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ਅਧਿਆਇ 9 

ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਨ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਵਾਅਧਦਆਂ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ  

( ਾਗ 1) 

9 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਦੂਿੇ ਅਿੱ ਿ ਦਾ ਸਾਿਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਿੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧਹਲੇ ਅਿੱ ਠ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਸੰਬੰਿੀ” 
ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਅਿੱ ਠ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ “ਧ ਹਾਰਕ” ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। “ਧ ਹਾਰਕ” ਭਾਗ ਨੰੂ ਦੋ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੰਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ: “ਧ ਆਧਖਆ” (9:1-
11:36) ਅਤੇ “ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ” (12:1-15:13)। 9 ਤੋਂ 11 ਅਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਉਸ ਧ ਆਧਖਆ ਨੰੂ  ੇਖਾਂਗੇ ਧਿਸ ਨੰੂ ਧਿਮ ਮੈਕਧਗਉਗਨ ਨੇ “ਿਹੂਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ”1 ਧਕਹਾ ਹੈ: 
ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਨ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਕ ੇਂ ਉਸ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨਹ ਆ ਸੀ। 

9 ਤੋਂ 11 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ. ਟੀ. ਰਾਇਟ 
ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਰੋਮੀਆਂ 9-11 ਓਨੇ ਹੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਧਿੰਨੇ ਧਕ ਕੰਧਿਆਲ਼ੇ ਕੰਧਿਆਂ 
ਨਾਲ [ਭਰ]ੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।”2 ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਿੋਧਿਆ, “ਬਹੁਤ ਸਾਧਰਆ ਂ
ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ ਿੱ ਚ ‘ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ’ ਦੇ ਅਿੱ ਠ ਅਧਿਆਇਆਂ, ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ 
‘ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ’ ਦ ੇਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਧ ਚਕਾਰ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਧਤੰਨ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ  ਿੋਂ 
ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਤਆਗ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ।”3 

ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਧਕਉਂ ਹਨ? ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਣ ਧਦਿੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ, 
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ਉਹ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਾਲ ਨਧਿਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਧਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 
ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਦੂਿਾ, ਪੌਲੁਸ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਧਿਿੱ ਧਠਆ ਧਿ ੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਧਿਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਲਝਣ  ਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੂਰ -ਧਗਆਨ, ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਅਤ ੇਚੋਣ ਤੇ ਮੂਲਪਾਠਾਂ ਲਈ ਕੈਲਧ ਨ ਾਦ ਨੰੂ ਮੰਨਣ  ਾਧਲਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ 
ਸਰੋਤ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਧਫਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ 
 ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ” ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ਦ ੇਧਹਿੱ ਸੇ  ਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ ਿੋ ਰੋਮੀਆਂ 11:26 ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ: “ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਿਾ ੇਗਾ।” ਉਹ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇਿੇ ਇਿੱਕ 
ਧਮਿੱ ਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 

ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ  ੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਉਹ ਸਾਿੇ ਤੇ ਧਕ ੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। (ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ 12 
ਅਧਿਆਇ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ  ੀ 9 ਤੋਂ 11 ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਭੁਿੱ ਲਣਾ।) ਧਫਰ  ੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭ ੂਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 9-11 ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਸੀਹੀ ਿੁਿੱ ਗ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਸਾਿੀ ਇਿੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੀ ਹੋ ੇਗੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਧਸਿੱ ਖੀਏ। 

ਧਨਹਚਾਹੀਣ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ (9:1-5) 
1ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਧਵਿੱ ਚ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੂੰ ਤਹਕਰਨ ਪਧਵਿੱ ਤਰ 

ਆਤਮਾ ਧਵਿੱ ਚ ਗਵਾਹ ਹੈ। 2ਿੋ ਮਨੂੈੂੰ  ਵਿੱ ਿਾ ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। 3ਮੈਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸਾਂ  ਈ ਆਪਣੇ  ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਗ ਸਾਕ ਹਨ 
ਆਪੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਰਾਪੀ ਹੁੂੰ ਦਾ। 4ਓਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰੇਲਾਪਣ, ਪਰਤਾਪ, ਨੇਮ, 
ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪਰਤਿੱ ਧਗਆ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 5ਨਾਲੇ ਧਪਤਰ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਓਹਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਧਿਹੜਾ ਸ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ।  

ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੀ ਧਨਪੁਣਤਾ ਨਾਲ ਧਤਆਰਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਪਰੇਮ 
ਅਤੇ ਧਚੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਿੱ ਠਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ 
ਕਧਹੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਧਕ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿਾਂ ਸੁੰ ਨਤ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਿਰਮੀ ਨਹੀਂ 
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ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਧਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਦ ੇਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ 
ਗਿੱਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੇ ਕਾਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ( ੇਖ ੋ 11:13; ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 9:15; ਗਲਾਤੀਆਂ 2:8, 9), ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਾਸੀਆ ਂਦੇ ਿੀ ਨ ਸੰਬੰਿੀ ਧਚੰਤਾ 
ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਧਗਆ, ਉਸਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ  ਿੱ ਲ ਮੁਿਣ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 13:14, 
46)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਦੇ ਧਬਆਨ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ “ਪਧਹਲਾਂ 
ਿਹੂਦੀ [ਲੋਕਾਂ] ਦੇ ਲਈ ਹੈ” (1:16)। ਇਿੱਥੇ 9:1-5 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗਧਹਰੀ ਧਚੰਤਾ ਦਾ 
ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਪੈਰਾ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੋ ਪੌਲਸੁਕਧਹਣ  ਾਲਾ ਹ ੈ
ਉਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ: ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਧਵਿੱ ਚ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੂੰ ਤਹਕਰਨ4 
ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਵਿੱ ਚ ਗਵਾਹ ਹੈ।  ਾਕ “ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ” ਅਤੇ “ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਿੱ ਚ” ਪਰਗਟ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਧ ਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਖਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱ ਚ ਨਾ ਬੋਧਲਆ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿ ਾਬ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ।5 

ਆਇਤ 2. ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਸਿੱ ਚ ਹ ੈਧਿਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਧ ਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ: ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਿਾ 
ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਕਸਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਭਆਨਕ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਸਾਥੀਆ ਂ
ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ।  ਚਨ 
10:1 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਦ ੇ“ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ” ਅਤੇ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱਗ ੇ
ਬੇਨਤੀ “ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ  ਾਸਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ” ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 

ਆਇਤ 3. ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਨੰੂ ਇਸ ਦੰਗ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਧਬਆਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧ ਅਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ: ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸਾਂ  ਈ ਆਪਣੇ  ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੂੰ ਗ ਸਾਕ ਹਨ ਆਪ ੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਰਾਪੀ ਹੁੂੰ ਦਾ। “ਸਰਾਪੀ” ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
ἀνάθεμα (ਐਨਾਥੇਮਾ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। “ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੀ  ਸਤ ੂਦੇ ਲਈ 
 ਰਤਦਾ ਹੈ . . . ਧਿਸ ਦਾ ਭਾ  ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਧਨਆਇਕ ਗੁਿੱ ਸੇ ਦ ੇਹ ਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।”6 ਸ਼ਬਦ 
ਐਨਾਥੇਮਾਦੇ ਧ ਸ਼ ੇਧ ਿੱ ਚ ਿਗਲਸ ਿੇ. ਮ ੂਨੇ ਧਕਹਾ, “ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ ਧ ਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸਰਾਪਤ ਹੈ 
( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:3; 16:22; ਗਲਾਤੀਆਂ 1:8-9)।”7 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇ ਜ਼ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਰਾਪਤ ਹੋ ੇ। ਆਇਤ 14:12 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ, “ਸੋ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਿੋ ਪਲੋੂਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਿੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭ  
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ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹੂਦੀ ਭਰਾ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱਕ ਿਾਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਭਾ  ਸਾਨੰੂ ਮੂਸਾ 
ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ  ਿੱ ਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ ਨੰੂ ਭਿਕਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: 
“ਹਾਏ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਿੱ ਿਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਰ ਿੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਹਿੀ ਤੈਂ ਧਲਖੀ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਧਮਟਾ ਸੁਿੱ ਟੀਂ!” 
(ਕੂਚ 32:31, 32)।8 ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਿੇਕਰ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ  ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾ,” ਿਦ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਥੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਦੋ ਾਂ ਹੀ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਿ ੇਕੋਲ ਘੋਰ ਧਚੰਤਾ ਅਤੇ ਗਧਹਰੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਪਰਗਟਾ ੇ ਹਨ।  

ਆਇਤ 3 ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ: “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਹਿੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਕਾਰਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਹਨ।” ਇਿੱਕ ਧਨਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦਾ 
ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ “ਭਰਾ ਾਂ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ( ੇਖ ੋ1:13; 12:1; 15:30); 
ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ। ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਿਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ “ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ” ਸਨ 
(TEV)। ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ; ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਅਿੇ  ੀ ਇਿੱਕ 
ਿਹੂਦੀ ਸੀ।9  

ਆਇਤਾਂ 4, 5. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਿਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਭਰਾ ਾਂ” “ਿੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦ ੇ
ਅੰਗ ਸਾਕ” ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਸੀ, “ਸੋ ਿਹੂਦੀ 
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?” (3:1)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ, 
“ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ”; ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਸ ਲਾਭ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਉਹ ਧਸਰਫ ਇਹ ਸੀ ਧਕ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ” (3:2)। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਸੂਚੀ ਨੰੂ  ਿਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। 
ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ ਨੌਂ  ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ। ਇਿੱਕ ਸ ਰਗ ਦੂਤ ਨਾਲ 
ਿਾਕੂਬ ਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ “ਇਸਰਾਏਲ” ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਧਗਆ (ਉਤਪਤ 32:28), 
ਧਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਿੱ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਿਾਂ “ਉਹ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਦਾ ਹੈ।” 
ਸ਼ਬਦ “ਇਸਰਾਏਲੀ” ਇਸਰਾਏਲ/ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿੱਤਤਾ ਸੀ। “ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਧ ਚਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਧ ਿੱ ਚ [ਨ ੇਂ ਨੇਮ] ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਧਲਸਤੀਨੀ ਿਹੂਦੀ ਇਸ ਧਸਰਲੇਖ ਨੰੂ ਇਹ ਧ ਖਾਉਣ ਦ ੇਲਈ 
 ਰਤਦੇ ਸਨ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।”10 (ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਅਿੱ ਠ 
ਅਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਿਹੂਦੀ” ਅਤੇ “ਿਹੂਦੀਆਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; 
ਪਰ ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਇਸਰਾਏਲ” ਅਤ ੇ
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“ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ” ਨੰੂ  ਰਧਤਆ ਹੈ।) 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫਰ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪੁਿੱ ਤਰੇਲਾਪਣ ਉਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਪੁਤਰੇਲਾ” 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੌਮ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ਆਪਣੇ 
ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਹੈ ( ੇਖੋ ਕੂਚ 4:22; ਹੋਸ਼ੇਆ 11:1)।11 ਉਸ ਨੇ ਧਮਸਰ ਿਾਂ 
ਬਾਬਲ ਿਾਂ ਅਿੱ ਸ਼ੂਰ  ਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਚੁਧਣਆ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਧਿਹੀ ਇਸਰਾਏਲ 
ਕੌਮ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਧਣਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਕੇ ਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਤਾ” (ਆਮੋਸ 3:2)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ 
ਪਰਿਾ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਚੁਧਣਆ ਸੀ। ਹੋਰ  ਿੀਕ, ਇਹ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਹੈ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਿਹਿਾ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਉਹ ִכיָנה  (ਸ਼ਕੀਨਾ) שְׁ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਬਿੱਦਲ ਦ ੇਥੰਮਹ ਅਤ ੇਅਿੱ ਗ ਦ ੇਥੰਮਹ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਿਸ 
ਨੇ ਉਿਾਿ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ( ੇਖੋ ਕੂਚ 13:21)। ਿਦੋਂ ਿੇਹਰੇ ਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਨੰੂ ਭਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਕੂਚ 40:34), 
ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੰਬੂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਉਸ ਸਮੇਂ  ੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ (1 ਰਾਧਿਆ ਂ
8:10, 11)। ਧਸਰਫ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

 ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਮ12 ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਨੇਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ 
(ਉਤਪਤ 17:1-8;  ੇਖੋ 12:1-3; 22:18) ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਸੀਨਈ ਪਹਾਿ ਤੇ ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਹ ਆ ਸੀ (ਕੂਚ 24:8;  ੇਖੋ 20:1-17)।ਹੋਰ ਨੇਮ  ੀ ਬੰਨਹੇ  ਗਏ 
ਹਨ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਰਾਿੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਧਨਆ ਧਗਆ ਇਿੱਕ ਨੇਮ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (2 ਸਮੂਏਲ 
23:5;  ੇਖੋ 7:12)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਧਸਰਫ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਿੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ (ਪਰਕਾਸ਼ਨ) ਨੰੂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲਾਭ 
ਮੰਧਨਆ (3:1, 2)। ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਕੋਲ  ੀ ਧਲਖਤੀ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਅਧਿਆਇ 9 ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਾਨ ” ਨੰੂ  ੀ 
ਿੋਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, “ਗਿੱਿਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰ ਧਲਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ ਅਰ ਇਿੱ ਕ ਕਾਲਾ ਬਿੱਦਲ ਪਹਾਿ 
ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਰ ਤੁਰਹੀ ਅ ਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, “ਅਰ ਸਾਰ ੇਸੀਨਈ ਪਹਾਿ ਤੋਂ 
ਿੂੰਆਂ ਧਨੱਕਲਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਹੋ ਾਹ ਅਿੱ ਗ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤ ੇਉੱਤਧਰਆ ਅਤੇ ਭਿੱਠੀ  ਰਗਾ 
ਿੂੰਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਰ ਸਾਰਾ ਪਹਾਿ ਅਿੱ ਤ ਕੰਬ ਧਰਹਾ ਸੀ” (ਕੂਚ 19:16, 18)। 
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਧਦਰਸ਼ ਧਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੋ ੇਗਾ- ਅਤੇ ਇਹ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੰੂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 
ਛੇ ੀਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਮੰਦਰ” ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ 
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ਦੇ ਲਈ ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਿੂਨਾਨੀ ਮਲੂਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਬਸ “ਸ ੇਾ” ਹੈ (λατρεία, ਲਾਟਰੇਈਆ), 
ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਪਾਸਨਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।13 ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਪਹੁੰ ਚ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿੱਕ ਸੰਭ  ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 
ਪਰਭੁ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਧ  ਰਣ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਕ ਤੰਬੂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਦਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਤਿੱਕ ਧਕ ੇਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਸਰਫ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ  ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਧਹਮਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ- ਉਸ ਤਿੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਦੀ ਆਧਸ਼ਸ਼  ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ  ਾਇਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ  ਉਨਹ ਾਂ 
 ਾਇਧਦਆਂ ਦਾ ਹ ੈਿੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ। ਧਸਰਫ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਇਹ 
 ਾਇਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਅਿੱਠ ੀਂ ਬਰਕਤ ਧਿਸਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮਾਧਣਆ ਉਹ ਸੀ ਧਪਤਰਾਂ ਦੀ ਆਧਸ਼ਸ਼ (πατήρ 
 ਿੱ ਲੋਂ , ਪੇਟਿੱ ਰ)। NIV ਧ ਿੱ ਚ “ਦੀ ਪੇਟਰੀਆਰਕਸ” “ਕੁਲਪਧਤ” ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਪਤਰ/ਕੁਲਪਧਤ 
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਅਤੇ ਿਾਕੂਬ ਸਨ; ਪਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਧ ਿੱਚ ਹੋਰ  ੀ ਕੁਲੀਨ 
ਲੋਕਾਂ, ਧਿ ੇਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। ਿਹੂਦੀ ਉਧਚਤ ਰੀਧਤ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਧਪਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ (ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ) ਆਧਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
 ੰਸ਼ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਮਸੀਹ (ਮਸੀਹਾ) ਆਇਆ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਲੂ 
ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਧਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿਾ ਧਚੰਨਹ  ਸੀ; ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਕੌਮ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸਨਮਾਧਨਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ  ਾਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਰਧਤਆ ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਸੂ ਸਰੀਧਰਕ (ਮਨੁਿੱ ਖੀ) ਪਿੱ ਖੋਂ 
ਿਹੂਦੀ  ੰਸ਼ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸੀ ( ੇਖੋ 1:2-4; ਮਿੱ ਤੀ 1:1-25)। ਧਿਸੂ ਦਾ ਆਤਧਮਕ (ਰਿੱ ਬੀ) ਪਿੱ ਖ ਸ ਰਗੀ 
ਸੀ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 1:26-35)। 

ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ “ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੋ ੇਗਾ ” ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ “ਮਸੀਹ 
ਓਹਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋਇਆ” “ਮਸੀਹ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ [ਧਿਸੂ] ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਧਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱਕ  ੀ ਮਸੀਹਾ ਦ ੇਆਉਣ 
ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਗੇਰਾਿੱਲਿ ਆਰ. ਕਰੈਗ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਅੰਨਹ ਾ ਹੋਣਾ ਧ ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਧਕਸ ੇਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧ ਰਾਸਤ ਮੁਕੁਟ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਹ ਾ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕ ਤਰਾਸਦੀ 
ਹੈ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਧਸਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧ ਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”14 

ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉੱਤ ੇਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਧਿਸੂ ਦੀ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਉੱਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਭਾ ੁਕ ਹੋ ਧਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
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ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਧਪਆ: ਧਿਹੜਾ ਸ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ 
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ! ਇਹ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ (ਮਧਹਮਾ ਦਾ  ਚਨ) ਪਧਹਲਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ “ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।” ਧਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਿਰਤੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਥੋਿੀ ਦੇਰ ਪਧਹਲਾਂ, 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਧਣਆਂ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਮੈਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ” (ਮਿੱ ਤੀ 28:18)। ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਿਾ 
ਬੈਠਾ (ਮਰਕੁਸ 16:19), ਧਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਇਸ  ੇਲੇ ਰਾਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:25)। 

ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਬੁਧਨਆਦੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੀਕੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (NKJV)। ਭਾ ੇਂ ਪੁਰਾਤਨ 
ਖਰਧਿਆਂ ਦੇ ਧ ਰਾਮ ਧਚੰਨਹ  ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾ ੇਂ 
“ਸਭਨਾਂ” ਧਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱਕ ਕੌਮਾ ਿਾਂ ਪੂਰਨ ਧ ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ।ੇ ਿੇਕਰ  ਾਕ ਦੇ 
ਧਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱਕ ਕੌਮਾ ਲਗਾਇਆ ਧਗਆ ਹੋ ੇ (ਧਿ ੇਂ NASB, KJV, NIV, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ), “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।” ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਇਸ 
ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱਕ ਪੂਰਨ ਧ ਰਾਮ ਲਿੱ ਗੇ (CJB;  ੇਖੋ TEV; NEB), ਤਾਂ ਆਇਤ 5 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਪਤਾ ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੋਣਗੇ। 

ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ 
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ” ਨੰੂ ਧਿਸ ੂਦੇ ਇਲਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਧਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪਧਹਲਾ, ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 
ਦੂਸਰਾ, “ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ”  ਾਕ ਨੰੂ ਸੰਤੁਧਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੈ: “ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,” ਧਿਸੂ ਇਿੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀ; ਪਰ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
(ਿੋ) ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।” ਭਾ ੇਂ ਿੇਕਰ “ਸਭਨਾਂ” ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਇਿੱਕ ਪੂਰਨ ਧ ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੋ ੇ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਾਲਟਰ ਿਬਧਲਿੂ.  ੈੱਸਲ ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈਧਕ [NIV] ਅਨੁ ਾਦ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, 
ਰੋਮੀਆਂ 9:5 “ਪੂਰੇ [ਨ ੇਂ ਨੇਮ] ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਈਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੇ ਧਬਆਨਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਬਆਨ ਹੈ।”15 ਮ ੂਦੀ ਸਧਹਮਤੀ: “ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਿਧਟਲ ਹੈ, ਪਰ  ਾਕ ਰਚਨਾ 
ਅਤੇ ਪਰਸੰਗ ਕੌਮੇ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਇਤ ਉਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਣ ੇਿਾਣ 
ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ . . . ਿੋ ਆਇਤਾਂ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਕਧਹੰਦੀਆਂ 
ਹਨ।”16 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸਿੱ ਤਾ (9:6-13) 
6ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਅਕਾਰਥ ਹੋ ਧਗਆ; ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹੜੇ 

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ਓਹ ਸਿੱ  ੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ। 7ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੂੰ ਸ ਹੋਣ 
ਕਰਕ ੇਓਹ ਸਿੱ  ੇ ਉਹ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੂੰ ਸ ਪੁਕਾਰੀ ਿਾਵੇਗੀ 
8ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਓਹ ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਹਨ ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਅੂੰ ਸ ਧਗਣੀਦੀ 
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ਹੈ। 9ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ  ਈ ਇਿੱ ਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ 
ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਣੇਗੀ। 10ਅਤੇ ਧਨਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਾਂ ਧਰਬਕਾਹ ਇਿੱ ਕ ਿਣੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਿੇ 
ਧਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰ ਣੀ ਹੋਈ। 11 ਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਿੇ ਿੂੰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ  ਲਾ 
ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ, 
ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱ ਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਤੋਂ, 12ਤਦ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਆਧਖਆ ਧਗਆ 
ਸੀ  ਈ ਵਿੱ ਿਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟਧਹਲ ਕਰੇਗਾ। 13ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਮੈਂ ਿਾਕੂਬ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਪਰ ਏਸਾਉ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 6. ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਧਦਰਿਤਾ ਨਾਲ ਕਧਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹੈ ਨਾ ਧਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਸ ਨੇ “ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਆਇਤ 6 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਧਬਆਨ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ ਧਕਹਾ 
ਧਗਆ ਹੈ: ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਅਕਾਰਥ ਹੋ ਧਗਆ। ਪਲੌੁਸ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 
ਕੋਲੋਂ  ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਿ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: “ਤੂੰ  ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ  ਾਇਧਦਆਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਿੋ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਤੂੰ  ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਆਇਆ 
ਹੈਂ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਹੁਣਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਿਸ ੂਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਤੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ  ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ  ਚਨ ਅਸਫਲ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ 
ਓਹ ਸਿੱ  ੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ। NASB ਦੇ ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 
“ਸੰਤਾਨ” ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਬਆਨ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੋਰ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ “ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹਿੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ਓਹ ਸਿੱ ਭੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ 
ਨੰੂ ਦੋ ਗੋਧਲਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲਾ।17 
ਇਹ ਦੋ ੇਂ “ਇਸਰਾਏਲ” ਹਨ; ਪਰ  ਿੱਿਾ ਗੋਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੋ ਇਸਰਾਏਲ 
(ਿਾਕੂਬ) ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਿਦਧਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ “ਆਤਧਮਕ 
ਇਸਰਾਏਲ” ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਬਕੀਆ” 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ [9:27; 11:5]।) ਉਹ ਿੋ ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹਨ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ (ਿਾਕੂਬ) ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਸੂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਇਤ 2:28, 29 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ “ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਧਿਹਿਾ ਧ ਖਾ ੇ ਮਾਤਰ ਹੈ . . . ਸਗੋਂ ਿਹੂਦੀ ਉਹ ੋ
ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ੇ।” ਅਧਿਆਇ 2 ਦਾ “ਸਿੱਚਾ ਿਹੂਦੀ” ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਦਾ “ਸਿੱਚਾ 
ਇਸਰਾਏਲੀ” ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਛੋਟੀ ਧਗਣਤੀ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ  
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ  
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ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
2:28, 29 ਅਤੇ 9:6 ਭਾਗ  ਰਗੇ ਕਥਨ ਬਹੁਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਧਸਰਫ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਅਤੇ ਿਾਕੂਬ ਦਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਪਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਧ ਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਿਾਦ ਕਰ ਾਈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਆਇਤ 7. ਪਧਹਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ (9:7-9)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਤੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੂੰ ਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਿੱ  ੇ ਉਹ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ 
ਤੇਰੀ ਅੂੰ ਸ ਪੁਕਾਰੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਸਨ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 25:1, 2), 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਿਰਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਇਸਮਾਏਲ  ੀ ਸੀ (ਉਤਪਤ 16:15)। ਧਫਰ  ੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਿਣੇ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਧਗਆ ਧਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ 
ਗਏ ਮੂਲ  ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਇਤ 7 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਉਤਪਤ 21:12 ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਿੱ ਥ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ ਿਾ ੇਗੀ।” 

ਆਇਤ 8. ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਗ ੇਧਕਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਓਹ ਧਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਹਨ 
ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੂੰ ਤਾਨ ਅੂੰ ਸ ਧਗਣੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬਿੱ ਚੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਬਹੁਗੁਧਣਤ ਹੋਏ 
ਸਰੀਰਕ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ-ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (ਅਰਬੀ ਲੋਕ), ਇਸਹਾਕ 
ਦੁਆਰਾ (ਅਦੋਮੀ), ਅਤੇ ਕਟੂਰਾਹ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (ਧਮਦਿਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ)। ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਸਰਫ 
“ ਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ” (ਉਨਹ ਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿੋ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹਨ) ਿੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ 
ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. “ ਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ” ਉਨਹ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ  ਾਇਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ  ਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ  ਈ 
ਇਿੱ ਸੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਣੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ  ਾਇਦਾ ਸੀ 
ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਧਿਨ ੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਉਨਾਨ ੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ: “ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆ ਾਂਗਾ ਅਤੇ  ੇਖ ਸਾਰਾਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿਣੇਗੀ” (ਉਤਪਤ 18:10;  ੇਖੋ 
17:17)। ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਉਤਪਤ 21:1-3)। 

ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੌੁਸ ਧਕਿੱ ਥੇ ਿਾ ਧਰਹਾ ਸੀ? ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਦਖਾਇਆ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਮਾਏਲ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਚੋਣ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ 
ਿਹੂਦੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਸਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੌੁਸ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ  ਿੱ ਲ ਅਿੱ ਗ ੇ ਿੱ ਿ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ 
ਅਧਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ 
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ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਹੈ ਧਕ ਸਰੀਰਕ ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸ ਨੰੂ “ਸਿੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲ” ਮੰਧਨਆ ਿਾ ੇ। 

ਆਇਤਾਂ 10-12. ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ (9:10-13)। ਅਿੱਗੇ ਹੋਰ 
ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕ ਪੁਰਧਖਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਪੀਿਹੀ 
ਹੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਧਰਬਕਾਹ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ  ਿੱ ਲ ਚਲਾ ਧਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਏਸਾਉ 
ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਿਾਕੂਬ ਦਾ ਚੁਧਣਆ ਿਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 
(ἐκλεκτός, ਏਕਲੇਕਟੋਸ)।18 ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਿੱ ਤਾਿਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਧਿਸ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਣੇ। “ਸਰਬ-ਸਿੱ ਤਾਿਾਰੀ,” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਦ ੇਸਰ -ਧਸਿੱ ਿ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ  ੀ 
ਪਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਪਛਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ (ਇਸਮਾਏਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ), ਇਹ 
ਤਰਕ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 
ਚੁਧਣਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ (ਏਸਾਓ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਿਾਕੂਬ 
ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ), ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ  ਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਿੇ ਿੂੰ ਮੇ . 
. . ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ  ਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਲਿੱ ਬਿੀ, ਪਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਧਕ ਿੋਗਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਕ ਹਨ। ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱ ਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਇਿੱ ਧਛਆ ਤੋਂ ਸੀ। ਧਿਸ ਸਮੇਂ ਧਰਬਕਾਹ ਿੁਿ ਾ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਤਾਂ ਿਹੋ ਾਹ ਉਹ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਅਰ ਤੇਰੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ 
ਹੀ ਓਹ ਦੋ ੇਂ ਿਾਤੀਆਂ  ਿੱ ਖਰੀਆ ਂਹੋ ਿਾਣਗੀਆਂ ਅਰ ਇਿੱਕ ਿਾਤੀ ਦੂਿੀ ਿਾਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਬਲ ੰਤ 
ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ  ਿੱ ਿਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟਧਹਲ ਕਰੇਗਾ” (ਉਤਪਤ 25:23)। ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ, ਿੁਿ ਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ: ਪਧਹਲਾ ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਿਾਕੂਬ (ਉਤਪਤ 25:24-26)। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਬਆਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਧਕ ਵਿੱ ਿਾ ਛੋਟ ੇਦੀ ਟਧਹਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ 
ਅਧਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ ਧਕ ਏਸਾਓ ਨੇ ਕਦੀ ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਇਹ ਿਾਕੂਬ ਸੀ ਧਿਸ ਨੇ ਉਤਪਤ 33:8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸਾਉ ਨੰੂ “ਪਰਭੁ,” ਕਧਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਨਮਾਨ ਧਦਖਾਇਆ ਸੀ ਉਤਪਤ 25:23 ਦੇ ਧਬਆਨ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਹਨ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕ ੇਂ “ ਿੱਿਾ” “ਛੋਟ”ੇ ਦੀ ਸ ੇਾ ਕਰੇਗਾ:  

ਤੇਰੀ ਕੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਅਰ ਤੇਰੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ ਹੀ ਓਹ ਦੋ ੇਂ ਿਾਤੀਆਂ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ 
ਿਾਣਗੀਆਂ ਅਰ ਇਿੱਕ ਿਾਤੀ ਦੂਿੀ ਿਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਲ ੰਤ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ  ਿੱ ਿਾ [ਉਹ ਹੈ,  ਿੱ ਿੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ] ਛੋਟੇ [ਬਿੱਚੇ] ਦੀ [ਸੰਤਾਨ] ਦੀ ਟਧਹਲ ਕਰੇਗਾ (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਹ ਇਧਤਹਾਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਏਸਾਓ ਦੀ ਸੰਤਾਨ (ਅਦੋਮੀਆਂ) ਨੇ ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ (ਰਾਿਾ 
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ) ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (2 ਸਮੂਏਲ 8:14)। 

ਆਇਤ 13. ਉਤਪਤ 25:23 ਦੀ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਬਿਾਇਧਜ਼ਆਦਾ 
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਸਿੱ ਟ ੇਨੰੂ ਆਇਤ 13 ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦ ੇਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: ਧਿਵੇਂ 
ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਮੈਂ ਿਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਪਰ ਏਸਾਉ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ 
ਮਲਾਕੀ 1:2, 3, ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹ ੈਧਿਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: 

ਿਹੋ ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤੈਂ ਧਕ ੇਂ ਸਾਿੇ 
ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਏਸਾਓ ਿਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ  ਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ  ੈਰ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਾਿ ਨੰੂ  ੀਰਾਨ 
ਕਰ ਛਿੱ ਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਮਲਖ ਉਿਾਿ ਦੇ ਧਗਿੱ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਪਰਭੁ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 9:4, 5 ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ), 
ਅਤੇ ਪਰਸੰਗ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਏਸਾਓ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਅਦੋਮ 
ਲਈ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ “. . . ਪਰ ਏਸਾਉ ਨਾਲ  ੈਰ ਕੀਤਾ।” ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਕਈ  ਾਰ, “ ੈਰ” “ਪਰਮੇਹੀਣ” ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ( ੇਖ ੋ
ਲੂਕਾ 14:26)। AB ਧ ਿੱ ਚ 9:13 ਧ ਿੱ ਚ “ ੈਰ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧ ਆਧਖਆਤਮਕ  ਾਕਾਂਸ਼ 
ਹੈ: “ਿਾਕੂਬ ਦ ੇਪਰਧਤ ਮੇਰੀ ਭਾ ਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ।” ਰੋਮੀਆਂ 
ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਆਇਤ 13 ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਚੁਣ ਧਲਆ ਪਰ ਏਸਾਓ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ।” 

9:1-13 ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੀਓਨ ਮੌਧਰਸ 
ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਧਖਆ: “ਇੰਝ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਖੰਿ ਦ ੇ
ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਅਨੰਤ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸੇ ਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ।”19 ਦੁਬਾਰਾ, ਮੌਧਰਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਧਕ, “ਿੋ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਹ ੈਉਹ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ।”20 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਧ ਸ਼ ੇਦੇ ਬਾਰ ੇਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ੁਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧਦਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧ ਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿੱਥੇ ਧਿਹਿੀ ਚੋਣ ਤ ੇਧ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਉਹ 
ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਸਦੀ ੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਲ ੀਧਨ ਾਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਨੰੂ 
ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ-ਪਰ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਿੋ ਉਹ 
ਧਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਧਲਖਤ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਸ 
ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹਾ ਆ ਸਕੇ।ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਇਸਮਾਏਲ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ। ਧਫਰ ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਿਾਕੂਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ  ਿੱ ਿੇ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ੈਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰ ਉੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਹੂਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਸ 
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ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੰਗ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਿ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ 
ਦਾ, ਅਤ ੇਿੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਣੋ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੋ-ਿਾਰੀ ਤਲ ਾਰ ਸੀ ਿੋ ਦੋ ਾਂ ਪਾਧਸਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਢਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਵਅਰਥਤਾ (9:14-29) 
9:6-13 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਪਰਭੁ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (9:7-9); ਉਸ ਨੇ 
ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਚੁਣ ਧਲਆ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (9:10-13)। 9:14-29 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਰਪਿੱਖ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧ  ਹਾਰ, ਧ ਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਸਦੇ ਧਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ (9:14-18) 

14ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ?  ਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ  ਕੁਧਨਆਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 15ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈ  ਈ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧਦਆਲ ਹਾਂ ਓਸ ਉੱਤੇ ਧਦਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ 
ਅਤੇ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਸ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। 16ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ 
ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜ  ਿੱ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ ਧਿਹੜਾ ਦਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 17ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਖੜਾ ਕੀਤਾ 
ਤਾਂ ਿੋ ਤੇਰੇ ਧਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 
ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੋਵੇ। 18ਸੋ ਉਹ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਹ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 14. ਪੌਲੁਸ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਅਰਥਾਤ “ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਕਹੀਏ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ?” ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਧਬੰਦ ੂ
ਤਿੱ ਕ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਿੋ ਲਗਭਗ  ਰਤਮਾਨ ਬੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਹੈ:  ਲਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ  ਕੁਧਨਆਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! NIV ਧ ਿੱ ਚ “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਨਆਈ ਂਹੈ?” 
NCV ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧ ਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?” ਸ ਾਲ 
ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਕੀ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਧਚਤ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਧਕ ਉਹ ਕੁਝ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੋ ਧਿਸ ੂਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਅਤ ੇਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ 
ਕਰ ਧਦੰਦਾ (ਿੋ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲਈ ਉਧਚਤ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਦੇ  ੇ(ਿੋ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲ  ੇ(ਿੋ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ)? ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
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ਆਇਤ 14 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਲਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਧਥਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਪਰਸ਼ਨ ਧਕਤ ੇ
 ਿੱ ਿਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਧ  ਹਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਧਚਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਉਧਚਤ 
ਧ ਹਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ 
ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਛਤੇੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿ ਧਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਕੋਈ 
 ੀ ਿਹੂਦੀ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਿਾਂ ਏਸਾਓ ਦੀ ਬਿਾਇ ਿਾਕੂਬ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਭੂਧਮਕਾ 
ਧਤਆਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਰਮੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ  ੀ ਸਹੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉਹ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ 
ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਿਰਮੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 15. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਾਕੂਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਘਟਨਾ ਾਂ  ਿੱ ਲ  ਧਿਆ ਧਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਿਾਣੂ ਸੀ। ਦੋ ੇਂ 
ਘਟਨਾ ਾਂ ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਧਹਲੀ ਘਟਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਾਿ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਅਤ ੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਧਕਉਂ ਿੋ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਮੂਸਾ ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈ  ਈ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 
ਧਦਆਲ ਹਾਂ ਓਸ ਉੱਤੇ ਧਦਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਸ ਉੱਤੇ 
ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ।21 ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਕੂਚ 33:19 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦ ੇ ਿੱ ਛੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧ ਚਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਧਕ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਧਕਰਪਾ ਤਰਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।” 

ਆਇਤ 16. ਉਸ ਧਬਆਨ ਤੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਧਚਆ: ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ 
ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜ  ਿੱ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ ਧਿਹੜਾ ਦਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। “ਦੌਿ ਭਿੱਿ ਕਰਨ  ਾਲਾ” ਇਹ ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ। ਪਲੌੁਸ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ 
ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਦੌਿ ਨੰੂ ਧਿਿੱ ਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। AB “ਇਿੱਕ ਦੌਿ ਪਰਧਤਿੋਗਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਭਿੱਿਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਸਖ਼ਤ 
ਮੇਹਨਤ ਦਾ” ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇਤ 16 ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: 
“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਬਿੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਰਪਾ 
ਦੀ ਚਾਹਤ (‘ਚਾਹੁਣ  ਾਲੇ’) ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤੇ ਿੋ ਧਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ (‘ਦੌਿ ਭਿੱਿ’) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਇਹ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤ ੇ
ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਧਕਰਪਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਬਆਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਧਤਧਕਧਰਆ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਪਰ ਿਕੀਨੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦਿਾ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੋ 
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੌੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹਤ 
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ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਿਾ ਅਧਹਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਿਾਿ ਧ ਚਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਕੂਚ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ (ਕੂਚ 32:31, 32) ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ (ਕੂਚ 33:15)। ਕੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਿਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਗਟਾ ੇ ਦ ੇ
ਲਾਇਕ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਦਿਾ ਾਨ ਹੋਣ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਪਾਠਕ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੁਰਧਖਆ ਂਤੇ ਦਿਾ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਹੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?  
ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ। 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਧਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਚਲਾ ਧਗਆ: 
ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।22 ਿੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੰੂ ਖਿਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿੋ 
ਤੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੋ ੇ। 
ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਕੂਚ 9 ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੈ। ਛੇ ੀਂ ਆਫ਼ਤ (ਛਾਧਲਆਂ) ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ੀਂ ਆਫ਼ਤ 
(ਗਧਿਆਂ) ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘਿੱ ਧਲਆ। ਮੂਸਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਭੁ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਧਮਸਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਸਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਘਧਲਆਧਰਆ ਅਤ ੇਏਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਬਲ ਧ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਿੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾ ੇ (ਕੂਚ 9:16)। 

NASB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂਚ ਦੇ  ਚਨ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਧਿਹਾ ਅੰਤਰ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਤੈਨੰੂ ਖਿਾ ਕੀਤਾ [ਰਾਿਾ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ],” ਿਦਧਕ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਘਧਲਆਧਰਆ [ਇਿੱਕ ਰਾਿੇ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ]।”23 ਕੂਚ 9:16 ਦਾ  ਾਕ “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਘਧਲਆਧਰਆ” ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ָעַמד 
(’ਅਮਾਦ ) ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ “ਖਿਾ ਹੋਣਾ” ਹ ੈ( ੇਖੋ ASV)। ਹੋਰ 
ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ” 
(NKJV; NIV; ESV), ਿੋ ਆਇਤ 17 ਦੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਹ ਾਲੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਰਾਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ (ਿਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਦੀ 
ਇਜ਼ਾਿਤ ਧਦਿੱਤੀ) ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਭਧ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਧਨਿੰਤਧਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਧਕ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ “ਮੇਰੀ 
ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੇ” (ਕੂਚ 5:1) ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਿੇ ਲਈ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਫੈਲ ਿਾਣੀ ਸੀ ਧਕ ਧਮਸਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਿੇ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਦਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰ 
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ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ 
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ, ਧਿਸ 
ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਕੂਚ ਤੋਂ, ਲਾਲ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਧਮਸਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਸ ਪਧਹਲਾਂ ਦਸ 
ਬ ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ( ੇਖੋ ਿਹੋਸ਼ੁਆ 
2:10, 11; 9:9; 1 ਸਮੂਏਲ 4:8)। 

ਆਇਤ 18. ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਧਿਹਾ ਧਬਆਨ ਧਦਿੱਤਾ: ਸ ੋ
ਉਹ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ [ ੇਖੋ 9:15, 16], ਅਤੇ ਧਿਹ 
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ [ ੇਖੋ 9:17]। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਨੰੂ ਇਹ 
ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਧਪਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿਾ ਧ ਖਾਈ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਧਨਆਈ ਂਸੀ?” 
ਤਾਂ ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ, “ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ।” ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਕੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ 
ਦੇ ਧਦਲ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਧਚਤ ਸੀ?” ਉਹ ਿ ਾਬ ਧਦੰਦਾ, “ਧਬਲਕੁਲ!” ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਦਾ ਹ ੈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ  
ਦੇ ਅਧਭਆਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ  
ਰਿੱਦਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧ  ਰਣ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਫ਼ਰਊਨਦੇ ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ 
ਨਧਿਿੱ ਧਠਆ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿੋ ਹਰੇਕ ਿਹੂਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਧ ਧਦਆਰਥੀ 
ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ ਧਿਹਦੇ  ਿੱ ਲ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਦ ਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਧਦਲ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਕਠੋਰ ਧਦਲ ਇਿੱ ਕ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ, ਧਿਿੱ ਦੀ, 
ਅਿੀਅਲ ਧਦਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ  ਰਣਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਦ ੇ
 ਚਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿ ਦੇ ਪਰਧਤ ਅਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸ਼ਾ।”24 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਧਕ ੇਂ (ਧਕਸ ਅਰਥ ਧ ਿੱ ਚ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਦਸਾਂ ਬ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੇਖ ਕਈ  ਾਰ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਕੂਚ 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:8), ਅਤ ੇ
ਕਈ  ਾਰ ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ (ਕੂਚ 7:13, 
14, 22; 8:15, 19, 32; 9:7, 34, 35)। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੇਖਕ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ 
ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੇ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਫ਼ਰਊਨ 
ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਿਦਧਕ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। ਮਧੌਰਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਨਾ ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਨਾ ਹੀ 
ਧਕਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੀ ਧਕਸੇ ਅਧਿਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਹੈ 
ਧਿਸਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ।”25 

ਭਾ ੇਂ ਲੋਕ ਅਿੱ ਿ  ੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਹਾ 
ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧ  ਾਦ ਪੂਰਨ ਹੋ ੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਮਧਲਆ ਹਾਂ ਿੋ ਪਿਹਦ ੇਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ (9:19-21) 

19ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਏਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਦੀ 
ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਧਕਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? 20 ਲਾ ਹੇ ਸ਼ਖਸਾ, ਤੂੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਵਵਾਦ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਕੀ ਘੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਆਖੇਗੀ  ਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਢਬ ਧਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? 
21ਕੀ ਘੁਧਮਆਰ ਧਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੋ ਇਿੱ ਕੋ ਪੇੜੇ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਾਂਿਾ ਆਦਰ 
ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਧਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧਭਆਸ ਦੀ ਧਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (9:14-18), 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫਰ ਧਸਖਾਇਆ ਹੈ ਧਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨਰਪਿੱਖਤਾ ਉਸ ਦ ੇ
ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ(9:19-21)। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂ
ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭੁਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਧਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। 

ਆਇਤ 19. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਏਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਧਕਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕਲਪਨਾ 
ਦੀ  ਸਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱ ਕ ਿਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ (ਆਇਤ 7 ਦੇ ਧ ਚਕਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ), 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਰਕ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹਾ ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਧਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ 
ਅਸਧਹਮਤ ਹ ੋੇ। ਇਸ ਲਈ, ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 19 ਤ ੇਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਾ, ਇਿੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਾਲਪਧਨਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ 
ਧ ਰੋਿ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਆਇਤ 20 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ “ਸ਼ਖ਼ਸਾ” ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਿਸ 
ਨੰੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਧਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਸ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ [ ੇਖ ੋ
9:18], ਧਫਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਧਕਉਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਆਧਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?” 

ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਈਸ਼ੁਰੀ ਪੂਰ  ਧਗਆਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱ ਸ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ 
ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧ ਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਧਫਰ ਧਕਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਉਸ 
ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰ ਧਰਹਾ 
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ਹੈ? ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 19 ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ 
ਲਈ ਉਤਾ ਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਇਤਾਂ 20, 21. ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿ ੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਣੇ ਦੀ ਆਸ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰ ਸਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੰਬੀ 
ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਧਨਆਦੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਧਤ ਿ ਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ!  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ,  ਲਾ ਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾ, ਤੂੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਂ? 
ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਨ: “ਸ਼ਖ਼ਸਾ” (ἄνθρωπος, ਐਥਂਰੋਪੋਸ 26) ਅਤੇ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (θεός, ਥੀਓਸ)। ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਧਮਤ, ਧਨਿਤ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ, ਅਧਗਆਨੀ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਧਮਤ, ਅਧਨਿਧਮਤ, ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰ ਧਗਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਹੈ। CJB ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਧਗਆ, ਿੋ ਆਇਤ 20 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਗ ਦਾ 
ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਮਾਤਰ ਮਨੁਿੱ ਖਾ, ਤੰੂ ਕੌਣ ਹੈਂ, ਿੋ ਪਲਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਿ ਾਬ ਦੇ ੇਂ?” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਤ ਕੇ ਿ ਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਧਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਿੋ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸੀ: ਇਿੱਕ ਘੁਧਮਆਰ ਅਤੇ 
ਧਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ( ੇਖੋ ਿਸਾਿਾਹ 29:16; 45:9; 64:8; ਧਿਰਧਮਿਾਹ 18:6)। ਰਸੂਲ 
ਨੇ ਧਕਹਾ, ਕੀ ਘੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਆਖੇਗੀ  ਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਢਬ ਧਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ 
ਘੁਧਮਆਰ ਧਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱ ਸ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਿੋ ਇਿੱ ਕੋ ਪੇੜੇ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਾਂਿਾ ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਦੂਿਾ ਧਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਧਮਆਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਘੁਧਮਆਰ ਆਪਣੇ 
ਚਿੱ ਕ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਧਮਿੱ ਟੀ ਦਾ ਪੇਿਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ, ਚਿੱ ਕ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਿੱ ਟੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਢਾਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਂਿਾ “ਆਦਰਿਗੋ 
ਉਪਿੋਗ” ਲਈ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਧਕ “ਇਿੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਫੁਿੱ ਲਦਾਨ” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪਸ), ਿਾਂ ਇਹ 
“ਸਿਾਰਨ ਉਪਿੋਗ” ਦਾ ਭਾਂਿਾ  ੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿ ੇਂ ਇਿੱਕ ਘਿਾ “ਕੂਿਾ ਸੁਿੱ ਟਣ ਦੇ ਲਈ” (NLT)। 
“ਆਦਰਿੋਗ ਉਪਿੋਗ” ਅਤੇ “ਸਿਾਰਨ ਉਪਿੋਗ,” ਦੀ ਬਿਾਇ ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਦਰ” 
ਅਤੇ “ਅਨਾਦਰ”। ਇਸਰਾਏਲੀ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਰਿਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਦਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ (9:4, 5), ਉਹ “ਆਦਰ ਦੇ” ਬਰਤਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਧਫ਼ਰਊਨ 
“ਅਨਾਦਰ ਦੇ ਬਰਤਨ” ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ 
ਘੁਧਮਆਰ ਦਾ ਧਮਿੱ ਟੀ ਉੱਤੇ  ਿੱ ਸ ਹੈ, ਧਕਸ ੇ ੀ ਕੂਿੇ  ਾਲੇ ਘਿ ੇਨੇ ਕਦੀ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 
“ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ਦਰ ਫੁਿੱ ਲਦਾਨ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?” 

ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ  ਾਂਗ, ਇਸ ਨੰੂ  ੀ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਪਧਹਲਾ, ਲੋਕ ਧਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਗਤੀਹੀਣ ਥੋਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਹ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ 
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ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (“ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਗਿੱਠਾ . . . ਲੰਬਾ . . . ਛੋਟਾ . . .  ਿੱ ਿਾ ਧਕਉਂ ਹਾਂ?”) ਦੂਸਰਾ, “ਧਮਿੱ ਟੀ” 
ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ  ੀ ਇਿੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਧਕਸ ਧਕਸਮ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੇ ਧਿਰਧਮਿਾਹ 18:1-10; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:20, 21)। ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਧਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਸਿੱ ਚੇ ਹਨ: ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿ ੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਧਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਧਕ ਆਇਤ 19 ਦੇ 
ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ 
ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਇਿੱਕ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ 
ਿਾ ੇ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਧਚਤ ਸੀ ਧਕ ਇਸਮਾਏਲ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਏਸਾਓ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਿਾਕੂਬ ਚੁਣੇ, ਿਾਂ ਧਕ ਇਹ ਪਰਭੁ ਦ ੇਲਈ ਅਨੁਧਚਤ ਸੀ ਧਕ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ 
ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧ ਦਰੋਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲ ੇ? ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਦੇ ਿ ਾਬ  ੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ 
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੇਂ?” ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰ – ਿਹੂਦੀਨੰੂ ਹਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਨੰੂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਭੁ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਸ਼ਨ 
ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਅਤੇ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੀ ਹੈ?” ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੂਿੇ ਧਬੰਦੂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਹੈ-ਅਤੇ ਿੋ ਕੁਝ 
 ੀ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਧਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹ।ੈ” ਕਈ  ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਆਧਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ 
ਧਸਰਫ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਾਂ), ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿੋ 
ਸਹੀ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹ,ੈ “ਕੀ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਦਾ ਧਨਆਈ ਧਨਆਉਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?” 
(ਉਤਪਤ 18:25)। 
 ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ (9:22–29) 

22ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰ ਕੇ  ਈ ਆਪਣਾ ਕਰੋਿ ਧਵਖਾਲੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਕਰੋਿ ਦੇ  ਾਂਧਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਿਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਸਨ ਵਿੱ ਿੇ ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਸਹਾਧਰਆ? 23ਤਾਂ ਿੋ ਦਿਾ ਦੇ  ਾਂਧਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨੇ 
ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਿਨ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। 
24ਅਰਥਾਤ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਧਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਧਨਰੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। 25ਧਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਧਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,- 

ਧਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸੀ,  
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ਉਹ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਦਾਂਗਾ,  
ਅਤੇ ਧਿਹੜੀ ਧਪਆਰੀ ਨਾ ਸੀ,  
ਉਹ ਨੂੂੰ  ਧਪਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਦਾਂਗਾ।  
26ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ,  
 ਈ ਧਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਹ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ,  
ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਨਹੀਂ, 
ਉੱਥੇ ਓਹ ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। 
27ਿਸਾਿਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਵਖੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ  ਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੂੰ ਸ  ਾਵੇਂ ਧਗਣਤੀ 

ਧਵਿੱ ਚ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ; 28ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਪਰ ੁ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੂੰ  ਤਮਾਮ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 29ਧਿਵੇਂ 
ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ  ੀ ਧਕਹਾ ਹੈ- 

ਿੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ੁ ਨੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਅੂੰ ਸ ਨਾ ਛਿੱ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ  
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਧਿਹੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸ਼ਨ  ਿੱ ਲ ਆ ਧਗਆ ਿੋ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀਆ ਂ
ਧ ਿੱ ਚੋਂ (ਭਾ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ। ਆਇਤ 22 ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਇਤ 29 ਤਿੱਕ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨਰਪਿੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਧਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਧਚਤ ਸਨ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਨ - ਇਿੱ ਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਆਇਤ 22. ਆਇਤਾਂ 22 ਤੋਂ 24 ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕੋ  ਾਕ ਹੈ ( ੇਖੋ KJV) 
ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਧਟਲ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹ,ੈ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਲਝਣ  ਾਲੀ ਹੈ; ਪਰ 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਬੁਧਨਆਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਆਇਤ 22 ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੰਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਦਦ ਧਮਲ ਸਕੇ। ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰ ਕੇ [ਸੀ] 
 ਈ ਆਪਣਾ ਕਰੋਿ ਧਵਖਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਉਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ (9:17), ਪਰ ਉਹ 
ਇਿੱਕ ਿਨਰਲ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦਾ ਧਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਿ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ ੇਗਾ ( ੇਖੋ 1:18)। 

ਦੂਸਰਾ, ਭਾ ੇਂ ਧਨਆਂ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਰੋਿ ਦ ੇ ਾਂਧਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਿਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ 
ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿੱ ਿੇ ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਸਹਾਧਰਆ?27 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਘੁਧਮਆਰ ਅਤੇ 
ਧਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ, ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ। ਧਫ਼ਰਊਨ “ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਬਰਤਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨੇ “ ਿੱ ਿੇ ਿੀਰਿ 
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ਨਾਲ ਸਹਾਧਰਆ ਸੀ।” ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਮਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਲ ੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੇ ੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਿਾਿ ਧ ਚ 
ਇਸਰਾਏਲੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “[ਉਨਹ ਾਂ] ਨੰੂ ਵਿੱ ਿ ੇਿੀਰਿ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਾਧਰਆ 
ਹੁੂੰ ਦਾ,” ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਧਗਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਸਿਾਂਤ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਿਰਮੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ  ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਿ ੇ
ਤੇ  ੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਰੰਤਰ “ਕਰੋਿ ਦ ੇਭਾਂਧਿਆ ਂਨੰੂ ਧਿਹਿੇ ਨਾਸ ਦੇ 
ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ  ਿੱ ਿੇ ਿੀਰਿ ਨਾਲ ਸਹਾਧਰਆ।” ਧਕਉਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਪਛਚਾਤਾਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ( ੇਖ ੋ2:4)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਰਭ ੁ. . . ਉਹ 
ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਿੀਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਭਈ ਧਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ੇ ਸਗੋਂ 
ਸਿੱ ਭੇ ਤੋਬਾ  ਿੱ ਲ ਮੁਿਨ” (2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇਕਰੋਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿਾ ਨੰੂ 
ਉਂਿੇਲੇਗਾ।  

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 22 ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਿੀਏ ਧਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਰਸ਼ਨ ਸੀ “ਕੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਆਈ ਹੈ?” (ਿਾਂ “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਨਆਈ ਹੈ?”; NCV)। ਆਇਤ 22 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ, ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹ,ੈ “ਗਆੁਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਸ ਗਿੱਲ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀਰਿ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕੌਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਆਇਤ 22 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤ ੇਗਏ 
ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹਨ “ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਕੰਨਾ ਧਨਰਪਿੱਖ ਹੈ?” ਅਤੇ “ਧਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ!” 

ਆਇਤਾਂ 23, 24. ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੋਧਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਗੁਆਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਿੀਰਿ ਿਰਦਾ ਤਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੌਬਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕੇ] ਤਾਂ ਿੋ ਦਿਾ 
ਦੇ ਭਾਂਧਿਆਂ ਨੰੂ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ 
ਦਾ ਿਨ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਧ  ਰਣ ਸਾਨੰੂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਪਹਾਿ ਤੇ ਦਿਾ 
ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਿਾਣ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ (9:15, 18)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ  ੀ ਕੀਤਾ 
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦਿਾ ਧਕੰਨੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ (“ਿਨੀ”) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਧਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿੱ ਿਣ ਦੇ ਅਤੇ 
ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਧ ਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਰਿੋਗ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ। “ਦਿਾ ਦੇ ਭਾਂਧਿਆਂ” ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਿੋਿ ਧਦਿੱਤਾ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ 
ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਧਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਧਨਰੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। “ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ” “ਬੁਲਾਏ” 
ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਬੋਲਣ ਦ ੇਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਿਾਧਣਆ ਿਾਂ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ (8:29, 30 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖ)ੋ – ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

“ਸਾਿੇ ਬਾਰੇ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ  ੀ ਸੀ,” ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਨਰੇ ਿਹੂਦੀਆਂ 
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ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਇਸ ਨੰੂ ਿੋਿਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪੌਲਸੁ 
ਧ  ਾਦ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਘਰ ਧਗਆ। ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਸੀ 
ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਹੋਰ  ੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧ ਚਧਲਤ 
ਕਰਨ  ਾਲੀ ਸੀ ਧਕ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਭੁ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। 
ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ।28 

ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਧਨਆਂ ਪੂਰਨ ਸੀ? 

ਆਇਤਾਂ 25, 26. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧ ਸ਼ੇ ਤ ੇ
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਧਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀਆਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 
ਸੀ ਨਬੀ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪਸੁਤਕ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: 

ਧਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਧਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,- 

ਧਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸੀ,  
ਉਹ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਦਾਂਗਾ, 
ਅਤੇ ਧਿਹੜੀ ਧਪਆਰੀ ਨਾ ਸੀ,  
ਉਹ ਨੂੂੰ  ਧਪਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਦਾਂਗਾ।  
ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, 
 ਈ ਧਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਹ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ,  
ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਨਹੀਂ, 
ਉੱਥੇ ਓਹ ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ 
      ( ੇਖੋ ਹੇਸ਼ੇਆ 2:23; 1:10)। 

ਅਸਲੀ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, ਹੋਸ਼ੇਆ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲੋ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਪਛਾਂਹ ਹਿੱਟ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ, ਪਰੇਰਣਾ ਪਾ ਕੇ,  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਬੰਦਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਇਸ ਧਨਅਮ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ: ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਸੰਭ  ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇ
ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ, ਿੋ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ( ੇਖ ੋਅਫ਼ਸੀਆ2ਂ:11, 12), ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ (ਮਸੀਹੀ) ਬਣ ਿਾਣ । 

ਆਇਤਾਂ 27, 28. ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਿੇ ਧਿਹੇ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ (ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸ ੂਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤਾ) ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ ਿਦਧਕ ਇਸਰਾਏਲ 
ਕੌਮ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 9:6)? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀ  ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਅਧਿਹਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸ  ਾਰ ਉਸ ਨੇ ਧਿਰਧਮਿਾਹ 
ਤੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: 

ਿਸਾਿਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਵਖੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ  ਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੂੰ ਸ  ਾਵੇਂ 
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ਧਗਣਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ 
ਿਾਵੇਗਾ; ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰ ੁ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੂੰ  ਤਮਾਮ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ( ੇਖੋ ਉਤਪਤ 22:17; ਿਸਾਿਾਹ 10:22, 2329)। 

ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰੁਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਬਕੀਆ” (ὑπόλειμμα, ਹੁਪੋਲੇਈਮਾ), ਿੋ “ਛੋਟੀ ਸੰਧਖਆ”30 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸਾਿਾਹ 10:22, 23 ਦਾ ਪਰਸੰਗ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
ਧਕ ਨਬੀ ਉਸ ਬਕੀਏ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ 
ਆਇਆ ਸੀ। ਧਫਰ ਤੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ, ਿਹੂਦਾਹ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ  ਾਲੀ ਗਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਿੁਿੱ ਗ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਬਚਾਇਆ ਿਾ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। 

“ਬਕੀਏ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੀ। ਪਧਹਲਾ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਖਬਰ ਧਕ ਧਸਰਫ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ 
ਿਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਬਕੀਆ ਬਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 11:5)। 
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਰਿੱ ਧਦਆ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 29. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ਨੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਿਸਾਿਾਹ ਦੀ ਪਸੁਤਕ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰ ਚਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: 

ਧਿਵੇਂ ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਅਿੱ ਗ ੇ ੀ ਧਕਹਾ ਹੈ- 
     ਿੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ੁ [‘ਸੈਨਾ’31] ਨੇ ਸਾਿੇ ਲਈ ਅੂੰ ਸ [ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ‘ਬੀਿ’]  
          ਨਾ ਛਿੱ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
     ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਅਤ ੇਅਮੂਰਾਹ ਧਿਹੇ  
          ਬਣ ਿਾਂਦੇ ( ੇਖੋ ਿਸਾਿਾਹ 1:9)। 

ਿਸਾਿਾਹ ਧ ਚਲਾ ਬੰਦ ਿਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਅਿੱ ਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਰਤੀ 
ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੰੂ (ਉਤਪਤ 19:24, 25)-ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਧਮਟਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਧਹਰ ਧਕਸ ਸਥਾਨ 
ਤੇ ਸਧਥਤ ਸਨ। ਅਿੱ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਇਿੱਕ 
ਬਕੀਆ ਛਿੱਿ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਬੀਿ ਿੋ  ਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਹਾਲੇ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਹੈ ਸੀ-ਪੌਲੁਸ  ਰਗੇ ਲੋਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗਰਧਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ( ੇਖੋ 11:1)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 
ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਧਫਰ, ਧਕਉਂ, ਆਧਖਰਕਾਰ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹ ਿਾ ੇਗਾ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ 
ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
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ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ, ਕੂੰ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ (9:30–33) 
30ਉਪਰੂੰ ਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ?  ਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਿਹੜੀਆਂ ਿਰਮ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਧਿਹੜਾ ਧਨਹਚਾ ਤੋਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 31ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ  ਾਵੇਂ ਿਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾ 
ਤੀਕ ਨਾ ਅਿੱ ਪਧੜਆ। 32ਧਕਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਨੋ 
ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਠੇਿ ੇਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਥਰ ਨਾਲ ਠੇਿਾ 
ਖਾਿਾ। 33ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, - 

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਿੋਨ ਧਵਿੱ ਚ ਠੇਿਾ ਲਿੱ ਗਣ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ, 
ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ,  
ਅਤੇ ਧਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਲਿੱ ਧਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 9:30-33 ਹ ਾਲਾ ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿੱ ਦੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਰਧਹਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 
ਲਈ ਧਕਸ ਨੰੂ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਠਧਹਰਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 9:14-29 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਆਈ ਹੈ।ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ, ਪਰਭੁ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 
ਦੁਧ ਿਾ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਫਰ, ਧਕਸ ਦ ੇਉੱਤੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਿਹੂਦੀ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ੇ। 

ਆਇਤ 30 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਧਿ ੇਂ ਪਧਹਲੇ  ਧੇਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋ ਾਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ 
ਨਾਲ ਸਧਹਮਤੀ ਧ ਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ  ੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਦਰਿਤਾ ਨਾਲ ਦੋ ਾਂ ਤ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। 9:30—10:21 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਧਕਉਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਦ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 30. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਪਰੂੰ ਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, 
ਉਹ ਪੁਿੱ ਛ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿੱਦੇ ਿਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਧਹ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ?” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਿੋਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 
ਰਿੱ ਧਦਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ  ਈ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਿਹੜੀਆਂ ਿਰਮ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਧਿਹੜਾ ਧਨਹਚਾ ਤੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਧ ਿੱ ਚ, “ਿਰਮ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਹ “ਿਰਮ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧਨਹਚਾ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” – ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 



146 

ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣਾ। ਪਲੌੁਸ ਇਿੱਥੇ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ ੇਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਿੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਰਮੀ ਧਗਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ ਸਾਿ ੇਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ। 9:1-29 ਧ ਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਣ ਲ ੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਧ ਸ਼ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ-ਿੋ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱਖਦੇ 
ਹਨ। 

ਗੈਰ ਿਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ “ਧਪਿੱ ਛਾ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
(διώκω, ਿਾਇਓਕੋ) ਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਹਤ”32 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਧਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਣ ਦੀ “ਪੂਰ ੇ
ਧਦਲ ਨਾਲ ਚਾਹ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਇਿੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਭਧਰਆ ਧਬਆਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਧਕ ਉੱਥ ੇ
ਅਪ ਾਦ ਸਨ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੈਧਤਕ, ਸ ੈ-ਕੇਂਧਦਰਤ ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਕ ਸਨ (1:18-
32)। ਧਕ ੇਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਤਧਮਕ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ  ਾਲੇ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ 
ਤੇ, ਉਨਹ ਾਂਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਭੁ  ਿੱ ਲ ਮੁਿ ਆਏ ਸਨ। 

ਆਇਤ 31. ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧ ਿੱਚ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ  ਾਵੇਂ ਿਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਤੀਕ ਨਾ ਅਿੱ ਪਧੜਆ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਧਹਮਤੀ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ ਗਈ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਹਿੀ “ਸ਼ਰਾ” ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ; ਕੁਝ, ਸਿਾਰਨ ਕਾਨੂਨ; ਅਤੇ ਹੋਰ, 
ਬੁਧਨਆਦੀ ਧਨਅਮ।33 

ਇਿੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਾ”  ਾਕ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤ ੇ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਧਦਰਤ ਕਰੀਏ ਧਕ, ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਬਿੀ ਗਰਮ ਿੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਰਧਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਲਈ ਧਨਰਿਾਰਤ ਿਾਤਰਾ ਾਂ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ,-ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਧਜ਼ਲ “ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚੇ” ਧਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। 

ਆਇਤ 32. ਧਕਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਨੋ 
ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਗਏ 
ਹਾਂ। ਿਹੂਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਧਕ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਿੱ ਝ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ “ਕੰਮ” 
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧ ਅੰਗ ਕਿੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਧਦਸ਼ਾ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ। ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਸ ੂਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
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ਧਕ ਉਹ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਲੋਿੀਂਦੀ ਮੰਧਜ਼ਲ 
ਪੂਰਬ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪਿੱ ਛਮ  ਿੱ ਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਮੀਲ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਤਧਹ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਿੀ ਲੋਿੀਂਦੀ ਮੰਧਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਿੇ ਨਹੀਂ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਿੱਲਦੇ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਠੇਿੇ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਥਰ ਨਾਲ ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ ( ੇਖੋ ਿਸਾਿਾਹ 8:13-15)। ਸ਼ਬਦ 
ਧਿਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਉਹ προσκόπτω (ਪਰੋਸਕੋਪਟੋ) ਹੈ, ਧਿਸ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਧ ਰੁਿੱ ਿ  ਾਰ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ “ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਰਿੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”34 

ਇਹ “ਠੋਕਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਧਿਸੂ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 2:8)। ਭਿਨਕਾਰ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ਧਿਸ 
ਪਿੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਿਾਂ ਨੇ ਰਿੱ ਧਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰ ਿੇ ਦਾ ਧਸਰਾ ਹੋ ਧਗਆ” (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 118:22)। ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦੇ ਬੰਦ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਣ 
ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਿੱ ਤੀ 21:42; ਮਰਕੁਸ 12:10; ਲੂਕਾ 20:17; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 4:11; 1 
ਪਤਰਸ 2:7)। 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ  ਾਧਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਪਿੱਥਰ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪਧਿਹਆ ਿੋ 
ਇਿੱਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਬਣ ਧਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆਈ ਉਹ ਇਹ 
ਸੀ ਧਕ ਕਾਮੇ ਇਿੱ ਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਖਰਿੇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ ਨ ਨੰੂ ਖਿਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿ ੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੋਧਚਆ 
ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ, ਿਦੋਂ ਖੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕਲਾ ਛਿੱਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ। 
ਿਦੋਂ ਕਾਮੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਿੱ ਥਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਫਿਾ-ਦਫਿੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਦੌਿੇ, ਤਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਉਸ ਿੋਿਨਾ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਫਿੱ ਟ ਕਰਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੂੰ ਿੇ ਦੇ ਪਿੱ ਥਰ ਤੋਂ 
ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਸਧਹਿੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਸ ਪਿੱਥਰ 
ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਿਲਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਰੋਤ ਮੰਧਨਆ ਧਗਆ। 

ਿਦੋਂ ਧਿਸੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦ ੇਧ ਸ਼ ੇਧ ਿੱ ਚ ਧਨੱਿੀ ਧ ਚਾਰ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਧਫਿੱ ਟ” ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਧਲਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਧਰਕ 
ਰਾਿਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਤਾਿ ਪਧਹਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ (ਿੂਹੰਨਾ 6:15)। ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ ਇਿੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਫਧਲਸਤੀਨ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਸਕੇ ( ੇਖੋ ਿੂਹੰਨਾ 18:36)। ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਸੂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਮਸੀਹਾ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਫਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, 
ਧਿਸੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ  ਿੱ ਿੀ ਅਿਚਣ ਬਣ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਿੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ 
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 33. ਸ਼ਾਇਦ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਧਕ ਿੇਕਰ ਧਿਸੂ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਮਸੀਹਾ 
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ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ  ੀ ਕਿੱ ਧਢਆ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਰਿੱ ਧਦਆ ਿਾਣਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਧਦਆ ਿਾ ੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 28:16 ਨਾਲ 8:14 ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਿਸਾਿਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਆਇਤ 33 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਿੋਨ [ਿਰੂਸ਼ਲਮ] ਧਵਿੱ ਚ ਠੇਿਾ 
ਲਿੱ ਗਣ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ, ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ, [ ੇਖੋ ਿਸਾਿਾਹ 28:16; 8:14]. 
“ਠੋਕਰ” ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ σκάνδαλον (ਸਕੈਂਿਲਨ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 
“ਧਨੰਦਾ” ਅਤੇ “ਅਪਮਾਨ ਪੂਰਣ।” 

ਸਕੈਂਿਲਨ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸ਼ਕੰਿੇ ਦੇ ਉਸ ਧਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ [ਸੀ] ਧਿਸ ਨਾਲ ਘਾਹ 
ਲਿੱ ਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ . . . । 

. . . [ਨ ੇਂ ਨੇਮ] ਧ ਿੱ ਚ ਸਕੈਂਿਲਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿੋ ਪਿੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਦੂਸਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾ ਟ, ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।35 

NCV ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਚਿੱਟਾਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।” 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਧਿਸ ੂਦੇ ਬਾਰ ੇਸਭ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਤਿੱਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 

ਸਿਾਰਨ ਅਪਰਾਿੀ ਦੇ  ਾਂਗ ਸਲੀਬ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਸਲੀਬ ਧਦਿੱਤ ੇਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ” 
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:23)। ਗਲਾਤੀਆਂ 5:11 ਧ ਿੱ ਚ, ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਸਲੀਬ ਦੀ ਠੋਕਰ” ਧਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਾਿਕੀਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੰੂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ  ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ 28:16 
ਿੋਿ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਅਤੇ ਧਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੱ ਧਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
“ਉਹ ਲਿੱ ਧਿਆ ਾਨ ਨਾ ਹੋ ੇਗਾ” ਇਹ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ καταισχύνω (ਕਾਤਾਈਸਚੁਨੋ) ਤੋਂ ਹੈ, 
ਿੋ “ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਹ ੋੇਗਾ” ਲਈ ਸ਼ਬਦ αἰσχύνω (ਏਈਸਚੁਨੋ) ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਕ ਕਾਤਾ κατά (ਕਾਤਾ) 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਸਾਧਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹ ਾਲਾ ਧਨਆਂ ਦੇ ਧਦਨ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਧਕਸੇ ਧਨਆਂ ਦਾ ਧਦਨ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਧਕਉਂਧਕ ਿੋ ਕੋਈ . . . ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਮੇਧਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ੇਗਾ . . . ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਭੀ ਉਸ 
ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ੇਗਾ ਧਿਸ  ੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਤੇਿ ਨਾਲ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆ ੇਗਾ” (ਮਰਕੁਸ 
8:38)। ਪਰ, ਉਹ ਿੋ ਧਿਸ ੂਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਭਾ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਿਾਂ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ - ਉਹ 
ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧ ਚਾਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਨੋਟ 
ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ।  
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ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਤਾ 
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ (9:1–13) 

ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਇਿੱਕੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਗੁਆਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (9:1-3)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਸੰਭ  ਕਾਰਣ ਸੀ। ਧਿਿੱ ਥੇ  ੀ ਉਹ ਧਗਆ ਲਗਭਗ 
ਹਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਧ  ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਸੋਚ 
ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਦਲ ਟੁਿੱ ਟ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹਧਿਸੂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਅਦਭੁਤ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ  ਰਣਨ ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 8 ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਸਭ ਤੋਂ ਧਭਆਨਕ ਅਨੁਭ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਧਰਆ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਧਕਤੇ  ੀ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਧਹਰਾ ਦੁਿੱ ਖ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਧਿੰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਘਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਿੋ ਲੋਕ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਚ ਿਾਣਗੇ ਿੇਕਰ 
ਉਹ ਪਰਭੁ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈ 
“ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਰ ਕੇ ਸਾਿੇ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ”  ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ,  ੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਦਲਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ “ ਿੱ ਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਧਨਰੰਤਰ ਰਿੱ ਖੀਏ।” 

ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (9:4, 5)। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ  ੇਖੋਗੇ ਧਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਨਾਲ ਨਧਿਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਧਹੰਦਾ ਸੀ। ਿ ਾਨ ਪਰਚਾਰਕ (ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚਾਰਕ) ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਧਸਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਧਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (9:4, 5)। ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭੁ  ਿੱਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਧਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਮੌਧਕਆਂ ਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ, ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:16 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ “ਸਭ 
ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ ਸਮਾਂ-ਹਰ ਇਿੱਕ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਕਮਾਉਣ ਧ ਿੱ ਚ ਲਗਾਉ-ਧਕਉਂਧਕ ਧਦਨ ਬੁਰੇ ਹਨ” (AB)। 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਮੌਧਕਆਂ ਦ ੇਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਧਮਕ ਮੌਧਕਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤ ੇਹਨ। ਇਹ ਧਕੰਨੀ ਦੁਿੱ ਖ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋ ੇਗੀ ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਧਕਆਂ ਨੰੂ ਗੁਆ 
ਦਈਏ! 

ਮੁਕਤੀ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਹੈ (9:6, 7)। ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਧਕ ਬਿੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਿੱਕ  ਾਰ 
ਧਿਸੂ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਲਿੱ ਗੋ ਧਕ ‘ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਸਾਿਾ ਧਪਤਾ ਹੈ,’ ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ 
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ਪਿੱਥਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ” (ਲੂਕਾ 3:8)। ਅਿੱਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚਣ 
 ਾਲੇ ਹਨ ਧਕ ਿਾਰਧਮਕ ਮਸੀਹੀ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਹਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਿਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਧ ਰਾਸਤ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਮਕੁਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਨਿੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਧਨਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਭੁ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਿੂਹੰਨਾ 8:24; ਲੂਕਾ 13:3; ਮਰਕੁਸ 16:16)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈ(9:11, 12)। ਸ਼ਾਇਦ ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੈ ਉਹ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਨੌ ੇਂ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱਚ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਿੋ ਚੰਗਾ36 ਲਿੱ ਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ-ੈਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਚਧਰਿੱਤਰ 
ਦੇ ਲਈ ਿਾਰਧਮਕ ਸ਼ਬਦ “ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ।” ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਆਿਾਦ 
ਮਰਿੀ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰ ਉੱਚ ਸਿੱ ਤਾ 
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਧ ਿੱ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਸਾਓ ਨੰੂ 
ਛਿੱਿ ਕੇ ਿਾਕੂਬ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਭਧ ਿੱ ਖ ਨੰੂ  ੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਾਕੂਬ, 
ਏਸਾਓ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਉਮੀਦ ਾਰ ਹੋ ੇਗਾ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਿੱ ਚ ਹੋ ੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਬੰਦ ੂ
ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਿਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਕੂਬ ਿਾਂ ਏਸਾਓ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਹਾ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਿਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਧਕਸੇ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਕਸੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਸਿੱ ਖੀਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਧਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ  ੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਿੇਕਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਗਾਂ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11, ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਤੇ ਪਰਭਾ  
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ 
ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ  ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿੋ ਹਰ ਉਸ ਗਿੱਲ 
ਨੰੂ ਿਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਸ਼ ੇਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ 
ਕੁਝ ਨੰੂ ਧਲਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱਬੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਇਿੱਕ ਧਰਬਨ ਬੰਨਹ  ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ-ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਕ ਿਿੱਬੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਫਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ।ਮੂਸਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਗੁਪਤ ਗਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਿਹੋ ਾਹ 
ਸਾਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਿਹਿੀਆਂ ਪਰਗਟ ਹਨ ਓਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਸਾਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ 
ਤਾਂ ਿੋ ਏਸ ਧਬ ਸਥਾ ਦੀਆ ਂਗਿੱਲਾਂ ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ” (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 29:29)। ਆਓ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੰਨ ਾਦੀ ਹੋਈਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਿਾਂ ਸਾਿੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਨੰੂ  ੀ ਸਮਝੀਏ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 
ਸਾਨੰੂ ਧਨਮਰ ਬਣਾ ੇਗੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ  ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ (9:6)। ਰੋਮੀਆਂ 9-11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 
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ਧਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣ ੇ ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ?” ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਇਸ ਸ ਾਲ ਨੰੂ 
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਧਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੇ  ੀ ਗੰਭੀਰ 
ਪਰਭਾ  ਹੈ: ਕੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ  ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਭਾ ੇਂ 
ਪੌਲੁਸ ਧਨਰੰਤਰ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਸਿੱ ਟਾ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਿੇ  ਚਨ ਦੀ ਆਇਤ 6 ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ: “ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਬਚਨ ਅਕਾਰਥ ਹੋ ਧਗਆ।” ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ: ਸਾਿੇ ਪਰਧਤ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ  ਚਨ ਅਸਫਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇ ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਚਾਈ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਦਾ ਅਿਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਧਿਹੇ ਸੁਝਾ ਾਂ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿੋ 
ਹੁਣੇ ਧਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲ  ੋ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਹੈ। ਕੋਈ  ੀ ਦੂਸਰਾ ਧ ਅਕਤੀ 
ਤੁਹਾਿੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਅਿੱ ਿ ਹੀ ਅਧਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਪਰ ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭ ੁ
ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਮੌਧਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿੱ ਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:22;  
1 ਿੂਹੰਨਾ 1:9)। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਧਿਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ( ਖੇੋ ਿਾਕੂਬ 5:16), 
ਹੁਣ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ  ੇਲਾ ਹੈ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:2)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨਰਪਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਿਾ (9:14–29) 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 9:14-29 ਦਾ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨਰਪਿੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਖਾਸ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਧਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਿੀ ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅੰਧਕਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਰਪਿੱਖ ਹੈ; ਉਹ ਸਿੱ ਚਾ ਹੈ; 
ਉਹ ਿਰਮੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨਰਪਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਗਆਨ ਅਤੇ 
ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਉਿਾਗਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਦਧਕ, ਇਹ  ਚਨ ਧਸਰਫ ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਧਨਰਪਿੱਖ ਹੈ; ਇਹ ਇਹ  ੀ ਘੋਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਦਿਾ ਾਨ  ੀ ਹੈ। ਸੀ. ਈ. ਬੀ. ਕਰੈਨਫੀਲਿ 
ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ “ਦਿਾ”37 ਹੈ। ਸ਼ਬਦ—
ἐλεέω (ਏਲੀਏਓ) ਅਤੇ ἔλεος (ਏਲੀਏਓਸ)—ਇਨਹ ਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਧਕਧਰਆ ਅਤੇ ਨਾਂ  
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਨੌ  ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਏੋ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱ ਤਰੀ38 ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ 
 ਾਰ। ਮੈਂ ਿੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿੱ ਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਨੰਧਦਤ ਹਾਂ ਧਕ 
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ਉਹ ਦਿਾ ਾਨ  ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ, ਮਨੰੂੈ ਆਸ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਏ ਿਾਣ ਦੀ 
ਆਸ ਹੈ! 
ਕਠੋਰ ਧਦਲ (9:18) 

ਕਠੋਰ ਧਦਲਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ  ਰਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਧਚਿੱ ਕਿ ਤੇ ਸੂਰਿ 
ਦੀਆਂ ਧਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਹੈ। ਉਹੀ ਧਕਰਨਾਂ ਿੋ ਮਿੱ ਖਣ ਨੰੂ ਧਪਘਲਾ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 
ਧਚਿੱਕਿ ਨੰੂ ਹੋਰ  ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਦਲ ਧਨਮਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਦਧਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ  ੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ  ਚਨ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਧਦਲ ਨੰੂ ਸਖਤ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦਾ ਧਦਲ (ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖਾਂ) “ਧਚਿੱ ਕਿ ਦਾ ਬਧਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।” 
“ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਧਤਆਰ” (9:23) 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ 9:23 ਦੇ  ਾਕ “ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਧਤਆਰ” ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਧਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਦਿਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨਰਣ ੇਨੰੂ ਬਦਧਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰ ਾਹ 
ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਧਦਓ, ਿਦਧਕ, 9:22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਿੀਰਿ 
ਨਾਲ ਕਰੋਿ ਦੇ ਭਾਂਧਿਆਂ ਦੀ [ਸਧਹ] ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰ ੇਬੋਲਦਾ ਹ ੈਿੋ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।” 
ਭਾ  ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੀਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ—ਮਧਹਮਾ ਲਈ ਧਤਆਰ 
ਬਰਤਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਧਕ ਨਾਸ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ 
ਅਧਿਹਾ ਬਰਤਨ ਿੋ ਨਾਸ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਉਹ ਮਧਹਮਾ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਧਫਰ ਮਧਹਮਾ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬਰਤਨ ਨਾਸ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬਰਤਨ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਸਾਿ ੇਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਧਕਹਿੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ 
ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਨਾਸ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬਰਤਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ।  
ਦਸ਼ੋੀ ਕੌਣ ਹੈ? (9:30–33) 

ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਧਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।ਿਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ 
ਹਿੱ  ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 
ਅਤੇ ਹਿੱ  ਾਹ ਨੇ ਸਿੱ ਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ (ਉਤਪਤ 3:12, 13)। “ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ” ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈ“ਇਿੱਕ  ਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ  ਾਲਾ ਬੋਝ ਅਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਧਿਆਂ 
ਦੇ ਮੋਧਢਆਂ ਤੇ ਿਰ ਦੇਣਾ . . . ਧਕਸੇ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ।”39 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਿਦੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਕੇ ਹਰ ਇਿੱਕ 
ਧ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਦੀ 
ਗਲਤੀ ਹੈ।” “ਇਹ ਮੇਰ ੇਸਾਥੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।” “ਸਮਾਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।” ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਕਦੀ 
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 ੀ ਨਹੀਂ ਧਮਲੇ ਿੋ ਬਾਕੀ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਧਮਲੇ ਹਨI 
ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੋ ਿ ਾਨ ਮੁੰ ਿੇ  ਖੇਦਾ ਹਾਂ (ਿੋ 

ਮੇਰੇ ਮਾਧਪਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ) ਿੋ ਇਿੱ ਕ ਦੂਿੇ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਧਚਿੱਲਾਉਂਦੇ 
ਸਨ: “ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ”; “ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਪਧਿਹਆ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, “ਧਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਧਖਿੱਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ!” ਮੁੰ ਿੇ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ 
ਧਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਧਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਹਾ ਹਾਂI ਮੈਂ ਧਸਰਫ ਉਸ ਨੰੂ ਫਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਛ 
ਧਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।”40 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 9:30-33 ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧ  ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕੌਣ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਧ ਸ਼ ਾਸ” ਦੀ ਬਿਾਇ ਆਪਣੇ 
“ਕੰਮਾਂ” ਦ ੇਆਿਾਰ ਤ ੇਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਧਿਸ ੂ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਠੋਕਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਿਾ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀ ਚਿੱਟਾਨ ਹੈ।” 

ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਆੁਚੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਇਿੱਕ ਕਲਪਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚਾ ਦੂਿੇ ਬਿੱ ਚੇ  ਿੱ ਲ ਧਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਇਿੱਕ ਧਬਸਕੁਟ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਧਬਸਕੁਟ 
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਹਰ ਸਮੇਂ, ਪਧਹਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਧਪਤਾ ਇਿੱਕ ਧਬਸਕੁਟ ਫਿ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਆਹ  ੇਖ ਇਿੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ  ੀ ਹੈ! ਬਸ ਤੂੰ  ਇਸ ਨੰੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ!” 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਿਹੂਦੀਆਂ  ਿੱਲ  ੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, “ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਕਉਂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਗਰਧਹਣ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ?” ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦਣਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਇਹ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਸਾਿੇ ਧ ਚਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭ  ਹ ੈਧਕ 
ਅਸੀਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਧਨਕੰਮਾ ਬਣ ਿਾਈਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ 
ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਧ ਸ਼ ਾਸਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਹ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਧਠਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਧ ਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਪਰਭੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੇ ਧਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਕਮਿੋਰ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ? ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਲੋਿ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ: ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ 
ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ! 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ (9:30–33) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱਚ, ਿੋ ਆਪਸ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਧ ਰੋਿੀ ਿਾਪਦੇ ਹਨ, ਆਰ. ਬੀ. ਕਧ ਪਰ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
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ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋ ਰਿੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਦੋ ਛੇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛਿੱਤ 
ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਿੱਕ ਗਰਾਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨI 
ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ 
ਫਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਹੀ ਫਿਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰੂ ਨਾ ਫਿਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਹੇਠਾਂ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

. . . ਬਿੱਚੇ  ਰਗੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੋ ਾਂ ਰਿੱਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫਿਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਧਕ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਮੈਂ  ੇਖਾਂਗਾ ਧਕ ਸਿੱ ਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ੇਂ ਰਿੱਸੀਆਂ, ਆਧਖਰਕਾਰ, 
ਇਿੱ ਕੋ ਰਿੱਸੀ ਸਨ।41 

ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਧਿਮ ਮੈਕਗੁਗੈਨ, ਦ ਬੁਿੱ ਕ ਆਿੱ ਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕਂਗ ਇਨਟੂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਧਲਊਬਿੱਕ, ਟੈਕਸਾਸ: 

ਮੋਨਟੈਕਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1982), 5. 2ਐਨ. ਟੀ. ਰਾਇਟ, ਦ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਿੱ ਫ਼ ਦੀ ਕੋ ਨੈਂ ਟ: 
ਕਰਾਇਸਟ ਐਿਂ ਦ ਲਾ ਇਨ ਪੌਲੀਨ ਧਥਆਿੱ ਲੋਿੀ (ਧਮਨੀਐਪਧੋਲਸ: ਫਾਿੱਰਧਟਰਸ ਪਰਸੈ, 1993), 231. 3ਉਸੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ। 4ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2:15 ਧ ਚਲੇ ਧਬਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। 5“ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਿੱਚ” ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸੀ। 6ਧਥਆਿੱ ਲੋਿੀਕਲ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਦੀ 
ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ, ਸੰਪਾ. ਗੇਰਹਾਰਟ ਧਕਟਲ ਅਤੇ ਗੇਰਹਾਰਟ ਫਰੇਿਧਰਕ, ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਿੈਫ਼ਰੀ 
ਿਬਧਲਿੂ ਬਰੋਧਮਲੇ (ਗਰੈਂਿਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), .57 
ਧ ਿੱ ਚ ਿੇ. ਬੇਹਮ, “ਐਨਾਥੇਮਾ,”। 7ਿਿੱਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਿੋਂਿੇਰ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 292. ਕੁਝ ਧ ਦ ਾਨ ਰੋਮੀਆਂ 9:3 ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਸਰਾਪ ਨਾਲੋਂ ਥੋਿਾ ਘਿੱ ਟ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਧਕ ਇਸ 
ਆਇਤ ਧ ਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧ ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 8ਤਾਂ ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਮਸੂਾ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, ਧਿਸ ਮੇਰਾ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਮਟਾ ਸੁਿੱ ਟਾਂਗਾ (ਕੂਚ 32:33)। 9ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ ਧਕ ਮੈਂ ਰੋਪਰ ਪਧਰ ਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਨਾਗਧਰਕ  ੀ ਹਾਂ। 10 ਾਲਟਰ ਿਬਧਲਿੂ  ੈੱਸਲ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਦ NIV ਸਟਿੱਿੀ ਬਾਈਬਲ, ਸੋਿ 
ਕੇਨੇਥ ਬਾਰਕਰ  ( ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਿੋਂਿੇਰ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1985), 1719. 

11ਸ਼ਬਦ “ਪੁਤਰੇਲਾਪਣ” (υἱοθεσία, ਹੁਈਓਥਸੇੀਆ ) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤ ੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (8:15 ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 12ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰਧਿਆ ਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਸਰਫ “ਨੇਮ” (ਇਕ ਚਨ) ਹੈ। ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਨੇਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਸੀ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੀਨਈ ਪਹਾਿ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਆ ਸੀ (ਕੂਚ 24:8)। 13ਿਬਧਲਿੂ. ਈ.  ਾਇਨ, 
ਮੈਧਰਲ ਐੱਫ਼. ਅੰਗਰ, ਅਤੇ ਧ ਲੀਅਮ  ਾਇਟ, ਿੂਨੀਅਰ,  ਾਇਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਟੋਰੀ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ 
ਓਲਿ ਐਿਂ ਧਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ  ਰਿਸ (ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 563. (ਲਾਟਰੇਈਆ 
ਤੇ ਹੋਰ  ਿੱ ਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, 12:1 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ।) 14ਦ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰਸ ਬਾਈਬਲ, ਧਿਲਦ 9, 
ਐਕਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਸੰਪਾ. ਿਾਰਿ ਆਰਥਰ ਬਟੁਰੀਕ (ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਅਧਬੰਗਦੋਨ ਪਰੈੱਸ, 1954), 540 ਧ ਚ ਗੈਰਲਿ 
ਆਰ. ਕਰੈਗ, “ਦ ਐਧਪਸਟਲ” ਟੂ ਦੀ ਰੋਮਨਜ਼। 15 ੈਸਲ, 1719. 16ਮੂ, 294. 17ਧਰਚਰਿ ਰੋਜ਼ਰਸ, ਪੇਿ ਇਨ ਫੁਲ: 
ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਿੱ ਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲਿੱ ਬੌਕ, ਟੈਕਸਾਸ: ਸਨਸੈੱਟ ਇੰਸਟੀਧਟਊਟ ਪਰੈੱਸ, 2002), 147. 18ਏਕਲੇਕਟੋਧਸਸ 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਇਲੈਕਸ਼ਨ” “ਚੋਣ” ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ( ੇਖੋ KJV)। ਕੈਲਧ ਨ ਾਦੀ ਿਰਮ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ “ਇਲੈਕਸ਼ਨ” “ਚਣੋ” ਨੰੂ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਧਲਆ (8:29, 30 ਦੀਆ ਂਧਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ ੇਖੋ)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ “ਇਲੈਕਸ਼ਨ” ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ“s” ਿੋਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ “ਸਲੈਕਸ਼ਨ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 19ਲੀਓਨ 
ਮੌਧਰਸ, ਦ ਐਧਪਸਟਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਗਰੈਂਿਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈ ਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
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ਕੰਪਨੀ, 1988), 352. 20ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 356. 
21ਇਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ, “ਧਦਆਲ ਹਾਂ” (ἐλεέω, ਏਲੀਏਓ) ਅਤੇ “ਧਦਆਲ ਹੋ ਾਂਗਾ” (ਤੋਂ οἰκτίρω, ਓਕਤੀਰੋ) 

ਥੋਿਾ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਇਿੱ ਕ ਦੂਸਰ ੇਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। 22ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ ਬੋਲੇ 
ਗਏ ਸਨ (ਕੂਚ 9:13, 16), ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱਚ ਧਲਖੇ ਗਏ ਸਨ (“ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਧਲਖਤਾਂ”) ਤਾਂ ਧਕ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੀਿਹੀਆਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 23ਕੂਚ 9:16 ਧ ਿੱ ਚ, NASB ਦਾ 
ਅਨੁ ਾਦ LXX ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 24ਮੂ, 311. 25ਮੌਧਰਸ, 361. 26ਐਥਂਰੋਪੋਸ “ਆਦਮੀ” ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਮ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋ ੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 27ਧ ਦ ਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਧਕ ਇਹ 
“ਨਾਸ ਦੇ” ਭਾਂਿੇ ਧਕਸਨੇ “ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ” ਸਨ: ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ, ਿਾਂ ਧਕਸ ਨੇ? 
ਿਦਧਕ ਆਇਤ  22 ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਆੁਰਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਂਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਆਇਤ  23 ਦਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ, ਧਕ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਸਮੁੇਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ ਰਗ ਿਾਂ ਨਰਕ 
ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। 28ਧਿਸ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਲਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਧਸਆ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਦਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29ਿਸਾਿਾਹ 10:23 ਦਾ ਸਿਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਧਢਿੱ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ। 30 ਾਇਨ, 522-23. ਕਿੱਪਿਾ ਬਣਾਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਹਿਾ ਟੁਕਿਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਿੱਿ  ੀ ਅਕਸਰ “ਬਕੀਆ” ਸ਼ਬਦ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

31“ਸਾਬਾਓਥ” ਨੰੂ “ਸਬਤ” ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਸਾਬਾਓਥ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਲਸ਼ਕਰ,” 
ਿੋ “ਫੌਿਾਂ” ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਕਕੋਰਿ)। NIV ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ  ਾਕ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਸਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” 
ਹੈ। 32ਮੌਧਰਸ, 374, ਨੰਬਰ. 135. 33ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹੋ ਧਿਹੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦ ੇਹਨ: ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਭਾ  “ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਿੋ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ,” “ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਸ਼ਰਾ ਿੋ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ 
 ਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਿਾਂ “ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਸ਼ਰਾ (ਧਨਅਮ  ) ਿੋ (ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ) ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ”? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਿੋ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ 
(ਮਸੀਹ) ਤਿੱ ਕ ਲੈ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24)। 34 ਾਇਨ, 606. 35ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 
441. 36ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਆਮ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ  ਾਂਗ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ  ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋ ਚਾਹੇ 
ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 37ਸੀ. ਈ. ਬੀ. 
ਕਰੈਨਫੀਲਿ, ਰੋਮਨਜ਼: ਏ ਸ਼ਾਰਟਰ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈ ਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਕੰਪਨੀ, 1985), 215. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਿਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹ ਾਧਲਆਂ ਦੇ ਲਈ,  ੇਖੋ 11:30-32. 38ਮੌਧਰਸ, 345. 
39ਐਮਬਰੋਸ ਬੀਰਸ, ਲੀਓਨਾਰਿ ਲੂਇਸ ਲੈਧ ਨਸਨ,  ੈਬਸਟਰਸ ਅਨਅਫਰੈਿ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਧਨਊਿਾਰਕ: 
ਕੋਧਲਅਰ ਬੁਕਸ, 1967), 206. 40ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆ ਂਦਿੱ ਸੀਆ ਂਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਧਿਸਦਾ ਪਤੀ 
ਆਪਣੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਨੰੂ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਧਖਿਕੀ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਕਾ ਮਾਰ ਧਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਚ ਨੰੂ ਤੋਿ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਧਲਆ। ਅਧਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਨੰੂ 
ਉੱਪਰ ਚੁਿੱ ਧਕਆ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ  ਿੱ ਗ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ ੇਖ ਤੂੰ  ਮੇਰ ੇਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ!” 

41ਕਰੈਗ ਬਰਾਇਨ ਲਾਰਸਨ ਸੰਪਾ., ਇਲਿੱ ਸਟਰੇਸੰ਼ਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪਰੀਧਚੰਗ ਐੰਿ ਟੀਧਚੰਗ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਬੇਕਰ ਬੁਕਸ, 1993), 234 ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ। 


