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਧਨਕਲ ਆਏ, ਮਾਉਲੇ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਪੈਰਹਾ ਪਧਿਹਆ। ਧਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “[ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ] ਨੰੂ ਿੰਨ ਾਦ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਦਧਰੰਧਦਆਂ, ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ।”206 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪਰੇਮ (8:32) 
8:32 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਭੀ 

ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਧਨਸੁਆਥ ਕਾਰਿ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਧਕਿੱ ਿਾ ਮਹਾਨ 
ਹੈ। 

ਿੀ. ਸੀ. ਬਧਰਉਰ ਨੇ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਿਸ ੂਦੇ ਗਥਸਮਨੀ ਬਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ 
ਧਮੰਨਤ ਕਰਧਦਆਂ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਈ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਪਤਾ, ਿੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਮੈਥੋਂ ਟਲ 
ਿਾ ੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 26:39)। ਧਫਰ (ਉਸ ਦੇ ਮਾਨ ੀਕਰਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ),207 ਬਧਰਉਰ ਨੇ ਹੇਠ ਧਲਖ ੇਧਦਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ: 

ਗਥਸਮਨੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਤ 
ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਪਤਾ ਦੀ  ਿੱ ਲ 
ਤਿੱਕਧਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ  ੇਧਖਆ। ਮੈਂ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ 
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ਧਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਧਬਰਾਿਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
 ੇਧਖਆ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 
ਦੀ ਿੂਿ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਭਾਰ ਧਪਆ ਹੋਇਆ ਧਨਉਂ ਕੇ  ੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਨੰੂ  ੇਖਦਾ 
ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਧਿਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ  ਿੱ ਿੀ ਠੋਿੀ ਨੰੂ 
ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੰਝੂ  ਧਹੰਦੇ ਹੋਏ  ੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਗਿੱਲਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ  ਧਹਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕੀਨਣ ਧਪਤਾ ਉਸ ਧਪਆਲੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇ ੇਗਾ! ਉਹ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ  ੇਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਰੋਧਿਤ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਭੀਿ ਇਿੱ ਕ ਭੁਿੱ ਖੇ ਦਧਰੰਦੇ ਦੇ  ਾਂਗ, ਇਸ ਦੇ 
ਧਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਧਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪਹਾਿੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਘਿੱ ਸਰਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪੀਿਾ ਦੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਫੇਰ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧ ੰਨਹ  ਸੁਿੱ ਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ 
ਧਪਤਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਬਚਾ ੇਗਾ? 

ਧਪਤਾ ਫੇਰ  ੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਧਦਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਧਪਛਲੇ ਿੁਿੱ ਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਅਰਬਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ  ੇਖਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਝਾਂ ਹੇਠ ਿੀ ਨ ਦੇ ਪਿਾਅ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਾ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਧਦਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟੁਿੱ ਟੇ 
ਅਤੇ ਲਹੂ  ਧਹੰਦੇ ਧਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਧਦਆਂ ਖੁਿੱਲਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਿੇ 
 ੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਿੀਆਂ ਸੁਿੱ ਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਰੋਣ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪ 
ਨਾਲ ਧਲਬਿੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  ੇਧਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਸਰਾਪ 
ਦੇ ਧਕਨਾਰੇ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਿਾਂਦੇ  ੇਧਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ 
ਹੋ ;ੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਛੁਿਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਦੂਤ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਿਧਦਆਂ  ੇਖਦਾ ਹਾਂ। 

“ਮੇਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਇਹ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੰੂ ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ੇਂਗਾ ਤਾਂ 
ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਧਹਣ  ਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।” ਤਦ ਇਿੱ ਕ ਦੂਤ 
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਾ ਟਧਹਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਧਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਰ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:7-9)।208 

ਿਦੋਂ ਇਸ ਿਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਸਾਨੰੂ ਧਨਰਾਸ਼ ਕਰ ਧਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦ ੇ
ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਕਲ ਰੀ ਸਲੀਬ ਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਨੰੂ ਨਾਂਹ ਕਧਹ ਧਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਹਾਂ ਕਧਹ ਸਕਦਾ। ਸਲੀਬ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱਿਦੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! 
ਧਿਸੂ ਸਾਿਾ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ (8:33, 34) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ  ਰਧਤਆ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਗਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾ ਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ; 
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ੇਗਾ?” (8:33, 34)। ਉਸ ਨੇ ਧਫਰ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਧਿਸੂ - 
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“ਧਿਹਿਾ ਮਰ ਧਗਆ,” “ਧਿਹਿਾ ਧਿ ਾਧਲਆ ਧਗਆ” ਅਤੇ “ਧਿਹਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਪਾਸ ੇ 
ਹੈ” - “ਸਾਿੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ” (8:34)। 

ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਾ ਿੇਧ ਿ 
ਰੋਪਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤ ੇਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਗਣਾਉਂਦਾ  ੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਧਫਰ ਮੈਂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ  ੇਖਦਾ 
ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਥ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 
ਹੈ,” ਉਹ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਲ ਅਦਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰ ੇਲਹੂ ਨਾਲ ਿੋਤੇ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ “ਧਨਰਦੋਸ਼” ਐਲਾਧਨਆ ਧਗਆ ਹੈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਧਚਿੱਤਰ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਸ਼ਤਾਨ ਧਿਿੱਗ ਕੇ, ਧਸਰ ਨੀ ਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ - ਧਕਉਂਧਕ 
ਧਿਸੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਛੁਕ ਸੀ। 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਿੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ  ਕੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ - ਪਰ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ  ਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਣੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾ ਾਂਗੇ ਧਕ ਸਾਿਾ ਸਸਤਾ ਧਿਹਾ  ਕੀਲ ਸਾਨੰੂ ਧਨਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ੇਗਾ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਿੀ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। (ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਨਾ ਧਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਕੰਨਾ ਿਰਾ ਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)  

ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਧਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਧਕ ਆਤਧਮਕ ਪਿੱਿਰ ਤੇ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਤਮ  ਕੀਲ ਹੈ: ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਿਾ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਲਿਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉਹ ਇਹ “ਮੁਫ਼ਤ” 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਸਾਿਾ 
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ੇਗਾ! ਧਿਸੂ ਦ ੇਕਾਰਨ, “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤ ੇ
ਕੌਣ ਦਾ ਾ ਕਰੇਗਾ?” ਸ ਾਲ ਦਾ ਿ ਾਬ ਹੈ “ਕੋਈ  ੀ ਨਹੀਂ!” 
ਸ਼ੋਕਮਈ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਤੇ ਧਿਿੱ ਤ (8:35-37) 

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕਮਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 
ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ? ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਿੱ ਗਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ  ੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਦਾ ਿ ਾਬ ਹ ੈ“ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ!” ਰੋਮੀਆ ਂ8:37 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇ ਕੀਤਾਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦ ੇ
ਹਾਂ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਫਧਰਟਜ਼ ਰਾਈਿਨੋਰ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਬਾਈਬਲ ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ  ਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਿੇਕਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਾਣਾ ਸੀ - ਧਸਰਫ ਹਾਦਧਸਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, 
ਧਦਲ ਦੇ ਦੌਧਰਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।”209 (ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਣਗੇ।) ਬਾਈਬਲ ਿੋ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ 
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ਹੋ ੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਹਗੇਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ 
ਨੰੂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਿਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ੇਗਾ (8:28)। 

ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਇਿੱਕ ਟੈਲੀਧ ਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਇਿੱਕ 
ਨੌਿ ਾਨ, ਗਰਭ ਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਧਿਹਿੀ ਇਿੱਕ ਧਭਆਣਕ ਹਾਦਸੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋ ਬਿੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰਚਾਰਕ 
ਧਿਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਧਨਕਾਹ ਅਤੇ ਿਨਾਜ਼ਾ ਪਧਿਹਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਟੀ ੀ ਤੇ ਇੰਟਰਧ ਊ ਧਲਆ 
ਧਗਆ। ਪਿੱ ਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਪਰਚਾਰਕ 
ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”210 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਫ਼ਾਦਾਰ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ, 
ਸ਼ੋਕਮਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਦੇ “ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ” ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ਿਾ ੇ। 
“ਹਿੱ ਦੋਂ ਵਿੱ ਿ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ” (8:37; KJV) 

ਸੀ. ਈ. ਮੈਕਾਰਟਨੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤਾ: 

ਿਦੋਂ ਲਾਿੱਰਿ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਿੁਿੱ ਿ ਧ ਿੱ ਚ ਫਰੈਂਚ ਿਲਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ  ਿੱ ਿੀ ਧਿਿੱ ਤ 
ਬਾਰੇ ਿਲਸੈਨਾ-ਧ ਭਾਗ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਿੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 
 ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਧਿਿੱ ਤ” ਕਾਫੀ  ਿੱ ਿਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਫਤਹ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੋ ਿੀ ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਧ ਰੋਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਧ ਆਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿਾ ਸ਼ਬਦ “ਫਤਹ” ਇਸ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਹ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 
ਹਿੱਦੋਂ  ਿ ਫਤਹਮੰਦ ਹਾਂ।”211 

ਮੈਟਰਹੌਰਨ (8:38, 39) 
ਦੁਨੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਾਿਾ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਮੈਟਰਹੌਰਨ ਿੋ ਉਚਾਈ 

ਧ ਿੱ ਚ 14,692 ਫੁਿੱ ਟ (4,478 ਮੀਟਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਧ ਿੱ ਟਜ਼ਰਲੈਂਿ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਧ ਚਕਾਰ ਬਾਰਿਰ 
ਤੇ ਪਹਾਿ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਥਤ ਹੈ। ਸਧ ਿੱ ਟਜ਼ਰਲੈਂਿ  ਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾਿਾਂ ਤੇ ਚਿਹਨ  ਾਲੇ 
ਅਨੁਭ ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਇਸ ਪਹਾਿ ਦੀ ਚਿਹਾਈ, ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਚਿਹ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਟਲੀ  ਾਲੇ ਪਾਸ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਿੱਕ ਚਬੂਤਰੀ ਕਿੱ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ  ਾਲੀ ਹੈ। ਿੁਲਾਈ 14, 1865 ਧ ਿੱ ਚ ਤਿੱਕ ਇਟਲੀ  ਾਲੇ ਪਾਧਸਓਂ ਕੋਈ 
 ੀ ਉਸ ਚਿਹਾਈ ਨੰੂ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਧਕਆ। ਪਹਾਿ ਉੱਤੇ ਚਿਹਨ  ਾਲੇ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਧਤੰਨ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਾਰਗ - ਦਰਸ਼ਕ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਗੁਆ ਧਦਿੱਤੀਆਂ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਿਾਂ ਉੱਤ ੇਚਿਹੇ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਇਿੱਕ  ੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਧਨਸ਼ਚਤ ਮੌਤ ਸੀ। ਮੈਟਰਹੌਰਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੀਸੀਆਂ ਧਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਿੱਕ ਅਨੌਖੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ। ਸੂਰਿ ਿੁਿੱ ਬਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਪਹਾਿ 
ਦੀ ਗੂਿਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾਿ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ “ਧਿਸ ਦਾ  ਰਣਨ ਨਾ ਹੋ 
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ਸਕੇ” ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਧਹਿੱ ਸੇ ਸਾਨੰੂ ਮੈਟਰ-ਹੌਰਨ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 33:27, ਿਸਾਿਾਹ 40:31 
ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ 6:8  ਰਗੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਧਹਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨਹਚਾ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਗਟੀਕਰਨ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 8:38, 39 ਹਨ: 

ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਿੀ ਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ 
 ਰਤਮਾਨ  ਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ  ਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਧਚਆਈ, ਨਾ 
ਿੰੁਧਘਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਓਸ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਧਿਹਿਾ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ 
ਸਾਿੇ ਪਰਭੁ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਸਿੱ ਕੇਗੀ। 

ਸਾਿੇ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿੀ ਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਇਸ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਧਕ ਿੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਿਾ ੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ  
ਇਸ ਦੀ ਸਾਧਹਤਕ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! ਥਾਂ ਧਿਿੱ ਥੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ 
ਧਸਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘਰ। ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਿੱ ਚਾਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪਣ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ: “ਸਾਿੇ ਰਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਭਾ ੇਂ ਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ  ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਿਾ ੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿ ੇਨਾਲ 
ਹੈ!” ਹਰੋਲਿ ਹੇਜ਼ਧਲਪ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਦੇ ਧਸਰਫ ਦੋ ਿਾਂ ਧਤੰਨ ਸੰਖੇਪ 
ਬੰਦਾਂ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿਾਦ ਕਰਨ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”212 ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਾਂਗਾ: ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਸਰਫ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿਾਦ 
ਕਰੋ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ  ੀ ਬਣਾਓ। 
“ਨਾ ਉਧਚਆਈ, ਨਾ ਿੁੂੰ ਧਘਆਈ” (8:39) 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ “ਉਧਚਆਈਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਮੈਨੰੂ ਿੇਮਸ ਏ. ਗਾਰਫੀਲਿ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਿਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 
ਧਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਐਲਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਰਫੀਲਿ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਨੌਿ ਾਨ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢੁਿੱ ਕ ੇਂ ਮੂਲਪਾਠ 
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ। ਗਾਰਫੀਲਿ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 17:15 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: “ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਿਾਗ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਨਾਲ ਧਤਰਪਤ ਹੋ ਾਂਗਾ” (KJV)। ਕੁਝ ਧਚਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਿੱਕ 
ਹਧਤਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਨੇ ਗਾਰਫੀਲਿ ਨੰੂ ਇਸ ਿੀ ਨ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ - ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ “ਉਧਚਆਈਆਂ ਤੇ ਿਾਣ” ਦ ੇਬਾਰ ੇਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਬੂਰ ਧਲਖਣ  ਾਲੇ 
ਦੇ ਇਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਿਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: “ਹ ੇ ਿਹੋ ਾਹ ਿੁੰ ਧਘਆਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ 
ਪੁਕਾਧਰਆ” (ਜ਼ਬੂਰ 130:1)। 
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ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਲੀਓਨ ਮੌਧਰਸ, ਦ ਏਧਪਸਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ 
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5ਕੌਏ ਰੋਪਰ, “ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੌਨਕਰਰਸ,” ਟਰੁਿੱਥ ਫ਼ਾਰ ਟੁਿੇ 9, ਨੰਬਰ 3 (ਅਗਸਤ 1988), 12. 6ਐਫ. ਐਫ. 
ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਿੀ ਧਿਲਦ, ਦ ਧਟੰਿੇਲ ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼  ( ਗਰੈਂਿ 
ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 151. 7ਗਲੈਨ ਪੇਸ, 30 
ਮਾਰਚ 2003 ਨੰੂ, ਿਿਸੋਨੀਆ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ, ਿਿਸਨੋੀਆ, ਅਰਕਾਨਸ ਧ ਿੱਚ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਉਪਦਸ਼ੇ। 
8ਹਾਲਫੋਰਿ ਈ. ਲਿੱ ਕੌਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰੀਧਚੰਗ  ੈਲੂਿਜ਼ ਇਨ ਦ ਏਧਪਸਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ, ਧਿਲਦ 1, ਰੋਮਨਜ਼ ਐਿਂ 
ਫਸਟ ਕੋਧਰਨਥੀਅਨਜ਼ (ਧਨਊ ਿਾਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਿਂ ਬਰਿੱ ਦਰਜ਼, 1959) ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 51 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 
9ਰੋਮੀਆਂ 8 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ  ਰਤੋਂ ਧ ਿੱਚ, “ਿੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਉਂਧਕ”; ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
 ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਿੇ” ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨ 
ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੀ ਧ ਸਤਰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ,  ੇਖੋ ਿੇਧ ਿ ਰੋਪਰ, ਿੀਸਸ ਕਰਾਈਸਟ ਐਿਂ ਧਹਮ ਕਰੂਸੀਫਾਇਿ 
(ਅਰ ਾਿਾ, ਕੋਲੋਰਾਿ:ੋ ਧਕਰਸਚਨ ਕਧਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1976), 89-96. 

11ਿਿੱਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਐਨਆਈ ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ:ਜ਼ੋਨਿਰੇ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 258. 12ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ। 13ਕੁਝ ਲੇਖਕ “ਪਾਪ ਦੀ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦ ੇਹਨ: “ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ੇਹੋ!” ਕੁਝ ਨਾਮੀ 
ਧ ਦ ਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ “ਸ਼ਰਾ”  ਿੋਂ 
ਸੋਚਣਾ ਧਬਹਤਰ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। 14ਸਟਟੌ, 218; ਧਿਮ ਮੈਕਧਗਉਗਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕੰਗ ਇੰਟ ੂਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ 
(ਲਿੱ ਬੌਕ, ਟੈਕਸਾਸ:ਮੋਨਟੈਕਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1982), 231. ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਨੰੂ ਅਕਸਰ “ਪਾਪ ਦੀ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ  ਿੋਂ ਿਧੋਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 15ਿੇਕਰ “ਪਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾ” 
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਧਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ ਹੈ। 162 ਫਰ ਰੀ 2002 ਨੰੂ, ਟਰੁਿੱ ਥ ਇਨ ਲ  ਟੈਲੀਧ ਜ਼ਨ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਫੋਰਟ  ਰਥ, ਟੈਕਸਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿ ੇ ਧਮਲਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਉਪਦੇਸ਼। 17ਮੂ, 249. 18ਮੌਧਰਸ, 
302. 19“ਿੋਸੀਧਟਕ” ਸ਼ਬਦ ਿੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δοκέω (ਿੋਕੀਓ, “ਿਾਪਦਾ”) ਤੋਂ ਹੈ। ਿੋਸਧਟਿਮ ਗਲਤ 
ਧਗਆਨ ਸੰਬੰਿੀ ਮਿੱਤ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸੂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਸਰਫ ਸਰੀਰ ਿਾਪਦਾਸੀ। 
20ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 152.  

21ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 233. 22ਬਰਾਇਨ ਚੈਪਲ, ਇਨ ਦ ਗਧਰਪ ਆਫ਼ ਗਰੇਸ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, (1992), 23. 23ਚਾਰਲਸ ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ, ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ’ਸ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦ ਗਰੇਟ 
ਚੈਪਟਰਸ ਆਫ਼ ਦ ਬਾਈਬਲ, ਰਚਨਾ ਟਾਿੱਮ ਕਾਰਟਰ  ) ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਰੀਗਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 
1998), 258. 24ਿਬਧਲਿੂ. ਈ.  ਾਈਨ ਮੈਧਰਲ ਐਫ. ਅੰਗਰ, ਅਤ ੇਧ ਲੀਅਮ  ਾਈਟ, ਿੂਨੀਅਰ,  ਾਈਨਜ਼ 
ਕੰਪਲੀਟ ਇਕਸਪੋਧਿਟਰੀ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਿ ਐਿਂ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ  ਰਿਸ (ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 339. 25ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਧ ਆਧਖਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ 
ਅਧਹਦਨਾਮੇ (ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ  ) ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ  ਿੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਧਫਰ  ੀ, 
ਰੋਮੀਆਂ 8:4 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਧ ਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਧ ਆਧਖਆ ਧਬਲਕੁਲ ਢੁਿੱ ਕ ੀਂ ਿਾਪਦੀ ਹੈ। 26ਥੌਮਸ, 
ਰੋਮਨਜ਼, 56. 27 ਾਲਟਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਐਿਂ ਅਦਰ 
ਅਰਲੀ ਧਕਰਸਚਨ ਧਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਿਾ ਸੋਿ, ਸੋਿ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ। ਫਰੈਿਧਰਕ ਿਬਧਲਿੂ. ਿੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਗੋ: 
ਿੂਨੀ ਰਧਸਟੀ ਆਫ਼ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਪਰਸੈ, 2000), 1065. 28ਮੂ, 250. 29ਲੈਸਲੀ ਸੀ. ਐਲਨ, “ਰੋਮਨਜ਼,” ਧਨਊ 
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ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੋਿ। ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼ੋਨਿੇਰ ਨ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1979), 1331. 30ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਿੱਤੀ 
16:23 ਧ ਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ਦੀ ਧਝਿੱਿਕ  ੇਖੋ। 

31ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ, 259. 32”ਆਤਮਾ” ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰ “s” ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਹਿਾ 
ਇਸ “ਆਤਧਮਕ ਗਿੱਲਾਂ” (ਮੈਕੋਰਿ  ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਸਰੀਰਕ ਗਿੱਲਾਂ” ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਧਕਉਂਧਕ “ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ” 
“ਆਤਧਮਕ ਗਿੱਲਾਂ” ਹਨ (ਅਤੇ ਉਲਟ), ਇਸ ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧਕ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਦਾ  ਿੱਿਾ ਅਿੱ ਖਰ 
“S” ਿਾਂ ਛੋਟਾ ਅਿੱ ਖਰ “s”  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। 33ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 237. 34ਸੀ. ਿੀ. ਧ ਲਕੀ ਅਤੇ ਧ ਲੀਬਾਲਿ 
ਗਧਰਿੱ ਮ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ, ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਸੋਿ ਿੋਜ਼ਫ ਹੈਨਰੀ ਥੇਿਰ 
(ਐਧਿਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਿਂ ਟੀ. ਖਲਾਰਕ, 1901; ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ 
ਹਾਊਸ, 1977), 265. 35ਮੌਧਰਸ, 306. 36ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 8:7 ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਧਸਿੱ ਟਾ 
ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਿੋ 7:1 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਸੀ।. 37ਿੂਨਾਨੀ ਮੂਲਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ “ਤੁਸੀਂ” ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਜ਼ਰੋ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ” ਲਈ 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱ ਕ ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ ਹੋ” (ὑμεῖς . . . ἐστὲ, 
ਧਹਉਮੇਸ  . . . ਏਸਟ)ੇ। ਦੂਿਾ, “ਤੁਸੀਂ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ  ਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਧ ਿੱਚ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
38ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਦ ਐਕਟਸ, ਸਧੋਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਧਨਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦ 
ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ  ) ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 
71. ਿੇਧ ਿ ਐਲ .ਰੋਪਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਐਕਟਸ 1-14, ਟਰੁਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ ਟਿੁ ੇ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਸਰਸੀ, ਅਰਕਾਨਸ: 
ਰੀਸੋਰਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 2001) ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 87-88 ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ  ਾਅਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
39ਮੌਧਰਸ, 308. 40ਹੈਂਿਲੀ ਸੀ. ਿੀ. ਮਾਉਲੇ, ਦ ਏਧਪਸਲ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, 10 ਾਂ ਸੰਸਕਰਣ, ਦੀ 
ਇਕਸਪੋਧਿਟਰਸ ਬਾਈਬਲ (ਲੰਿਨ: ਹੋਿਰ ਅਤੇ ਸਟਿੱ ਫਟਨ, 1894), 206. 

41ਬਰੂਸ ਬਾਰਟਨ, ਿੇਧ ਿ  ੀਰਮਨੈ, ਅਤੇ ਨੀਲ ਧ ਲਸਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਈਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਈਬਲ 
ਕਮੈਂਟਰੀ ( ੀਹਟਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਧਟੰਿੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), xxvi. “ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ  ਾਿੂ ਹ ਾਧਲਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ,  ੇਖੋ ਿੇਧ ਿ ਐਲ. ਰੋਪਰ, ਐਕਟਸ 1-14, 429-30. 
42ਥੌਮਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 57. 43ਿਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱਚ, ਿੂਨਾਨੀ ਮੂਲਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਤਮਾ ਿੀ ਨ [ਹੈ]।” ਇਸ ਲਈ 
ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਤਮਾ ਿੀ ਨ ਹੈ” ( ੇਖੋ KJV)। ਫੇਰ, ਭਾ ੇਂ ਛੋਟਾ “s” ਿਾਂ  ਿੱ ਿਾ “S”  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱਚ ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਹੀ ਹੈ: ਿੀ ਨ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਆਤਮਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
44ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭ  ਧ ਆਧਖਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “ਦਹੇ” “ਸਰੀਰ” ਕਧਹਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: “ਸਰੀਰ [ਆਤਧਮਕ] 
ਮੌਤ ਹੈ।” ਧਫਰ  ੀ, ਆਇਤ 10 ਬਿੇ ਹੀ ਨੇਧਿਓਂ ਆਇਤ 11 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ, ਧਿਹਿੀ “ਸਰੀਰ” ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ ਉਸ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ  ਿੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 45ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δικαιοσύνη (ਧਿਕਾਈਧਸਿੂਨ) “ਿਾਰਧਮਕਤਾ” ਦਾ “ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣਾ” ਅਨੁ ਾਦ  ੀ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 46ਸਟੌਟ, 227. 47ਮਕੈਧਗਉਗਨ, 240 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 48ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਾਉਣ  ਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਿੱ ਕ ਧਸਿੱ ਿੀ  ਸਤੂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਧਕ ਸਬੰਿਸੂਚਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 49ਿੇ. ਿਬਧਲਿੂ. ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਧਫਧਲਪ  ਾਏ. ਪੈਂਿਲਟਨ, ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼, 
ਕੋਧਰਨਥੀਅਜ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਿਂ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਸਟੈਂਿਰਿ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਧਸਨਧਸਨਾਟੀ: ਸਟੈਂਿਰਿ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।), 360. 50ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ 
ਆਤਮਾ ਸਾਿੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਚੋਲਾ ਿਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੀ ਉੱਠਾਂਗ।ੇ ਦੋ ੇਂ ਸਹੀ ਹਨ  . . . ” (ਮੌਧਰਸ, 
311)। 

51ਬਾਉਰ, 742. 52ਧਰਚਰਿ ਰੋਜ਼ਰਸ, ਪੇਿ ਇਨ ਫੁਲ: ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲਿੱ ਬਕੌ, ਟੈਕਸਾਸ:  
ਸਨਸੈੱਟ ਇੰਸਟੀਧਚਊਟ ਪਰੈਸ, 2002), 122. 53ਮਧੌਰਸ, 312. 54ਆਰ. ਸੀ. ਐਚ. ਲੈਂਸਕੀ, ਦੀ 
ਇੰਟਰਪਰੀਟਸ਼ੇਨ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਪੌਲ’ਸ ਏਧਪਸਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਲੂਥਰਨ ਬੁਕ 
ਕਨਸਰਨ, 1936; ਦਬੁਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਧਮਨੇਪੋਧਲਸ: ਔਗਸਬਰਗ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1961), 517.55ਬਾਉਰ, 
443. 56ਸਟੌਟ, 228. 57ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:28, 29)। 58ਮੂ, 260. 59ਿੇ. ਐਚ. 



118 

ਧਗਲਮੋਰ, “ਹੀ ਲੀਿਥ ਮੀ,” ਸੌਂਗਸ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਐਿਂ ਪਰੇਸ, ਰਧਚਆ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ। ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹੋ ਾਰਿ 
( ੈਸਟ ਮਨੋਰੋ, ਲਾਸ ਏਿਂਲਸ: ਹੋ ਾਰਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1994)। 60ਿੇ. ਿੀ. ਥਮੌਸ, ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, 
ਰੋਮਨਜ਼, ਐਬੀਲੀਨ ਧਕਰਸਚਨ ਕਾਲਿ (1955)। 

61ਮੌਧਰਸ, 314.62ਅਧਿਆਇ 6 ਧ ਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਿਰਮ ਦੇ ਦਾਸ” (6:18) ਹਾਂ, ਪਰ 
ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਦਾਸਾਂ ਦਾ (ਸੁਭਾ) “ਆਤਮਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਿਾ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ  ਾਲਾ ਹੈ। 63ਧਿਮ ਟਾਉਨਸੈਂਿ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ, ਰੋਮਨਜ਼: ਲੈਟ ਿਸਧਟਸ ਰੋਲ ਿਾਉਨ (ਐਲਧਗਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਿੇਧ ਿ ਸੀ. ਕੁਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 
1988) ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 67 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 6416 ਧਸਤੰਬਰ 1990 ਧ ਿੱ ਚ, ਓ ਰਲੈਂਿ ਪਾਰਕ ਚਰਚ ਆਫ਼ 
ਕਰਾਈਸਟ, ਓ ਰਲੈਂਿ ਪਾਰਕ, ਕਨਸਾਸ, ਕੈਸੇਟ, ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਰਸ ਆਰ. ਬੁਲਾਰਿ ਦਆੁਰਾ “ਨੋ ਕੰਿਮਨੇਸ਼ਨ, ਨੋ 
ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ” ਤੇ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਪਰਚਾਰ। 65ਧਕਸ ੇਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, NIV ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਪੁਿੱ ਤਰਤ ”  ਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਇਤ 23 ਧ ਿੱਚ “ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ  ਿੋਂ ਲੇਪਾਲਕਪਣ” 
 ਿੋਂ ਉਹੋ ਧਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 66 ਾਈਨ, 13-14. 67ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਿਹੂਦੀ ਲੇਪਾਲਕਪਣ ( ੇਖੋ ਅਸਤਰ 2:7, 
15) ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥਿੋਹਾ ਧਿਹਾ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਨੇੀ ਪੰਥ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸਲ ਧ ਚ 
ਧਲਆਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ (ਿੋਸੇਫਸ  ਾਰਜ਼ 2.8.2.). 68ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 157. 698:23 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ 
ਧਕ ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਧ ਸ਼ਸ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦ ੇਹਾਂ, “ਲੇਪਾਲਕਪਣ ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ” 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। 70KJV ਧ ਿੱ ਚ “ਖੁਦ” ਦੀ ਬਿਾਇ “ਆਪ ਹੈ।” “ਆਪ” ਇਿੱਕ 
ਗਲਤ ਅਨੁ ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਆਤਮਾ (ਧਨਉਮਾ ) ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧਨਊਟਰ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, “ਆਪ” 
ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪਰਭਾ  ਛਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਿੱ ਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
“ਖੁਦ” (ਧਿ ੇਂ ਧਕ NKJV ਧ ਿੱਚ ਹੈ  ) ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

71ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 244-45. 72ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਿੋਗਧਸਿੱ ਿ ਸਬੂਤ” ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਸ ਦਾ ਪੰਿ 
ਧਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 73ਥਮੌਸ, ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼। 74ਆਰ. ਸੀ. 
ਬੈਲ, ਸਟਿੱਿੀਜ਼ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 89. 
75ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 246. 76ਿਦੋਂ ਮੈਂ  ਿੱ ਿਾ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ “ ਿੱ ਿਾ ਭਰਾ”  ਾਕ ਸੁਣਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ 
ਮੈਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧ ਅਰਥ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਦਾ ਧਰਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਰੋਮੀਆਂ 8:29 ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ। 77ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 150. 78ਥੌਮਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 61. 79ਚਾਰਲਸ ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ, 
ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ’ਸ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਗਰੇਟ ਚੈਪਟਰਸ ਆਫ਼ ਦ ਬਾਈਬਲ, ਰਚਨਾ ਟਾਿੱਮ ਕਾਰਟਰ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਰੀਗਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1998), 263. 80ਬਾਰਕਲੇਅ ਐਮ. ਧਨਊਮੈਨ ਅਤ ੇਿੂਿੀਨ ਏ. ਧਨਿਾ, ਏ 
ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ’ਸ ਹੈਂਿਬੁਕ ਆਨ ਪੌਲ’ਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਧਿਲਦ 14 
(ਸਟਿੱਟਗਾਰਟ: ਿੂਨਾਈਟਿ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, 1973), 157. 

81 ਾਈਨ, 217-18. 82ਐਫ. ਗੋਿੈਟ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦੀ ਏਧਪਸਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਅਨੁ ਾਦ। ਏ ਧਕਉਧਸਨ, 
ਸੋਿ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਟੈਲਬੋਟ ਿਬਧਲਿੂ. ਚੈਂਬਰਸ (ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਫੰਕ ਅਤੇ  ੈਗਨਾਲ, 
1883; ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼ਨੋਿੇਰ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1969), 313. 
83ਗਾਏ ਐਨ.  ੁਿਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਾਉ ਟੂ ਰੀਿ ਦ ਗਰੀਕ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ (ਮੈਮਧਫਸ: ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, 1970) 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 21 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 84ਏਕਿੇਚਮੋਾਈ ਇਿੱ ਕ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ἐκ (ਏਕ, “ਧ ਿੱ ਚੋਂ”) ਅਤ ੇ
δέχομαι (ਿੇਚਮੋਾਈ, “ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ”)। 85 ਾਈਨ, 218, 663. 86KJV  ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱਚ 19, 20 ਅਤੇ 21 
ਆਇਤ ਧ ਿੱਚ “ਪਰਾਣੀ” ਹੈ, ਪਰ 22 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ “ਸਧਰਸ਼ਟੀ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਮੂਲ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਕਧਟਧਸਸ ਚਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 87 ਾਈਨ, 137. 88ਇਸ ਸ ਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਿੋਜ਼ ਈ. ਲਾਰਿ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਪੌਲ’ਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲੈਕਧਸੰਗਟਨ, ਕੈਂਟਿੱ ਕੀ: ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
1875; ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਧਿਲਾਇਟ, ਅਰਕਾਨਸ: ਗਾਿੱਸਪਲ ਲਾਇਟ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ 
ਨਹੀਂ ਹੈ), 273-74 ਸਫ਼ ੇਤੇ  ੇਖੋ। 89ਥਮੌਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 63. 90ਮੈਕਾਗਰ ੇ ਅਤ ੇਪੈਂਿਲਟਨ, 362. 

91ਮੂ, 266. 92ਲੈਰੀ ਿੀਸਨ, “ਦ ਰਾਇਚਸਨੈਸ ਆਫ਼ ਗੌਿ”: ਐਨ ਇਨ-ਿੈਪਥ ਸਟਿੱ ਿੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, 
ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ) ਕਧਲਫਟਨ ਪਾਰਕ, ਧਨਊ ਿਾਰਕ: ਲਾਇਫ਼ ਕਧਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 222. 93KJV 
ਧ ਿੱ ਚ “ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਹੈ। “ਹੰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
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“ਖਾਲੀ,” ਪਰ ਅਿੱਿ ਇਸ ਨੰੂ “ਘਮੰਿ” ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। NKJV ਧ ਿੱਚ 
“ਧ ਅਰਥ” ਹੈ। 94 ਾਈਨ, 657, 198. 95NASB ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ 
ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ “ਉਹਦ”ੇ (Him ਲਈ “ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ  ਿੱ ਿੇ ਅਿੱ ਖਰ “H” ਨਾਲ) ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ ਧਕ “ਉਹਦ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਮ, ਸ਼ਤਾਨ ਿਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ “ਆਸ” ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਪਾਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਧਕ ਿਰਤੀ ਤੇ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਸੀ ਧਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਸ ਨੰੂ ਿੋਧਿਆ। 96ਇਿੱਕ ਬੀਿ ਿੋ 
ਬੀਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਿੋ ਨਤੀਿਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧ ਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਬੀਿ  ਰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਕਸੇ ਦੇ  ਰਗਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੈ ਧਿਸ ਧਕਸਮ ਦਾ ਬੀਿ ਬੀਧਿਆ ਧਗਆ 
ਸੀ। 97ਸ ਰਗ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਰੂਪਕ  ਰਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
21 ਅਤ ੇ22 ਧ ਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਿ ੇਦੁਧਨਆ ੀ ਮਨ ਆਤਧਮਕ ਸਿੱ ਚਾਈਆ ਂਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦੇ, “ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ” ਅਤੇ ਸ ਰਗੀ ਸ਼ਧਹਰ  ਰਗੇ ਰੂਪਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਦੇਣ 
ਲਈ  ਰਤ ੇਗਏ ਹਨ ਧਕ ਸ ਰਗ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। 98“ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਨਾ” ਅਤੇ “ਿਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀਿਾਂ ਸਧਹਣਾ” 
ਦੋ ਾਂ ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱਚ ਸੰਬੰਿਕ ਸਨ (“ਨਾਲ” ਿਾਂ “ਇਕਿੱ ਠੇ”) ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਨਸ਼ਚਤ ਹੈ ਧਕ 
ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਧਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਝਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿ ੇਨਾਲ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਸ ੇਧਮਲ ਕੇ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। 99ਿੀ. ਬਰਟਰਾਮ, “ਓਧਿਨ,” ਥੀਓਲੋਿੀਕਲ 
ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਸੋਿ ਗਰਹਾਰਿ ਧਕਟਲ ਅਤੇ ਗਰਹਾਰਿ ਫਰੈਿਧਰਕ, ਅਨੁ ਾਦ ਅਤ ੇ
ਸੰਧਖਪਤ ਿੀਓਫਰੀ ਿਬਧਲਿੂ. ਬਰੋਧਮਲੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਿਰਮੈਂਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 1353. 100ਇਹ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਿੌਨ ਕੈਲਧ ਨ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਮੌਧਰਸ, 
323.) 

101ਿੀ. ਸਟੂਅਰਟ ਬਧਰਸਕੋ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਧਮਊਨੀਕੇਟਰ ’ਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ( ਾਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ:  ਰਿ ਬੁਕਸ, 
1982), 172. 102ਟਾਉਨਸੈਂਿ, 69. 103“ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲਾਂ” ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱਚ ਅਰਥ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ . . . ਸਾਿੇ ਅਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 14; 8:9, 11 ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ ੇਖੋ)। 1043:24 ਤੇ 
ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ। 105ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਿੇਲੀ ਸਟਿੱ ਿੀ 
ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਾਿੈਲਫੀਆ:  ੈਸਟਧਮੰਸਟਰ ਪਰੈਸ, 1975), 110. 106ਈ. ਸੀ. ਮਕੈਂਿੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14,000 
ਧਕਉਪਸ ਐਿਂ ਕੋਟਸ (ਧਨਊ ਿਾਰਕ: ਧ ੰਗਸ ਬੁਕਸ, 1980) ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ. 242 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 107ਮੂ, 
268. 108ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਧਿਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੂਕਾ 
10:40 ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱ ਥੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ। 109ਏ. ਟੀ. ਰੌਬਰਟਸਨ, ਏ 
ਗਰੈਮਰ ਆਫ਼ ਦ ਗਰੀਕ ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਲਾਇਟ ਆਫ਼ ਧਹਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਸਰਚ  (ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਬਰੋਿਮੈਨ 
ਪਰੈਸ, 1934), 573. 110ਬਾਉਰ, 1006-7.  

111ਦੀ ਐਨਾਧਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਿਨ: ਸੈਮਏੂਲ ਬੈਗਸਟਰ ਐਿਂ ਸਨਜ਼, 1971), 14. 112ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਮਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਧ ਿੱਚ ਧਗਆ ਧਿਹਿੇ ਆਪਣੇ ਧਪਆਧਰਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਦੁਖ ਝਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਹੇ ਮੌਧਕਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਗ ਕਰਨ  ਾਧਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ 
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ “ਹਾਹੁਕੇ ਭਰ” ਸਕਦਾ ਸੀ। 113ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ “ਿੀਭਾਂ” 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 2:4-6), ਨਾ 
ਧਕ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅ ਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। 114 ਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਓ ੈਨ ਿੀ. ਆਲਬਰਟ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਧਮਰੇਕਲਜ਼ ਐਿਂ ਹੋਲੀ 
ਸਧਪਧਰਟ,” ਟਰੁਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ ਟੁਿੇ 19, ਨੰਬਰ 18 (ਿਨ ਰੀ 1999) ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 31-36 ਤੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
115ਗਲੋਸੋਲਾਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬੋਲੀ-ਬੋਲਣਾ” ਅਤ ੇਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ ਜ਼ਬੁਾਨ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। 116ਸਟੌਟ, 245. 117ਿਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।” ਇਹ ਸਮਧਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ 
ਿਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।” 118ਸਟੌਟ, 246. 119ਮੂ, 277. 120ਸਟੌਟ, 247. 

 121ਮੂ, 269. 122ਸਟੌਟ, 246. 123ਧਿਿੱਮੀ ਐਲਨ, ਸਰ ੇ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, 7  ਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਸਰਸੀ, 
ਅਰਕਾਨਸ: ਲੇਖਕ ਦਆੁਰਾ, 1994), 82. 124ਲਾਰਿ, 279. 125ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ। 126ਿਨੌ ਕੈਲਧ ਨ ਨਾਂ ਦਾ 
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ਇਿੱਕ ਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (1509-1564) ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਸੁਿਾਰ ਾਦ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੀਆ ਂਧਲਖਤਾਂ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਿਾ ਪਰਭਾ  ਸਨ। 127ਬਾਰਕਲੇਅ, 114. 128ਐਲਨ, 82. 129 ਾਈਨ, 
346 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 130 ਾਈਨ, 165. 

131“ਭਰਾ ਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਧਿਨਸੀ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਭਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਾਂ 
ਲਈ ਹੈ। 132ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਧ ਰਸੇ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਧਮਧਲਆ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 21:17)। 
133ਬਰੂਸ, ਰੋਮਨਜ਼, 168. 134ਮੂ, 271. 135ਸਟੌਟ, 246. 136ਮੂ, 281. 137ਕੁਝ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਸੀ; ਕੁਝ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਧਕ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 5 ਅਧਿਆਇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 8 ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਬਲਕੁਲ  ੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਇਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸੀ। 138ਪੂਰੇ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, “ਸਾਿਾ”  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ। 139ਇਿੱਕ 
ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਮਸੀਹ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਧਰਆ ਸੀ; ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਮਧਰਆ 
ਸੀ ਧਿਹਿ ੇਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਇਧਦਆ ਂਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਥ ੇਬਾਅਦ  ਾਲਾ ਅਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
140ਰੋਮੀਆਂ 8:32 ਧ ਿੱ ਚ, “ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਿ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਸੰਬੰਿ ਧਿਹਿਾ 
“ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਧਭੰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਮੌਧਰਸ, 335, ਨੰਬਰ 149)। 

141ਓਕਟੇ ੀਿੁਸ ਧ ਨਸਲੋਅ, ਨੋ ਕੰਿਮਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰਾਇਸਟ ਿੀਸਸ (ਲੰਿਨ: ਿਨੌ ਫਾਰਕੁਹਾਰ ਸ਼ਾਅ, 
1853), 361. 142ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਧਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਅਿੱ ਿ ਅਤੇ  ਿੱ ਖ ਹੋ ਕੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 143 ਾਈਨ, 196. 144ਬਾਉਰ, 273. ਲੂਕਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ 
ਨਾਲਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਧ ਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ  ਾਰ ਏਨਕਾਲੀਓ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 19:38; 23:28, 29; 26:2, 7)। 145ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 519. 146ਮੂ, 282. 
147ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 266. ਮੈਕਧਗਉਗਨ ਨੇ ਧਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਧ ਿੱਚ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱ ਲ ਹੈ। 148ਸਟੌਟ, 246. 149 ਾਈਨ, 17. 150ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ, 27. 

151ਧ ਲੀਅਮ ਹੈਂਿਧਰਕਸਨ, ਇਕਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੌਲ’ਜ਼ ਇਧਪਸਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 
ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1981), 290. 152 ਾਈਨ, 468. 153ਿੀਸਨ, 
240. 154ਿੂਸੇਧਬਉਸ ਐਕਲੇਸੀਐਸਟੀਕਲ ਧਹਸਟਰੀ 2.25 ਧ ਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੰੂ  ੇਖੋ। 155ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਆੁਰਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਦੇਣ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਕਾਰਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਪਸਚਾਤਾਪ ਨਾਲ ਧਿਿੱ ਦੀ ਪਾਪ ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਧਸਿੱ ਿੇ ਿਾਂ ਅਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਸੀ। 156ਇਹ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਪਸਰਗ “ਹਾਈਪਰ” ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 157ਧਨਕਾਓ ਨਾਂ  νίκη (ਨਾਈਕ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਧਿਿੱ ਤ।” ਿੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਨਾਈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਿਿੱ ਤ ਦੀ ਦੇ ੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਿੱ ਿ, ਨਾਈਕ 
ਧਖਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਪਧਹਨਣ  ਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰੈਂਿ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਇਸ ਦੇ ਬੂਟਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੋ ਧਗਆ 
ਹੈ। 158ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ  ਾਕ ਧਕਉਂ  ਰਧਤਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਲੀਬ 
ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਧਨਸ਼ਚਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 159ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਿਲਟਨ, 371. 160ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਝੂਠੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ (ਧਿਨਹ ਾਂ  ਰਧਗਆ ਂਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਮਿੱ ਤੀ 24:11, 
12 ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਇਨਹ ਾਂ “ਦੂਤਾਂ” ਨੰੂ ਝੂਠੇ ਧਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਛਾਨਣਗੇ ਧਿਹਿ ੇਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਲਈ 
ਿੀਉਣ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

161ਮੂ, 287. 162ਐ ਰੈਟ ਐਫ਼. ਹੈਰੀਸਨ, ਦ ਇਕਸਪੋਧਜ਼ਟਰ ’ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਧਿਲਦ 10, ਧ ਿੱ ਚ 
“ਰੋਮਨਜ਼,” ਰੋਮੀਆ-ਂਗਲਾਤੀਆਂ, ਸੰਸਕਰਣ, ਫਰੈਂਕ ਈ. ਗਾਬਧੇਲਨ  ) ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼ੋਨਿੇਰ ਨ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1976), 100. 163ਮ,ੂ 284. 164ਿੌਨ ਲੌਕੇ; ਿੇਮਸ ਬਰਟਨ ਕੌਫਮੈਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, 
ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਿਸ਼ੇਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1973) ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 324 
ਤੇ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 165ਕੌਏ ਰੋਪਰ, “ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੌਨਕਰਰਸ (ਰੋਮੀਆ ਂ8),” 14. 166ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ 
ਪੈਂਿਲਟਨ, 371 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 167ਉਤਪਤ 1:26 ਧ ਿੱ ਚ “ਅਸੀਂ” ਸ਼ਬਦ (“ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤ ੇ ਬਣਾਈਏ . . . ”) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ (ਿਾਂ ਤਰੀਏਕਤਾ) ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 168ਇਹ 
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ਧਦਲਚਸਪ ਹੈ ਧਕ “ਨਾਮ” ਇਿੱਕ ਚਨ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਤੀ 28:19 ਧ ਿੱ ਚ ਤਰੈਰੂਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
169ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ “ਦੂਿਾ ਸਹਾਇਕ” ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧਰਹਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 170 ਾਈਨ, 190. 

171ਬਾਉਰ, 134. 172ਿੇ. ਬੇਹਮ, ਧਥਓਲੀਿੀਕਲ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, 80 ਧ ਿੱ ਚ 
“ਅਿੱਰਾਬੋਨ।” 173 ੇਖੋ ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਿਲਟਨ, 359. 174ਐਚ. ਲੀਓ ਬੋਲਸ, ਦ ਹੋਲੀ ਸਧਪਧਰਟ: ਧਹਜ਼ 
ਪਰਸਨੈਧਲਟੀ, ਨੇਚਰ,  ਰਲਸ (ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਗਾਸਪਲ ਐਿ ੋਕੇਟ ਕੰਪਨੀ, 1942), 51-53. 175ਪਧਹਲਾ 
ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:19 ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਿੋ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਹੋਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧ ਿੱ ਚ, “ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ ਬਝੁਾਓ” ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਭਾ ੇਂ ਧਕਸ ੇ ਕੋਲ “ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਅਨੋਖਾ ਅਸਿਾਰਣ” ਿਾਂ “ਸਿਾਰਣ ਦਾਨ” ਹੋ ੇ। 176ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਿਲਟਨ, 360. 177ਇਿੱਥੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਬਾਲਕ” ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਕੋਲ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਸੰਭ  ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23 ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ 
ਧ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਧਕਰਆ ਧ ਿੱਚੋਂ ਗੁਿਰੇ ਧਬਨਾਂ “ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ” ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਹੈ। 178ਿੌਰਿ ਬੇਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਧਕਰਸਚਨ ਕਾਲਿ, ਬਾਰਟਲਸਧ ਲੇ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ (ਹੁਣ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਕਰਸਚਨ ਿੂਨੀਧ ਰਧਸਟੀ, 
ਐਿਮੋਂਿ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸਧਥਤ) ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਲੈਕਚਰ। 1798 ਿੁਲਾਈ 2003 ਧ ਿੱਚ, ਿੌਰਿ ਧਟਿੱ ਪਸ 
ਦੁਆਰਾ ਿਿਸੋਨੀਆ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ, ਿਿਸੋਨੀਆ, ਅਰਕਾਨਸਸ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਸਕ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ 
ਪਾਥਸ” ਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਉਪਦੇਸ਼। 180ਸਟੌਟ, 230. 

181ਧ ਲਕੇ ਅਤ ੇਗਧਰਮ, 532-33. 182ਿੇ .ਿਬਧਲਿੂ .ਰੌਬਰਟਸ, ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਿੌਨ, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਿ 
ਕਮੈਂਟਰੀ) ਔਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1968), 76. 183 ੈਰਨ ਿਬਧਲਿੂ. ਧ ਅਰਸਬੀ, ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਇਕਸਪਧੋਜ਼ਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਧਿਲਦ 2 ( ੀਹਟਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਧ ਕਟਰ ਬੁਕਸ, 1989), 504. 
184ਧਫਊਚਰ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ਼ ਅਮੈਰੀਕਾ (ਐਫਐਫਏ) ਇਿੱ ਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿੋ ਿ ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਅਤੇ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਧਸਖਉਂਦੀ ਹੈ। 185ਮੇਰ ੇਧਪਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਦੋ ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਾਂ ਧ ਿੱਚ “ਿੇਧ ਿ” ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। 186ਿੇਧ ਿ ਐਫ. 
ਬਰਗੈਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਿੀਆ ਆਫ਼ ਸਰਮਨ ਇਲੂਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ: ਕੋਨਕੋਰਿੀਆ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1988), ਧ ਿੱ ਚੋਂ 131 ਸਫ਼ ੇ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 187ਇਹ ਪੁਸਤਕ MyPublisher.com 
ਦੁਆਰਾ 2004 ਧ ਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। 188 ੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:4; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:12;  
2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:10; ਤੀਤੁਸ 1:1; 1 ਪਤਰਸ 1:1. 189ਲਿੱ ਕੌਕ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ, 55. 
190ਹਾਰੋਲਿ ਟੀ. ਬਰਾਈਸਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਹੋਪ,” ਇਨ ਇਲੂਸਟਰਧੇਟੰਗ ਪੌਲ’ਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਰਚਨਾ 
ਿੇਮਸ ਐਫ ਹਾਈਟਾ ਰ (ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਬਰੋਿਮਨੈ ਪਰੈਸ, 1984) ਧ ਿੱਚੋਂ 61 ਸਫ਼ ੇਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 

191ਸਪਿੱ ਰਿੀਅਨ, 257. 192ਸੀ. ਏ. ਫੌਕਸ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ; ਮਧੌਰਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਧ ਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 299 ਤੇ ਇਸ 
ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 193ਮੈਕਧਗਉਗਨ, 258. 194ਚੈਪਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਫ਼ਾ 57-58 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 
195ਥੌਮਸ, ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼। 196ਬੁਲਾਰਿ, “ਨੋ ਕਨਿਮਨੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ।” 197ਫਰੈਂਕ ਐਲ. ਕੌਕਸ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ “ਮਾਈ ਈਜ਼ੀ ਚੇਅਰ,” ਟ ਿੱਨਟੀਅਥ ਸੈਂਚਰੀ ਧਕਰਸਚਨ (ਮਅੇ, 1958) ਸਫ਼ਾ 17 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 
198ਕਲੇਅ ਬਰਾਿੰਟ ਧਮਿ ਸੈਟ ਧਸਟੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਿੱਚ ਈਸਟਸਾਇਿ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਬਾਲਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੇ ਕਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 199ਿੇ. ਿਬਧਲਿੂ. 
ਮੈਕਗਾਰ ੇ, ਮੈਕਗਾਰ ੇ’ਸ ਸਰਮਨਜ਼ (ਲੈਕਧਸੰਗਟਨ, ਕੈਂਟੁਕੀ: ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1893; 
ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਧਿਲਾਇਟ, ਆਰਕਾਨਸ  : ਗਾਿੱਸਪਲ ਲਾਇਟ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ, 1975), 215-
246. 200ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਧਣਆਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਏਹ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ 
ਉਦਾਹਰਣ  : ਜ਼ਬੂਰ 3:3-6; 4:8; 5:11, 12; 17:7, 8; 23:1-4; 27:1; 28:7; 34:4, 7, 17, 19; 46:1; 
ਿਸਾਿਾਹ 40:28-31; 41:10; ਮਿੱਤੀ 10:29-31; 28:20; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:5, 6. 

20118 ਅਕਤਬੂਰ 1959 ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਟਸੈਲ ਬਾਰੈੱਟ ਬੈਕਸਟ ਦਆੁਰਾ ਧਹਲਸਬੋਰੋ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ, 
ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ, ਟੈਨੇਸੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ” ਤੇ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਨਕਲ (ਜ਼ਰੋ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
202ਧਫਰ  ੀ, ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਚਨ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ  ਰਧਤਆ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 22:32)। 
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203ਮੈਕਗਾਰ ੇ ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ, 245-46. 204ਬੈਟਸੈਲ ਬਾਰੈੱਟ ਬੈਕਸਟਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗਰੇਟਰ ਪਰੀਚਰਸ ਆਫ਼ 
ਟੁਿੇ: ਸਰਮਨਜ਼ ਆਫ਼ ਬਟੈਸੈਲ ਬਾਰੈੱਟ ਬੈਕਸਟਰ (ਐਬੀਲੀਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਧਬਬਲੀਕਲ ਧਰਸਰਚ ਪਰੈਸ, 1960) 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ 154 ਸਫ਼ ੇਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। 205ਿਮੇਸ ਬੈਂਟਲੀ, 5 ਧਦਸੰਬਰ 2003 ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ। 206ਮਾਉਲੇ, 242-43. 207“ਮਾਨ ੀਕਰਨ” ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਉਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ “ਧਚਹਰੇ,” “ਅਿੱਖਾਂ,” ਅਤੇ “ਹਿੱਥਾਂ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਧਦਆਂ 
ਅਕਸਰ ਇਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ  ਰਤਦੀ ਹੈ। 208ਿੀ. ਸੀ. ਬਧਰਉਰ, ਕਰਾਈਸਟ ਕਰੂਸੀਫਾਇਿ: ਏ ਬੁਕ 
ਆਫ਼ ਸਰਮਨਜ਼  (ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1928; ਦਬੁਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, ਨੈਸ਼ਧ ਲੇ: ਬੀ. ਸੀ. ਗੁਿਪਾਸਚਰ, 
1959), 53. 209ਫਧਰਟਜ਼ ਰਾਇਿਨਾਉਰ, ਸੋਿ, ਹਾਉ ਟੂ ਬੀ ਏ ਧਕਰਸਚਨ ਧ ਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਧਰਲੀਿੀਅਸ 
(ਗਲੈਨਿੇਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਰੀਗਲ ਬੁਕਸ, ਿੀ/ਐਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1967), 74. 210ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ 24 
ਧਦਸੰਬਰ 2004 ਧ ਿੱਚ, ਈਸਟ-ਸਾਇਿ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ, ਧਮਿ ਸੈਟ ਧਸਟੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧ ਿੱ ਚ ਪਿਾਈ 
ਗਈ ਇਿੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮੈਲ ਸਧਟਨੈੱਟ ਦਆੁਰਾ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ। 

211ਸੀ. ਈ. ਮੈਕਾਰਟਨੀ ਨੇ ਪੌਲ ਲੀ ਟਨੈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਿੀਆ ਆਫ਼ 7,700 
ਇਲੂਸਟਰਸ਼ੇਨਜ਼  (ਰੌਕਧ ਲੇ, ਮੈਰੀਲੈਂਿ: ਅਧਸ਼ਉਰੈਂਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1979) ਧ ਿੱ ਚ 520 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ। 212ਹਾਰੋਲਿ ਹੇਜ਼ਧਲਪ, ਧਿਸਾਇਪਲਧਸ਼ਪ, 20 ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿੀ (ਐਬੀਲੀਨ, ਟੈਕਸਾਸ: 
ਧਬਬਲੀਕਲ ਧਰਸਰਚ ਪਰੈਸ, 1977), 160. 


