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ਅਧਿਆਇ 10 

ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਨ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਵਾਅਧਦਆਂ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ 

( ਾਗ 2) 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਦੇ 
ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੰੂ ਅਣਧਿਿੱਠਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਿੱਗ ਸਨ (9:31, 32)। 10:1-13 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਕ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ 
ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹਦੂੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਫਿ ਧਲਆ ਸੀ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ (10:1-4) 
1ਹੇ  ਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 

ਲਈ ਹੈ। 2ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ  ਰਦਾ ਹਾਂ  ਈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੈ 
ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰਮ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਧਦਰੜ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। 
4ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਰਮ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧਚੰਤਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ( ੇਖੋ 9:1-3)। ਉਹ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਹੇ  ਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ, “ਭਰਾਓ” ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ 
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ਦਾ ਅਤੇ “ਓਹਨਾਂ” ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ( ੇਖੋ NIV)। ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧ ਗਿੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੀ 
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਧਚੰਤਾ ਸੀ- ਗਧਹਰੀ ਧਚੰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ “ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ” ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: 
ਧਕ ਉਹ ਧਿਸੂ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਗਰਧਹਣਿੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।ਧਫਧਲਿੱ ਪਸ ਧ ਿੱਚ “ਮੇਰੇ ਧਦਲ ਦੀ 
ਗਧਹਰਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ!” ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ  ਿੱ ਸਣ  ਾਲੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦ ੇਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਹੀ ਧਚੰਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱ ਗੇ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ] ਸਾਖੀ ਵੀ  ਰਦਾ 
ਹਾਂ  ਈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। “ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ 
ਹਾਂ” μαρτυρέω (ਮਾਰਚਧਰਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਤਿੱ ਖ ਧਗਆਨ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ” 
“ਗ ਾਹੀ ਦਣੇਾ।”1 ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਧ ਸ਼ ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਗ ਾਹੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿੀ ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਤਿੱ ਖ ਧਗਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ 
ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ, “ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਾਂ ਧਿਹਿਾ ਧਕਧਲਧਕਿਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੰਧਮਆ ਪਰ 
ਇਸੇ ਸ਼ਧਹਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਲਆ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਧਪਉ ਦਾਧਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਚਿੱਿ 
ਨਾਲ ਧਸਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਹਾ ਹੀ ਅਣਖੀ ਸਾਂ ਧਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਧਦਨ ਹੋ” 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 22:3; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 1:13, 14; ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆ ਂ
3:6)। 

“ਅਣਖੀ” ਿੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ζῆλος (ਜ਼ੀਲੋਸ) ਦਾ ਬਦਲ ਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ਬਦ 
(ζέω, ਜ਼ੀਓ)2 ਤੋਂ ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ ਿੋ ਸ਼ਬਦ “ਉਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਹਣੋ ਦੇ ਲਈ” ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਿੇ ਕੋਲੋਂ  ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਗਰਮ ਰਹੀਏ।” ਧਿਸ ੂਨੇ ਲਾਉਧਦਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਧਸਿਾ ਨੰੂ 
ਧਕਹਾ, “ਸ ੋਤੂੰ  ਸੀਲਗਰਮ ਿੋ ਹੈਂ, ਨਾ ਤਿੱਤਾ [ζεστός, ਜ਼ੀਟੋਸ ] ਨਾ ਠੰਿਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਨੰੂੈ 
ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁਿੱ ਟਾਂਗਾ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:16)। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਹੈਕਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਧਢਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਣਖ ਉਸ 
ਨੰੂ “ਖਾ ਗਈ ਸੀ” (ਿੂਹੰਨਾ 2:17)।  

ਅਣਖ ਨੰੂ ਧਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਨਿੰਧਤਰਤ ਅਤੇ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ 
ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਿਾਨ ਦਾ ਧਗਆਨ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਹੋਣਾ  ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 19:2; 
NLT)। ਆਇਤ 10:2 ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਸਮਝ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ 
ἐπίγνωσι (ਏਪੀਗਨੋਧਸਸ)—“ਸਮਝ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (γνῶσις, ਗਨੋਧਸਸ) ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਕ 
ἐπί (ਏਪੀ) ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। “ਏਪੀਗਨੋਧਸਸ ” ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਧਗਆਨ 
‘ਸੂਧਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’”3 ਿਹੂਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਗਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ “ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਣਖ” (NEB), “ਗਲਤ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਅਣਖ” (JB), “ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਣਖ” (LB) ਸੀ। 

ਆਇਤ 3. ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ, ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਗਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ 
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ਸੀ। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ  ਿੱ ਿੇ  ਿੱ ਿੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾ ੇਂ ਉਹ 
ਅਧਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਧਗਆਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਿਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਸਨ। 
ਆਇਤ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰਮ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਹੋ ਕੇ। ਇਿੱਥੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਿਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਧਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰਮੀ ਧਗਣਨ ਦੇ 
ਉਸ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਿਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਸੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਮ [ਿਰਮੀ ਧਗਣੇ ਿਾਣ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ], ਨੂੂੰ  
ਧਦਰੜ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਸੂਲ ਦੁਬਾਰਾ 
ਆਪਣੇ ਧਨਿੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:9 ਧ ਿੱ ਚ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ  ਸਤੂਆਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਧਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਛਿੱਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ “ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ, ਧਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 
ਉਹ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧਨਕਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ੇਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਹੈ ਿੋ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹ)ੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਉਹ ਧਕਹਿੀ ਗਿੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ 
ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਸ ਰਗ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਢੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ 
ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ। ਬਹੁਧਤਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ “ਭਿਨ” ਹੈ “ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀI”4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 
ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ! 

ਆਇਤ 4. ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਿਰਮੀ ਧਗਣੇ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਧਨਰਭਰ 
ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਗਿੱਲ ਅਸੰਭ  ਹੈ। ਆਇਤ 
4 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਰਮ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ 
ਅੂੰ ਤ ਹੈ। “ਅੰਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ τέλος (ਟੀਲੋਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਸ 
ਦੇ ਕਈ ਸੰਭ  ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਅੰਤ [ਸਮਾਪਤੀ] ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਧਿ ੇਂ 
NASB ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੁ ਾਦਾਂ (KJV; NKJV; ASV; RSV; NRSV; TEV; NIV; ESV; 
REB) ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਉਦੇਸ਼”  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਕੁ 
ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਿਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (CJB; McCord)। 

ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ੇਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ, ਦੋ ੇਂ 
ਧਮਲਦੀਆਂ-ਿੁਲਦੀਆਂ ਹਨ।5 ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ “ਉਦੇਸ਼” ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24 ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹ ੈ ਧਕ “ਸ ੋ ਸ਼ਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕੁਰ ਸਾਿੇ ਲਈ 
ਧਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਈਏ।” ਉਸ ਨੇ ਧਫਰ ਿੋਧਿਆ, 
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“ਪਰ ਹੁਣ ਧਨਹਚਾ ਿੋ ਆਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਧਨਗਾਹਬਾਨ [ਉਹ, ਸ਼ਰਾ ਹੈ] ਦੇ ਮਤਧਹਤ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ” (ਗਲਾਤੀਆ ਂ3:25)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇ ਰਤਮਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਤੀਿਾ ਸ਼ਰਾ ਦਾ “ਅੰਤ” ਸੀ ( ੇਖੋ 7:1-6)। ਦੋ ੇਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 
ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਘੋਧਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ (ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਦਾ ੇ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ) ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਛਿੱਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਸੂ  ਿੱ ਲ ਮੁਿਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 4 ਨੰੂ ਛਿੱ ਿੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਧਸਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਇਿੱਕ ਧਬਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ 
“ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ,” ਮੂਲ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱਚ 
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਸੀ। ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਦੀ ਆਇਤ 4 ਧ ਿੱ ਚ “ਸ਼ਰਾ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ 
ਧਨਸ਼ਚਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਟੀਲੋਸ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਅੰਤ” ਿਾਂ “ਸਮਾਪਤੀ” ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਹਣ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਇਤ ਦਾ ਧ ਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: “ਧਕਉਂਧਕ ਮਸੀਹ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ [ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਮੰਨਣਾ] ਿਾਰਧਮਕਤਾ [ਿੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ] 
ਹਰੇਕ ਨੰੂ [ਧਿਸੂ ਉੱਤੇ] ਿੋ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਵਿੋਂ ਧਨਹਚਾ (10:5–13) 
5ਮੂਸਾ ਧਲਖਦਾ ਹੈ  ਈ ਧਿਹੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਸ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਦਾ ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੈ 

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿੀਵੇਗਾ। 6ਪਰ ਉਹ ਿਰਮ ਿੋ ਧਨਹਚਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇਉਂ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਆਪਣ ੇ
ਧਚਿੱ ਤ ਧਵਿੱ ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿੋ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਹੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ 
ਲਈ? 7ਿਾ ਅਥਾਹ ਕੁੂੰ ਿ ਧਵਿੱ ਚ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਉਠਾ 
ਧਲਆਉਣ ਲਈ? 8ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਧਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 
ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਸ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧਿਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9ਧਕਉਂਧਕ 
ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰ ੁ ਧਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਨ ਲਵੇਂ 
ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਂਗਾ। 10ਿਰਮ 
ਲਈ ਤਾਂ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਧਨਹਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। 
11ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਉਂ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਿੋ ਕੋਈ ਓਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਲਿੱ ਧਿਆਵਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀ ਧਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧ ੂੰ ਨ  ੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਹੀ 
ਪਰ ੁ ਸ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸ ਨਾਂ ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱ ਿਾ 
ਦਾਤਾਰ ਹੈ। 13ਧਕਉਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਧਿਹੜਾ ਪਰ ੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 5. ਅਗਾਂਹ  ਿਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, ਮੂਸਾ 
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ਧਲਖਦਾ ਹੈ  ਈ ਧਿਹੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਸ ਿਰਮ ਨੂੂੰ  ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਦਾ ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 
ਨਾਲ ਿੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਲੇ ੀਆਂ 18:5 ਸੀ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਪਰਭੂ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਸ ੋਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧਬਿਾਂ ਅਤੇ ਮੇਧਰਆਂ ਧਨਆ ਾਂ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ। 
ਸੋ ਕੋਈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਲੇ ੀਆਂ 18:5 ਧ ਿੱ ਚ “ਿੀਉਂਦਾ 
ਰਹੇਗਾ” ਅਤੇ ਰਮੋੀਆਂ 10:5 ਧ ਿੱ ਚ “ਿੀ ੇਗਾ,” ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਿੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।” JB 
ਆਖਦੀ ਹੈ “ਧਿਹਿੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਬਿਾਂ ਅਤੇ 
ਧਨਆ ਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗਾ। ਿੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗੇਾ, ਸਣੁਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਧਫਰ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਧਸਿੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ 
ਸੀ। ਿੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਫਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
(ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 27:26; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:12, 13  ੇਖੋ)। CEV ਰੋਮੀਆਂ 10:5 ਧ ਿੱ ਚ ਮੂਸਾ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ 
ਸਭ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ, ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਹੁਕਮ ਧਦੰਦੀ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਪਰ ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਸਭਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ  ਲੇੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ 
ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭ  ਸੀ। 

ਆਇਤਾਂ 6–8. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 
’ਤੇ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭ  ਸੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੈ—ਉਹ 
ਸੁਨੇਹਾ, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹੇ ਭਾ   ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕ 
ਿਾਣੂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 

ਆਇਤ 6 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਰਮ [ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ] ਿੋ ਧਨਹਚਾ ਤੋਂ ਹੈ [ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ] ਇਉਂ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਅਿੇ ਹੁਣੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾ/ਕੰਮ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਹਧਟਆ ਸੀ (10:5)। 
ਹੁਣ ਉਹ ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਨੰੂ ਧਕਰਪਾ/ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇ ਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ  ਿੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। “ਧਨਹਚਾ ਉੱਤੇ ਅਿਾਰਤ ਿਾਰਧਮਕਤਾ” ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ: 

ਆਪਣੇ ਧਚਿੱ ਤ ਧਵਿੱ ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿੋ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਹੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੂੰ  
ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ? ਿਾ ਅਥਾਹ ਕੁੂੰ ਿ ਧਵਿੱ ਚ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੂੰ  
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਉਠਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ? ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ 
ਮੂੂੰ ਹ ਧਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਧਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਸ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧਿਹ ਦਾ 
ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੌਲੁਸ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30 ਧਦਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਿੋ ਇਸਾਰਾਏਲੀਆਂ 
ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹਨ: 
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ਏਹ ਹੁਕਮ ਧਿਹਿਾ ਮੈਂ ਅਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਭਲਾ, ਅਕਾਸ਼ 
ਉੱਤੇ ਸਾਿ ੇਲਈ ਕੌਣ ਚਿਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਧਲਆ ੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾ ੇ ਤਾਂ ਿੋ ਉਸ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਸਾਿੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮੁੰ ਦਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿ ੇਲਈ ਧਲਆ ੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾ  ੇਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰੀਏ? ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇਿੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:11-14; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

“ਸਮੁੰ ਦਰ” ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਲਸੁ ਨੇ “ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ” ἄβυσσος 
(ਅਬੁਸੋਸ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਬਨਾਂ ਤਲੇ ਦੇ।”6 ਿੂਨਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ (“ਿੁੰ ਧਘਆਈਆਂ”) ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਅਕਸਰ ਸਮੁੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜ਼ਬੂਰ 
68:22  ੇਖੋ)। 10:7 ਧ ਿੱ ਚ KJV ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਿੰੁਧਘਆਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੌਣ 
ਉਤਰੇਗਾ?” (NIV  ੇਖੋ)। ਧਕਉਂ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾ  ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੇ ਲੋਕ (NLT) ਤੋਂ ਿਾਂ ਧਫਰ ਕਬਰ (McCord) 
ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਸ ਰਗ” ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਇਸ ਭਾ  ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਧਕੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤਿੱਕ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ” 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਧਕ ਕੋਈ ਧਕੰਨੀ ਿੁੰ ਧਘਆਈ ਤਿੱ ਕ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:11-
14 ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਨਕਲ  ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢ ਸਕੇ: “ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਹਠੇਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ” 
ਅਤੇ “ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਠਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ।” ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:11-14 ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: “ਏਹ 
ਹੁਕਮ ਧਿਹਿਾ ਮੈਂ ਅਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ [1] ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ  
[2] ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ” (ਆਇਤ 11)। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:6-8 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ 
ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ “ਅਧਿਹੇ ਭਾ   ਰਤ 
ਧਰਹਾ ਸੀ, ਧਿਹਿੇ ਅਸੰਭ  ਗਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਹਾਉਤਾਂ  ਿੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ।”7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਨੰੂ ਅਧਿਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਧਿਹਿੇ ਸਿਾਰਨ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਹਨ, ਧਿ ੇਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਿਹਨਾ ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਉਠਾ ਧਲਆਉਣ 
ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤਰਨਾ। ਸਾਨੰੂ ਕੇ ਲ ਐਨਾ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਈਏ (ਮਰਕੁਸ 16:16)। 

10:6-8 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਦਿੂਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਧਹਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ: ਿਾਰਧਮਕਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਧਕਸੇ ਦੀ  ੀ ਹਿੱ ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਧਕਉਂਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ 
’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ।8 ਪੌਲੁਸ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ “ਬਾਣੀ 
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ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ” ਧਕਉਂਧਕ, ਿਦ  ੀ ਉਹ ਧਕਸੇ ਨ ੀਂ ਥਾਂ ’ਤ ੇਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਸ਼ੁਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ 
ਪਧਹਲਾ ਮੌਕਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦੰਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 13:14; 14:1; 17:1; 18:19; ਰੋਮੀਆਂ 1:16 
 ੇਖੋ)। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:6-8 ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੈ; ਪਰ ਿਦ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਦਾ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਅਸੰਭ  ਕੰਮ ਚੁਣੇ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇ
ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ  ਿੋਂ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ  ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
“ਉਤਾਧਰਆ ਧਗਆ ਹੈ” (ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਉਹ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ)। ਅਿੱਗੇ, ਉਹ ਇਹ  ੀ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਧਮਰਤਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਅਤੇ 
7 ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਾਕੀਦ  ਿੋਂ  ੇਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਧਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ 
ਸ ਰਗ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ 
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਠਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਅਥਾਹ ਕੰੁਿ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਧਿ ਾਧਲਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:11-14 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: “ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇਿੇ ਹੈ ਸਗੋਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮਨ ਧ ਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ” (ਆਇਤ 14; ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ . . . ਸਾਫ-ਸਾਫ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ([ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ] 29:29)।” 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਮਝ (ਮਨ) ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਹਾ 
ਕੁਝ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”9 ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਧਲਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਿ ਧਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 
ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ 
ਅਤੇ ਉਪਲਬਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਚਰਚਾ ਅਰੰਭ 
ਕੀਤੀ। “ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਾਂ ਓਸ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧਿਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” (10:8)। “ਧਨਹਚਾ ਦੀ 
ਬਾਣੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਧਿਹਿੀ ਧਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ (10:17) ਅਤੇ ਅਧਿਹਾ 
“ਸੁਨੇਹਾ, ਧਿਸ ਦਾ ਿ ਾਬ ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ”10 
(1:16  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 9. “ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ” ਆਖਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਿਸ ੂ
ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰ ੇਪਿਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 10:14 ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਿ ਾਬ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ: ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰ ੁ ਧਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ 



163 

ਮੂੰ ਨ ਲਵੇਂ11 ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਧਿਵਾਧਲਆ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਂਗਾ। 
10:1 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਸ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਧਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੈ
ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਧਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਤਰਤੀ  ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 30:14 
ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ “ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਧ ਿੱ ਚ” ਪਧਹਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਤੇਰੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ” 
ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਤ 10 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਸਹੀ ਤਰਤੀ  ਉੱਤੇ ਮੁਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:9 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਹੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਤਾਂ 
ਇਕ-ਦੂਿੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਧਹਲਾ ਤਿੱਥ ਇਹ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:4) ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਤਿੱਥ ਇਹ ਧਕ ਧਿਸੂ ਪਰਭੂ ਹੈ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:6)। “ਪਰਭੂ” 
(κύριος, ਕੁਧਰਓਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਿੱਥ ੇਈਸ਼ ਰ ਦ ੇਭਾ  ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ LXX ਨੇ ਕੁਧਰਓਸ ਦੀ 
ਛੇ ਹਿਾਰ ਤੋਂ  ਿੇਰੇ  ਾਰ  ਰਤੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।12 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਧਹਲੇ ਪਰਚਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਧ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਉਸੇ [ਧਿਸ]ੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਿਨ ਖੋਲਹ ਕੇ ਧਿ ਾਧਲਆ ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ  ਿੱ ਸ ਰਹੇ” (ਰਸੂਲਾਂ 2:24; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ)। ਧਫਰ ਿਦ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਧਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ: “ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਿੱ ਕ ਿਾਣੇ ਭਈ ਇਸੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਧਿਹ ਨੰੂ ਤੁਸਾਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾਧਿਹਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਓਸ ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਭੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਭੀ ਕੀਤਾ” (ਰਸੂਲਾਂ 2:36; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ)। 

ਆਇਤ 10. ਇਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਇਤ 
10 ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਧ ਕ ਤਰਤੀਬ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦੀ 
ਹੈ: ਿਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਧਨਹਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ। “ਿਰਮ/ਿਾਰਧਮਕਤਾ” (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ) ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ 
ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਨਹਚਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ, ਦੋਹੇਂ ਇਿੱ ਕੋ 
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ: ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਲਈ। 

ਆਇਤਾਂ 9 ਅਤੇ 10 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਦਲਚਸਪੀ  ਾਲੀਆ ਂ
ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਉਹ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਿੋ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਧਿਹਿਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਸਾਿੇ ਧਹਰਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। ਧਿਸ ੂਨੇ ਆਧਖਆ, “ਉਪਰੰਤ ਿੋ ਕੋਈ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ  ੀ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਧਿਹਿਾ ਸੁਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਹ ੈ
ਉਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ” (ਮਿੱ ਤੀ 10:32)। ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਿੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ 
ਧਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ” 
(1 ਿੂਹੰਨਾ 4:15; 4:2  ੇਖੋ)। ਿਦੋਂ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਿੇ ਨੇ ਧਿਸ ੂ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 
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ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੁਸ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ KJV ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ 
ਹੈ: 

ਅਤੇ ਓਹ [ਖੋਿਾ ਅਤੇ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੁਸ] ਰਾਹ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਾਂਦੇ ਇਿੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਿੱ ਪਿੇ। ਤਾਂ 
ਉਸ ਖੋਿੇ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ  ੇਖ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਧਕਹਿੀ ਚੀਜ਼ 
ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਿੇ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੰੂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਮੈਂ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰਥ ਖਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੁਸ 
ਅਤੇ ਖੋਿਾ ਦੋ ੇਂ ਪਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱਤਾ। (ਰਸੂਲਾਂ 
8:36-38)। 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਧਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰਸੂਲਾਂ 8:37, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਖੋਿੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਕਰਾਰ ਦਰਿ 
ਹੈ, ਮੂਲ ਧਲਖਤ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।13 ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਅਰੰਭਕ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ  ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਧਕ ਲੋਕ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਲੋਕ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਧਕ ੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਧਿਹਿਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,14 ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ 
ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਤ 10 ਧ ਿੱ ਚ  ਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੋ ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। CJB ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹ ੈ 
ਅਤੇ . . . ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ ਗੁਪਤ ਚੇਲੇਪਣ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ 
ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੀ। ਅਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਿੱਥੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ੀ। 

ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ  ੀ ਓਨਾ ਹੀ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਐਨਾ ਮਿਬੂਤ ਹੋ ੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਧਿਆਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ 
ਸਕੀਏ: ਦੂਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੋਹੇਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਧਬਨਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਿਰਪੋਕਪੁਣਾ 
ਹੈ, ਿਦਧਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦ ੇਧਬਨਾ ਇਕਰਾਰ ਢੋਂਗ ਹੈ।15 

“ਕੇ ਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ” ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਸ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਕੇ ਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ” 
ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।” ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦ ਇਕਰਾਰ ਨੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਖਰੇ  ਰਗ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਿਤਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਇਤ 10 ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੇ ਹਨ: “ਮਨੁਿੱ ਖ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਧਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤ ੇ
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ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਸਦਕਾ” ਿਨੂਾਨੀ ਸੰਬੰਿਸੂਚਕ 
ਸ਼ਬਦ (ਆਇਸ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹ,ੈ ਿੋ “ਟੀਚੇ ਦੀ ਧਨਸ਼ਾਨੀ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ 
ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਧ ਿੱ ਚ।”16 ਧ ਸ਼ ਾਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ/ਮੁਕਤੀ “ਧ ਿੱ ਚ” ਪਾਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਇਕਰਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ/ਇਕਰਾਰ “ਧ ਿੱ ਚ” ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ/ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਲਈ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੋਹੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਹ “ਪਰਮਾਧਣਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਲੋਕ ਕੇ ਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਿਾ ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 “ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ,” ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ। ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਿੁਿੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਿੱਕ 
ਦੂਿੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਧਬਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਧਤਆਂ  ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 12:42, 43) ਅਤੇ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਧਬਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਧਤਆਂ  ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 7:21-23; ਲੂਕਾ 6:46)। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ’ਤੇ “ਕੇ ਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ” ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿ ਾਬ ਧਦੰਦੇ ਹਨ, “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹ—ੈਪਰ ਿੇਕਰ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ” 
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਭਾ  ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਫਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾ , ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣਾ 
(2:4; 6:3-6), ਸ਼ਾਮਲ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ? ਰਸੂਲਾਂ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸੇ ਸੰਬੰਿਸੂਚਕ (ਆਇਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਧਿਸ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 10 ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 
ਦੇ ਲਈ [ਆਇਸ] ਧਿਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ  ੇਤਾਂ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ 
ਪਾਓਗੇ” (ਰਸੂਲਾਂ 2:38)। 

ਆਇਤ 11. ਇਸ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਅਗਾਂਹ  ਿਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਢੁਕ ਾਂ ਬੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਸੀ (9:33  ੇਖੋ): ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਲਿੱ ਧਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 28:16  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 12. ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਧ ਸ਼ੇ ’ਤ ੇ
 ਾਧਪਸ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀ ਧਵਿੱ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧ ੂੰ ਨ  ੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
3:22 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਕੋਈ ਧਭੰਨ ਭੇਦ 
ਨਹੀਂ”; ਪਰ ਉਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦਰਸਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ 
ਧਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਧਕਉਂਧਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ] ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਧਹ ਗਏ ਹਨ” (3:23)। 10:12 ਧ ਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਭੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀ ਦੋ ੇਂ ਹੀ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਫ਼. ਐਫ਼. ਬੂਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਰੋਮੀਆਂ (3:22) ਧ ਚਲੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੋਈ ਧਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ’ ਥੋਿੇ 
ਕਠੋਰ ਿਾਪਦੇ ਸਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ 
ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਧਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਧਨੱਿੀ ਿਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਿੱ ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ . . . ; ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੀ ਅਨੰਦ ਦੀ ਗੂੰ ਿ ਸੁਣਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀਆਂ 
ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ 
ਗਏ ਹਨ, ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਾਫੀ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ, ਧਿਹਿੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।17 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਧਲਧਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਹੀ ਪਰ ੁ ਸ ਨਾਂ [ਭਾ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਭਾ ੇਂ ਗੈਰ-
ਿਹੂਦੀ; 3:29, 30  ੇਖੋ] ਦਾ ਪਰ ੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸ ਨਾਂ [ਭਾ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਭਾ ੇਂ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ] 
ਲਈ ਧਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿੱ ਿਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਭਾ ੇਂ ਧਿੰਨੇ  ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ—ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। JB ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਭੂ . . . ਬਹੁਤ ਿਨੀ  
ਹੈ . . . ਧਿੰਨੇ ਮਰਿੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

ਆਇਤ 13. ਧਕਉਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਧਿਹੜਾ ਪਰ ੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ “ਲ ੇਗਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ “ਅਰਿੋਈ” ਕਰਨਾ। ਇਹ 
ਧਕਸੇ “ਿਾਦੂਈ ਮੰਤਰ” ਦਾ ਿਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋਿ ਦੇ ਭਾ  ਅਤੇ ਇਸ 
ਮਾਨਤਾ ਸਦਕਾ ਪਰਭ ੂਨੰੂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਭੂ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਹੋਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”18 ਧਿਮ 
ਮੈਕਗੀਗਨ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਧਕਸੇ ਲੋਿ ੰਦ  ਿੱ ਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਕੁਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।”19 

ਆਇਤ 13 ਧ ਚਲਾ  ਾਕ ਿੋਏਲ 2:32 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ: “ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਿੋ ਕੋਈ 
ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ।” ਿੋਏਲ ਦ ੇਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸੰਬੰਿ 
“ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ  ਿੱ ਿੇ ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਧਦਨ ਦੇ ਆਉਣ” (ਿੋਏਲ 2:31) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ “ਿਹੋ ਾਹ” 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਗਲਸ ਿੇ. ਮ ੂਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ: “ਿੋਏਲ ਨੇ ‘ਿਹੋ ਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ  
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ  ਰਤੇ ਗਏ ‘ਪਰਭੂ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਿਸੂ  ਿੱ ਲ ਹੈ (10:9, 12  ੇਖੋ) 
. . . ਸੋ ਆਇਤ 13 ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਮੰਨਦੇ ਸਨ।”20 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 10:12, 13 ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ 
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ਆਖਧਦਆਂ ਧਕ “ਸਾਨੰੂ ਕੇ ਲ ਐਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ,” ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ “ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ” “ਪਾਪੀਆ ਂ ਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾਣ 
 ਾਲੀ ਪਰਾਰਥਨਾ” ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 12 ਅਤੇ 13 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਇਤ 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਿੱਗ ੇ
ਪਤਰਸ ਰਸੂਲਾਂ 2:21 ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਏਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਧਤਆਂ 
ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ (ਰਸੂਲਾਂ 2:38)। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ, 
ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਧਿਿੱ ਥੇ “[ਪਰਭੂ ਦਾ] ਨਾਮ ਲੈਣ” ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਪਰਚਾਰਕ ਹਨਾਧਨਿਾਹ ਨੇ ਸੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ  
ਧਕਉਂ ਧਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਠ ਅਤ ੇਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਪਾਪ ਿੋ ਸੁਿੱ ਟ” (ਰਸੂਲਾਂ 22:16)। ਅਖੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 11 ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅਧਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਮਸੀਹੀ 
ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹ ੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:2; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:22 
 ੇਖੋ)। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ 10:9-13 ਬਾਰੇ ਧ  ਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਧਸਖਾਈਆਂ ਿਾ 
ਰਹੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਿਾਈਏ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 
ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਨ: ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ। ਸਗੋਂ ਿਹੂਦੀ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਇਿੱ ਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ: ਧਿਸੂ ਉੱਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ। ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਧਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ (10:14–17) 
14ਪਰ ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਓਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਲੈਣ? ਅਤੇ ਧਿਹ 

ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਕਰਨ? ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ 
ਸੁਣਨ? 15ਅਤੇ ਿੇ ਘਿੱ ਲੇ ਨਾ ਿਾਣ ਤਾਂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ? ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
 ਈ ਧਿਹੜੇ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਕਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 
ਹਨ! 

16ਪਰ ਸ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਸਾਿਾਹ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ 
 ਈ ਹੇ ਪਰ ੁ, ਸਾਿ ੇਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਧਕਨ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ? 17ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰ ੇਪਿੱ ਤਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਿਾਣ ਦਾ ਅਿਾਰ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ—ਪਰ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦਾ ਧਕਹਿਾ ਕਰਮ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
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ਰੋਮੀਆਂ 10 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰਖੇਾ ਧਲਖਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: 
ਿੇਕਰ ਇਹ ਿੋਿਨਾ ਧਸਿੱ ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਕੋਈ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਿੋਿਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਧਹਿੱ ਸਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਧਸਿੱ ਿ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਹ ਧਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ ਿਬਰਦਸਤੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ 
ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

10:14-17 ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਿੋਿਨਾ ਦ ੇ
ਮੁਢਲੇ ਅੰਸ਼ ਧਮਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ  ੇਖੀਏ ਧਕ ਇਸ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੋਿੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤਾਂ 14, 15. ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸਾਿੀ ਰਪੂ-ਰੇਖਾ  ਿੋਂ 
ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੰੂ ਉਲਟ ਧਦਆਂਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਮ 
ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਸਕੀਏ। ਹਰੇਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ “ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” 

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਘਿੱ ਲੇ ਿਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 15 
ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਿੇ ਘਿੱ ਲੇ ਨਾ ਿਾਣ ਤਾਂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ? (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਿਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: “ਿੇ 
ਉਹ [ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ] ਘਿੱ ਲੇ ਨਾ ਿਾਣ, ਤਾਂ [ਧਕਸੇ  ੀ ਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ] ਉਹ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?” 
ਇਹ ਇਿੱਕ  ਾਿਬ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ  ਪੁਿੱ ਛ ੇਗਏ ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ 
ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਿਨ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ, “ਉਹ ਧਕ ੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਘਿੱ ਲੇ ਨਾ ਿਾਣ—ਿਦ ਤਿੱਕ ਉਹ ਅਲੌਧਕਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਘਿੱ ਲੇ ਨਾ ਿਾਣ?” 

ਧਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਘਿੱ ਲੇ ਿਾਣ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹ ἀποστέλλω (ਅਪੋਸਟੇਲੋ) 
ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਘਿੱਲਣਾ।”21 ਅਪੋਸਟੇਲੋ “ਅਪੋਸਟਲ” (ἀπόστολος, ਅਪੋਸਟੋਲੋਸ) 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ ਹ,ੈ ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਘਿੱ ਧਲਆ ਹੋਇਆ।” ਪਲੌੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲੋਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ 
ਅਪੋਸਟੇਲੋ ਕੇ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਾਂ “ਇਿੱਕ 
ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧਨਮਹੀ ਅ ਾਜ਼” ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ (1 ਰਾਧਿਆਂ 19:12; KJV); ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੰੂ 
ਧਲਖਤ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਧਲਆ ਹੈ: 

ਅਤੇ ਧਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ 
ਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਮੈਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧ ਿੱ ਚ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਓ। ਅਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਸਖਾਓ ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 



169 

ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ  ੇਖੋ ਮੈਂ ਿੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ  ੇਲੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਨਾਲ ਹਾਂ (ਮਿੱ ਤੀ 28:18-20)। 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ  ੰਿਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਰਭੂ ਦਾ ਸਧਹਿੋਗ 
ਅਤੇ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਦੂਿਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ 
 ਾਧਪਸ ਿਾ ਕੇ ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਸੁਣਨ? (ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਹ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ ੈਧਿਹਿਾ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:21  ਖੋੋ; KJV)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, 

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਧਿਹਿਾ ਿੀਉਂਧਦਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਦਾ ਧਨਆਉਂ 
ਕਰੇਗਾ ਗ ਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦਾ  ਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਭਈ ਤੰੂ ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ।  ੇਲੇ ਕੁ ੇਲੇ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਲਿੱ ਧਗਆ ਰਹੁ। ਪੂਰੀ ਿੀਰਿ 
ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਾਲ ਧਝਿਕ ਧਦਹ, ਤਾਿਨਾ ਅਤੇ ਤਗੀਦ ਕਰ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:1, 2; 
ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪ ੇਗਾ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 10:14 ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁ ਾਦ “ਪਰਚਾਰਕ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਕੇ ਲ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਧਿਹਿਾ ਐਤ ਾਰ ਨੰੂ ਿਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਧਕਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਧਪਟ ’ਤੇ ਖਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
κηρύσσω (ਕੇਰੁਸੋ ) ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਹਰਕਾਰਾ ਹੋਣਾ।”22 “ਹਰਕਾਰੇ” ਦਾ ਮੁਢਲਾ 
ਅਰਥ “ਘਿੱਲਣ” ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਕੋਈ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱ ਲ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਕਾਰਾ 
ਧਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ—ਧਫਰ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਧਕਸੇ ਧਦਹਾਤੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਥੋਿੇ ਧਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲੇ ਿਾਂ 
ਧਕਸੇ ਸ਼ਧਹਰੀ ਬਿਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਭੀਿ ਨੰੂ। ਪਰਭੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ, ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ 
ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਰਕਾਰੇ  ਿੋਂ ਘਿੱ ਧਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਮ ਿਨਤਾ ਧ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਰ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ  ੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰਕਾਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਰਕਾਰੇ ਦੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਇਤ 14 
ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ। NASB ਧ ਿੱ ਚ, ਆਇਤਾਂ 
15 ਅਤੇ 16 ਧ ਿੱ ਚ “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੂਨਾਨੀ ਧ ਿੱ ਚ “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ” 
ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਆਇਤ 15 ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ εὐαγγελίζω (ਈ ੈਂਿੇਲਾਈਜ਼ੋ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਿਦਧਕ ਆਇਤ 16 ਨਾਂ  ਰੂਪ εὐαγγέλιον (ਈ ੈਂਿੇਲੀਓਨ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ (1:16, 
17 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ ੇਖੋ)। KJV ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਧਿਹਿੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਕਹੇ ਸੁੰ ਦਰ ਹਨ! ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਧਨਆ” 
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(10:15, 16; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇੰਿੀਲ ਧਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:1-4 
 ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 17 ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੰੂ “ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ” ਆਖਦੀ ਹੈ।23 ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ  ੀ 
ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ (McCord) ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ 
ਦੀ ਗਿੱਲ  ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (CEV; CJB; NLT)। ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਤਿੱਥ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਆਇਤ 9 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਉਹ ਪਰਭੂ ਹ ੈਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਧਮਰਤਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ “ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਬਚਨ” ਧਲਧਖਆ ਹੈ: “ਉਹ ਬਚਨ, ਧਿਸ ਦਾ ਧ ਸ਼ਾ- ਸਤੂ ਅਤੇ ਧਲਖਾਰੀ [ਦਹੋੇਂ] ਮਸੀਹ ਹੈ।”24 

“ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ” ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਭਾ ੇਂ ਧਕ ੇਂ  ੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ, ਇਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ੇ 
ਿੋ ਮੈਂ ਧਕਸ ੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਾਂ ਧਬਨਾ ਸਾਿ ੇ ਪਰਭ ੁ ਧਿਸ ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ” 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14)। ਉਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਧਲਆ ਭਈ  
ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਧਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਨਾ ਿਾਣਾਂ” 
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:2)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਹੋਰ ਧਕਸੇ 
ਧ ਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ  ਿੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ “ਿਾਣਦਾ” ਸੀ। 

ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਧਿਹਿੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਿਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਹਰੇਕ 
ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਸਰੋਧਤਆਂ ਦੇ ਧਹਰਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪਦੈਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। 
ਿਦ ਤਿੱਕ ਸਾਿੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ “ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਸਾਿਾ 
ਸੰਦੇਸ਼, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤ ੇ
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਿੇ  ੀ ਆਪਣੇ  ਚਨ ਧ ਿੱ ਚ ਧਪਛਾਂਹ ਨੰੂ ਿਾਂਧਦਆਂ, ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ 
ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: ਧਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਕਰਨ? 
(ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਪਰਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸੁਣਨ। ਆਇਤ 17 
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਧਿਸ ੂ
 ਿੱ ਲੋਂ  ਸੁਣਾਇਆ ਧਗਆ ਬੀਿ ਬੀਿਣ  ਾਲੇ ਦਾ ਧਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ 
 ਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਾ ਧਕੰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 13:3-9, 18-23)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਿਦੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਕ ਲੋਕ ਪਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਹਸਤਲੇਖ ਇਿੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਧਹੰਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਿੱ ਿ 



171 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ ੋਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਕਸਰ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇ ਚਨ ਨੰੂ ਪਿਹਣ ਨਾਲ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਿੂਹੰਨਾ 20:30, 31  ੇਖੋ)। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ  ਚਨ ਸੁਣਨਾ ਅਿੱ ਿ  ੀ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਿੀ 
ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰਕ ਦਾ ਪਰਭਾ   ੀ ਿੁਿਦਾ ਹੈ, ਿੋ, ਦਰਅਸਲ, ਪਰਮਾਧਣਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿੋ ਆਧਖਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। 

ਆਇਤਾਂ 14 ਅਤੇ 17 ਧ ਿੱ ਚ “ਸੁਣੀ,” “ਸਣੁਨ” ਅਤੇ “ਸੁਣਨਾ” ਲਈ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀκούω 
(ਅਕੁਓ) ਇਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ—ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਿੀ ਦਾ 
“ਅਕੁਸਧਟਕ” ਸ਼ਬਦ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਰ ਣ।” ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਸੁਣਨਾ” 
ਦਾ ਭਾ  ਕੇ ਲ ਉਸ ਪਰਧਕਧਰਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਬਲੇੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਧ  ੇਕ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬੈਠ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਣੁਨ ਅਤ ੇਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ 
 ਿੱ ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਧਿਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਹਾਲਾਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇ ਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ 
ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ (ਮਰਕੁਸ 4:12)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ  ੇਖੋ: “ਧਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸਣੁੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤ ੇਧਨਹਚਾ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਕਰਨ?” ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਹੋ ੇ, “ਧਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਧਣਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਧਕਿੱ ਕੁਰ 
ਕਰਨ?” (KJV; NIV  ੇਖੋ), ਪਰ “ਧਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਨੰੂ ਿਨੂਾਨੀ ਧਲਖਤ ਦਾ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਨੁ ਾਦ ਮੰਧਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਿੱਥ ਹੋ ੇ 
ਧਕ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਦੇ  ਚਨ” ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਿ ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਚਾਰ ਿਾਤਰਾ ’ਤੇ ਘਿੱ ਧਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, 
“ਿੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਿੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੰੂ 
ਰਿੱ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਲੂਕਾ 10:16)। ਮੈਕਗੀਗਨ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, 

ਮਸੀਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱ ਲੇ ਿਾਣਾ ਧਕੰਨੇ 
ਸਨਮਾਨ ਦੀ (ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲੋਂ  ਿੇਰੇ! ਸ਼ਰਿਾ ਪੂਰਣ ਪਰਤਾਪ ਦੀ) ਗਿੱਲ ਹੈ! ਸਿੱ ਚੇ 
ਪਰਚਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਅਿੱਗੇ ਅਰਿੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।25 

4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿ ਾਬ ਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਆਇਤ 14 ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: 
ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਓਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਲੈਣ? (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 17 ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਧਕ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸਣੁਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਧਹਰਧਦਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਨੰੂ ਸੁਣੀਏ—ਕੇ ਲ ਧਦਮਾਗੀ ਧਗਆਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ—ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੋ ੇਗਾ। 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਰੋਮੀਆ ਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ ੇ’ਤ ੇਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਮੈਂ ਉਹੋ [ਮਸੀਹ] ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਮਰੋਗੇ” (ਿੂਹੰਨਾ 
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8:24)। 
10:14 ਦੀ ਧਨਹਚਾ ਮੁਰਦਾ, ਬੇਿਾਨ ਧਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿਾਕੂਬ 2:17, 26); ਇਹ ਇਿੱ ਕ 

ਧਿਉਂਦੀ, ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ, ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਨਹਚਾ ਹੈ (10:16 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖ)ੋ। “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ (1:5; 16:26)? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੋਬਾ (2:4), ਇਕਰਾਰ 
(10:9, 10), ਬਪਧਤਸਮਾ (6:3-6), ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਾਇ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਉਣ ਬਾਰ ੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (8:4)। 

5. ਇਸ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਇਤਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਠੀਕ 
ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ  ਾਕ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ: “ਧਕਉਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਧਿਹਿਾ ਪਰਭੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲ ੇਗਾ ਉਹ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ” (10:13; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ 
ਧਕ ਇਸ  ਾਕ, “ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ” ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (10:13 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖੋ)। ਸਾਿ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇ ਲ ਕੁਝ ਤਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧਹਰਦੇ ਤੋਂ ਧਨਕਲਣ  ਾਲਾ ਇਕ ਪਰਤੀਉੱਤਰ ਹੈ (10:9, 
10)—ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ  ਿੱ ਲ 
ਮੁਿ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਅ ਲੋਕਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ: 

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱਲੋਂ  ਘਿੱ ਲੇ ਿਾਣਾ 
2. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
3. ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ  
4. ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
5. ਪਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਧਕ ਪੰਿ ਾਂ ਧਹਿੱਸਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਧਬਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਚੌਥਾ ਤੀਿੇ ਦੇ ਧਬਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ—ਪਧਹਲੇ ਤਿੱਕ। ਇਿੱਥੇ 
ਧਮਲਣ  ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਘਿੱ ਲੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੋਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਹੀ 
ਿੋਿਨਾ ਧਿਹਿੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੀ (10:12)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਆਇਤ 15ਬ. ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਸਾਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਸੁੰ ਦਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਸਾਿੇ ਧਚਹਰੇ ਬਹੁਤੇ ਧਦਲ-ਧਖਿੱਚ ੇਂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਸਾਿੇ ਸਰੀਰ ਬੇਢਿੱ ਬੇ ਹਨ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੇ ਚਰਨ ਸੁੰ ਦਰ ਹਨ: 
ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਈ ਧਿਹੜੇ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਕਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਨ! ਪੌਲੁਸ ਿਸਾਿਾਹ 52:7 ਤੋਂ ਬੋਲ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਧਿਹਿਾ ਉਸ 
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 ੇਲੇ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਬਾਬੇਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਏ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, 

ਧਿਹਿਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,  

ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਧਕੰਨੇ ਫਿੱ ਬਦੇ ਹਨ!  
ਧਿਹਿਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਧਲਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਧਲਆਉਂਦਾ,  
ਧਿਹਿਾ ਮੁਕਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,  

ਉਹ ਸੀਿੋਨ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਧਲਆ ਧਿਹਿੇ ਗੁਆਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੱ ਕ ਇਹ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 16. ਹਾਲਾਂਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਣੁਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ, ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਿਸ ੂਦੀ ਅਿੀਨਤਾ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 16 ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਧਨਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ 
“ਸਭਨਾਂ” ਿਹੂਦੀਆਂ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (NIV  ੇਖੋ)। “ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ੁ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਮੰਧਨਆ” ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧਬਆਨ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋਿੀ ਫੀਸਦੀ (“ਬਕੀਆ”; 9:27) ਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

“ਮੰਧਨਆ” ὑπακούω (ਹੁਪਾਕੁਓ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ, ਿੋ ἀκούω (ਅਕੁਓ, “ਸਣੁਨਾ”) 
ਅਤੇ ὑπό (ਹੁਪ,ੋ “ਹੇਠਾਂ”) ਦਾ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।26 ਹੁਪਾਕੁਓ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਅਿੀਨਗੀ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ। CJB ਆਇਤ 
16 ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹ:ੈ “ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ  ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”  ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁ ਾਦ 
ਆਇਤ 16 ਧ ਚਲੇ ਹੁਪਾਕੁਓ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ  ਿੋਂ “ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਦੇ  ਿੱ ਖਰੇ- ਿੱ ਖਰੇ ਰੂਪ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (KJV; NKJV; NRSV; McCord)।27 

ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ NASB ਨੇ ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ hupakouō ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
“ਆਧਗਆਕਾਰੀ” ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ NASB  ਿੱ ਖਰੇ- ਿੱ ਖਰੇ 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਆਧਗਆਕਾਰ” ਅਤੇ “ਆਧਗਆਕਾਰੀ”  ਿੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ (1:5; 
6:17; 16:26), ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਣੁਨਾ” 
ਅਤੇ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨਾ” ਦੇ ਨਾਲ “ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ” ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾ  ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ੇ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਧਕ KJV 
ਆਇਤ 16 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ “ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”28 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: 
ਧਕਉਂ ਿੋ ਿਸਾਿਾਹ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਹੇ ਪਰ ੁ, ਸਾਿੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਧਕਨ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ 
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 ਾਕ ਿਸਾਿਾਹ 53 ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਇ ਧਿਹਿਾ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 
ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਸੇ ਕ  ਿੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਇਕ ਿੇਤੂ ਨਾਇਕ 
 ਿੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਧਕ ਿਸਾਿਾਹ 53 
ਮਸੀਹ ਬਾਰ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਨਬੂ ਤ ਹ ੈ(ਰਸੂਲਾਂ 8:32-34  ੇਖੋ)। ਇਸੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ (ਧਿਸੂ) ਦੇ ਆਉਣ ’ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ (ਿੂਹੰਨਾ 12:37-41  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ “ਮੰਧਨਆ” ਅਤ ੇ“ਪਰਤੀਤ” ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਥਾਂ  ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ 
(ਿੂਹੰਨਾ 3:36; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:18, 19  ੇਖੋ)। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਅਸੀਂ KJV ਨੰੂ  ੇਖਾਂਗੇ: “ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਕਉਂਧਕ [ਿਸਾਿਾਹ] ਆਖਦਾ ਹੈ, 
ਪਰਭੂ, ਸਾਿੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਧਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ?” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਿੱਥ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਿਾਣ 
ਬਾਰੇ ਆਧਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਧਿਉਂਦਾ, 
ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ। ਲਾਰੀ ਿੀਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਧਖਆ: “ਰੋਮੀਆਂ 10 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਾਰਧਮਕਤਾ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਆਧਗਆਕਾਰੀ’ ਦੀ ਲੋਿ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ-ਧਨਰਭਰਤਾ (ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਕੰਮ) ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰਤਾ 
(ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ) ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।”29 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 10:13-15 ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਧਦਿੱਤਾ: 
ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ [ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ], ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਸੀ, ਸ ੋਇਸ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਧਕਸ ਨੇ ਧ ਗਾਧਿਆ? ਿਹੂਦੀ 
ਉਸ  ੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ। ਿਰਤੀ ਉਤਲੀ ਆਪਣੀ ਸ ੇਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਿਸ ੂਨੇ ਿਸਾਿਾਹ 6:10 ਬੋਧਲਆ: “ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਇਸ ਪਰਿਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਓਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸਣੁਦੇ ਹਨ . . . ਮਤੇ ਓਹ 
. . . ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਿ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਏਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ 
ਕਰਾਂ।” (ਮਿੱ ਤੀ 13:15)। ਕੁਝ ਿਹੂਦੀ ਉਸ ਧਨੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿੋ ਆਪਣ ੇਕੰਨਾਂ 
ਉੱਤ ੇਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਰਿੱ ਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ  
ਦੇ ਿਹੂਦੀ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿੋ ਐਨਾ ਰੁਿੱ ਝ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ । ਕਾਰਣ ਭਾ ੇਂ ਕੁਝ  ੀ ਹੋ ,ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
 ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਠੁਕਰਾਉਣਾ (10:18–21) 
18ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,  ਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਧਣਆ? ਬੇਸ਼ਕ! 

ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਗਆ,  
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤੀਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ।  

19ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਪਧਹਲਾਂ ਮੂਸਾ  
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ਆਖਦਾ ਹੈ,— 
ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,  
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,  
ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਤੋਂ  
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗੁਿੱ ਸਾ ਚੜਹਾਵਾਂਗਾ।  

20ਫੇਰ ਿਸਾਿਾਹ ਵਿੱ ਿੀ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ,— 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾ  ਾਧਲਆ,  
ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਲਿੱ   ਧਪਆ,  
ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾ ਪੁਿੱ ਧਛਆ,  
ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।  
21ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਵਖੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਤੇ ਹੁਿੱ ਿਤੀ  

ਪਰਿਾ ਵਿੱ ਲ ਧਦਨ  ਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। 

ਆਇਤ 18. ਪਲੌੁਸ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 
ਅਧਿਹੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਲਖੇ ਧਿਹਿੇ ਲੋਕਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਧਹਲਾ ਇਹ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਧਮਧਲਆ: ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,  ਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਧਣਆ? 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ, ਬਸ਼ੇਕ!, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਬੋਧਲਆ: ਓਹਨਾਂ 
ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਗਆ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤੀਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। 
ਇਹ  ਾਕ ਜ਼ਬੂਰ 19:4 ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸੂਰਿ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਧਰਆਂ ਦੀ ਧ ਸ਼  ਪਿੱ ਿਰੀ 
ਗ ਾਹੀ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 19 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕੀਤੀ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪਰਚਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਖੁਲਹੇ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਧਿਸ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਤਾਧਰਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 

“ਸਾਰੀ ਿਰਤੀ ਧ ਿੱ ਚ” ਅਤੇ “ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤੀਕੁਰ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮੀਆਂ ਧਲਖੇ ਿਾਣ  ੇਲੇ ਤਿੱ ਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹਰਕੇ ਸੰਭ  ਥਾਂ ’ਤ ੇ
ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਧਹਸਪਾਧਨਿਾ (ਸਪੇਨ) ਿਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਇਿੱਛਾ ਿਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (15:28), ਅਧਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਧਿਿੱ ਥੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ  ੇਲੇ ਤਿੱ ਕ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਨਾਮ “ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ” ਸੀ (15:20)। 10:18 ਧ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਇਹ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਣੁਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 
ਉਸ  ੇਲੇ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਭੂ-ਮਿੱ ਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ  ਿੱ ਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 
ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਆਪ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 19. ਪੌਲੁਸ ਧਿਸ ਦੂਿੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਧਕ 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਿਹੂਦੀ ਸਣੁ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧਕ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਧਰਹਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਰਕ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਧਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ: 
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ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ 
ਿ ਾਬ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਿੋ 
ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ: ਪਧਹਲਾਂ 
ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, -ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੌਮ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗੁਿੱ ਸਾ ਚੜਹਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ  ਾਕ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 32:21 ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਾ  ਿੱ ਲੋਂ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਅਤ ੇਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨਬੂ ਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਧ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ  ਾਕ ਧ ਿੱ ਚ “ਿੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹ”ੈ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਉਹੀ ਤਿੱਥ ਧਦਧਖਆ 
ਿੋ ਹੋਸ਼ੇਆ 1:10 ਧ ਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਰਮੋੀਆਂ 10:19 ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਿੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਆਧਖਆ 
ਧਗਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 9:26 ਧ ਿੱ ਚ “ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਨਹੀਂ” ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ—ਅਰਥਾਤ 
ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ। ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ “ਨਦਾਨ” ਸਨ (2:19, 20 ਦੀ 
ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖੋ)। 

ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਧ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਗਰੈ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ (11:11, 13, 
14)। ਇਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇ ਲ ਇਹ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ 
ਲਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ 
ਦਿੱ ਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। “ਨਦਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਧਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਿੇਕਰ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਨਦਾਨ” ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਫਰ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ  ੀ—ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਧਮਲੀ ਹੈ—
ਇਸ ਨੰੂ  ੀ—ਧਿਨਹ ਾਂ ਸਮਝ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਇਤ 20. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬੋਧਲਆ: ਫੇਰ ਿਸਾਿਾਹ  ਿੱਿੀ ਧਦਲੇਰੀ 
ਨਾਲ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ [ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ], -ਧਿਨਹ ਾਂ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਭਾਧਲਆ, ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਲਿੱ ਭ 
ਧਪਆ, ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ  ਾਕ ਿਸਾਿਾਹ 
65:1 ਤੋਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਧ ਦਰੋਹੀ ਇਸਰਾਏਲ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ 
ਸਨ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਸਿਾਂਤ  ਧੇਖਆ ਧਿਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ 9:30 ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਖਾਈ ਗਈ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ, 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ “ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ ਧਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਧਲਆ,” ਇਹ 
ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹ ਲੈਣ ਧਦਿੱਤਾ। 

ਆਇਤ 21. ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਧਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਕੀ ਸੀ? 
ਿੇਕਰ ਸਿਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਢੀਠ ਅਤੇ 
ਧ ਦਰੋਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਿਸਾਿਾਹ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹੋਰ  ਾਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦੇ ਧਵਖੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਤੇ ਹੁਿੱ ਿਤੀ ਪਰਿਾ ਵਿੱ ਲ ਧਦਨ  ਰ ਆਪਣ ੇ
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ਹਿੱਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਿਸਾਿਾਹ 65:2 ਤੋਂ ਹੈ (ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਧਹਲਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆਇਤ 
ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਆਇਤ)। ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤ ੇ
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਨੰੂ ਤੋਿਦੇ ਰਹੇ। ਧਿ ੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉ ੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਬਣ ੇਰਹੇ। NASB ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਹੁਿੱ ਿਤੀ” 
ਆਖਦੀ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਢੀਠ।” NLT ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਧਹਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।” 

ਕੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਸੀ? ਿਸਾਿਾਹ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ  ਾਕ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ: “ਮੈਂ ਧਦਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ 
ਿੀਰਿ ਾਨ, ਪਰੇਮੀ ਧਪਤਾ  ਾਂਗ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਧ ਦਰੋਹੀ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਮੁਿ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਪਸਾਰੀ ਖਿਹਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਂਦੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਭਰੀ ਗਲ ਕਿੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਤਾ 
ਵਿੱ ਿਾ ਸਿੱ ਦਾ (ਅਧਿਆਇ 10) 

ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਿੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਧਖਆਲ ਆਏ ਹੋਣ, “ਮਸੀਹ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋਿਾ ਔਖਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ 
ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਧਫਕਰ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨਰਬਲ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ।” ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ 
ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਧਫਕਰ ਹੈ—ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ “ਪਾਪੀਆਂ 
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਗਤ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ” (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:15; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿੋ ਅਦਭੁਤ ਪਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱ ਤੀ 11:28-30 ਧ ਚਲੇ 
ਉਸ ਦੇ “ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸਿੱ ਦੇ” ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਹੇ ਸਾਰੇ ਥਿੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ 
ਧਦਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲ ੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਧਸਿੱ ਖੋ ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ 
ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਧਣਆਂ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ 
ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। 

ਸਿੱ ਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਉਤੇਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਚਲੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋਿੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਿੱ ਦਾ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੰਦ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ “ਆਓ।” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆ ੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਿੋ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ 
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ਿਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
ਧਫਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ।” ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਧਿਸੂ ਨੇ 

ਆਧਖਆ, “ਅਰ ਿੇ ਮੈਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ  ਿੱ ਲ ਧਖਿੱਚਾਂਗਾ” 
(ਿੂਹੰਨਾ 12:32)। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਿੱ ਲ ਧਖਿੱਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਖਿੱਚ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚ ਧਰਹਾ ਹੈ? ਸਿੱ ਦਾ ਿਾਰੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹ:ੈ “ਸਾਰੇ ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਇਓ 
ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਹੋਇਓ।” ਧਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ ਛਿੱ ਧਿਆ ਨਹੀਂ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਿਸੂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਦਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ “ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਹੋਇਆਂ” ਨੰੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ—ਿੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁਖ, ਧਚੰਤਾ ਅਤੇ 
ਧਫਕਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਹ ੇਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ 
ਧਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੇਲ ਆਓ।” 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਕੀ  ਾਇਦਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ? “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਧਦਆਂਗਾ।” 
ਅਧਿਹੇ ਭਾਰ ਹੇਠ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਬੇ ਹਏੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਧਿਸ ੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਧਦਆਂਗਾ।” ਧਿਸੂ ਉਸ ਭਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੀ ਧਪਿੱਠ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਉੱਤੇ ਚੁਿੱ ਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਧਦਲ ਧਦਆਂ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬਰਫ  ਾਂਗ ਸਫੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਧਫਕਰ ਤੋਂ  ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਧਿਅਸਥੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਿੋਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਖਿਹਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ। ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਇਸ ਸਿੱ ਦ ੇਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ  ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ 
ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ “ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤ ੇਲੈ 
ਲ ੋ।” ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ  
ਹੋਈਏ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਕੁਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ  
ਕਰੋਗੇ” (ਿੂਹੰਨਾ 14:15)। 

ਧਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਲੇਖ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਅਤੇ ਉਹ ਭਾ ੇਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸੀ ਪਰ 
ਧਿਹਿੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁਖ ਭੋਗ ੇਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧਸਿੱ ਖੀ। ਅਤ ੇਉਹ ਧਸਿੱ ਿ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਦੀ ਧਿਹਿੇ ਉਹ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8, 
9; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਇਸ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਰਾਹ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦ ੇ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ ਿਾ ੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ  ਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਟ ਕਰੀਏ। 
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ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਅਤ ੇਮੈਥੋਂ ਧਸਿੱ ਖੋ।” ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਪਰਮੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਦੀਨਤਾ (ਧਕ ਉਹ “ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ” ਹੈ), ਉਸ ਦੀ ਭਧਲਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ 
ਅਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦ ੇਇਖ਼ਧਤਆਰ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਧਿਸ ੂਨੇ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ, “ਅਕਾਸ਼ ਅਤ ੇ
ਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਮੈਨੰੂ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ” (ਮਿੱ ਤੀ 28:18; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਿੇਕਰ ਧਿਸੂ ਕੋਲ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ  ੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਆਉਣ। ਧਿਹਿਾ ਧ ਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ 
ਹਾਂ ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਧਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਧਕ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਉਸ 
ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੂਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤ ੇਕਦੇ ਧਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀਆ ਂਅਸੀਸਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ 
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਨੰੂ ਧਦਰਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਧਿਹਿਾ ਧਨਹਚਾ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲ ੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ ਪਰ ਧਿਹਿਾ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ” (ਮਰਕੁਸ 16:16)। ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਦਾ ਿੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, “ਤੂੰ  ਮਰਨ ਤੋਿੀ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹ ੁਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿੀ ਨ ਦਾ ਮੁਕਟ 
ਧਦਆਂਗਾ” (ਪਰਕਾਸ਼ 2:10)। 

ਕੀ ਇਹ  ਿਮੁਿੱ ਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਿਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸੁਣੋ: “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਧਣਆਂ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ।” ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਧਿਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਅਰਾਮ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਮ ਧਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਧਿਹਾ ਅਰਾਮ ਧਿਹਿਾ ਿਾ ਾਂਿੋਲ 
ਅਧਹਸਾਸਾਂ ਿਾਂ ਧ ਅਰਥ ਕਲਪਨਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਚਨ ਦੀ ਮਿਬੂਤ ਨੀਂਹ 
ਉੱਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਿੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ ੇਹੈ” ਨੰੂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
(ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:7) ਅਤੇ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ “ਧਿਹਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ 
ਸਾਰੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ” (8:28)—ਿੇਕਰ ਕੇ ਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। 

“ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੀ ਧਜ਼ੰਮਾ ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਿੱ ਛੋ; “ਕੀ ਪਰਭੂ ਬਹੁਤ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਧਰਹਾ?” ਅਸੀਂ ਮਕੁਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: “ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ ਹੌਲਾ ਅਤ ੇਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ।” ਧਿਹਿੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਧਿਸ ੂਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ  ਲੇੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਿਾਪਣਗੀਆਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਿ ੇਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹੁਕਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ  ੀ ਜ਼ਲੁਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਾਿੇ ਲਈ “ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ” ਹੈ (ਰਮੋੀਆਂ 12:1; KJV)। 

ਸਭ ਤੋਂ  ਿ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਿੂਲਾ ਹੌਲਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ, ਧਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨ ੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਧਦਆਂ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਦੂਧਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ  ੇਖਾਂਗੇ ਧਕ ਹਰੇਕ ਧਦਨ 
ਪਧਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਿਾ ੇਗਾ। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਿਾਨਾ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ “ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸਿੱ ਦੇ” ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਹਰਦ ੇ
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ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਧਦਓ: 

ਹੇ ਸਾਰੇ ਥਿੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਿੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ 
ਧਦਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲ ੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਧਸਿੱ ਖੋ ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ 
ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਧਣਆਂ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੇਰਾ ਿੂਲਾ 
ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। 

ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਦਾ  ਿੱ ਿੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ . . . ਚੇਤ ੇ
ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਿਦ ਤਿੱਕ ਇਹ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਅਨੰਦ 
ਨਹੀਂ ਮਾਧਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ! 
ਧਗਆਨ ਰਧਹਤ ਿੋਸ਼ (10:2) 

ਅਿੱਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ ਲ ਿਾਰਧਮਕ ਿੋਸ਼ ਹੀ 
ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਰਚਧਲਤ ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਿੇਕਰ ਲੋਕ 
ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਧਹਣਗੇ, ਉਹ ਸ ਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਗੇ।” ਰੋਮੀਆਂ 10:2 ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲਤ 
 ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”30 

ਧਗਆਨ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਿੋਸ਼ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅ ਸਥਾ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਗਆਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 119:105)। 
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਗਆਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਿੋਸ਼ੀਲਾ ਧ ਅਕਤੀ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦ ੇਸਮਾਨ ਹ ੈਧਿਹਿਾ 
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦੌਿਹਦਾ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਧਕ ਧਕਿੱ ਿਰ ਨੰੂ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਧਿਹਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਕਾਰ 
ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹ,ੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਸ਼ ਇੰਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਗਆਨ ਸਟੇਧਰੰਗ ਦਾ। ਇਿੱਕ 
ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੀ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਿਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਇਿੱਕ ਨੇ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਅਸੀਂ ਧਕਿੱ ਥੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਿਰਾਈ ਰ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਫਰ ਬਹੁਤ  ਿੀਆ ਕਿੱਟ ਧਰਹਾ ਹੈ!” 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਬੂ ਿੋਸ਼ ਬਾਰ ੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਬੇਕਾਬੂ ਅਿੱ ਗ ਧਕੰਨੀ 
ਧ ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਧਹਲੀ ਕਲਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪਿਹਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਮੈਂ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ 
ਇਿੱਕ ਮਾਚਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਧਗਆ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਇਿੱਕ ਚਰਾਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 
ਅਿੱਗ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤੀ। ਮੈਨੰੂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਉਸ  ੇਲੇ ਧਕੰਨਾ ਧਚੰਧਤਤ ਹੋ ਧਗਆ ਸਾਂ ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਪਤਾ ਿੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਕਸਾਨ ਅਿੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਸਾਿੇ ਘਰ ਅਤ ੇ
ਹਰ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਾਿ ਕੇ ਸੁਆਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ੇ। 

ਿਹੂਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਧ ਿੱ ਚ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਧਗਆਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਿੋਸ਼ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ  ੀ ਲੋਿ ਹੈ ਧਕ ਿੋਸ਼ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਧਗਆਨ ਹੋਣਾ  ੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। 
ਦੋਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਅ ਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਧਦਰਸ਼ਟੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸ ੀਕਾਰਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ (10:14, 15) 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਿੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹ—ੈਅਧਿਹੀ ਿੋਿਨਾ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ੇ—

ਪਰ ਧਫਰ ਉਹ ਿੋਿਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਿੀਂਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਧਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਥ ਧਪਿੱ ਛੇ ਧਖਿੱਚ 
ਲਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਧਕ ਿੋ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਅਕਸਰ  ੇਧਖਆ ਹ ੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਕਾਰਣ  ਿੋਂ ਮੇਰੀ ਪਧਹਲੀ ਿੋਿਨਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ। ਧਫਰ ਮੈਨੰੂ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੂਾ, ਤੀਿਾ, ਿਾਂ ਧਫਰ ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:14, 15 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ 
ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਇਸ ’ਤ ੇਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰ 
ਸਕਣ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਹ,ੈ ਅਧਿਹੀ ਿੋਿਨਾ, ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਹਰੇਕ ਧ ਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧਗਆ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਧਸਆ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਸਿੱ ਿ ਿੋਿਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਧਲਆਉਣ ਦ ੇ
ਿਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੇ ਗੁਆਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 
ਘਿੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾ ਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ  ੀ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਧਕਆਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਿਰਬੇ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਧਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਧਿਹਿੀਆਂ ਇਹ “ਗਰੰਟੀ” 
ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ  ਿੇਰੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਆ ਧ ਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ 
 ਾਿਾ ਆ ੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ  ਿੀਆ  ੀ ਸਨ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਕਦੇ 
ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ ਧਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਣ ਅਤ ੇਕਰਨ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ ਧ ਸ਼ ਾਸ  ਚਨ ਸਣੁ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਿਦ ਤਿੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਧਸਖਾਈ ਿਾ ੇ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਮੁਕਤੀ  ੀ ਨਹੀਂ ਆ ੇਗੀ। 

ਕਈ  ਰਹੇ ਪਧਹਲਾਂ ਲੋਕ “ਿੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਸਸੁਮਾਚਾਰ ਪਰਚਾਰ” ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹ ੋ
ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਖਾਇਆ  ੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਿੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿ ਗਏ ਧਕ ਉਹ ਕੇ ਲ 
“ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨਸ਼ੈਲੀ” ਦੇ ਿਰੀਏ ਗਰੇਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹ ੈ
ਧਕ ਲੋਕ ਤਦ ਤਿੱਕ ਸਾਿੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਿਦ ਤਿੱਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ-
ਕੇਂਦਧਰਤ ਿੀ ਨ ਧਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ  ੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਨ ਧਿਉਂਦਾ  ੇਖ ਕੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਧਿਆਂ ਨੰੂ ਧਸਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
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ਭਾ ੇਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਅੰਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਣੁਾਈਏ। 

ਪਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ “ਅਗਾਂਹ  ਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ” ਬਹੁਤ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹਨ (ਮਿੱ ਤੀ 28:18-
20; ਮਰਕੁਸ 16:15, 16)। ਰਮੋੀਆਂ 10:14, 15 ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਲਈ  ਿੇਰ ੇ
ਹੌਂਸਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਿੇਲ ਹਾਰਟਮਨ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਕਲੀਧਸਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ 
ਸ ਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਿਾਉਣਾ ਹੈ।”31 ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਚਰਨ (10:15) 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, 10:15 ਧ ਚਲੇ ਪਲੌਸੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਧਹਲਾ, 
ਧਨਿਮ ਇਹ ਹ ੈ ਧਕ ਚਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਆਕਰਸ਼ਣ  ਾਲੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਦੂਿਾ, 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਚਾਰਕਾਂ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਿੇ ਸਨ, 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ  ੀ ਸੁੰ ਦਰ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਹਰਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ: ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਧਿਹਿਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿਾਂਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਹਰਕਾਰਾ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਸੈਂਿਲਾਂ  ਾਲੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ, ਪਾਟੀਆਂ ਅਿੱ ਿੀਆਂ  ਾਲੇ, 
ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋਣੇ—ਪਰ ਉਹ ਪੈਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਰੋਧਤਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਰ “ਸੁੰ ਦਰ” ਸਨ। JB ਿਸਾਿਾਹ ਦ ੇਇਸ  ਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ 
ਹੈ: “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਆਉਣ  ਾਧਲਆਂ ਦ ੇਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਿੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ  ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।” 

ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 

1ਧਥਓਲੋਧਿਕਲ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਦ ਧਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟਸੰਪਾ .ਗੇਰਹਾਰਿ ਧਕਟਲ ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ 
ਿੈਫਰੀ ਿਬਧਲਿੂ .ਬਰੋਮਾਇਲੀ  ) ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ  : ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ .ਈਅਰਿਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 
1967), 4:496 ਧ ਿੱ ਚ ਐਚ. ਸਟਰਾਥਮਨ, “μάρτυς.” 2ਦ ਅਨਾਧਲਧਟਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਧਸਕਨ (ਲੰਿਨ: 
ਸੈਮੁਅਲ ਬੈਗਸਟਰ ਐਿਂ ਸੰਜ਼, 1971), 181. 3ਿਬਧਲਊ. ਈ.  ਾਈਨ, ਮੇਧਰਲ ਐਫ. ਅੰਗਰ ਅਤੇ ਧ ਲੀਅਮ 
 ਾਈਟ, ਿੂਨੀਅਰ,  ਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੋਧਿਟਰੀ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਓਲਿ ਐਿਂ ਧਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ 
 ਰਿਸ) ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਥਮੋਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 348. 4ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰੈਂਕ ਧਸਨਾਤਰਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਧਸਿੱ ਿ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਿੱ ਕ ਗੀਤ ਧ ਚੋਂ ਹਨ) ਪੌਲ ਆਂਕਾ, “ਮਾਈ  ੇ” [1968])। 5ਐਫ. ਐਫ. ਬੂਸ, ਦ ਲੈਟਰ ਔਫ ਪੌਲ ਟੂ 
ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਿਾ ਸੰਸਕਰਨ, ਦ ਧਟੰਿੇਲ ਧਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼  ) ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. 
ਈਅਰਿਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 190. 6 ਾਈਨ, 75. 7ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ, ਦ ਇਧਪਸਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਿਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 383. 8ਇਸ ਦੇ 
ਅਪ ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਲ ਿਾਣਗੇ—ਅਧਿਹੇ ਲੋਕ ਧਿਹਿ ੇ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸ ੇ ਕਾਰਣ  ਿੋਂ ਆਪਧਣਆ ਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 
ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦ ੇਹਨ—ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਪ ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਿਮ ਸੀ। 9ਿੇ. ਏ. ਥੋਮਪਸਨ, 
ਧਿਿੁਟੋਰੋਨੋਮੀ, ਦ ਧਟਨਿੇਲ ਓਲਿ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਿਾਉਨਰਜ਼ ਗੂ , ਇਧਲਨੌਏ: ਇੰਟਰ- ਰਧਸਟੀ ਪਰੈਸ, 
1974), 286. 10ਿੌਨ ਆਰ. ਿਬਧਲਊ. ਸਟਟੌ, ਦ ਮਸੈੇਿ ਆਫ ਰੋਮਨਜ਼: ਗੌਿਜ਼ ਗੁਿ ਧਨਉਜ਼ ਫਾਰ ਦ  ਰਲਿ, 
ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੁਿੇ (ਿਾਉਨਰਜ਼ ਗੂ , ਇਧਲਨੌਏ: ਇੰਟਰ- ਰਧਸਟੀ ਪਰਸੈ, 1994), 283. 

11ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਧ ਿੱ ਚ (ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ) “ਧਦਲੋਂ” ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤ  ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
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ਧਗਆ ਹੈ (ਧਿ ੇਂ ਧਕ 6:17, 18 ਧ ਿੱ ਚ)। 12ਸੀ. ਈ. ਬੀ. ਕਰਾਨਫੀਲਿ, ਰੋਮਨਜ਼: ਏ ਸ਼ੋਰਟਰ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ 
ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਿਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 258. 13NASB ਰਸੂਲਾਂ 8:37 
ਨੰੂ ਬਰੈਕੇਟ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦੀ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਨ ੇਂ ਅਨੁ ਾਦ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ NIV ਅਤੇ NRSV ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਫੁਟਨੋਟ ਧ ਿੱਚ ਪਾਉਂਦ ੇ ਹਨ। 14ਕਈ 
ਟੀਕਾਕਾਰ ਿਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10 ’ਤੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮੇ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਲਖਦੇ 
ਹਨ। 15ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੱਲ, ਸਟਿੀਜ਼ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾਉਂਿੇਸ਼ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਉਸ, 
1957), 122 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ। 16 ਾਲਟਰ ਬਾ ਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਧਸਕਨ ਆਫ ਦ ਧਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ 
ਐਿਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਧਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਿਾ ਸੰਸਕਰਨ, ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਫਰੈਿਧਰਕ ਿਬਧਲਿੂ. 
ਿੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਗੋ: ਿੂਧਨ ਰਧਸਟੀ ਆਫ ਧਸ਼ਕਾਗੋ ਪਰੈਸ, 2000), 290. 17ਬੂਸ, 193. 18ਮਧੋਰਸ, 388. 19ਧਿਮ 
ਮੈਕਗੀਗਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕੰਗ ਇਨਟ ੂਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲਿੱ ਬੋਕ, ਟੈਕਸਸ: ਮੋਂਟੈਕਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ 
ਕੰਪਨੀ, 1982), 311. 20ਿਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਐਨ ਆਈ  ੀ ਐਪਧਲਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼ੋਂਿਰ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 333. 

21 ਾਈਨ, 560. 22ਉਪਰੋਕਤ, 481. 23KJV ਧ ਿੱ ਚ “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ  ਚਨ” ਹੈ। ਅਰੰਭਕ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਦੇ 
ਪਰਮਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ ਧਕ “ਮਸੀਹ ਦੇ  ਚਨ” ਨੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਤ ਿੱਿੋ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। 24ਿੇਮਸ ਿੀ. ਿੀ. ਿੰਨ, 
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