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ਅਧਿਆਇ 11 

ਧਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ 
ਿਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਧਵਸ਼ਵਾਸਿੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਅਧਿਆਇ 10 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖੁਿੱ ਲਹ ਕੇ 
ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਇਤ 1 ਅਤੇ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਹੇ ਭਰਾ ੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ 
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ 
ਭਈ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।” ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ 
“ਿੇ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਭੁ ਧਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲ ੇਂ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿ ਾਧਲਆ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਂਗਾ” (10:9)। ਪਰ 
ਬਹੁਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ  ੀ ਮਨਹ ਾ 
ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਿਸਾਿਾਹ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਿੱਕ  ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਤੇ ਹੁਿੱ ਿਤੀ ਪਰਿਾ” (10:21) ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਆਖ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਤਆਗ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਕ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕੋਈ ਧਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਹਿੇ ਧਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਰਿਾ ਸਨ? ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ 
ਿ ਾਬ ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਧਕਤੇ ਦੂਰ ਤਿੱਕ ਹੈ, ਧਿਨਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਰੋਮੀਆਂ 9—11 ਧ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਿੇ  ੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਧਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਿੇ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 
“ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ” ਅਤੇ “ਹੁਿੱ ਿਤੀ” ਅਿੇ  ੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕੀ ਅਿੱ ਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ 
ਨੰੂ ਧਤਆਗ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਧਕਸੇ ਧਮਿੱ ਤਰ, ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਗੁਆਂਢੀ 
ਬਾਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਾਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹ?ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਪਰਭਾ  ਸਦੀਪਕ ਹਨ। 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਧਦਆ ਨਹੀਂ (11:1-6) 
1ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਛਿੱ ਿ ਧਦਿੱ ਤਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ!  

ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੂੰ ਸ ਅਤੇ ਧਬਨਿਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਹਾਂ। 2ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਧਿਹ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਿੀ।  ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਿੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਏਲੀਿਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਧਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ  ਈ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਅਿੱ ਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਧਕਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਧਰਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 3ਧਕ ਹੇ ਪਰ ੁ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 
ਨਬੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਿਗਵੇਦੀਆਂ ਢਾਹ ਸੁਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕਲਾ ਰਧਹ 
ਧਗਆ ਅਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀ ਿਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4ਪਰ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਕੀ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ 
ਧਮਲੀ? ਏਹ, ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਖ ਛਿੱ ਧਿਆ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਬਆਲ ਦ ੇ
ਅਿੱ ਗੇ ਗੋਿਾ ਨਹੀਂ ਟੇਧਕਆ। 5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ  ੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਬਕੀਆ ਹੈ। 
6ਪਰ ਇਹ ਿੇ ਧਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਫੇਰ ਧਕਰਪਾ 
ਨਾ ਰਹੀ। 

ਆਇਤ 1. ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦੀ ਗੂੰ ਿ LXX ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ਬੂਰ 
94:14 ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਣਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ: ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਛਿੱ ਿ 
ਧਦਿੱ ਤਾ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ “ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ  ਿੱ ਲ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿ ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਆਇਤ 2 ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਧਿਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ ਨਹੀਂ  ਛਿੱਿੀ” (ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਖਆ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਪਰ 
ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਿਿੱਦ” ਅਤੇ “ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੱ ਦਣ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ 
(11:14, 15)। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਗਿੱਲਾਂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਰੋਿੀ ਿਾਪਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ 
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧ ਚਾਰਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਧਕ ੇਂ ਧਲਆਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ 9:6 ਧ ਿੱ ਚ ਰਸਲੂ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਕਥਨ 
 ਿੱ ਲ  ਾਪਸ ਚਿੱਲੀਏ: “ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਹਿੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਨ ਓਹ ਸਿੱ ਭੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ।” 
ਇਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੇ ਛਿੱ ਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਛਿੱ ਲੇ ਦੀ ਤਸ ੀਰ  ਿੋਂ ਸਮਧਝਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ( ਿੱ ਿੇ ਛਿੱ ਲੇ) ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਛੋਟਾ 
ਛਿੱਲਾ)। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਅਗਾਂਹ  ਿਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੀਏ। 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
“ਪਰਿਾ” (11:1), “ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਧਿਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ” (11:2) ਅਤੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” 
(11:7) ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
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ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣ  ਿੋਂ, ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਧਤਆਧਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ:1 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੂੰ ਸ ਅਤੇ ਧਬਨਿਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਧਵਿੱ ਚੋਂ 
ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾਂ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:5  ੇਖੋ)। ਪੌਲੁਸ “ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਚਲੇ 
ਇਸਰਾਏਲ” ਆਰਥਾਤ ਉਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ  ਿੋਂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਇਤਾਂ 2, 3. ਧਕਉਂ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਸੀ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ 
ਧਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਧਿਹ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 
ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਿੀ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪੂਰ -ਧਗਆਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (8:29, 30 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖੋ)। 
ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਅਿੱ ਧਗਓਂ ਹੀ ਿਾਧਣਆ,” ਉਹ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ  
(2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14) ਧ ਸ਼ ਾਸ ਰਾਹੀਂ (1:16) ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਕਰਕੇ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ (5:1)। ਧਿਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। 

ਬਹੁਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ—ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂ ਿੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇ ਲ ਥੋਿੇ ਧਿਹੇ 
ਿਹੂਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ 
ਘਟਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

 ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਿੋ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ ਏਲੀਿਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਧਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦਾ 
ਹ ੈ ਈ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਗ ੇਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਧਕਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਧਰਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਧਕ ਹ ੇਪਰ ,ੁ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਿਗਵੇਦੀਆਂ 
ਢਾਹ ਸੁਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕਲਾ ਰਧਹ ਧਗਆ ਅਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀ ਿਾਨ ਦੇ ਮਗਰ 
ਲਿੱ ਗ ੇਹੋਏ ਹਨ। 

ਏਲੀਿਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਪਛੋਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਏਲੀਿਾਹ ਨਬੀ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬਆਲ 
ਦੇ ਨਬੀਆਂ ’ਤੇ ਿੇਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀ (1 ਰਾਧਿਆਂ 18)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਧਿਿੱਤ 
ਨਾਲ ਸਾਰ ੇਰਾਸ਼ਟਰ ਧ ਿੱ ਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲਧਹਰ ਆ ਿਾ ੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਉਸ ਦੀ 
ਿਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱ ਸਣਾ ਧਪਆ (1 ਰਾਧਿਆਂ 
19:1-8)। ਇਕਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਧਨਰਾਸ਼ ਏਲੀਿਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਨਰਾਸ਼ਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਅਿੱ ਗੇ ਰਿੱ ਖੀ: 
“ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਧਤਆਗ ਧਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਿਗ ੇਦੀਆਂ ਢਾਹ ਸੁਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ 
ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਤਲ ਾਰ ਨਾਲ  ਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕਿੱਲਾ ਬਾਕੀ ਰਧਹ ਧਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਓਹ 
ਮੇਰੀ ਿਾਨ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢਣ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਭਦੇ ਧਫਰਦੇ ਹਨ।” (1 ਰਾਧਿਆਂ 19:10; 19:14  ੇਖੋ)। ਏਲੀਿਾਹ 
ਸੋਚ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ  ਫਾਦਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹਣੁ ਨੇਿੇ ਹੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 4. ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਹਾਣੀ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪੌਲੁਸ 
ਅਿੱ ਗੇ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ [ਏਲੀਿਾਹ] ਨੂੂੰ  ਕੀ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਧਮਲੀ? ਏਹ, ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ
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ਲਈ ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਿੱ ਖ ਛਿੱ ਧਿਆ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਬਆਲ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਗੋਿਾ ਨਹੀਂ ਟੇਧਕਆ 
(1 ਰਾਧਿਆਂ 19:18  ੇਖੋ)। ਪਰਭੂ ਧਦਆਂ  ਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ ਧਸਿੱ ਖੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, 
ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਰਾਏਲ (ਉੱਤਰੀ ਰਾਿ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਧਿਹਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ “ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਚਲਾ ਇਸਰਾਏਲ” ਆਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਕਉਂ 
ਿੋ ਏਲੀਿਾਹ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਸਿੱ ਚੇ ਇਸਰਾਏਲ” ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋਿੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਹਾਲਾਤ 
ਉਹੋ ਧਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। 

ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ, ਭਾ ੇਂ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ 
ਧਗਣਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਧਗਣਤੀ ਸੀ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿੋਿੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ  ੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹ ੋ
ਿਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਧਗਣਤੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਧਕਤੇ  ਿ ਸੀ ਿੋ ਏਲੀਿਾਹ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਬਹੁਤੇ ਿਹੂਦੀ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ  ਿੱ ਲੇਂ  ਠੁਕਰਾਏ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ, ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ 
ਠੁਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਧਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਹੂਦੀ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦ ੇਧਦਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ (ਰਸੂਲਾਂ 2:5, 37, 38, 41, 47)। ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ 
ਧਗਣਤੀ  ਿਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਲਿੱ ਖਾਂ ਤਿੱ ਕ ਅਿੱ ਪਿ ਗਈ ਸੀ (ਰਸਲੂਾਂ 2:47; 4:4; 
5:14; 6:7)। ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਧਖੰਿ ਿਾਣ ਮਗਰੋਂ (ਰਸੂਲਾਂ 8:1, 4), ਇਿੱਿਰ-ਉੱਿਰ 
ਿਹੂਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ (ਰਸੂਲਾਂ 14:1; 17:1-4, 10-12)। ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ 
ਆਪਣੀ ਤੀਿੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ, “ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕੰਨੇਕੁ ਹਜ਼ਾਰ2 ਧਨਹਚਾ ਾਨ ਹਨ” (ਰਸੂਲਾਂ 
21:20)। ਇਹ “ਧਕੰਨੇਕੁ ਹਜ਼ਾਰ” ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿਾ ਪਰਮਾਣ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ 
ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ( ਿੱ ਿਾ ਦਾਇਰਾ) 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਧਿਹਿੇ “ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਾ” (ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ) ਸਨ। 

ਆਇਤਾਂ 5, 6. ਏਲੀਿਾਹ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਅਗਾਂਹ  ਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ੇ
ਤਰਾਂ ਹੁਣ  ੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਬਕੀਆ ਹੈ। “ਬਕੀਆ” ਨੰੂ λεῖμμα (ਲੇਈਮਾ) 
ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਧਿਸ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।” (ਇਹ 
λείπω [ਲੇਈਪੋ, “ਛਿੱਿ ਦੇਣਾ”] ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ।3) ਧਿਰਧਮਿਾਹ 42:2 ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸ ੇਗਏ 
“ਬਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਹੁਧਤਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਥੋਿੇ।” ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਿਸਾਿਾਹ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਲਆ ਸੀ: “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ  ੰਸ ਭਾ ੇਂ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦ ੇ
ਤੁਿੱ ਲ ਹੋ ੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਬਕੀਆ4 ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ” (9:27)। ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ “ਬਹੁਧਤਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਥੋਿੇ” ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ ( ਿੱ ਿੇ ਛਿੱ ਲੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਛਿੱਲਾ)। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੇ ਅਧਿਹਾ ਕੁਝ ਧ ਸ਼ਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 
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ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਧ ਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਿਾਂ ਉਪਲਬਿੀਆ ਂ
ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀ: ਇਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ” ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ” ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਰਪਾ-ਦੁਆਰਾ-
ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਦੇ-ਅਿਾਰ-’ਤੇ-ਮੁਕਤੀ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਧਦਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾਢਾ 
 ਾਕ ਬੋਧਲਆ: ਪਰ ਇਹ ਿੇ [ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਚੋਣ] ਧਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਫੇਰ ਧਕਰਪਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਧਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 
’ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰਣਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਤਾਂ ਧਫਰ ਕੋਈ ਅਧਿਹਾ 
 ੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ ਹ ੋਧਗਆ,” ਿਾਂ “ਪੰਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹ ਾ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਿਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਿੱ ਗਾ।” ਇਹ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਧਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤ ੇ
ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, “ਧਕਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਧਰਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। “ਧਕਰਪਾ” 
ਧਫਰ “ਧਕਰਪਾ” ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਿਾ ੇਗੀ। 

ਆਇਤਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਛਿੱਿਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ “ਬਕੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਰੋ ਗਿੱਲਾਂ  ੀ 
 ੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱਕ ਬਕੀਏ (ਥੋਿੀ ਅਬਾਦੀ) ਨੰੂ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣ ਦੀ ਹੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।5 ਨੂਹ ਦੇ  ੇਲੇ, ਿਰਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੇ ਲ ਅਿੱ ਠ 
ਿਣੇ (ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਧਗਣਤੀ, ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ) ਬਚਾਏ ਗਏ (1 ਪਤਰਸ 3:20)। ਿਦੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ 
ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ, ਤਾਂ ਲਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿੀਆਂ (ਥੋਿੇ ਧਿਹੇ, ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ) 
ਬਚਾਏ ਗਏ (ਉਤਪਤ 19:15-26)। ਿਦੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਿਾਇਆ ਧਗਆ, 
ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਹੀ ਮੁਿ ਕੇ ਆਇਆ (ਿਸਾਿਾਹ 10:21  ੇਖੋ)। ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਸੂ ਨੇ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱ ਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਕੇ ਲ ਥੋਿੇ ਲੋਕ (ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ) ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ (ਮਿੱ ਤੀ 7:13, 
14)। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ6 . . . ਧਿਹਿ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਆਧਗਆ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ 12:17; KJV)। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ: ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ। ਇਹ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (11:7-10) 
7ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਧਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ  ਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਲਿੱ  ੀ ਪਰ ਚੁਧਣਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ  ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁਿੱ ਿੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,— 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿੱ ਿ ਤੀਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਧਦਿੱ ਤੀ,  
ਅਿੱ ਖਾਂ ਿੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਨ ਿੋ ਨਾ ਸੁਣਨ।  
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9ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ,— 
ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਫੂੰ ਦਾ,  
ਠੋਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਬਣ ਿਾਵੇ।  
10ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਹੇ ਰਾ ਛਾ ਿਾਵੇ ਿੋ ਓਹ ਨਾ ਵੇਖਣ,  
ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਧਪਿੱ ਠ ਸਦਾ ਤੀਕ ਝੁਕਾਈ ਰਿੱ ਖ! 

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਬਕੀਆ ਹੀ ਧਕਉਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ? ਆਇਤ 7 ਤੋਂ 10 ਤਿੱਕ 
ਪੌਲੁਸ ਇਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿ ਾਬ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 7. ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਧਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੂੰ  
ਇਸਰਾਏਲ  ਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਲਿੱ  ੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ 
ਿਾਰਧਮਕਤਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ) ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਧਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧ ਫਲ 
ਰਹੇ “ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ” ਕੀਤਾ (9:31, 32)। ਮੁਢਲੇ ਤੌਕ ’ਤੇ 
ਇਹ ਉਹੀ ਗਿੱਲ ਹ ੈਿੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 11:7 ਧ ਿੱ ਚ ਆਖੀ ਸੀ: “ਧਿਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਭਾਲਦਾ ਹ ੈ
[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ] ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਲਿੱ ਭੀ।” 

ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਧਮਲ ਧਗਆ ਧਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ: 
ਪਰ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਿੱ  ੀ ਹੈ। ਇਹ “ਸਿੱ ਚੇ ਇਸਰਾਏਲ” ( ਿੱ ਿੇ ਦਾਇਰੇ ਧ ਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ) 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਧਲਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ 
ਧ ਿੱ ਚ “ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ।”  

ਤਾਂ ਧਫਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਬੁਿੱ ਿੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। “ਬੁਿੱ ਿੂ” πωρόω (ਪਰੋੁਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਠੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ” ਿਾਂ 
“ਸੰ ੇਦਨਾ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।”7 ਅਧਿਆਇ 9 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
“ਧਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” (9:18) ਅਤੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ 
ਧਲਆ ਸੀ8 (9:17)। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਹਰਦੇ 
ਨੰੂ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (9:18 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ  ੇਖੋ)। ਇਸਰਾਏਲ ( ਿੱ ਿੇ ਛਿੱ ਲੇ) ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ 
ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਧ ਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸਨ (ਮਿੱ ਤੀ 13:15; ਰਸੂਲਾਂ 28:27  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 8. ਹਰ  ਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲਸੁ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਧਦਰਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਧ ਿੱ ਤਰ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹ ਾਧਲਆਂ, ਧਬ ਸਥਾ 
ਸਾਰ 29:4 ਅਤ ੇਿਸਾਿਾਹ 29:10, ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਧਲਧਖਆ: ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, -
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿੱ ਿ ਤੀਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਿੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਨ 
ਿੋ ਨਾ ਸੁਣਨ। 

ਆਇਤਾਂ 9, 10. ਧਫਰ ਪੌਲਸੁ ਜ਼ਬੂਰ 69, ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਧਿਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਿਸੂ ਅਤੇ ਅਰੰਭਕ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ (ਿੂਹੰਨਾ 2:17; 15:25; ਰਸੂਲਾਂ 1:20; ਰੋਮੀਆਂ 15:3), ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, -ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਫੂੰ ਦਾ, ਠੋਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾ 
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ਬਣ ਿਾਵੇ। ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਹੇ ਰਾ ਛਾ ਿਾਵੇ ਿੋ ਓਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ 
ਧਪਿੱ ਠ ਸਦਾ ਤੀਕ ਝੁਕਾਈ ਰਿੱ ਖ! (ਜ਼ਬੂਰ 69:22, 23  ੇਖੋ)। ਦਾਉਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇ
ਧ ਰੋਿੀਆਂ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਖਆ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਸਿੱ ਿੇ ਮੇਲ 
ਖਾਣ  ਾਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਹ ਹੈ: “ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਹੇ ਰਾ ਛਾ ਿਾ ੇ ਿੋ ਓਹ ਨਾ  ੇਖਣ।” 
ਇਸਰਾਏਲ ( ਿੱ ਿੇ ਛਿੱ ਲੇ) ਦੀਆ ਂ“ਅਿੱਖਾਂ” ਉੱਤੇ “ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਧਰਹਾ ਹੈ,” ਤਾਂ ਿੋ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਿਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣਾਂ ਨੰੂ ਨਾ “ ੇਖਣ” ਭਈ ਧਿਸੂ ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਧਿਸ 
ਦੀ ਉਿੀਕ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (11:11-16) 

11ਉਪਰੂੰ ਤ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,  ਲਾ ਓਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ ਿੋ ਧਿਿੱਗ ਪੈਣ? ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ  ੁਿੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ  ਈ ਓਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਅਣਖੀ ਬਣਾਵੇ। 12ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ  ੁਿੱ ਲ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਿਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ!  

13ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਧਲਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਿੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 14 ਈ ਮੈਂ ਧਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਿਿੱ ਦ ਨੂੂੰ  
ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਵਾਂ। 15ਧਕਉਂਧਕ ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿੱ ਦਣਾ 
ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਧਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ 
ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 16ਅਤੇ ਿੇ ਪਧਹਲਾ ਪੇੜਾ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੌਣ  ੀ ਪਧਵਿੱ ਤਰ 
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿੇ ਿੜਹ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ  ੀ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਸੀ, “ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ 
ਧਦਿੱ ਤਾ?” ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿ ਾਬ  ੀ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ (11:1)। ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ  ਿੋਂ ਉਸ 
ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਿਾ ਪਰਮਾਣ ਇਹ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ  ਿੱ ਲੋਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ 11 ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ਾ 
ਇਹੋ ਹੈ। 

ਆਇਤ 11. ਪੌਲੁਸ ਨ ੇਂ ਧਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਅਰੰਭ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੂੰ ਤ ਮੈਂ 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸ ੀਕਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ,  ਲਾ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ] ਇਸ ਲਈ ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ 
ਿੋ ਧਿਿੱਗ ਪੈਣ [πίπτω, ਧਪਧਪਟੋ ਤੋਂ]? ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਪਲੌੁਸ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿ ਾਬ ਆਪ 
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ਹੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ! (11:1  ੇਖੋ)। 
ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਸਾਿ ੇਸਾਹਮਣੇ ਧ ਰੋਿ ਧਿਹੀ ਸਧਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਿਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 

11 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱਸਾ ਅਧਿਹਾ ਆਖਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਧਿਿੱਗੇ ਨਹੀਂ—ਪਰ ਆਇਤ 11 ਦਾ 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਅਤੇ ਆਇਤ 12 ਿਹਦੂੀਆਂ ਦੀ “ਭੁਿੱ ਲ” ਅਤੇ “ਘਾਟੇ” ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਦਧਕ ਆਇਤ 15 ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਰਿੱਦੇ ਿਾਣ” ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ 
ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ . . . ਨਾ ਛਿੱ ਧਿਆ” (11:20, 21)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ 
ਕਿੱ ਧਢਆ, “ਸੋ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ . . . ਕਰਿਾਈ  ੇਖ। ਕਰਿਾਈ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਉੱਤੇ ਧਿਹਿ ੇ
ਧਿਿੱਗ ਪਏ [ਧਪਧਪਟ ੋਤੋਂ] ਹਨ . . .” (11:22; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਿਹੂਦੀ ਧਿਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ 
ਉਹ ਧਿਿੱਗੇ  ੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 11 ਧ ਚਲੇ ਭਾ  ਨੰੂ, ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਧਿਿੱਗੇ 
ਨਹੀਂ, ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਾਿਬ ਠਧਹਰਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਅਨੁ ਾਦ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਆਇਤ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿੋਿਦੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ NIV ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਭਲਾ ਓਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ ਿੋ ਧਿਿੱਗ ਕੇ 
ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ?” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਇਹ ਧਲਖਤ ਦੀ ਗਲਤ ਧ ਆਧਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਅਿੇ ਨਾ 
ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਿਦੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ, “ਠੇਿੇ ਖੁਆਉਣ  ਾਲੇ ਪਿੱ ਥਰ” (9:32) ਤੋਂ ਠੇਿਾ ਖਾਿਾ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਕੇ ਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਨਕਧਲਆ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਧਿਿੱਗ ਪਏ। ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਿੱਗਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਇਿੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਿਾ  ੀ  ੇਧਖਆ: ਗਰੈ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, 
ਸਗੋਂ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਦੀ  ੁਿੱ ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਿਦ 
 ੀ ਪੌਲੁਸ ਧਕਸੇ ਨ ੇਂ ਨਗਰ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਸਭਾਘਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਿਦੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱਤਾ (ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ), ਉਹ ਗੈਰ-
ਕੌਮਾਂ  ਿੱ ਲ ਮੁਿ ਧਗਆ (ਰਸੂਲਾਂ 13:46; 14:1; 18:6; 19:8, 9; 28:28)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ (ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ) ਸਦਕਾ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਲ ਧਗਆ। ਇਿੱਕ ਭਾ  ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦਾ 
ਹੈ, “ਿਦੋਂ ਉਹ [ਿਹੂਦੀ] ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੁਲਹਾ ਛਿੱ ਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ  ਾਲੇ [ਗੈਰ-
ਕੌਮਾਂ] ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ” (MSG)। ਇਹ ਗਿੱਲ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾ ੇ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ 
ਠੁਕਰਾਉਣ ਸਦਕਾ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਿਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਧਲਆ, ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ। ਿੇਕਰ 
ਿਹੂਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸੁਨੇਹੇ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ  ੀ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਧ ਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਸੀ। 

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਰਭੂ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ 
ਘਟਨਾ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ੇ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ  ਈ ਓਹਨਾਂ 
[ਿਹੂਦੀਆਂ] ਨੂੂੰ  ਅਣਖੀ ਬਣਾਵ।ੇ ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਧਕ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਖੀ ਬਣਾ ੇਗਾ, ਪਧਹਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 10:19 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ: “ਮੈਂ 
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ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ [ਅਰਥਾਤ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ], ਤੁਹਾਨੰੂ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ] ਅਣਖੀ 
ਬਣਾ ਾਂਗਾ” (10:19 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ ੇਖੋ)। 

“ਅਣਖੀ” ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਥੋਿਾ ਅਿੀਬ ਿਾਪੇਗਾ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਕਉਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਅਣਖੀ” ਨੰੂ παραζηλόω (ਪਾਰਾਧਜ਼ਲੁਓ) ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ 
ζηλόω (ਧਜ਼ਲੁਓ) ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ παρά (ਪਾਰਾ) ਿੋਿ ਧਕ  ਿੇਰੇ ਭਾ ੁਕ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਧਜ਼ਲੁਓ ਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ζέω (ਧਜ਼ਓ) ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਗਰਮ ਹਣੋਾ।”9 
ਧਜ਼ਲੁਓ ਦਾ ਅਰਥ “ਈਰਖਾਲੂ ਹੋਣਾ” ਿਾਂ “ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ”  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ10 (ਈਰਖਾ ਅਤੇ 
ਸਰਗਰਮੀ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਸਾਿੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਧਜ਼ਲੁਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬੁਰ ੇਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈ(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:4  ੇਖੋ), ਪਰ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਆਤਮਕ ਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਚੋ [ਧਜ਼ਲੁਓ ਤੋਂ]”  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 14:1)। 

ਰੋਮੀਆਂ 10:19 ਅਤੇ 11:11, 14 ਧ ਿੱ ਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ “ਅਣਖੀ” ਨੰੂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁਣ 
 ਾਲਾ  ਿੋਂ ਸਮਧਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।11 ਪੌਲੁਸ ਆਸ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਗਰੈ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਰਾਿ (ਕਲੀਧਸਆ) ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਧਦਆਂ  ੇਖ ਕੇ ਿਹੂਦੀ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸੀਸਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਣ। ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਹ 
ਇਿੱਛਾ ਐਨੀ ਤੀਬਰ ਹ ੋਿਾ  ੇ ਧਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਆਂ ਮਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੀਆਂ ਗਲਤ ਿਾਰਣਾ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਹ ਦੇ ੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਧਸਲਧਸਲੇ ਾਰ 
ਲਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਦਖਾਈ ਦੇ ੇਗੀ:  

 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
 
ਇਸ ਲਿੀ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਧਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਕਈ  ਾਰ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਿਹਦੂੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੀ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਧਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਧਕਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਿੀ ਚੀਜ਼ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਕੋਈ ਬਹੁਤ  ਿੀਆ ਚੀਜ਼ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ। 

ਆਇਤ 12. ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰ ੇਸੋਧਚਆ, ਉਹ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਧਗਆ। ਿੇ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਦੀ  ੁਿੱ ਲ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ [ਆਤਮਕ] ਿਨ ਅਤੇ 
ਓਹਨਾਂ ਦਾ [ਆਤਮਕ] ਘਾਟਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] 
ਦੀ  ਰਪੂਰੀ ਕੀਕੁਝ [ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਿਨ] ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ! 

ਸਾਨੰੂ “ਭਰਪੂਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਉੱਤ ੇਥੋਿਾ ਗਰੌ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 
ਅੰਤ ਧ ਚਲੇ ਧ  ਾਦਗਰਸਤ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਮੋਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (11:25 
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 ੇਖੋ)। “ਭਰਪੂਰੀ” πλήρωμα (ਪਲੇਰਮੋਾ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ “ਅਰਥ ਹ ੈ‘ਪੂਰਨਤਾ।’”12 ਪਲੇਰੋਮਾ 
πλήρης (ਪਲੇਰੇਸ, “ਪੂਰਨ, ਭਧਰਆ”) ਅਤੇ πληρόω (ਪਲੇਰਓੁ, “ਭਰਨਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ”) 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ 
 ਿੋਂ 1:29; 8:4; 13:8, 10; 15:13, 14  ੇਖੋ)। ਇਸ  ੇਲੇ, ਸਾਿੀ ਧਚੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “11:12 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੇਰੋਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?” ਇਸ ਨੰੂ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਤਰੀਕਾ 
ਇਹ  ੇਖਣਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਭੁਿੱ ਲ” ਅਤੇ “ਘਾਟੇ” ਦੇ ਉਲਟ ਇਿੱਕ 
ਤੁਲਨਾ  ਿੋਂ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ  ੇਖੋ: “ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਗੇੀ!” ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 
“ਭੂਿੱ ਲ” ਅਤੇ “ਘਾਟਾ” ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ, ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੀ “ਭਰਪੂਰੀ” ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ 
 ਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ। ਆਇਤ 15, ਧਿਹਿੀ ਆਇਤ 12 ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਧਕਉਂਧਕ ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿੱਦਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਧਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਹੋਰ 
ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?” 

ਸਾਨੰੂ 11:12 ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਗਿੱ ਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ NASB ਇਸ ਆਇਤ ਦ ੇ
ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖਦੀ ਹੈ: “ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ੇਗੀ! ” 
“ਹੋ ੇਗੀ” ਸ਼ਬਦ ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱਚ ਕੇ ਲ ਐਨਾ ਹੀ 
ਹੈ “ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ੇ” (KJV  ੇਖੋ)। ਧਨਿਮ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਿੇਕਰ ਧਕਸੇ ਆਇਤ 
ਦੇ ਧਕਸੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਧਰਆ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਧਕਧਰਆ ਬਾਕੀ 
ਦੀ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦ ੇਕਾਲ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 12 ਦੇ ਿੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਕਧਰਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,13 ਸ ੋਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਪਾਈ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਧਕਧਰਆ “ਹੈ” ( ਰਤਮਾਨ ਕਾਲ) ਿਾਂ “ਹੋ ਗੇੀ” (ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ) 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਸੀ. ਐਚ. ਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਕ, ਿਦੋਂ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੀ “ਭਰਪੂਰੀ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਭਧ ਿੱ ਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 
ਉਹ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ: 

[ਪੌਲੁਸ] ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਲਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤਦ [ਉਸ  ੇਲੇ] . . . ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਿੱਗਣ 
ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਧਗਧਣਆ ਿਾ ੇ . . . [ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਧਕ ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, 
ਿਹੂਦੀ ਬਕੀਏ [ਸਿੱਚੇ ਇਸਰਾਏਲ]  ਿੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ  
ਨੰੂ . . . ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ “ਹੋਰ  ਿੇਰੇ” ਿਨ ਧਕਉਂ ਨਾ ਧਗਧਣਆ 
ਿਾ ੇ?14 

ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧ ਚਾਰ 
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ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਧਨਕਧਲਆ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ (ਿਦੋਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਣਗੇ) ਸਦਕਾ 
ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਧਕੰਨੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ! ਇਿੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ 
 ਰਗੇ ਿਹੂਦੀ ਪਰਚਾਰਕ ਆਉਣਗੇ। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਿਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇ
ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਹੋਰ  ਿੇਰੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਧਹਲਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਲਿੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਧ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੇਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ) 
ਹੋਰ  ਿੇਰੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  ਿੱ ਲੋਂ)! 
 
ਆਇਤਾਂ 13, 14. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੇ ਹੁਣ ੇਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 

ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਧਲਆ (11:11)। 
ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤ ੇਪੁਿੱ ਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ 
ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ (11:19 
 ੇਖੋ)। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਿਹੂਦੀ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧ ਸ਼ਸ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਿੋਂ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੈਰ-
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਣੁ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੈ-ਕੌਮਾਂ ਅਿੱ ਗੇ ਇਹ 
ਸੋਚਣ ਦਾ ਪਰਲੋਭਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਹਨ। ਸੋ ਪੌਲਸੁ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ 
ਉਨਹ ਾਂ  ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਧਲਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਿਤ ਹਨ। 

ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਇਨਹ ਾਂ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਘਮੰਿ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਾਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਅਿੇ  ੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ 
ਧਿਸੂ ’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਿੇ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਧਤਆਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਆਧਖਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਿੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ [1:1, 5; 15:16  ੇਖੋ] ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਈ ਮੈਂ ਧਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਿਿੱ ਦ ਨੂੂੰ  ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ 
ਧਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਵਾਂ। “ ਧਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਲਈ ਧਿਸ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ (δοξάζω, ਿੋਕਸਾਜ਼ੋ) ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਧਹਮਾ 
ਕਰਨਾ।” ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੇ ਾ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣ ੇਦੇਸ ਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ (9:1-3; 10:1) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਾ ਨੰੂ ਉਸ  ੇਲੇ “ਮਧਹਮਾ ਾਨ” ਿਾਣਦਾ 
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ਸੀ ਿਦੋਂ ਿਹੂਦੀ  ੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 
ਆਇਤਾਂ 13 ਅਤੇ 14 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ 

ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਧਦਆਂ  ੇਖ ਕੇ ਿਹੂਦੀ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਣਖ” (ਇਿੱਕ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ) ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਣ—ਅਤ ੇਧਿਸੂ ’ਤ ੇਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਿਾਣ (11:11 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਨੰੂ  ੇਖੋ)। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 
ਪਧਰ ਰਤਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਧਕ ਉਹ 
“ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕੇ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 9:20, 22)। 

ਆਇਤ 15. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱ ਗੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਿੇ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ] ਓਹਨਾਂ ਦਾ [ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦਾ] ਰਿੱਦਣਾ [ਗੈਰਿਹੂਦੀ] ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱਲੋਂ] ਓਹਨਾਂ ਦਾ 
[ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ] ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ? 14 
ਅਤੇ 15 ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਤਰਤੀ  ਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ ਧਿਹਿੀ ਪਧਹਲਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ (11:11 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। ਿਦੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ, 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 
ਦਾ ਅ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਧਗਆ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਧਮਲ ਗਈ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਸ ਿਤਾਈ ਧਕ ਪਰਭੂ  ਿੱ ਲੋਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਨੰੂ  ੇਖ ਕੇ ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚ  ੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿਾਗ ਿਾ ੇ (11:14)। 

ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੋਇਆ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ] ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾ “ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ”? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਬਰਦਸਤ ਰੂਪਕ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ” ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (11:14)। 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਿੀ ਉੱਠਣ ਬਿਾਇ ਆਤਮਕ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਸੀ ( ੇਖੋ 6:4, 5)। 
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦੀ ਹ ੈਧਿਹਿੇ ਉਿਾਿੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦ ੇਧਪਤਾ  ਿੱ ਲੋਂ ਉਸ ਦੀ 
 ਾਪਸੀ  ੇਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ: “ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਿੱ ਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿੀ ਧਪਆ 
ਹੈ” (ਲੂਕਾ 15:24)। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਮਸੀਹ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ ਹੋਣ  ਾਲੀਆ ਂ
ਘਟਨਾ ਾਂ  ਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਆਇਤ 15 ਧ ਚਲਾ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ 
ਉੱਠਣਾ” ਧਿਸੂ ਦੀ  ਾਪਸੀ  ੇਲੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱਥੇ  ਰਤ ੇਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ 
ਧਕਸੇ  ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ  ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।”16  ਾਲਟਰ ਿਬਧਲਊ.  ੈੱਸਲ 
ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸਰੀਰਕ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ਹੈ।”17 ਧ ਲੀਅਮ ਹੈਂਧਿਰਕਸਨ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 11:15 ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਧਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ, “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆ ਂ
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ . . .’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ  ਿੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
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ਧਿਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਧ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ  ਖੇਦੇ ਹਨ।”18 
ਪੌਲੁਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ  ਲੇੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋਣ  ਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ 

ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧਚਆ ਤਾਂ ਉਸ 
ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕ ੀਂ ਧਮਸਾਲ ਇਹੋ ਆਈ, “ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਧਮਲਦੀ ਿੁਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ  ਿੱ ਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ  ੇਖੋ (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 37:1-14)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 16  ਿੱ ਲ ਿਾਈਏ,ਆਇਤ 12 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 12 ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ] ਭੁਿੱ ਲ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 
ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ੇਗੀ!” ਆਇਤ 15 ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਧਕਉਂਧਕ ਿੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ [ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ] ਰਿੱ ਦਣਾ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ 
ਧਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?” ਆਇਤ 12 ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿੋ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਿਦਧਕ 
ਆਇਤ 15 ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਹੁਣ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਇਤਾਂ 
ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਧਠਆਂ ਧਲਖੀਏ: ਅਸੀਂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭੁਿੱ ਲ ਅਤੇ ਘਾਟੇ (11:12) ਦੇ ਨਤੀਿੇ 
 ਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱਤਾ (11:15), ਿਦਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ “ਭਰਪਰੂੀ” (11:12) ਦੇ 
ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ (11:15)। ਧਿ ੇਂ ਧਕ 11:12 ਦੀ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ “ਭਰਪੂਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਧਕਸੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ “ਪੂਰੀ ਧਗਣਤੀ” ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ (11:25, 26 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 16. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦ ੋਰੂਪਕਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਧਿਹਿ ੇਿਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਪਰਭੂ  ਿੱਲ ਮੁਿ 
ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: ਿੇ ਪਧਹਲਾ 
ਪੇੜਾ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੌਣ  ੀ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। NIV ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ, 
“ਿੇਕਰ ਤੌਣ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਧਹਲੇ ਫਲ  ਿੋਂ ਭਟੇ ਚਿਹਾਇਆ ਧਗਆ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹ ੈਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਹੀ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੈ।” ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਢੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ (ਪਧਹਲੇ ਫਲ) ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੌਣ ਦਾ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸਾ ਿਹੋ ਾਹ ਨੰੂ ਭੇਟ ਚਿਹਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ (ਧਗਣਤੀ 15:17-21)। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਹੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਠਧਹਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਭੇਟ ਚਿਹਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ 
ਧ ਅਕਤੀ  ਿੱ ਲੋਂ  ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਿੇਕਰ 11:16 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ  ਿੱ ਲੋਂ   ਰਤੇ ਗਏ 
ਰੂਪਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ ਅਤ ੇ“ਤੌਣ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਪੇਿਾ” ਤੇ “ਿਿਹ” ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭ  ਹ ੈ
ਧਕ “ਤੌਣ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਪੇਿਾ” ਿਹੂਦੀ ਪੁਰਧਖਆਂ—ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ— ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਪੁਰਖੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਅਸਲੀ”  ੰਸ਼ ਨੰੂ 
 ੀ (ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ) ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਿਾਧਣਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਿੁਿੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: ਅਤੇ ਿੇ 
ਿੜਹ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ  ੀ ਪਧਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਿੀ ਅਸਧਹਮਤੀ  
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ਹੈ ਧਕ “ਿਿਹ” ਕੀ (ਿਾਂ ਕੌਣ) ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਿਦਧਕ ਹੋਰ 
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 
ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ (11:16-24) ਨੰੂ  ੇਖਧਦਆਂ “ਿਿਹ” ਨੰੂ “ਪੁਰਖ”ੇ ਆਧਖਆ ਿਾਣਾ ਉਧਚਤ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਹੈ ( ੇਖੋ 11:28)—ਧ ਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਚੋਣਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ਿੱ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਉਸ  ੇਲੇ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 
 ਿੱ ਿਮੁਿੱ ਲੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਧਖਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਤ 16 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਅਧਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ: “ਅਤੇ ਿੇ ਿਿਹ [ਅਬਰਾਹਾਮ] ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ [ਉਹ ਲੋਕ ‘ਿੋ ਸਾਿੇ ਧਪਤਾ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਉਸ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ’ (4:12)] ਭੀ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।” 

ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਸਿੱ ਚਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ ਧਰਹਾ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਅਿੇ  ੀ ਖੁਲਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ੇਦੁਆਰ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਪਰ ਸ਼ੇ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਘਮੰਿ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਧਗਆ (11:17–24) 
17ਪਰ ਿੇ ਿਾਲੀਆ ਂਧਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਕੁ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤ ੇਤੂੂੰ  ਧਿਹੜਾ ਿੂੰ ਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਸੈਂ 

ਓਹਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਧਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਿੜਹ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 
18ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੂੰ ਿ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ  ਾਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਘਮੂੰ ਿ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੂੰ  ਿੜਹ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਹਾਲਦਾ ਪਰ ਿੜਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਹਾਲਦੀ ਹੈ। 19ਫੇਰ ਤੂੂੰ  ਆਖੇਂਗਾ, ਿਾਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ 
ਗਈਆਂ  ਈ ਮੈਂ ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਿਾਵਾਂ। 20ਹਿੱਛਾ ਓਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੂੂੰ  ਪਰਤੀਤ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ। ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਿਰ। 21ਧਕਉਂਧਕ 
ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਛਿੱ ਧਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ   ੀ ਨਾ ਛਿੱ ਿੇਗਾ। 22ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਕਰੜਾਈ ਵੇਖ। ਕਰੜਾਈ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਹੜੇ ਧਿਿੱ ਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿੇ ਤੂੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਟਧਕਆ ਰਹੇਂ। ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਤੂੂੰ   ੀ ਵਿੱ ਧਢਆ ਿਾਵੇਂਗਾ। 23ਅਤੇ ਓਹ ਵੀ ਿੋ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਧਹਣ ਤਾਂ ਪੇਉਂਦ 
ਚਾੜਹੇ ਿਾਣਗੇ ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ ਚਾੜਹੇ। 24ਧਕਉਂਧਕ 
ਿੇ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱ ਧਢਆ ਧਗਆ ਧਿਹੜਾ ਸੁ ਾਉ ਕਰਕੇ ਿੂੰ ਗਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੁ ਾਉ ਦੇ ਧਵਰੁਿੱ ਿ ਚੂੰ ਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਏਹ ਧਿਹੜੀਆਂ  
ਅਸਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਧਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਵਿ ਕੇ ਪੇਉਂਦ ਨਾ ਚਾੜਹੀਆਂ  
ਿਾਣਗੀਆਂ! 

ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਘਮੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਧਕਰਪਾ ’ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 
(ਧਿ ੇਂ ਧਕ 3:24 ਧ ਿੱ ਚ), ਪਰ ਇਸ  ਾਰ ਇਸ ਧ ਸ਼ ੇਲਈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਸਾਿਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਿੱਕ ਅਸਾਿਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਹਾ ਮੋਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਿਸ 
ਦੀ ਧਕਸੇ ਨੰੂ  ੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਆਇਤ 17. ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ “ਿਿਹ” ਅਤੇ “ਿਾਲੀਆਂ” ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਿਾਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਧ ਸਧਤਰਤ ਉਪਮਾ19 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਧਮਲੀ। ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਿ ੇ
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ 
ਅਤੇ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟੀ-ਹਰੀਆਂ ਪਿੱ ਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਭੂ-ਮਿੱ ਿ ਸਾਗਰ ਦ ੇਨੇਿਲੇ ਇਲਾਧਕਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਹਰ ਪਾਸ ੇ ੇਧਖਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 
ਲਈ  ਰਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਤੇਲ, ਦ ਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਿੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ੈਤੂਨ 
ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਖਤੇੀ ਲਈ ਉਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਿੇਰੇ ਮਿਬੂਤ 
ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਿ ੇਅਤੇ  ਿ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਫਲ ਧਦੰਦੇ ਸਨ। 

ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹਣਾ ਇਿੱਕ ਪਰਧਕਧਰਆ ਹ ੈਧਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦ ੋਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿੋਿ 
ਧਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤ ੇ ਰਤ ੇਿਾਣ  ਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਟਾਹਣੀ  ਿੱ ਢੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਛਿੱ ਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਿੱ ਢ ਨੰੂ ਥੋਿਾ ਧਿਹਾ 
ਪਾਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਰੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਟਾਹਣੀ  ਿੱ ਢੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ  ਿੱ ਢੀ 
ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਦ ੇਧਸਰ ੇਨੰੂ ਚਪਟਾ ਅਤੇ ਧਤਿੱ ਖਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਪਟੇ ਅਤੇ ਧਤਿੱ ਖੇ ਧਹਿੱਸੇ ਨੰੂ 
ਮੁਿੱ ਢ ਦੇ ਪਾਿੇ ਹੋਏ ਧਹਿੱ ਸ ੇਧ ਿੱ ਚ  ਾਧਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿੋਿ ਨੰੂ ਘੁਿੱ ਟ ਕੇ ਬੰਨਹ  ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਿੋ ਰੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਉਸ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੀ ਗਈ ਟਾਹਣੀ ਇਕਿੱ ਧਠਆਂ  ਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਉਂਦ 
ਚਾਿਹੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਹਰ  ਾਰੀ ਇਿੱਕ  ਿੀਆ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦੀ; ਪਰ ਿੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਸਫਲਤਾ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਅਕਸਰ ਅਧਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਗਲੀ 
ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਪਉੇਂਦ ਚਾਧਿਹਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿੰਗਲੀ ਰੁਿੱ ਖ ਦ ੇਬਲ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਿੱ ਕ 
ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਧਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਿੰਗਲੀ ਰੁਿੱ ਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੰੂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ 
ਗਏ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ ਚਾਧਿਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੋ ੇ।20 ਪਰ ਧਫਰ  ੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਟੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਿਹਿਾ (ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) “ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ” ਸੀ (11:24)। 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਗਾਹਾਂ  ਿਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ 
ਗਏ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੁਿੱ ਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ ੇ
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ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਰੁਿੱ ਖ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਿਾਣ  ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਧਚੰਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
(ਧਿਰਧਮਿਾਹ 11:16, 17; ਹੋਸ਼ੇਆ 14:4-6)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ “ਖੇਤੀ  ਾਂਗ” 
ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ—ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ—ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿੋਿਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 17 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿੇ ਿਾਲੀਆ ਂਧਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਕ ੁਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਤੋਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਸਨ ਧਿਹਿੇ ਆਪਣੀ “ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਤੋਿੇ ਗਏ” 
ਸਨ (11:20)। “ਕਈਕੁ” ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ  ਰਧਤਆ ਿਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਹਿਾ ਥੋਿੇ ਨੰੂ 
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ “ਿਾਲੀਆਂ” ਤੋਿ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਆਇਤ ਅਿੱਗੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਧਿਹੜਾ ਿੂੰ ਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਸੈਂ ਓਹਨਾਂ ਧਵਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ 
ਚਾਧੜਹਆ ਧਗਆ। “ਤੂੰ ” ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ (11:13)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੰੂ 
“ਿੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ” ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ (11:24) ਧਕਉਂਧਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ 
ਨੰੂ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਧਮਲੀ ਸੀ ਧਿਹਿੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅ ਸਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆ ਂਪਰਮ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਣ। ਧਿਨਹ ਾਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਧਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਰਾਹ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਗਏ” ਸਨ। 

ਆਇਤ 17 ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਿੜਹ ਦੇ ਰਸ ਦਾ [ਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ] ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਆਇਤ 16 ਧ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱਥੇ 
“ਿਿਹ” ਨੰੂ ਪੁਰਖੇ ਮੰਧਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤ ੇਅਬਰਾਹਾਮ—ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿੂਨਾਨੀ ਮਲੂ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ “ਿਿਹ ਦਾ ਰਸ [πιότης, 
ਧਪਓਟੇਸ ਤੋਂ]” ਧਲਧਖਆ ਹੈ ( ੇਖੋ KJV)। ਇਸ ਦਾ ਭਾ  “ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਰਸ” (NIV) ਤੋਂ ਹੈ ਧਿਹਿਾ 
ਿਿਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਣੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਿਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ  ਾਸਤੇ ਧਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੂੰ ਿ ਨਾ ਕਰ। “ਘਮੰਿ ਕਰਨਾ” 
κατακαυχάομαι (ਕਾਟਾਕਾਉਖਾਓਮਾਈ) ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ καυχάομαι (ਕਾਉਖਾਓਮਾਈ, 
ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਘਮੰਿ ਕਰਨਾ”) ਦਾ ਅਤੇ ਧਕਧਰਆ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗੇਤਰ κατά (ਕਾਟਾ) 
ਦਾ ਸੰਿੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। “ਘਮੰਿੀ ਨਾ ਹੋ” ਦੀ ਥਾਂ KJV ਧ ਿੱ ਚ “ਸਾਹਮਣੇ ਘਮੰਿ ਨਾ ਕਰ” ਆਇਆ 
ਹੈ। “ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਆਪਣੀ “ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਤੋਿੇ ਗਏ” ਸਨ (11:20), ਪਰ ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾ  ਸਭਨਾ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ—ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਅਸਲੀ ਿਾਲੀਆਂ” (11:21)  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਿਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀ, ਧਿਹਿੇ ਅਿੇ  ੀ “ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ” ਸਨ। ਅਤੀਤ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀ ਗੈਰਿਹਦੂੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਘਮੰਿ ਕਰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਸਨ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਾ ਸੌਖਾ ਹੈ 
ਧਕ ਇਿੱਕ ਘਮੰਿੀ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਹੂਦੀ ਨੰੂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ!” 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਿ ਦੀ ਹ ਾ ਕਿੱਢ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਅਤੇ  ਾਵੇਂ ਤੂੂੰ  

ਘਮੂੰ ਿ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੂੰ  ਿੜਹ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਹਾਲਦਾ ਪਰ ਿੜਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਹਾਲਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਟਾਹਣੀਆ ਂ
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਿਿਹ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਿਿਹ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ  ਿੱ ਲ ਨੰੂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੀਤ ਦ ੇਧਕਸੇ  ੀ ਧਹਿੱ ਸ ੇਤੋਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਿੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਪਧਹਲਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਸਰੀਰਕ ਪੁਰਧਖਆਂ 
ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭ ਹ ੋਧਰਹਾ ਹੈ।” ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਧਸਆਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਸੀ ਧਕ ਧਿਹਿੀਆਂ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹ ੇ
ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿਹਾਂ ਿਹੂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਨ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਸੀ 
ਧਕ “ਮੁਕਤੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ” (ਿੂਹੰਨਾ 4:22)। 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਧਲਖਧਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਧਿਹਿੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸਨ। ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਪੇਉਂਦ ਚਾਧਿਹਆ” 
ਸੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਧਿਹਿੀਆਂ ਿਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਰਿਹਦੂੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਕੋਲ ਘਮੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਆਇਤ 19. ਪੌਲੁਸ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: 
ਫੇਰ ਤੂੂੰ  ਆਖੇਂਗਾ, ਿਾਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ [ἵνα, ਧਹਨਾ, “ਤਾਂ ਿੋ ”] ਤੋੜੀਆ ਂਗਈਆਂ  ਈ ਮੈਂ 
ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਿਾਵਾਂ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਕੁਝ ਗੈਰਿਹੂਦੀ 
ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ “ਤੋਿੇ ਿਾਣ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ 
ਬਣਾਈ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਹੂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਿੇ ਗਏ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (11:20)। ਿੇਕਰ ਹਰੇਕ ਿਹੂਦੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ  ੀ “ਉਸ ਰੁਿੱ ਖ” ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਆਇਤ 20. ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 20 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ 
ਥਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਤੀਉੱਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ—ਪਰ ਇਹ ਆਇਤ καλῶς (ਕਾਲੋਸ) ਨਾਲ 
ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ “ਹਿੱਛਾ” ਿਾਂ “ਠੀਕ ਹੈ” ( ੇਖੋ KJV)। NASB ਕਾਲੋਸ 
ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੈ  ਿੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੁ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ NASB ਦੇ 
ਅਨੁ ਾਦ ਦੇ ਪਿੱ ਖੋਂ  ੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਠੀਕ ਹੈ” ਥੋਿਾ ਮਖੌਲ 
ਦੇ ਭਾ  ਧ ਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਹੈ।21 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਪਛਲੇ ਕਥਨ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਧਹਮਤ ਹ ੋ
ਧਰਹਾ ਸੀ: ਇਸ ਤਿੱਥ ਨਾਲ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਤੋਿੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਇਤ 20 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਕੁਝ ਅਧਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ੇਗਾ: “ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ 
ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ 
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ਿਾਓ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਿੇ ਗਏ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ( ੇਖੋ SEB)। 
ਿਹੂਦੀ “ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਿੇ ਗਏ ਸਨ,” ਪਰ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਤ 

ਦੇ ਕਾਰਨ “ਖਿਹ”ੇ ਸਨ। ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਖੇਤੀ 
ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿੇ ਤਿੱਕ ਉਸ ਰੁਿੱ ਖ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। NEB ਆਖਦੀ 
ਹੈ “ਆਪਣੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਫਿੀ ਹੋਈ ਹੈ।” 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਘਮੰਿ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਿਰ। 
ਿੂਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਖਦੀ ਹ ੈ “ਉੱਚ ਗਿੱਲਾਂ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ।” ਧਕਧਰਆ ὑψηλός 
(ਹੁਪਸੇਲੋਸ) ਉਸ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ “ਉੱਚ” ਿਾਂ “ਉੱਚਾ”22 ਹੈ ( ਖੇੋ KJV)। ਅਗਲੇ 
ਅਧਿਆਇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਸਭਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ . . . ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਧਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਉਸ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ23 ਨਾ ਸਮਝੇ” (12:3)। 
ਇਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲਸੁ ਆਪਣ ੇਗੈਰਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਖ 
ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਘਮੰਿ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਿਰ।ੋ” “ਿਰ” (φοβέω, ਫੋਬੀਓ ਤੋਂ) ਬਹੇਰਕਤ ਕਰ ਦੇਣ 
 ਾਲਾ ਿਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਨਤੀਧਿਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਕਿਾ ਅਤੇ  ਿੀਆ ਿਰ ਹੈ।24 

ਆਇਤ 21. ਪੌਲਸੁ ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਚਤਾਉਣੀ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ: ਧਕਉਂਧਕ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਿਾਲੀਆਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਨੂੂੰ  ਨਾ ਛਿੱ ਧਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  [ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ]  ੀ 
ਨਾ ਛਿੱ ਿੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਤੋਿ ਧਦਿੱਤਾ” ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਤੋਂ ਧਿਿੱਗ ਪੈਣ  ਾਲੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆ ਂ ਨੰੂ  ੀ “ਤੋਿਣ” ਤੋਂ 
ਧਝਝਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। 

ਆਇਤ 22. ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਧਰਿੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਧਦੰਦੇ ਹੋਏ 
ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਸ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਕਰੜਾਈ ਵੇਖ।25  ੈੱਸਲ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ 
ਪੁਿੱ ਿੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ ੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਉਧਚਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧ ਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗਿੱਲਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ 
ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਧਨਰਦਿੀ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ; ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਨੰੂ 
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਪਆਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਨਹ ਾਂ ਹੋਇਆ ਧਪਤਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।”26 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, ਕਰਿਾਈ ਓਹਨਾਂ [ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਹੂਦੀਆਂ] ਉੱਤੇ ਧਿਹਿੇ 
ਧਿਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤ ੇ[ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਉੱਤ]ੇ। ਧਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ ਧਲਖੇ: ਿੇ ਤੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਧ ਿੱਚ ਧਟਧਕਆ ਰਹੇਂ। 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਭੀ  ਿੱ ਧਢਆ ਿਾ ੇਂਗਾ। “ਉਹ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਟਧਕਆ ਰਹੇਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਬਣ ੇਰਧਹਣਾ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਸਦਕਾ ਆਉਣ  ਾਲੀਆ ਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਧਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹ ੈਧਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਦਲੋਂ ਧਨਕਲਣ  ਾਲੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (6:17;  ੇਖ ੋ1:5; 16:26)। 

ਿਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
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“ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹਣ ਬਾਰੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਚਤਾਉਣੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।”27 
ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂ ਕੋਲ ਘਮੰਿ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਾ  ੀ ਅਟਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਧਦਆਲਗੀ ਧ ਿੱ ਚ” ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ  ੀ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ “ਤੋਿ ਧਦਿੱਤੇ” 
ਿਾਣਗੇ। ਿੂਿੀਨ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਧਖਆ: “ਧਿਸ ਧਦਨ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿੱ ਕੀ ਟਾਹਣੀ  ਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਧਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੱ ਢ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ੇਗਾ” (MSG)। 

ਆਇਤਾਂ 23, 24. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਿਹੂਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ “ਅੰਦਰ” ਸਨ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰਿਹੂਦੀ “ਬਾਹਰ” ਸਨ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
2:12)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਲਖੇ ਿਾਣ  ੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀ “ਅੰਦਰ” ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ “ਬਾਹਰ” ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਧਫਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ, ਧਕ ਗੈਰਿਹਦੂੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ “ਤੋਧਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,” ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਧਖਆ ਅਤੇ ਓਹ ਵੀ ਿੋ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧਵਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਧਹਣ ਤਾਂ ਪੇਉਂਦ ਚਾੜਹੇ ਿਾਣਗੇ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 
ਕਦੇ ਅੰਦਰ  ਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। 

ਆਇਤ 23 ਧ ਚਲਾ “ਿੇ” ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਧਖਆ ਧਕ 
“ਓਹ  ੀ ਿਦੋਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਧਹਣ,” ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਕ “ਓਹ  ੀ ਿੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਧਹਣ।” ਹੈਂਧਿਰਕਸਨ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਧਖਆ ਿਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਭਾ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਸਾਰ ੇਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਿਹੂਦੀ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ।”28 ਸਾਿੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿਹੂਦੀ  ੀ 
ਅਜ਼ਾਦ ਨੈਧਤਕ ਪਰਾਣੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਿਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ “ਧ ਸ਼ ਾਸ ਧਤਆਗ ਅਸੰਭ  ਹੈ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦ-ੇਕਦੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ 
ਧਿਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਖੌਲ ਉਿਾਉਂਧਦਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੋ ਹੋ ਧਕ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ 
ਗੁਆਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?” ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈਧਿਹਿੀਆਂ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਲਸੁ ਆਖ 
ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਭਈ ਇਿੱਕ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਹੋ ਿਾ ੇ (11:23)—ਅਤੇ ਇਹ 
 ੀ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਅਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਹ ੋਿਾ ੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਿਾ ੇ (11:20-22)। 

ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨੈਧਤਕ ਪਰਾਣੀ ਹੀ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” ਿਾਂ ਧਫਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱ ਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ 
ਿੀਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਘਮੰਿ ਦੇ ਧ ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ? ਐਫ਼. 
ਐਫ਼. ਬੂਸ ਨੇ ਧਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਧਦਆਂ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਘਮੰਿ ਦੀ ਆਤਮਾ” ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਧਕ ਅਸੀਂ “ਰਿੱਬੀ ਧਕਰਪਾ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨੰੂ ਚੁਣ ਧਲਆ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਇਹ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
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 ੀ “ਤੋਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”29 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ, “ਆਪਣਾ ਪਰਤਾ ਾ 
ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ਿਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਖੋ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:5)। 

ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਓਹ  ੀ ਿੋ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਟਕੇ ਨਾ ਰਧਹਣ” ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਧਖਆ, 

. . . ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ ਚਾੜਹੇ। ਧਕਉਂਧਕ ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱ ਧਢਆ ਧਗਆ ਧਿਹੜਾ ਸੁ ਾਉ ਕਰਕੇ ਿੂੰ ਗਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੁ ਾਉ ਦੇ ਧਵਰੁਿੱ ਿ ਚੂੰ ਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਪੇਉਂਦ ਚਾਧੜਹਆ ਧਗਆ ਤਾਂ ਏਹ ਧਿਹੜੀਆ ਂ
ਅਸਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨੂੂੰ  ਧਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਵਿ ਕੇ ਪੇਉਂਦ ਨਾ 
ਚਾੜਹੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ! 

ਤਰਕ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਅਸਲੀ” ਿਾਲੀਆਂ (ਿਹੂਦੀਆਂ) ਨੰੂ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹਣਾ “ਿੰਗਲੀ” ਿਾਲੀਆਂ 
(ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ) ਨੰੂ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧ ਿੱ ਚ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ’ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਖਿੱਝ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਕਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਅਧਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਫਲਹੀਣ ਿਾਲੀ ਨੰੂ ਤੋਿ ਦੇ ੇ ( ੇਖੋ ਿਹੰੂਨਾ 15:2) ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ  ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਧਿਹਿੀ ਿਾਲੀ ਤਣੇ ਤੋਂ 
ਤੋਿ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਿੱ ਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਿਾਂਦੀ ( ੇਖ ੋਿੂਹੰਨਾ 15:6); ਇਸ ਨੰੂ  ਾਧਪਸ ਪਉੇਂਦ ਚਾਿਹਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ। ਉਹ 
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਧਹਰੀ ਲਿਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਅਧਗਆਨਤਾ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, “ਐਨੇ ਉਤਾ ਲੇ 
ਨਾ ਹੋ ੋ। ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿੱਬੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰੀ ਧਿਸੂ ਨੇ ਅਧਿਹੇ ਇਿੱਕ ਸੁਆਮੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ
ਚਾਕਰ ਦਾ ਕਰੋਿਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ (ਮਿੱ ਤੀ 18:23-27), ਧਿਹਿਾ ਅਸਲ ਧ ਿੱ ਚ 
ਹੋਣਾ ਅਸੰਭ  ਿਾਪਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਧਕ ਧਿਸੂ ਆਪਣ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ/ਚਾਕਰ 
ਸੰਬੰਿ ਬਾਰੇ ਅਧਗਆਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। 

ਦੂਿਾ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀਆਂ ਧਕ “ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ਾਧਪਸ ਪਉੇਂਦ ਚਾਿਹਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹ,ੈ” ਪਰ ਇਹ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿ ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹਣ ਧ ਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ।” 
ਮਿੱ ਤੀ 19:26 ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਢੁਕ ੇਂ ਿਾਪਦੇ ਹਨ: “ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਤੋਂ ਅਣਹਣੋਾ ਹ ੈਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ 
ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ।” ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਭੂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਧਿ ਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ 11:15), ਤਾਂ 
ਉਹ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁਿੱ ਕੀ ਿਾਲੀ ਨੰੂ ਮੁਿ ਹਰਾ  ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਿ 
ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹ ਸਕੇ। 

ਕੀ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਮੰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਤਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗਆ ਸੀ ਿਦਧਕ ਬਹੁਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਸੀ? 
ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਉਲਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆ ਂਨੰੂ ਮੁਿ ਸ ੀਕਾਰ 
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ਕਰ ਧਲਆ ਿਾ ੇ—ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੋਂ ਧਫਰ ਿਾਣ। 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ ਅਟਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (11:25–32) 
25ਹੁਣ ਹੇ  ਰਾਵੋ, ਧਕਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਚ ਧਵਿੱ ਚ ਧਸਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੋ 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੇਤ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਨਾ ਰਹੋ  ਈ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤ ੇ
ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਧਿੂੰ ਨਾ ਧਚਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ  ਰਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵ।ੇ 
26ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਿਾਵੇਗਾ ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,- 

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਿੋਨ ਤੋਂ ਧਨਿੱਕਲੇਗਾ, 
ਉਹ ਿਾਕੂਬ ਤੋਂ ਅ ਗਤੀ ਹਟਾਵੇਗਾ,  
27ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ,  
ਿਾਂ ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁਿੱ ਕ ਲੈ ਿਾਵਾਂਗਾ। 
28ਇੂੰ ਿੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ ਤੁਹਾਿੇ ਕਾਰਨ ਵੈਰੀ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱ ਧਿਆਂ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਪਆਰੇ ਹਨ। 29ਧਕਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਦਾ ਅਟਲ ਹਨ। 30ਧਿਸ 
ਪਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 31ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ 
ਵੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋਏ  ਈ ਤੁਹਾਿੇ ਉੱਤੇ ਿੋ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ 
ਉੱਤੇ  ੀ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। 32ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਦੇ ਬੂੰ ਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿਾ  ਈ ਉਹ ਸ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰੇ। 

ਆਇਤਾਂ 25, 26. ਇਸ ਧਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਹੇ  ਰਾਵੋ, ਧਕਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਚ ਧਵਿੱ ਚ ਧਸਆਣੇ ਬਣ 
ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੇਤ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਨਾ ਰਹੋ  ਈ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ 
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਧਿੂੰ ਨਾ ਧਚਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ 
 ਰਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਔਖਾ ਅਤੇ ਧ  ਾਦ ਭਧਰਆ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭ  ਧ ਆਧਖਆ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਰਧਮਕ ਿਗਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ” ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਗਣਤੀ”  ਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹ ੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਧਗਣਤੀ ਧਮਿੱ ਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਫਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ 
ਬੈਠੇ ਹਨ ਧਕ ਿਦੋਂ ਉਹ ਧਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾ ੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਿਹੂਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਰਭੂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰ ਲ ੇਗੀ (“ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਿਾ ੇਗਾ”)। 
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ਇਹ ਧ ਆਧਖਆ ਬਹੁਤ ਪਰਚਧਲਤ ਹੈ। ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਧਰਹਆਂ ਦਾ ਰਾਿ ਉਸ ਦੀ ਦੂਿੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਿਾ ੇਗਾ 
(ਪਰੀਧਮਲੇਧਨਿਲ), ਉਹ ਕਈ  ਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ “ਅੰਤ ਸਮੇਂ” ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ 
ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਲਖੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਧਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।30 ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ—ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਹ  ੀ ਧਿਹਿੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਗਏ ਸਮੂਹ 
ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਆਇਤ 25 ਅਤੇ 26 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਰਹਿੱਸ (“ਭੇਤ”) 
ਦਿੱਸ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ: ਉਹ ਭਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ 
ਦੀ  ਾਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਭ ੂਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਆਇਤਾਂ 25 ਅਤੇ 26 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਧਦਆਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਿਾਰਣਾ ਾਂ 
ਨੰੂ  ੇਖਾਂਗੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਧਦਆ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਿਾਰਣਾ 1: “ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਧ ਸ਼ ੇਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ।” ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ
ਿਦੋਂ ਧ ਆਧਖਆਕਾਰ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪੌਲਸੁ ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਧ ਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੋ ੇ। ਆਇਤ 
25 ਇਸ ਪਿੱਖ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈਧਕਉਂਧਕ ਇਹ “ਹੁਣ” (γάρ, ਗਾਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਿੋ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿੋਿਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 25 
ਦੇ “ਭਰਾ ੋ” ਉਹੀ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਆ 
ਧਰਹਾ ਸੀ (11:13)। ਪੌਲੁਸ ਅਿੇ  ੀ ਗਰੈਿਹੂਦੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ “ਘਮੰਿ” 
ਿਾਂ “ਗਰਬ” ਨਾ ਕਰਨ (11:18, 20) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਆਪਣੀ ਿਾਚ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਆਣੇ ਬਣਨ” 
(11:25)। 

ਆਇਤਾਂ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਉਸੇ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ 
ਅਗਾਹਾਂ  ਿਾਉਂਦਾ ਹ ੈਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਧ ਿੱ ਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ 
( ੇਖੋ 11:11-14)। (ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
 ਿੱ ਲੋਂ) ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਧਗਆ। ਅਧਿਆਇ 11 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ੇ
ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਆਇਤਾਂ 30 ਅਤੇ 31 ਇਸ ਤਰਤੀ  ਨੰੂ 
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ (ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤਾ) 

ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ 
ਧਲਆ) 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ  ੀ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ) 

ਿਾਰਣਾ 2: “‘ਭੇਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਧਿਹਾ ਕੁਝ ਧਿਹਿਾ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 
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ਹੈ।” “ਭੇਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰ ੇ ਉਲਝਣ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹੈ। “ਭੇਤ” 
ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (μυστήριον, ਮਸੁਟੇਧਰਓਨ) ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੋਏ ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਹੀ ਧਕਸੇ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈਧਿਹਿੀ ਲਕੁੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ 
ਅਧਿਹੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਧਿਹਿੀ ਤਦ ਤਿੱਕ ਿਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਦ ਤਿੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ 
ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:7; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:9)। ਿਬਧਲਊ. ਈ.  ਾਈਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ 
ਧਕ “ਸਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ‘ਭੇਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਹਾ ਧਗਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਲੁਕਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ; ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਧਿਹੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਧਿਹਿੀ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ।”31 ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਿੱ ਚ “ਭੇਤ” ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਸੰਸਾਰ 
ਧ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਲੇ ਿਾਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਿੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿੋਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਿੀ ਹਰੇਕ ਗਿੱਲ ਦੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹ ੈ(ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:27; 2:2; 1 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 3:16)। ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖ ੇ
ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਧਦਆਂ ਆਧਖਆ, 

ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਿੋ ਮੇਰੀ ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਧਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਭੇਤ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਹਿਾ 
ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਗਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਤਾਂ ਿੋ ਓਹਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋ 
ਿਾਏ . . . (16:25, 26; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਿਾਣਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ  ੀ ਰੋਮੀਆ ਂ
11:25 ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ  ਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਿਹਿਾ ਉਸ ਭੇਤ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ 
ਧਿਸ ਨੰੂ ਪੌਲਸੁ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ੰਿਣ ਿਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਧਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਭੇਤ—ਧਿਹਿਾ ਪਧਹਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਅਤ ੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਸ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਧਕਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਰਭ ੂ ਧਿਸ ੂ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਗੋਂ ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹ ੈਧਕ ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਓਨਾ ਭੇਤ ਭਧਰਆ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਧਕਸੇ ਨ ੇਂ ਧ ਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ; ਸਗੋਂ ਆਪਣ ੇਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਗਾਹਾਂ  ਿ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ 
ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਖੀ ਬਣਾ ਕੇ (ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਿਗਾ ਕੇ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਿੋਿਨਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼। ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਤੀ  ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ, ਧਿਸ 
ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਈ  ਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਤਾਂ 25 ਅਤੇ 26 ਨੰੂ  ੇਖੀਏ: 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ  
 ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ)  
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ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ)  
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਿਾਣਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ  
 ਿਾਣਾ) 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਮੀਆਂ 11:26 ਬਾਰ ੇਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਧਕ ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਅਧਿਹੀ ਗਿੱਲ  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਧਿਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਗਟ 
ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਸਿੱ ਚ ਨਹੀਂ। ਿੋਕਰ ਕੋਈ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹ ਾਲਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੇ ਧਿਿੱ ਥੇ 
ਮੁਸਟੇਧਰਓਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ ੇਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਿੋ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਧ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਦੀ ਅਧਿਹੀ ਧ ਆਧਖਆ 
ਓਨੀ  ਧਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮੁਸਟੋਧਰਓਨ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤ ੇ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ੇ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ 
ਮੁਸਟੋਧਰਓਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧ ਧਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਈ  ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਲੋਕ ਧਬਲਕੁਲ 
 ੀ  ਧਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਮਸੀਹ ਅਤ ੇ ਕਲੀਧਸਿਾ ਧ ਿੱ ਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
5:32)। ਸਿੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਮਨ ਦਾ ਧਮਧਲਆ ਪਰਕਾਸ਼—ਅਰਥਾਤ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਮੁਿ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ—ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਅਤੇ  ਧਚਿੱਤਰ  ੀ। ਹੈਂਧਿਰਕਸਨ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ, “ਕੀ ਇਹ ਅਿੱ ਤ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ? . . . ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਬਚਾਏ ਿਾਣ ਧ ਚਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱਬੀ ‘ਭੇਤ’ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਸ਼ਾ ਹੈ।”32 

ਿਾਰਣਾ 3: “ਿਹੂਦੀ ਅਿੇ  ੀ ‘ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।’” ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫ਼ਧਹਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਿੱ ਧਸਆ 
ਹੋਰ  ੀ ਿੂੰ ਘੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 11:28, 29 ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਤਸਦੀਕ  ਿੋਂ ਲੈ ਧਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ 
ਿਹੂਦੀ ਅਿੇ  ੀ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ” ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਾਂਗੇ ਧਕ ਿਹੂਦੀ 
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ  ਕੋਈ  ੀ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ( ੇਖੋ  ਰਤੋਂ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਪੰਨੇ 224-228)। ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਿੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ “ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ” ਨਹੀਂ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਿਾਰਣਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਹੇ ਕੁਝ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ ਧਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਸਾਨੰੂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਉਨਹ ਾਂ ਬੰਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਧਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  ੀ 
ਧ ਅਕਤੀ ਪੂਰੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ। 

ਪਰੀਧਮਲੇਧਨਿਲ (ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਿ) ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਪਧਹਲੀ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਕ 
ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆ ਂਿੋ ਪਰੀਧਮਲੇਧਨਿਲ ਿਾਰਣਾ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਧਕ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਿੱਕ ਪਰੀਧਮਲੇਧਨਿਲ ਿਾਰਣਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ: ਿਦੋਂ ਧਿਸੂ 
ਿਰਤੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਧ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੌਧਤਕ 
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ਰਾਿ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰੇ—ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਿਹਦੂੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਰਾਿਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਬੂ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ 
ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਿਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਧ ਗਾਿ ਧਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਤਦ ਤਿੱਕ ਥੋਿੇ ਧਚਰ 
ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿਦ ਤਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਿੱਥੇ 
ਸਾਿੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਿ ਦੀ ਿਾਰਣਾ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਿਹੂਦੀ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । (ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਤਿੱ ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਹੂਦੀ ਿੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਿਸੂ ਦ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸੀ ਬਣਨਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ  ੀ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਨ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਧ ਸ਼ ਾਸੀ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਿ  ਿੋਂ ਖਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।) ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਇਹ ਿਹੂਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ੇਗੀ, ਧਿਸ  ੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੌਧਤਕ 
ਰਾਿ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੀਆਂ ਹਨ।33 ਧਿਸੂ ਕੋਈ ਦੁਧਨਆ ੀ ਰਾਿ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ (ਿੂਹੰਨਾ 18:36)। ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਦੁਧਨਆ ੀ ਰਾਿਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸਨ (ਿੂਹੰਨਾ 6:15), ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਰਾਿਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ (9:32, 33 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)। 
ਕਲੀਸੀਆ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਆ ਧ ਚਾਰ ਿਾਂ ਥੋਿੇ ਧਚਰ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:10, 11); ਸਗੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਹੀ ਉਹ ਰਾਿ ਹੈ ਧਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਿਸੂ ਆਇਆ ਸੀ। (ਮਿੱ ਤੀ 16:18, 19 ਧ ਿੱ ਚ “ਕਲੀਸੀਆ” ਅਤੇ “ਰਾਿ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।) ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਸਾਰੇ (ਿਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ) ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਦੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਿੇਕਰ 
(ਪਰੀਧਮਲੇਧਨਿਲ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਿੱ ਕ  ਾਰੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਧ ਗਾਿ ਧਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਦਾ ੇ ਨਾਲ ਧਕ ੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਭਧ ਿੱ ਖ 
ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਧ ਗਾਿਣਗੇ? 

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ, ਿੇਕਰ (ਧਿ ੇਂ 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ)  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਧਿਸ ੂਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਿੌ ਧਤਆਰ ਹੋ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਧਕਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ 
ਕਰਨਗੇ ਧਕਉਂਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ “ਭਰਪੂਰੀ” ਤਿੱਕ ਪੁਿੱ ਿ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ (ਬਚਾਏ ਿਾਣ  ਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੋ ੇਗੀ)? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹ ੈ ਧਕ ਇਹ 
ਆਇਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਿੋ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਗ ੇਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ  ੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਕਈ ਧਲਖਾਰੀ 
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ਧਿਹਿੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਆਇਤਾਂ 
ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀ ਪਰਭੂ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਧਿਹਾ ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ  ੇਲੇ ਹੋ ੇਗਾ (ਸੰਭ  ਹ ੈਧਕ ਪਰਭ ੂਧਿਸੂ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਧਚਰ ਪਧਹਲਾਂ) ਿਦੋਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਇਿੱਕ ਧਮਿੱ ਥੀ ਹੋਈ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਕਸੇ  ੀ ਹਾਲਾਤ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਧਕ ਹਰੇਕ ਿਹੂਦੀ ਧ ਅਕਤੀ 
ਪਰਭੂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲ ੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਲਖਾਰੀ “ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ” ਸਬਦਾਂ ਦੀ 
ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰ ਹੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ “ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਸੰਧਖਆ,” 
“ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ  ਿੱ ਿੀ ਆਬਾਦੀ,” ਿਾਂ “ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਧਕ ੇਂ  ਾਪਰੇਗੀ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ (3:30), 
ਪਰ ਥੋਿੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਧਰਹਆਂ ਦੇ 
ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ’ਤ ੇ
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਧਰਹਆਂ 
ਤਿੱ ਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਕੇ ਥਿੱ ਕ-ਹਾਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਹੂਦੀ ਧਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨ  
ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਿਾਣਗੇ। ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਲਖਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ “ਧਕ ੇਂ” ਹੀ ਅਸਲੀ 
“ਭੇਤ” ਹ।ੈ 

“ਭਰਪੂਰੀ” ਸ਼ਬਦ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪੂਰੀ ਧਗਣਤੀ” ਮੰਧਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੰੂ ਧਤਆਰ ਹਾਂ ਧਕ ਿੇਕਰ ਸਰਬਧਗਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਧਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਧਿਸੂ ਦ ੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ  ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੂਮ ਉੱਠਾਂਗੇ ਿੇਕਰ  ਿੱ ਿੀ 
ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਸਾਿੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 
11:25, 26 ਧ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ 
 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱ ਧਢਆ ਹੈ। 

1. ਇਿੱਕ  ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਕਸੇ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ  ਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਸਥਾਧਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਧ ਆਧਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 25 ਅਤੇ 26 ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਧਿਹੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਿਸ ਬਾਰੇ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧ ਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਤੇ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਧ ਿੱ ਚ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਥਾਧਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਬਾਈਬਲ ਧਸਿਾਂਤ  ਚਨ ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰੇਰਨਾ 
ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਿਾ ਕੇ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਧਕਸੇ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਆਇਤ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਹੀ ਕੋਈ 
ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਹਜ਼ਾਰ 
ਸਾਲਾ ਰਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਚੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਕਰਨ  ਾਲੀ 
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਚੋਂ “ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਧਲਆ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:1-
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5) ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪਕ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਤਆਰ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਿੱਕ ਰਹਿੱਸਮਈ  ਾਕ “ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦ ੇ
ਹਨ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:29) ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਿਨਕ ਪੇਚੀਦਾ ਧਸਸਟਮ ਨੰੂ ਧਤਆਰ 
ਕਰ ਧਲਆ ਧਿਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਮੁਰਧਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਉਂਧਦਆਂ 
ਨੰੂ ਬਪਧਤਮਸਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਫਰ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ ਧਕ ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਧਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ। 

2. ਸੰਦਰਭ ਅਧਿਹੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਪਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਅਧਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ 
ਲ ੇਗਾ। ਹੈਂਧਿਰਕਸਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ: 

ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦੇ ਧ ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਧਤਆਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਧ ਚਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ  ੀ ਿੁਿੱ ਗ (ਬੀਤੇ, ਮੌਿੂਦਾ, ਭਾ ੀ) ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਰੋਮੀਆਂ 11:26 ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਿੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਧਸਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਲ ਿਾਓ”?34 

ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਪਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਮੀਆਂ 9—11 
ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਆਧਖਆ ਸੀ? ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ “ ਿੱ ਿਾ ਸੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਧਹੰਦਾ 
ਸੀ” ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਧਿਹਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਸਨ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸਨ 
(9:1-3; 10:1)। ਉਹ “ਓਹਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆ ਨੰੂ” ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (11:14)। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਨਾ ਰਧਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ 
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣਗੇ; ਉਹ “ਪੇਉਂਦ ਚਾਿਹੇ ਿਾਣਗੇ” (11:23)। ਧਕਸੇ 
 ੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ  ੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨੰੂ 
ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟਣਗੇ। 

3. ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ “ਿਹੂਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਿਾਨ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੀ। ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 
26 ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਿਾਨ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ “ਿਹੂਦੀ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਆਪਣੀ 
ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਕਰ ਧਗਆ ਹੈ। ਆਮਤਰੌ ’ਤੇ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਾਲੇ ਇਸ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਇਹ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਲੀ ਿਹੂਦੀ 
ਪੀਿਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਿਾਂ “ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸੰਧਖਆ” ਦੇ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲ ੇਗਾ। ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਅਣਧਗਣਤ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ ਧਿਹਿੇ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਹਿੇ ਆਖਰੀ ਪੀਿਹੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ 
 ੀ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮਰਨਗੇ? ਇਹ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ “‘ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ’ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਹਿੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੀਿਹੀਆਂ ਤਿੱ ਕ 
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ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪੀਿਹੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।”35 “ਿਹੂਦੀ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਬਾਰ ੇਧਿਮ ਮੈੱਗੀਗਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

[ਪੌਲੁਸ] ਇਿੱ ਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਧਰਹਾ: “ਤੁਹਾਿੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁਣ 
ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੀਿਹੀ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤਿੱਕ 
ਧਲਆ ੇਗਾ।” ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ . . . ਅਧਿਹਾ ਉੱਤਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਪੀਿਹੀ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਰ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ।36 

ਰੋਮੀਆਂ 9—11 ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ “ਿਹੂਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਧਦਨਾਂ ਦੀ 
ਪੀਿਹੀ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹ।ੈ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ਾਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਧਰਹਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੀਿਹੀ ਧ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ 
ਕਰੇਗਾ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

4. ਸਾਰ ੇਿਹੂਦੀ ਿਗਤ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤ ੇਧਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਧਨਅਮ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਧਕਸੇ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਹੀ ਧ ਆਧਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੋ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਦੇ ਧ ਪਰੀਤ ਹੋ ੇ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ 
 ੀ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਧ ਚਾਰ, ਭਈ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ੇ(ਿਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ) 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲ ੇਗਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਬਕੀਏ ਨੰੂ ਬਚਾ ੇਗਾ (9:27; 11:5)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਆਓ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ: ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ “ਭਰਪੂਰੀ” 
(ਪਲੇਰੋਮਾ) (11:12) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸੂ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ 
ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ  ੀ ਸਹੀ ਿਾਪਦਾ ਹ ੈ ਧਕ “ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 
[ਪਲੇਰੋਮਾ]” (11:25) ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਧਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀਆ ਂਦ ੇਬਚਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ 
ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ। ਅਧਿਹਾ ਧਸਿੱ ਟਾ ਲੂਕਾ 18:8 ਧ ਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛ ੇ
ਗਏ ਧਿਸੂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤ  ਨੰੂ ਘਟਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: “ਿਦ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਆ ੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ 
ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨਹਚਾ ਪਾ ੇਗਾ?” 

ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਾਂਗੇ ਧਕ ਿਰਤੀ ਦੀ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ (ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀ) ਬਚਾਈ ਿਾ ੇ—ਪਰ ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਧਕ ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਧਕਉਂ ਿੋ ਸਿੱ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਥੋਿ ੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 22:14; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। ਪਹਾਿੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਧਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਿੀ ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਥੋਿੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤਰੁਣਗੇ: 

ਭੀਿੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ  ਿੋ ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁਿੱਲਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ 
ਧਿਹਿਾ ਨਾਸ ਨੰੂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਧਿਹਿੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀਿਾ ਹੈ ਉਹ 
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ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌਿਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਧਿਹਿਾ ਿੀਉਣ ਨੰੂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਦੇ ਹਨ 
ਸੋ ਧ ਰਲੇ ਹਨ (ਮਿੱਤੀ 7:13, 14; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ੇਿਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੰੂ  ੀ ਇਿੱਥੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ  ਿੋਂ, ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਬਾਰੇ ਅਧਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ  ਿੋਂ 
 ੇਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਿਾਰ 
ਦੇ ਕਦੇ  ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਧ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ 
ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਿੀ 
ਆਮਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਧਹਲਾਂ “ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ” ਬਚਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ। 

ਇਿੱਕ ਧ ਗਿੇ ਹੋਏ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੁਭਾ ਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ  ੇਖੀ ਹੈ: ਿਹੂਦੀਆ ਂਦਾ  ਿੱ ਿੀ ਧਗਣਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ 
ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ੇਂ? ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ  ਧੇਖਆ ਧਗਆ ਹ ੈਧਕ ਕਈ ਲੋਕ “ਧਕ ੇਂ” ਨੰੂ “ਭੇਤ” ਆਖ ਕੇ 
ਚੁਿੱ ਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ  ਧਰਹਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਧਿਨੋਧਮਨੇਸ਼ਨਲ ਧਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਾ “ਸਮਾਿਾਨ” ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਧਦਆਂ ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਮਿੂੌਦਾ ਿਹੂਦੀ ਧਿਸ ੂ
’ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾ ਕੇ ਲ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ 
ਹਨ ਧਕ “ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਿਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ 
 ਿੱ ਖਰਾ ਹੈ।” ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੇਮ” ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਲਈ “ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨੇਮ” ਹੈ। “ਇਸ ਤਰਹਾਂ” ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ ਧਕ “ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ 
ਿਾ ੇਗਾ।” 

ਇਹ ਧਭਆਣਕ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਅਸਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧ ਗਾਧਿਆ ਧਗਆ ਰੂਪ 
ਹੈ। ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆ ਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ਧਕ ਦਹੋੇਂ, ਿਹੂਦੀ ਅਤ ੇ
ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਇਿੱ ਕੋ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਿੱ ਕੋ ਰਾਹ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਸੂ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਰਾਹ 
ਅਤੇ ਸਧਚਆਈ ਅਤੇ ਿੀਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ  ਸੀਲੇ ਧਬਨਾ ਧਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ” 
(ਿੂਹੰਨਾ 14:6)। 11:25, 26 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ “ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦੋ ਰੁਿੱ ਖਾਂ” ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
 ੇਖਦੇ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਸ ਦੇ ੇਗਾ (ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ 
ਲਈ); ਰੁਿੱ ਖ ਕੇ ਲ ਇਿੱ ਕੋ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ  ੇਖਣ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਿੀ ਧ ਆਧਖਆ ’ਤੇ ਧਿਹਿਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪਰਭਾ  ਪਾ ੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: “ਆਇਤ 26 ਧ ਿੱ ਚ 
‘ਇਸਰਾਏਲ’ ਧਕਸ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ?” ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧ ਆਧਖਆ ਇਹ ਸੀ 
ਧਕ ਆਇਤ 26 ਧ ਿੱ ਚ ‘ਇਸਰਾਏਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਕ ਇਸਰਾਏਲ—ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਹੈ 
ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ। ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ  ੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ “ਇਸਰਾਏਲ” 
ਆਧਖਆ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:16) ਅਤੇ ਇਹ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
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ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਇਸ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਢਲੀ 
ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਹੈ। ਧਿਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ  ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਭੌਧਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ 
ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਭੌਧਤਕ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਆਇਤ 26 ਉਸ  ਾਕ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ 
ਧਿਹਿਾ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਤ 26 ਧ ਚਲੇ “ਇਸਰਾਏਲ” ਦੀ ਭੌਧਤਕ 
ਇਸਰਾਏਲ  ਿੋਂ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨਾ ਸਭੁਾ ਕ ਹੈ। 

ਅਿੇ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਧਨਆ ੀ 
ਇਸਰਾਏਲ ਸੀ ਿਾਂ “ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਚਲਾ ਇਸਰਾਏਲ” (9:6 ਦੀਆਂ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  ੇਖੋ)।  
ਦਰਅਸਲ ਆਇਤ 26 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੌਧਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਸੀ। ਨਾਲੇ 
ਅਧਿਹਾ ਆਖਣਾ  ੀ ਥੋਿਾ ਅਿੀਬ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, “ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣਗੇ।” 

ਸੰਭ  ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਰੋਮੀਆਂ 11:26 ਧ ਿੱ ਚ “ਇਸਰਾਏਲ” ਦੀ  
ਪਛਾਣ ਦੇ ਧਤੰਨ ਸੰਭ  ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: (1) ਆਤਮਕ ਇਸਰਾਏਲ (ਕਲੀਸੀਆ), 
(2) ਦੁਧਨਆ ੀ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ (3) “ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਚਲਾ ਇਸਰਾਏਲ” (“ਸਿੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲ,” 
ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਿਸ ੂਨੰੂ ਮਸੀਹ  ਿੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ)। ਅਸੀਂ ਦੂਿੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਧਤੰਨੇ ਦੇ ਧਤੰਨੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਾਿਬ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਾਂ ਤ ੇ
ਪਰੇਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਸਿਾਂਤ  ਿੋਂ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕੋ 
ਹੀ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਥੋਿਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਿੋ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ, ਆਓ, ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਦੀ 
ਅਧਿਹੀ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੀਏ ਧਿਹਿੀ ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ 
ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਧਹਮਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਹੇ [ਗੈਰਿਹੂਦੀ] ਭਰਾ ੋ . . . ਮੈਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਨਾ ਰਹੋ” (11:25)। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਆਧਖਆ 
ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਧਕ “ਭੇਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ ੈਭਈ ਧਕ ੇਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਣ ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਧਕਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋ ੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ [ਗੈਰਿਹੂਦੀ] ਆਪਣੀ ਿਾਚ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਆਣ ੇ
ਬਣ ਬੈਠੋ [ਘਮੰਿ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ (11:18) ਿਾਂ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ (11:20)]” (11:25)। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ “ਭੇਤ” ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਅਗਾਹਾਂ  ਿਾਉਂਦਾ ਹ:ੈ “ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ 
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ” (11:25)। “ਇਸਰਾਏਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਧਨਆ ੀ ਇਸਰਾਏਲ 
( ਿੱ ਿਾ ਦਾਇਰਾ)। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਦੇ ਹਾਂ “ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ,” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਹਰੇਕ 
ਇਸਰਾਏਲੀ ਧ ਅਕਤੀ “ਕੁਝ ਕਠੋਰ” ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ 
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ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ। RSV ਧਲਖਦਾ ਹੈ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ’ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ 
ਆਣ ਪਈ ਹੈ।” ਆਇਤ 7 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ, “ਧਿਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ [ ਿੱ ਿਾ ਛਿੱਲਾ] 
ਭਾਲਦਾ ਹ ੈ[ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਿ] ਸ ੋਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਲਿੱ ਭੀ ਪਰ ਚੁਧਣਆਂ ਹੋਇਆਂ [ਛੋਟ ੇ
ਛਿੱ ਲੇ] ਨੰੂ ਲਿੱ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ [ਛੋਟੋ ਦਾਇਰੇ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ  ਿੱ ਿਾ ਦਾਇਰਾ] ਬੁਿੱ ਿ ੂ
ਕੀਤੇ ਗਏ।” 

“ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ” ਓਨਾਂ ਧਚਰ ਬਣੀ ਰਧਹਣੀ ਸੀ “ਧਿੰਨਾ ਧਚਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 
ਨਾ ਹੋ ਲ ”ੇ (11:25)। “ਭਰਪੂਰੀ” ਉਸੇ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹ ੈਧਿਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 12 
ਧ ਿੱ ਚ  ੀ “ਭਰਪੂਰੀ”  ਿੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (ਪਲੇਰੋਮਾ)।37 ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹ ੈ ਧਕ ਕਈ 
ਧਲਖਾਰੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁ ਾਦਕ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੇਰੋਮਾ ਨੰੂ ਆਇਤ 12 ਦੀ ਬਿਾਇ 
 ਿੱ ਖਰਾ ਅਰਥ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੇਰੋਮਾ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਪੂਰੀ ਧਗਣਤੀ” ਹੈ।38 

ਇਹ ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ  ਿੱ ਖਰਾ- ਿੱ ਖਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਦ ਤਿੱਕ ਧਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਬੂਤ ਕਾਰਨ 
ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿੰਨੀ  ਾਰ  ੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਨੀ  ਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। ਸਾਨੰੂ ਅਧਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਬੂਤ ਕਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਧਦਖਦਾ ਧਕ ਪਲੇਰੋਮਾ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਆਇਤ 25 ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 12 ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 12 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ  ੇਖਦ ੇਹਾਂ 
ਧਕ ਪਲੇਰੋਮਾ (“ਭਰਪੂਰੀ”) ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਭੁਿੱ ਲ” ਅਤੇ “ਘਾਟੇ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ 
 ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਆਇਤ 12 ਅਤੇ ਆਇਤ 15 ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ, ਿੋ ਭੁਿੱ ਲ ਅਤੇ ਘਾਟ ੇ
ਦੇ ਨਤੀਿੇ (“ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ”) ਅਤੇ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਤੀਿੇ (“ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱਲੋਂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ”) ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਆਇਤ 12 ਧ ਚਲੀ “ਭਰਪੂਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਹੂਦੀਆਂ 
 ਿੱ ਲੋਂ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ, ਧਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਅਰਥ ਆਇਤ 25 ਲਈ  ੀ ਢੁਕ ਾਂ ਹ:ੈ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ [ ਿੱ ਿਾ ਦਾਇਰਾ] ਤਦ ਤਿੱਕ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਿਦ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦ ੇ
ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ 
ਸ ੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ।” ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਧਦਆ ਂ
ਆਇਤ 25 ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ  ੇਖੋ: 

(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ (“ਕਠੋਰਤਾ”)  
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (“ਭਰਪੂਰੀ”) 

ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ 
ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੰੂ 
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ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ “ਭਰਪੂਰੀ” 
ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰ -
ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਿ ਦਣੇ, ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾਣ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਿਹਾ 
ਕੀਤਾ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱਚ ਅਗਾਹਾਂ  ਿੀਏ। 

ਆਇਤ 26 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, “ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ . . . ।” ਧਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ 
“ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਉਹ οὕτως (ਹੂਟੋਸ) ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “so,” ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੀ ਹੂਟੋਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਕਧਰਆ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਧਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ”39 ਿਾਂ “ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ।”40 “ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ”—ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਦੁਆਰਾ)—”ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ [ਅਣਖੀ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ] ਬਚ ਿਾ ੇਗਾ।” 

(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਿਾਣਾ (“ਕਠੋਰਤਾ”)  
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (“ਭਰਪੂਰੀ”) 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ (“ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ  
 ਿਾ ੇਗਾ”) 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਸਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ੇਤਾਂ ਕੁਝ  ੀ ਨਹੀਂ 
ਆਧਖਆ। ਕੀ ‘ਸਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ ਗਿੱ ਲ  ਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਆਧਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ (ਿਾਂ 
ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ) ਿਹੂਦੀ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?” ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਮੈਂ 
ਅਧਿਹਾ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਧਕਹੋ ਧਿਹਾ ਲਿੱ ਗਗੇਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਪਧਤਮਸਾ ਲੈਣ; ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢੋਗੇ ਧਕ “ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣਗੇ”? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸਮਝੋਗੇ ਧਕ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ  ੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 11:25, 26 ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਧ ਆਧਖਆ 
ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਹੀ  ਿੱ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ ੈਧਕ ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 11:25 
ਅਤੇ 26 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਏ ਿਾਣ ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਗਿਬਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਹੈ ਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਦੇ “ਪਰਤੀ” ਪਰਤੀਧਕਧਰਆ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਖ ਕੇ  ੇਖੋ ਧਕ ਕੀ ਇਹ ਧ ਆਧਖਆ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
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ਧਫਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤ ੇਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਆਪ ਪੁਿੱ ਿੋ। 
ਆਇਤਾਂ 26, 27. ਇਸ ਅਦਭੁਤ “ਭੇਤ” (ਪਰਕਾਸ਼) ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ 

ਿੋਿਨਾ ਸੀ ਧਕ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਕਸਾ ੇ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਥੇ  ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੰੂ ਧਦਰਿਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਧਿਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,- ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਿਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸੀਿੋਨ ਤੋਂ ਧਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਿਾਕੂਬ ਤੋਂ ਅ ਗਤੀ ਹਟਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਾਂ ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁਿੱ ਕ ਲੈ ਿਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਦੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਦਰਭ ਿਸਾਿਾਹ 59:20, 
21ਹ,ੈ ਿੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, “‘ਇਿੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਸੀਿੋਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਾਕੂਬ ਧ ਿੱ ਚ ਅਪਰਾਿ 
ਤੋਂ ਹਟਣ  ਾਧਲਆਂ ਲਈ ਆ ੇਗਾ, ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ  ਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ  ਲੋਂ , ਿਹ ੋਾਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ 
ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਏਹ ਨੇਮ ਹੈ।’” ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਸਾਿਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮਿੁ 
ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਨਬੂ ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਧਿਸੂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਿੱਥੇ ਿਸਾਿਾਹ 27:9 ਦਾ 
ਇਿੱਕ  ਾਕ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਪਰਾਸਧਚਤ ਹੋ ੇਗਾ।” ਇਸ 
ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਨੰੂ ਧਿਰਧਮਿਾਹ  ਿੱਲੋਂ   ਾਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ” ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹ ੈ
(ਧਿਰਧਮਿਾਹ 31:31-34), ਧਿਸ ਧ ਿੱਚ ਇਹ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, “ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ 
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।” 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇ ਾਕ ਅਤ ੇਪੌਲੁਸ ਦ ੇਆਖੇ  ਾਕ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਧਭੰਨਤਾ ਇਹ ਹ ੈਧਕ 
ਿਸਾਿਾਹ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਸੀਿੋਨ ਲਈ . . . ਆ ੇਗਾ” ਿਦਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਧਲਖਦਾ ਹ ੈ“ਛੁਿਾਉਣ  ਾਲਾ ਸੀਿੋਨ ਤੋਂ ਧਨੱਕਲੇਗਾ।” ਅਸੀਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ 
ਸਕਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ (ਪਰੇਰਣਾ ਰਾਹੀਂ) ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਬਦਧਲਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਹੂਦੀ ਸੀ। ਸੰਭ  
ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਿਸਾਿਾਹ ਦੀ ਨਬ ੂਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਸੀ ਧਕ “ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ [ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ] 
ਿਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ” ਧਨਕਲੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 2:3; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;  ੇਖ ੋਲੂਕਾ 24:47)। 

ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 11:25-27 ਿੁਿੱ ਗ ਦੇ ਅੰਤ  ੇਲੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ  ਿੱ ਲੋਂ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ  ਾਕ ਧਿਸ ੂਦੀ ਦੂਿੀ ਆਮਦ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧ ਆਧਖਆ ਨੰੂ ਰਿੱਦਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। (1) ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਿੌਨ 
ਆਰ. ਿਬਧਲਊ. ਸਟੌਟ ਨੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ, “ਇਹ [ਆਇਤਾਂ] ਿਸਾਿਾਹ ਦ ੇਮੂਲ ਮੰਤ  ਧ ਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਧਹਲੇ ਆਗਮਨ ਬਾਰ ੇਸਨ।”41 (2) ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਕਸਦ 
“ਿਾਕੂਬ [ਇਸਰਾਏਲ] ਤੋਂ ਅਭਗਤੀ ਹਟਾਉਣਾ” ਸੀ ( ੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 15:24), “ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁਿੱ ਕ 
ਲੈ ਿਾਣਾ” ਸੀ—ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾ  ਹੈ ਗੁਆਧਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ (ਲੂਕਾ 19:10)। ਿਦ 
ਧਿਸੂ ਦੂਿੀ  ਾਰੀ ਆ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਲੈ ਿਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆ ੇਗਾ (ਮਿੱ ਤੀ 25:31-33)। (3) ਰੋਮੀਆਂ 11:26, 27 ਨੰੂ ਧਿਰਧਮਿਾਹ ਦੇ “ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ” 
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ਦੇ  ਾਦੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭ  ਹ ੋੇਗਾ ਪਰ ਨ ਾਂ ਨੇਮ (ਧਿਸੂ ਦਾ ਨ ਾਂ ਨੇਮ) ਤਾਂ ਸਥਾਧਪਤ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:8-13)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਰੋਮੀਆਂ 11:26, 27 ਧਿਸੂ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਿਦੋਂ ਉਹ “ਦੇਹਿਾਰੀ 
ਹੋਇਆ” (ਿੂਹੰਨਾ 1:14)—ਉਸ ਦੀ ਦਿੂੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। 

ਆਇਤ 26 ਅਤੇ 27 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਸੀ ਧਕ ਨਬੀ ਨੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਬੂ ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ  ਾਲਾ (ਮਸੀਹ) ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
(ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆ ਂਿੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ ਧਲਆਉਣ ਲਈ) ਆ ੇਗਾ। ਇਹ 
ਤਦ ਹੋ ੇਗਾ ਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਿਹੂਦੀ 
ਅਣਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਹੈ), ਅਧਿਹੀ 
ਿੋਿਨਾ ਧਿਹਿੀ ਮਸੀਹ ਧ ਿੱ ਚ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ। 

ਆਇਤਾਂ 28, 29. ਿੇਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ  ੇਧਖਆ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਿੇ  ੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 28 ਅਤੇ 29 ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, 

ਇੂੰ ਿੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ [ਿਹੂਦੀ] ਤੁਹਾਿੇ [ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ] ਕਾਰਨ ਵੈਰੀ ਹਨ 
ਪਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱ ਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ [ਿਹੂਦੀ] ਧਪਆਰੇ ਹਨ। ਧਕਉਂ ਿੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਦਾ ਅਟਲ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਿਹੂਦੀ “ ੈਰੀ” ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਹ “ਧਪਆਰੇ” ਹਨ। 
ਧਿਹਿੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਭੌਧਤਕ ਿਹੂਦੀ ਅਿੇ  ੀ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ” 

ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਦ ੋਆਇਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਧਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 
ਇਿੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਸੀ ਧਕ ਭੌਧਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 
ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ( ੇਖੋ ਪਰਾਸੰਧਗਕਤਾ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਪੰਨਾ 224-228)। “ਇਸਰਾਏਲ 
ਲਈ ਰਾਖ ੇਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲਾਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।”42 ਿੇਕਰ ਅਧਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪੌਲੁਸ 
ਆਇਤ 28 ਅਤੇ 29 ਧ ਿੱ ਚ ਕੀ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ? ਅਧਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਚਾਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਿ ਆਉਣ ਦੇ 
ਅ ਸਰ ਧਕਉਂ ਰਿੱਖਦਾ ਆ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 28 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, “ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ [ਿਹੂਦੀ] . . .  ੈਰੀ 
ਹਨ।” ਿਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀਿ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ’ਤ ੇ
ਚਾਧਿਹਆ ਸੀ। ਕਲੀਧਸਿਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਬਿੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਸ ੂ
ਬਾਰੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਾ ਧ ਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ( ੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ 17:5, 13)। ਿੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਿੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਧਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਪਰਚਾਰਕ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ। “ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਿਹੂਦੀ ਪਿੱ ਕੇ 
“ ੈਰੀ” ਸਨ। 
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ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਤੁਹਾਿ ੇ[ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ] ਕਾਰਨ।” ਇਿੱਥੇ ਉਸੇ ਤਿੱ ਥ ਨੰੂ 
ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ: ਿਹੂਦੀਆ ਂ
 ਿੱ ਲੋਂ  ਇੰਿੀਲ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਏ ਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇੰਿੀਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾਣ 
ਦਾ ਅ ਸਰ ਧਮਧਲਆ। 

ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੋਂ ਕੀ ਧਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਇੰਿੀਲ ਦ ੇ ੈਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ  ੀ ਧਿਸ ਨੇ ਇੰਿੀਲ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਇਤ 28 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਓਹ . . .  ੈਰੀ ਹਨ [ਅਤੇ ਕੇ ਲ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ]।” 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ  ੇਖਧਦਆਂ ਧਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਦੀ ਹਿੱ ਧਤਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਿਾ ਤ ੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਧਮਟਾ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ? ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਨੰੂ ਆਇਤ 28 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱਸੇ  ਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹ:ੈ 
“ਪਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਿੱ ਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਪਆਰੇ ਹਨ।” 

“ਚੋਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਅਧਿਹੀ ਕੌਮ  ਿੋਂ ਚੁਣੇ ਿਾਣਾ ਹੈ ਧਿਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿੋਿਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ “ਧਪਆਰਾ” ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ 
ਧਕ ਉਸ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਧਪਆਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? 
ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ “ ਿੱ ਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਧਪਆਰਾ ਸੀ। “ ਿੱ ਧਿਆਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪੁਰਖ”ੇ 
(NIV)—ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ( ੇਖੋ ਰਮੋੀਆਂ 4), ਿੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਮਿੱ ਤਰ” ਸੀ 
(ਿਾਕੂਬ 2:23;  ੇਖੋ 2 ਇਤਹਾਸ 20:7; ਿਸਾਿਾਹ 41:8)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
 ਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਕਧਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਇਤ 29 ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਦਾ 
ਅਟਲ ਹਨ” ( ੇਖੋ ਧਗਣਤੀ 23:19)। “ਅਟਲ” ਨੰੂ ਿੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ἀμεταμέλητος 
(ਆਮੇਟਾਮੇਲੇਟੋਸ) ਤੋਂ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਦਰਅਸਲ “ਤੋਬਾ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਿਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਲਫ਼ਾ (α, ਆ) ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ 
ਹੈ। KJV ਇਸ ਨੰੂ “ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਰਧਹਤ”  ਿੋਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ। “ਤੋਬਾ” ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਨ 
ਬਦਲਨਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੇ ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਧਲਆ ਸੀ, ਧਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ  ੰਸ਼ ਉਹ ੋ
ਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਹੋ ਧਿਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ  ੇਧਖਆ 
ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਆਇਤ 28 ਦ ੇਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਇੰਿੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ [ਿਹੂਦੀ] . . .  ੈਰੀ ਹਨ [ਅਤੇ ਕੇ ਲ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ]।” ਆਇਤ 28 ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਹ [ਿਹੂਦੀ]  ਿੱ ਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਪਆਰੇ ਹਨ [ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਅ ਸਰ 
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ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ]।” ਿਹੂਦੀਆਂ  ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੈਿੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾ ਿੂਦ  ੀ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਿਹੂਦੀ ਬਚਾਏ ਿਾਣ। 

ਆਇਤਾਂ 30, 31. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ  ਾਕ ਨੰੂ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਣ ਗਏ ਹਾਂ 
(ਆਖਰੀ  ਾਰ) ਦੁਹਰਾਇਆ। (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਠੁਕਾਰਾਏ ਿਾਣ ਕਾਰਨ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ) ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਅ ਸਰ ਧਮਧਲਆ। ਇਸ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ  ਮਾਣੀਆ ਂਿਾ ਰਹੀਆ ਂਅਸੀਸਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਉਹ ਇੰਿੀਲ ਦੀ 
ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਆਇਤਾਂ 30 ਅਤੇ 31 ਧ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ: 

ਧਿਸ ਪਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ [ਗੈਰਿਹੂਦੀ] ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ 
ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ43 ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ 
ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ [ਿਹੂਦੀ] ਵੀ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋਏ  ਈ ਤੁਹਾਿੇ [ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ] ਉੱਤੇ ਿੋ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ [ਿਹੂਦੀਆਂ] ਉੱਤੇ  ੀ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧ ਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ: 

ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ (ਧਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ  
 ਠੁਕਰਾਇਆ ਧਗਆ)  
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ  
 ਕੀਤਾ ਧਗਆ) 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ  
 ਧਗਆ) 

ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਤਿੱਕ “ਦਿਾ” ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ( ੇਖੋ 9:15, 16, 
18, 23)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 11:30-32 ਧ ਿੱ ਚ ਚਾਰ  ਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। “ਦਿਾ” (ἔλεος, ਏਲੇਓਸ) 
“ਧਕਰਪਾ” (χάρις, ਖਾਧਰਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਮਲਦਾ-ਿੁਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਦਿਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ 
ਦਾ ਉਹ ਪਿੱ ਖ ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਦਭਾਧਗਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ 
‘ਧਕਰਪਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿੱ ਖ ਿੋ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਿਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”44 

ਆਇਤ 32. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸ ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੂੰ ਿਨ ਧਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿਾ  ਈ ਉਹ ਸ ਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰੇ। “ਬੰਿਨ ਧ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿਾ” ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ συγκλείω (ਸਨੁਕਲੇਇਓ) ਦਾ 
ਅਨੁ ਾਦ ਹੈ, ਿੋ κλείω (ਕਲੇਇਓ, “ਬੰਿਨ ਧ ਿੱ ਚ ਬਨਣਾ”) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ σύν (ਸੁਨ, 
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“ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਿੱ ਧਠਆਂ”) ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਬਧਣਆ ਇਿੱਕ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈੱਕੋਰਿ ਇਸ ਆਇਤ 
ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱਸਾ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ 
ਦੀ ਕੈਦ ਧ ਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਿੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਪੁਣੇ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹੈ। ਸਾਿੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚ ਪਏ ਸਾਂ। “ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਿੇ ਹਨ: ਪਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧ  ੇਕ ਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ . . . [ਪਰ ਧਫਰ,] ਅਚਾਣਕ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ।”45 ਧਕਉਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਏ 
ਿਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ  ੀ ਇਿੱ ਕੋ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਾ ਿਾਂ ਧਕਰਪਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਇਤ 32 ਦੀ  ਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਧਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਅਖੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰੇਗਾ।” ਇਸ 
ਗਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੌਟ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ  ੇਖ ਲਏ 
ਹਨ। ਅਤੇ, ਿੇਕਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱਤਾ ਿਾ  ੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਧਨਕਲਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਖੀਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਚਾਇਆ 
ਿਾ ੇਗਾ। ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਹੀ ਧ ਆਧਖਆ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗੀ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਇਸ 
ਪਿੱਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ ‘ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ 
ਅਤੇ ਸਿੱ ਚਾ ਧਨਆਉਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ੇਗਾ’ (2:5), ਧਿਸ ਧਦਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ‘ਗੁਿੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕਰੋਿ,’ 
‘ਧਬਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ’ ਧਮਲੇਗਾ (2:8, 9)।46 

ਆਇਤ 32 ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਹਾਲਾਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੇ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇ ਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਧਫਰ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿ ੇ
ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ—ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਿਹੂਦੀ 
ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀ, ਭਾ ੇਂ ਿ ਾਨ ਹਣੋ ਭਾ ੇਂ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਭਾ ੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, 
ਭਾ ੇਂ ਿਨੀ ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ ਧਨਰਿਨ, ਭਾ ੇਂ ਪਿਹੇ-ਧਲਖੇ ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ ਅਨਪਿਹ, ਭਾ ੇਂ “ਚੰਗੇ” ਹੋਣ ਭਾ ੇਂ 
“ਮਾਿੇ” (ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗੇ-ਮਾਿੇ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿੰਨ ਾਦ ਹੋ ੇ! 

ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਾ (11:33–36) 
33ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਧਗਆਨ ਕੇਿਾ ਿੂੂੰ ਘਾ ਹੈ! ਉਹ ਦੇ ਧਨਆਉਂ 

ਕੇਿੇ ਅਣ-ਲਿੱ   ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਕੇਿੇ ਬੇਖੋਿ ਹਨ!  
34ਪਰ ੁ ਦੀ ਬੁਿੱ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਧਕਸ ਿਾਧਣਆ,  
ਿਾ ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹੀ ਬਧਣਆ?  
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35ਅਥਵਾ ਧਕਸ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਪਧਹਲਾਂ ਕੁਝ ਧਦਿੱ ਤਾ,  
ਧਿਹ ਦਾ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਬਦਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ?  

36ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆ ਂ
ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਿੁਿੱ ਗ ੋਿੁਿੱ ਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। 

ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ 
ਦਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸੋਧਚਆ ਤਾਂ ਅਚਾਣਕ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਧਪਆ। 
ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ ਅਧਿਆਇ 11 “ਿਹਦੂੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਉੱਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹਨ; ਪਰ ਿੇਕਰ ਿੁੰ ਧਘਆਈ 
ਧ ਿੱ ਚ  ੇਧਖਆ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।47 ਇਹ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ( ੇਖੋ 9:6)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧ ਸ਼ ਾਸਿੋਗਤਾ ਦੀ 
ਧਦਰਿਹਤਾ ਨੰੂ ਧਬਆਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਆਖਧਦਆਂ ਕੀਤਾ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 11:33-36 ਅਧਿਆਇ 11 ਦਾ, ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11 ਦਾ 
ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਤਿੱ ਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਆਧਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਬਲਕੁਤ ਢੁਕ ਾਂ ਅੰਤ ਹੈ। 

ਆਇਤਾਂ 33 ਤੋਂ 36 ਤਿੱ ਕ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਅ ਾਜ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਪਧਿਹਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਉਹ  ੀ 
ਕਈ  ਾਰੀ। ਇਹ ਅਧਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਧਿੰਨਾ ਦਾ ਅ ਲੋਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਧਣਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਫਰ  ੀ ਪਲੌੁਸ ਦੁਆਰਾ  ਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਗੌਰ 
ਨਾਲ  ੇਖਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਈ 
ਗਿੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਇਤ 33. ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਅਤ ੇ
ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਝਲਕ ਧਦਖਾਈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਕ ੇਂ ਿਹੂਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਕ ੇਂ ਗੈਰਿਹੂਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਿਹੂਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਰਸੂਲ ਪੌਲਸੁ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤ 
ਦਾ ਅਰੰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਬੁਿੱ ਿ ਦੀ  ਧਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਿਨ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਧਗਆਨ ਕੇਿਾ ਿੂੂੰ ਘਾ ਹੈ!48 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਗਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਬੁਿੱ ਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਗਆਨ ਪਿੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਹਨ! ਆਇਤ 33 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ “ਿੂੰ ਘਾ” 
(βάθος, ਬਾਥੋਸ)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਧਗਆਨ ਐਨਾ “ਿੂੰ ਘਾ” ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਥਾਹ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਧਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆਧਖਆ, ਉਹ ਦੇ ਧਨਆਉਂ ਕੇਿੇ ਅਣ-ਲਿੱ   ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਕੇਿੇ 
ਬੇਖੋਿ ਹਨ! JB ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਹ,ੈ “ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਧਘਆਈ ਤਿੱਕ ਪੁਿੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ!” ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਾਿਾਹ 55:8, 9 ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦੀ 
ਹੈ: “‘ਧਕਉਂ ਿੋ ਮੇਰੇ ਧਖਆਲ ਤੁਹਾਿੇ ਧਖਆਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਿੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਿਹੋ ਾਹ 
ਦਾ  ਾਕ ਹੈ। ਧਿ ੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਧਤ ੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਿੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 
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ਧਖਆਲ ਤੁਹਾਿੇ ਧਖਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।” 
ਆਇਤ 34. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਾਕ ਨੰੂ  ਿੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਕਥਨ ਬੋਧਲਆ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਿਸਾਿਾਹ 40:13 (LXX) ਤੋਂ ਧਲਆ: ਪਰ ੁ ਦੀ ਬੁਿੱ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਧਕਸ 
ਿਾਧਣਆ, ਿਾ ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹੀ ਬਧਣਆ? “ਸਲਾਹੀ” ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ σύμβουλος 
(ਸੁਮਬੁਲੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਿੋ βουλή (ਬਲੋੁ, “ਸਲਾਹ”) ਅਤੇ σύν (ਸੁਨ, “ਇਕਿੱ ਧਠਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ”) 
ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਬਧਣਆ ਇਿੱਕ ਸੰਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈੱਕਾਰਿ ਨੇ “ਸਲਾਹਕਾਰ” ਧਲਧਖਆ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਧਕਸੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਿ ਪਈ? ਆਇਤ 34 ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਇਿੱ ਕੋ ਹੈ, “ਕੋਈ ਨਹੀਂ!” 

ਦਰਅਸਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਿਾਣਨ ਬਾਰ ੇਪਧਹਲਾ ਤਿੱਥ ਇਹ ਹ ੈਧਕ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਸਭਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ। ਧਿ ੇਂ ਇਿੱਕ ਧਪਆਲੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿੇ ਸੀਧਮਤ ਮਨ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਮ 
ਧਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿੱ ਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਲੀਮ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨਾਲ 
ਸਾਨੰੂ  ੀ ਹਲੀਮ ਹ ੋਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਧਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ  ਚਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦ ੇ
ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਿੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕੰਨਾ ਘਿੱ ਟ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ। ਧਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਧਖਆ, “ਧਗਆਨ ਦਾ ਟਾਪੂ 
ਧਿੰਨਾ  ਿੱ ਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਗਆਨਤਾ ਦੇ ਧਕਨਾਰੇ  ੀ ਓਨੇ ਹੀ ਫੈਲਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।” 

ਮੋਧਰਸ ਨੇ  ੇਧਖਆ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਸਤਤ “ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨਕਲੀ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ . . . ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ। ”49 
ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ “ਧ ਆਧਖਆ ਾਂ” ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਪਰਸ਼ਨ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ 
ਧਿੰਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿ ਾਬ ਧਦਿੱਤ ੇਹਨ। ਧਸਿੱ ਟਾ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਿੀ ਨ ਦ ੇਸਭਨਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕਮਾਤਰ 
ਤਿੱਸਲੀਬਖਸ਼ “ਉੱਤਰ” ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਸਰਬਉੱਚ ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ, ਸਰਬ-ਧਗਆਨੀ, ਧਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਧਖਆ ਿਾ ੇ। 

ਆਇਤ 35. ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਿਹਿਾ ਦੂਿਾ ਤਿੱਥ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ 
ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਿਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿਬੂ 41:11 ਦਾ ਭਾ  ਧਦਿੱਤਾ: ਧਕਸ ਉਹ ਨੂੂੰ  ਪਧਹਲਾਂ ਕੁਝ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਧਿਹ ਦਾ ਉਹ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਬਦਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ? ਧਫਰ, ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ “ਧਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ।” ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕੁਝ 
 ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਿੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੇ 
 ੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹ;ੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇ ਲ ਪਰਬੰਿਕ ਹਾਂ। ਿਦੋਂ ਰਾਿਾ ਦਾਉਦ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 
ਭੇਂਟ ਧਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਿੱਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਅਰ ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਕੌਣ, ਿੋ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚਿਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿੱ ਖੀਏ? ਧਕਉਂ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ 
 ਸਤਾਂ ਤੇਰੀ  ਿੱ ਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰ ਤੇਰੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ” (1 ਇਤਹਾਸ 
29:14)। 
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ਧਿ ੇਂ ਅਸੀਂ ਭੌਧਤਕ  ਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, 
ਉ ੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਕ  ਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਦੁਿੱ ਗਣਾ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। ਸਾਿੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ—ਸਗੋਂ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਹੈ। ਧਫਰ  ੀ 
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਿੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਸਾਿਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 
ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿੇ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ। 

ਆਇਤ 36. ਅਖੀਰ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਿਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਐਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹ ੈ
ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਉਸ 
ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੌਧਤਕ 
ਸਧਰਸ਼ਟ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। Goodspeed ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 
“ਸਭਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਭਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ  ਸੀਲੇ ਹੋਂਦ ਧ ਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਭਕੁਝ ਉਸੇ 
ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ।” ਮਧੋਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਸਾਰੀ ਸਧਰਸ਼ਟ ਦਾ ਧਸਰਿਣਹਾਰ, 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ।”50 ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਕੇ ਲ ਭੌਧਤਕ  ਸਤਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਰਿੱ ਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਆਤਮਕ  ਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਾ ਛੁਟਕਾਰਾ  ੀ 
“ਉਸ ਦ ੇ ਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਲਈ” ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਿੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਬਲ 
ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਧਸਿੱ ਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿਾ, ਉਸ 
ਦੀ ਵਧਿਆਈ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਹੋਵੇ। ਧਿਹਿੀ  ਧਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਧਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਈਏ। “ਿਹੋ ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹੈ ਤ ੇਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਂਗਾ” (ਕੂਚ 15:2)। ਆਮੀਨ! 

ਸੋ ਇਿੱਥੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਧਹਿੱ ਸਾ (ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11 ਤਿੱ ਕ) ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਉਲਝਣ ਭਧਰਆਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਸੌਖੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਧਕ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਆਧਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਤ ੇਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖੋ।” ਇਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਿੱਕ 
ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਤਾ 
ਪੌਲੁਸ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਅਧਿਆਇ 9—11) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਧ ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ, ਪਰ “ਿਹੂਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ”  ਾਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ (ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11) ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਿ  ੇਖਣ 
ਨੰੂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਧਕਸੇ ਆਇਤ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਧਮਲਦੀ ਿੁਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੀਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ 



 

224 

ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧਕੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਉਸ ਨੇ  ੀਹ51 ਤੋਂ ਤੀਹ52 ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ—ਪਰ ਸਾਰ ੇ
ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨ ਅਧਿਆਇਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ 
ਭਰਪੂਰ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ  ਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਦੇ-
ਕਦੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ (ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ LXX ਤੋਂ)। 
ਕਦ-ੇਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ। ਧਕਤੇ-ਧਕਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਧਲਧਖਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ 
ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਥੋਿਾ ਹਿੱ ਟ ਕੇ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਤੰਨ ਧ ਚਾਰ ਹੇਠ 
ਧਲਖੇ ਗਏ ਹਨ: 

1. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਮਕਸਦ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਗਆ ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਕਧਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ 
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ—ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦਾ—ਅਤੇ ਅਧਿਹ ੇ
ਤਰਕ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਿਾਣੂ ਸਨ। ਧਰਚਰਿ ਏ. ਬੇਟਈ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਪੌਲੁਸ 
ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉ ੇਂ ਹੀ ਸੀ ਧਿ ੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧ ਆਧਖਆ 
ਲਈ ਕਧਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਧਿਹਾ ਪਰਭਾ  ਸੀ 
ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਲਾਿ ਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।”53 

2. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉਸ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਖਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿ ੇਂ ਅਿੱ ਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਨੰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਿੱ ਿ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਧ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕੇ (“ਿੇ ਧਕਸੇ ਘਰ ਧ ਿੱ ਚ ਫੁਿੱ ਟ ਪ ੈਿਾ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਠਧਹਰ ਨਾ ਸਿੱ ਕੇਗਾ”;  ੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 
3:25)। ਅਸੀਂ  ਚਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾ ਧਰਆਂ  ਾਂਗ  ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿ ੇਂ 
ਧਕ “ਅਿੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ” ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 17:8) ਅਤੇ “ਕਿੱਪਿੇ ਦਾ ਪਿੱਲਾ” ( ੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 9:20; KJV)। 

3. ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਪਰੇਧਰਤ ਸੀ। ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਢੁਕ ੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ 
ਪਰੇਧਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਸਾ ਿਾਨ 
ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। 
ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੂੰ ਨੋ! (ਅਧਿਆਇ 11) 

ਿਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ  ੀ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। 
ਨਤੀਿੇ  ਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ? ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਿੱ ਲੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
(11:1-10) ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਿੱਲਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
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ਨੰੂ ਸ ੀਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਧਿਸ ੂ ’ਤ ੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ  ਿੋਂ, ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਿੇ  ੀ ਿਹੂਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਗੈਰਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਿਾਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਿ 
ਆਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਿੇ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆ ਂਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ 
ਮੰਨਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਾਪ ਦੇ  ਿੱ ਸਕਰ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱ ਧਗਆ ਰਧਹਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ 
ਭੁਗਤਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਭਈ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਧਸਆਣ ਲੈਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ 
ਿਾ ੇ। ਸੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ “ਦੇ  ਿੱ ਸ” ਕਰ ਦੇ ੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਿਦ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚਿੱਲਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ  ਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਧ ਿੱ ਚ 
ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਲੂਕਾ 15:20-24)।54 

ਇਹ ਧਕੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਨਕ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੈ! ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਿਾਂ ਧਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਮਸੀਹ 
ਧ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਤਨ ਦੁਿੱ ਗਣੇ ਹੋ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ  ੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਸੰਬੰਿ  ੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਧਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ! 
ਮੇਜ਼ ਇਿੱ ਕ ਫਾਹੀ? (11:9, 10) 

ਰੋਮੀਆਂ 11:9, 10 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 69:22, 23 ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਦਾਉਦ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਫਾਹੀ ਬਣ ਿਾ ੇ, 
ਅਤੇ ਿਦ ਓਹ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹਨ ਉਹ ਫੰਦਾ ਬਣ ਿਾ ੇ!  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨਹੇ ਰ ਛਾ ਿਾ ੇ ਿੋ ਓਹ ਨਾ  ੇਖਣ,  

ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਕ ਸਦਾ ਕੰਬਦੇ ਰਧਹਣ! 

ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਧਖਿੱ ਧਚਆ 
ਹੈ: “ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਫਾਹੀ ਬਣ ਿਾ ੇ।” ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, “ਇਿੱਕ ਮੇਜ਼ 
ਇਿੱਕ ਫਾਹੀ ਿਾਂ ਫੰਦਾ ਧਕ ੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

“ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ ਨੰੂ ਫੰਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਫਸਾਉਣ  ਾਲਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ . . .” (CEV)। 
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“ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅ ਤਾਂ  ੇਲੇ ਫਿੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਫਿੱ ਸ ਿਾਣ . . .” (TEV)।55 

 
“ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਸਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੋਚ ਧ ਿੱ ਚ ਫਸਾ ਲੈਣ ਧਕ 
    ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਸਭਕੁਝ ਠੀਕ ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੈ . . .” (LB)। 
 
“ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿੇ ਾਂ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਭੋਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਿਾਣ . . .”  
    (MSG)। 

ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਧ ਿੱ ਚ “ਮੇਜ਼” ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਧਚੰਨਹ  ਧਰਹਾ ਹੈ ( ੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 23:5)। 
ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਉਦ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ  ੈਰੀ ਧਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ 
ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਿਾ ੇ। ਿੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ “ਮੇਜ਼” ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਧਿਸ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਈ 
ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਚੰਬਿੇ ਰਧਹਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਰੀ ਿੀਸਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ “ਮੇਜ਼” ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ  ਰਧਤਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਧਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ  ਰਤਾਇਆ ਧਗਆ ਸਮਾਨ ਮਸੀਹਸੀ (ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ  ੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ), ਿਾਰਧਮਕਤਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ (ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਧਦਿੱਤਾ) ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਤੇ 
ਮੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ (ਧਿਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਦਾਅ ਤ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ  ਾਲੇ ਰਿੱਬੀ ਧਨਆਂ ਦੀ ਫਾਹੀ 
ਧ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਧਦਿੱਤਾ।56 

ਬਦਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ? (11:9, 10) 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਜ਼ਬੂਰਾਂ, ਧਿ ੇਂ ਧਕ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ 

ਦਾਉਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ  ੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ੇ। ਅਧਿਹੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੰੂ 
“ਬਦਅਸੀਸਾਂ ਦ ੇਜ਼ਬੂਰ” ਆਧਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਧਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, ਦਾਉਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਛਿੱਿ ਧਰਹਾ ਸੀ ( ੇਖ ੋ
ਰੋਮੀਆਂ 12:19)। ਦੂਿੀ, ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਧਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਿੋ “ਅਿੱਖ ਦੇ  ਿੱ ਟੇ ਅਿੱ ਖ”  
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਸੀ (ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ)। ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿੋ ਦੂਿੀ ਗਿੱਲ  
 ੀ ਫੇਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਨ ਾਂ ਨੇਮ) ( ੇਖੋ ਕੂਚ 21:24; ਮਿੱ ਤੀ 5:38, 39;  
ਰੋਮੀਆਂ 12:18-21)। 
ਘਮੂੰ ਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ (11:18) 

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਘਮੰਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਧਕਉਂ ਕੀਤੀ 
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(11:18)। ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧ ਿੱ ਚ ਗੈਰਿਹੂਦੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਚਕਾਰ  ਿ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਿਾਣ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਲਖ ਧਰਹਾ ਸੀ।57 ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਮੋ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅ ਸਥਾ 
 ਿੀਆ ਸੀ ( ੇਖ ੋ1:8), ਪਰ ਕੋਈ  ੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਸਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਮੂਚੇ ਰਮੋ ਸਾਮਰਾਿ ਧ ਿੱਚ ਿਾਤਰਾ ਕਰਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਿਲੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਇਹ ਸਮਿੱ ਧਸਆ  ੇਖੀ ਹ ੋੇਗੀ ਅਤੇ ਰਮੋ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਲਖੇ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਧ ਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਧਚਤਾਉਣੀ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਤੋਂ ਧਬਹਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ 
ਨੰੂ ਇਹ ਗਿੱਲਾਂ ਧਲਖਣ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਿਹਿੀਆਂ ਅਿੱ ਿ ਸਾਿੇ ਲਈ  ੀ ਰਾਖ ੀਆਂ ਰਿੱ ਖੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਘਮੰਿ ਨੰੂ ਅਧਿਹਾ ਖੇਤ ਆਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਿਸ ਧ ਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰ ੇਪਾਪ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ।58 
ਸੀ. ਐੱਸ. ਲੂਈਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ੇਧਖਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ: 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਧਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਧਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਬਧਚਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; 
ਧਿਸ ਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਧਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਧਿਸ ਬਾਰੇ, 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਧਿਹਾ ਕੋਈ ਧ ਅਕਤੀ ਹੋ ੇ ਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਧਦਆਂ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਗੁਿੱ ਸੇ  ਾਲੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਇਹ ਧਕ ਕੁਿੀਆਂ ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਧ ਚਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ 
ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਿਾਂ ਇਹ ਧਕ ਉਹ ਿਰਪੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਧਕ 
ਮੈਂ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਧਦਆਂ ਸੁਧਣਆ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ ਉਹ ਇਸ 
ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਹਿੀ ਧਕਸੇ 
ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਘਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਧਿੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਸਾਿੇ ਧ ਿੱ ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਧ ਿੱ ਚ  ੇਖ ਕੇ ਧਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।59 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਪਾਪੀ ਘਮੰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਿੱਕ  ਾਿਬ ਘਮੰਿ  ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਧਿਸ ਨੰੂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ  ੀ ਆਧਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 11:13 ਧ ਿੱ ਚ, 
“ ਧਿਆਈ” (δοξάζω, ਿੋਕਸਾਜ਼ੋ) ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
“ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (“ਧਕਸੇ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ”;  ਿੇਮਾਉਥ)। ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ’ਤੇ “ਮਾਣ ਕਰਨਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਧਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਮਲਦ ੇਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ 
ਚੰਗਾ ਪਰਭਾ  ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤ ੇ “ਮਾਣ ਕਰਨਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਸਰਬਉੱਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਧਿਆਂ ਦੀਆ ਂਉਪਲਬਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ 
ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ( ੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:14)। ਧਿਸ ਘਮੰਿ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਗਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਖਾਇਆ ਿਾਣ  ਾਲਾ ਘਮੰਿੀ ਧ ਹਾਰ ਹ ੈਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਧਿਆਂ ਤੋਂ 
ਧਬਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
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ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ KJV ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਖੇ ਕਹਾਉਤਾਂ 16:18 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਨ: “ਨਾਸ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਿਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਘੁਮੰਿੀ ਰੂਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”60 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਧਿਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਘਮੰਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ 
ਘਮੰਿੀ ਿਿੱਿੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਿਿੱਿੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਬਤਖਾਂ ਨਾਲ ਹ ੋਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਧਕ ਧਿਸ ਤਲਾਅ ਧ ਿੱ ਚ ਉਹ ਰਧਹੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਿੱ ਕ ਧਗਆ। ਬਤਖਾਂ ਤਾਂ 
ਉੱਿ ਕੇ ਨ ੇਂ ਤਲਾਅ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਿਿੱਿੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਧਲਆ ਧਗਆ ਧਕ ਬਤਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰੁਝਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤੀਲਾ ਫਿ ਕੇ ਉੱਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਿੱ ਿੂ ਉਸ ਤੀਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਫਿ ਕੇ ਲਟਕੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਉੱਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਿੱਕ 
ਧਕਸਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ  ੇਧਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਧਖਆ, “ਬਹੁਤ  ਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ 
ਆਇਆ ਧਕਸ ਦੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ?” ਿਿੱ ਿੂ ਬੋਧਲਆ, “ਮੇਰੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਿੱ ਚ” ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਿਿੱਗਧਦਆ ਂ
ਹੀ ਮਰ ਧਗਆ। “ਧਿਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਘਮੰਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ  ੇਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਘਮੰਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਧਪਆ ਹੋ ੇਗਾ। ਰੋਮੀਆਂ 11:18 ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਘਮੰਿ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਿੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਕੇ ਲ 
ਮੌਤ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਾਂ (3:23; 6:23)। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, 
ਆਪਣੀ ਧਕਸੇ ਿੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਈਜ਼ਕ  ਾਟਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਿਬ ਰਖਤਾ ਹੰੂ, ਮੈਂ ਕਸਰ ਪਰ, 

ਿਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਸਹੀ,  
ਨਾਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਧਗਨਤਾ ਿਾਨ ਓ ਮੁਰ 

ਔਰ ਖੁਦਪਰਸਤੀ ਮਰਤੀ ਭੀ।61 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ “ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ 
ਨੰੂ ਧਕਰਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬਲ ੰਤ ਹਿੱਥ ਦੇ ਹਠੇ ਨੀਧ ਆਂ ਕਰ ੋ
ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ੇਲੇ ਧਸਰ ਉੱਧਚਆ ਕਰੇ” (1 ਪਤਰਸ 5:5, 6)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ (11:25, 26) 

ਪਿੱਤਰੀ ਧ ਚਲੇ ਹ ਾਧਲਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਰੋਮੀਆ ਂ11:25, 26 ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ 
ਮੂਲਪਾਠ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਇਹ ਇਿੱਕ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ  ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਭੌਧਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” (ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਹ ੈਧਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ  ਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਣੁ ਤਿੱਕ  ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਇਧਤਹਾਸ ਧ ਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਧਕਹੋ ਧਿਹਾ ਸੀ। 

“ਸਿਾਰਨ ਚੋਣ” ਬਨਾਮ “ਖਾਸ ਚੋਣਾਂ”। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣ ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ 
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ਪਧਹਲੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਧਿਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ “ਚੁਣਨ” ਦਾ (ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਿੋਿਨਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ (“ਮਸੀਹ”) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ/ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ 
ਦਾ  ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੀ  ੀ ਇਸਰਾਏਲ (ਿਾਕੂਬ) ਦੀ ਹਰੇਕ 
ਭੌਧਤਕ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ  ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੌਧਰਸ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ,  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਧਣਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਾਰਸ ਹੋਣਗੇ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ  ੇਖੋ 9:4-5)। . . . ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ 
ਧਕਸੇ ਦਾ  ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬਚਾਈ ਿਾ ੇਗੀ।62 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਰਿੱਬੀ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਿਹੂਦੀ 
ਹੋਣਾ (ਸ਼ਰਾ ਅਤ ੇਸੁੰ ਨਤ ਦੀ ਰਸਮ ਹਣੋਾ) ਅਨੰਤ ਿੀ ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
 ਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ 
ਧ ਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧ ਸ਼ ਾਸਿਗੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਧ ਸ਼ ਾਸਘਾਤੀ ਲੋਕ ਧਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਮੈਕਗੁਗੈਨ ਨੇ “ਆਮ ਚੋਣ” ਅਤ ੇ“ਖਾਸ ਚੋਣ”63 ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ 
ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਆਮ ਚੋਣ” ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧ ਿੱ ਚ ਚੋਣ/ਚੁਣੇ ਿਾਣਾ ਸੀ ਧਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ੇਗਾ। “ਖਾਸ ਚੋਣ” 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੋਣ/ਚੁਣੇ ਿਾਣਾ ਸੀ” ( ੇਖੋ 9:6)- 
 ਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਧਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਬਚਾਂਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ  ਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਹ ੋਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਹਾਰਾਨ ਦ ੇ
ਦੇਸ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹਇੋਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਿੋ 
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਧ ਖਾ ੇਗਾ (ਉਤਪਤ 12:1), ਉਹ ਭੂਮੀ, ਕਨਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਖਾਸ  ਾਇਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ: 

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਿੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਉਂ  ਿੱ ਿਾ ਕਰਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਤੰੂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ; ਅਤੇ ਿੋ ਤੈਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਿੋ ਤੈਨੰੂ ਸਰਾਪ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਧਦਆਂਗਾ। 
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਧਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ (ਉਤਪਤ 12:2, 3)। 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, 

ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਧਦਆਂਗਾ ਅਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਧਰਆਂ 
ਧਿੰਨੀਂ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਧਰਆਂ ਧਿੰਨੀਂ ਅਰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ  ਾਂਙੁ 
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ਅਿੱਤ  ਿਾ ਾਂਗਾ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਆਪਣੇ  ੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ 
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਧਕਉਂਿੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ 
ਨੰੂ ਸੁਧਣਆ ਹੈ (ਉਤਪਤ 22:17, 18)। 

ਇਹ ਸਾਰੇ  ਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿੱ ਚੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਧਰਆਂ  ਾਂਗ 
ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਧਕਣਧਕਆਂ  ਾਂਗ ਅਣਧਗਣਤ ਹਨ। “ ਿੱ ਿੀ ਕੌਮ” (ਦੁਧਨਆ ੀ 
ਇਸਰਾਏਲ) ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ “ਧਪਤਾ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਧ ਿੱਚ 
ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ,  ਾਇਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪਰੂਣ ਧਹਿੱ ਸਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਿਰਤੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਘਰਾਣ ੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:16 ਧ ਿੱ ਚ 
ਉਤਪਤ 22:18 ਦੇ  ਾਇਧਦਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੰੂ 
ਬਚਨ ਧਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹੰਦਾ, ‘ਅੰਸਾਂ ਨੰੂ,’ ਧਿ ੇਂ ਬਾਹਧਲਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪਰ ਧਿ ੇਂ ਇਿੱਕ 
ਦੇ ਲਈ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ‘ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੰੂ,’ ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ (ਧਿਸੂ) ਹੈ।” ਮਸੀਹ (ਧਿਸੂ) 
ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਇਧਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਇਹ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਹੁਣ  ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ 
ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ  ੀ  ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਨਾਨ ਦ ੇਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ-ਅਤੇ  ਾਇਦਾ ਹਣੁ  ੀ ਪਰਧਕਧਰਆ 
ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਪਿੱ ਛੋਂ 
ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ, ਸਾਰਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਿੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੁਹਾਿੀ ਧਮਲਖ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਧਦਆਂਗਾ” (ਉਤਪਤ 17:8)।64 ਇਹ  ਾਇਦਾ ਇਸਹਾਕ ਅਤ ੇਿਾਕੂਬ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 26:3, 4; 28:13, 14;  ੇਖੋ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 34:1-4)।  ਾਇਦੇ ਦੀ ਹਿੱ ਦ 
ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਿਹੋਸ਼ੁਆ 1:4 ਧ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਉਿਾਿ ਅਤ ੇਏਸ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਿੱ ਿੀ 
ਨਦੀ ਤੀਕ ਿੋ ਫ਼ਰਾਤ65 ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਧਹਿੱ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸੂਰਿ ਦੇ ਲਧਹਣ ਦੇ ਪਾਸੇ  ਿੱ ਿੇ 
ਸਮੁੰ ਦਰ [ਭੂ-ਮਿੱ ਿ ਸਾਗਰ] ਤੀਕ ਤੁਹਾਿੀ ਹਿੱਦ ਹੋ ੇਗੀ।” 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਾਇਦਾ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਿਹਸ਼ੋੁਆ 21:43-45 ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ 
ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਧਬਆਨ ਧਮਲਦੇ ਹਨ: 

ਸੋ ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਧਪਉ ਦਾਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਧ ਿੱ ਚ  ਾਸ ਕੀਤਾ . . . । ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਧਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਹਿੇ ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਿੱ ਕ ਬਚਨ  ੀ ਰਧਹ ਨਾ ਧਗਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। 

ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਧ ਦਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਮਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਿਾਣਦੇ ਹ ੋਭਈ ਏਹਨਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਚੰਧਗਆਂ 
ਬਚਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬਚਨ  ੀ ਨਾ ਰਧਹ ਧਗਆ ਧਿਹਿਾ ਿਹੋ ਾਹ ਤੁਹਾਿਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਤੁਹਾਿੇ ਧ ਖ ੇ
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ਬੋਧਲਆ। ਓਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਪੂਰ ੇਹੋਏ। ਓਹਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਬਚਨ  ੀ ਨਾ ਧਰਹਾ” (ਿਹਸ਼ੋੁਆ 
23:14)।66 ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਨਾਨ ਨੰੂ  ਾਪਸ ਮੁਿਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ, ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਕਹਾ,  

ਤੰੂ ਉਹ ਿਹੋ ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਧਿਨ ਅਬਰਾਮ ਨੰੂ ਚੁਧਣਆ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ 
ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਧਲਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੰੂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਿੱ ਧਖਆ। ਤੰੂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ 
ਸਨਮੁਖ ਈਮਾਨ  ਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ . . . ਨੇਮ ਬੰਧਨਆ ਅਤੇ ਤੰੂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਧਕਉਂ ਿੋ ਤੰੂ ਿਰਮੀ ਹੈਂ (ਨਹਮਿਾਹ 9:7, 8)। 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਦਾ  ਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦੀ ਦਰ ਸਦੀ ਆਪਣੇ  ਾਇਦੇ ਦੇ ਪਰਧਤ  ਫਾਦਾਰ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਦਸ ਿਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ  ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ-ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਾਲਰ ਗੁਆ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ  ੀ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਸ 
ਿਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ੇਹਨ? ਨਹੀਂ-ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ  ੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
“ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਧਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਧਿਹਿੇ ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ . . . ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 
ਇਿੱਕ ਬਚਨ  ੀ ਰਧਹ ਨਾ ਧਗਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।” 

ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਧਕਿੱ ਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਮੀਆਂ 11:17-24 ਧ ਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ 
ਦਰਿੱਖ਼ਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ  ਰਧਤਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ “ਆਪਣ ੇ
ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ” ਦਰਿੱਖ਼ਤ ਨਾਲੋਂ “ਤੋਿੇ ਗਏ ਹਨ” (11:20)। ਆਓ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਿੁਧਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤ ੇਗੌਰ ਕਰੀਏ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ ਧਕਿੱਥ ੇ
ਗਲਤ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ: ਇਿੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਗਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਧਕ ਕੀ ਹਇੋਆ ਸੀ। 

ਮੰਨ ਲ ੋ ਇਿੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਅਨੰਤਤਾ ਨੰੂ ਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਗ 
ਹੈ ਧਿਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲ ਚਿੱ ਲੇ।  

ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਧਹਲਾ “ਸਟਾਪ” ਿਾਂ “ਸਟਸ਼ੇਨ” ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਇਦੇ ਹਨ 
(ਉਤਪਤ 12:1-3; 22:17, 18; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:16)। ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਪ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਧਿਸ 
ਨੰੂ “ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ [ ਾਇਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ] ਿੋਧਿਆ ਧਗਆ ਸੀ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:19)। ਸ਼ਰਾ 
ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ “ਮਸੀਹ” ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਿਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ “ਉਸਤਾਦ” ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:24)—
ਸਾਿੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਧਜ਼ਲ। 

ਿੇਕਰ ਿਹੂਦੀ “ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਰਧਹੰਦੇ” ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱਚ ਸ ੀਕਾਰ 
ਕਰ ਧਲਆ ਹੁੰ ਦਾ (ਿੋ ਤੀਸਰਾ ਸਟਾਪ ਹੈ), ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ (ਚੌਥਾ 
ਸਟਾਪ), ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਿ ਦੇ ਨਾਗਧਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ-ਚਰਚ (ਪੰਿ ਾਂ ਸਟਾਪ)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਦੇ “ਨ ੇਂ ਨੇਮ” ਨੰੂ ਧਿਸ ਦੀ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਰਧਮਿਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਲੇ 
ਲਗਾ ਧਲਆ ਹੁੰ ਦਾ (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 31:31-34;  ੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ8:7-13)। ਧਫਰ, ਧ ਸ਼ ਾਸ 
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ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਿਉਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਅਿੱਗੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ ਰਗ ਧ ਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਿੋ ਅੰਧਤਮ ਮੰਧਜ਼ਲ ਹੈ। 

ਉਹ ਿਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਿਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਬਣ ੇ
ਰਧਹਣ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹਦੂੀਆਂ ਨੇ ਧਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਧਕ ਉਹ ਹੁਣ  ੀ ਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਿੀ ਸੀ ( ੇਖੋ ਿੂਹੰਨਾ 8:24)। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਗੈਰ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ  ਿੱ ਖਰੇ ਮਾਰਗ ਤ ੇ
ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਧਗਆ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੁਕਾ ਟ ਨੰੂ ਤੋਿ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14, 15)। ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਰਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਸਿੱ ਦ ੇ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ ਅਤ ੇਆਧਗਆਕਾਰੀ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਗ” ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। 

(ਧਿ ੇਂ ਰੋਮੀਆਂ 11:17, 18, ਧ ਿੱ ਚ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਸੀ ਧਕ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਗਏ  ਾਇਧਦਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਿੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਛੇ ੇਂ ਸਟਾਪ ਨੰੂ ਿੋਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕ 
ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਇੰਿੀਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।) 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਇਿੱਕ ਿਹੂਦੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਧਿਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮਾਰਗ ਤੇ  ਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਧਕ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ “ਅਿੱਿ ਦੇ ਧਦਨ ਤਿੱਕ” ਅਧਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (11:8)। 

ਧਸਿੱ ਟਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਭੌਧਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਚੁਧਣਆ” (ਚੋਣ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਅਿੱ ਿ, ਿਦਧਕ, ਕਲੀਸੀਆ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਆਤਧਮਕ “ਇਸਰਾਏਲ” ਹ ੈ
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:16)। ਮਸੀਹੀ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ “ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਾਤੀ” ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2:9)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਿੱ ਿੀ (11:33–36) 

ਰੋਮੀਆਂ 11:33-36  ਚਨ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 29:29 ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਗੁਪਤ 
ਗਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਿਹੋ ਾਹ ਸਾਿੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਿਹਿੀਆਂ ਪਰਗਟ ਹਨ ਓਹ ਸਦਾ ਤੀਕ 
ਸਾਿੇ ਲਈ ਅਤ ੇਸਾਿ ੇਲਈ ਅਤ ੇਸਾਿ ੇਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਏਸ ਧਬ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।” ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ: “ਗੁਪਤ ਗਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਿਹੋ ਾਹ 
ਸਾਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।” ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ 
ਉਧਚਤ ਸਮਧਝਆ।  

ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਧ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ “ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ” ਹੁੰ ਦਾ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ:  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਹਦੂੀ ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਿਨਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਿਾ ਧਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕਦੀ  ੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ  
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 ਧਕਰਪਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਸਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹ ੈਧਕ ਉਸ ਦਾ ਧਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਧਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਿਹੂਦੀਪਣ ਦ ੇਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਧਬਆਨ ਨੰੂ  ੇਖਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ JB ਧ ਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ, ਇਿੱ ਕ 

ਇਸਰਾਏਲੀ, ਧਬਨਿਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਦ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਪਰ, ਧਟਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਧਗਣਤੀ ਇਿੱ ਥ ੇਧਦਿੱਤੀ 
ਗਈ ਮੇਰੀ ਧ ਆਧਖਆ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਨ। 2ਿੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧਿਸਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:20 ਧ ਿੱ ਚ 
“ਹਜ਼ਾਰਾਂ” ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ “ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ” ਹੈ। ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਰੂਪ μυριάς (ਮੁਰੀਆਸ), ਧਿਸ 
ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਧਮਧਰਅਿੱ ਿ” “ਅਣਧਗਣਤ” ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ। 3ਿਬਧਲਿੂ. ਈ.  ਾਇਨ, ਮਧੈਰਲ ਐੱਫ਼. ਅੰਗਰ, ਅਤ ੇ
ਧ ਲੀਅਮ  ਾਇਟ, ਿੂਨੀਅਰ,  ਾਇਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਟੋਰੀ ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਿ ਐਿਂ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 
 ਰਿਸ (ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਥਮੋਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 522. 4ਰੋਮੀਆਂ 9:27 ਧ ਿੱਚ, ਧਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁ ਾਦ “ਬਕੀਆ” ਹੈ ਉਹ ὑπόλειμμα (ਹੁਪੋਲੇਈਮਾ) ਹੈ। ਇਹ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਕੀਏ ਦੇ ਛੋਟੇਪਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਗੇਤਰ ὑπό (ਹੁਪੋ, “ਅਿੀਨ”) ਦ ੇਨਾਲ ਲੇਈਮਾ ਨੰੂ ਿੋਿਦਾ ਹੈ। 5ਸ਼ਬਦ 
“ਬਕੀਆ” NASB ਧ ਿੱ ਚ ਚੁਰਾਸੀ  ਾਰ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਾਿਾਹ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਧ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ  ਾਰ 
ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 6ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:17 (KJV) ਧ ਿੱ ਚ, “ਬਕੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ λοιπός (ਲੋਈਪੋਸ), ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਿ ੋਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪਧਰ ਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਧਿ ੇਂ ਲੇਈਮਾ ਹੈ। ਦੋ ੇਂ “ਅਧਕਨ ਤੋਂ ਲੇਈਪੋ, ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ” 
( ਾਇਨ, 522) ਹਨ। ਕਈ  ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਧਲਓਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਲੇਈਮਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਕਈ  ਾਰ ਨਹੀਂ। 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:17 ਧ ਿੱ ਚ, NASB ਲੋਈਪੋਸ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ “ਬਾਕੀ” ਦ ੇ ਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7ਐੱਫ਼. ਐੱਫ਼. ਬਰੂਸ, 
ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਪਾਿੱਲ ਟੂ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਧਿਲਦ, ਦ ਧਟੰਿਲ ਧਨਊ ਟੇਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 201. 8“ਧਫਰਊਨ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਲਈ 
ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਖਰਾ ਸ਼ਬਦ (ਸਕਲੇਰੀਨੋ) 9:18 ਧ ਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੋਰੂ ਨਾਲੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ [11:7 ਧ ਿੱ ਚ]” (ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨੰਬਰ. 1)। 9ਦ ਐਨਾਧਲਧਟਕ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਿਨ: 
ਸਮੂਏਲ ਬੈਗਸਟਰਸ ਐਿਂ ਸਨਜ਼, 1971), 181. 10 ਾਇਨ, 332-33, 693. ਸ਼ਬਦ “ਸਰਗਰਮ” ਦੇ ਅਰਥ 
ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,  ੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆ ਂ4:17 (KJV)। 

11ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 332-33. 12ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 259. 13ਆਇਤ 12 ਧ ਿੱ ਚ, NASB ਧ ਿੱਚ “ਹੈ” ( ਰਤਮਾਨ 
ਕਾਲ) ਦੋ  ਾਰ ਅਤੇ ਧਫਰ “ਹੋ ੇਗਾ . . .” (ਭਧ ਿੱ ਖ ਕਾਲ) ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ। 14ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਚ. 
ਲੇਨਸਕੀ, ਦ ਇੰਟਰਪਰੀਟਸ਼ੇਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟ ਪਾਿੱਲਸ ਐਧਪਸਟਲ ਟੂ ਰੋਮਨਜ਼ (ਧਮਨੀਐਪਧੋਲਸ: ਆਿੱ ਗਸਬਰਗ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1963), 695. 15ਿੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਧ ਿੱ ਚ ਆਇਤ 15 ਧ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਕਧਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਧਕਧਰਆ ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਪਾਈਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ “ਹੋ ੇਗਾ . . .” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਕ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਨਿੋਗ ਭਧ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਧ ਿੱ ਖ ਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਅਨੁ ਾਦਕ “ਹੋ ੇਗਾ 
. . .” ਦੀ ਬਿਾਇ “ਹੈ” ਦਾ  ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 16ਲੀਓਨ ਮੌਧਰਸ, ਦ ਐਧਪਸਟਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਧ ਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਿਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 411. ਮੌਧਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੁਿੱ ਟ 
ਨੋਟ ਿੋਧਿਆ ਹੈ: “ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ζωή ἐκ νεκρὠν ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਿੀ ਉੱਠਣਾ ἀνάστασις νεκρὠν ਦ ੇ
ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਬੋਧਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:12 ਆਧਦ)” (ਨੰਬਰ. 69)। 17 ਾਲਟਰ ਿਬਧਲਿੂ.  ੈੱਸਲ, ਨੋਟਸ 
ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਸਟਿੱ ਿੀ ਬਾਈਬਲ, ਸੰਪਾ. ਕੇਨੇਥ ਬਾਰਕਰ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਿੋਂਿੇਰ ਨ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1985), 1723. 18ਧ ਲੀਅਮ ਹੈਂਿਧਰਕਸਨੇ, ਐਕਸਪਜ਼ੋੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੌਲਸ ਦ ਐਧਪਸਟਲਸ 
ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਿੱ ਕ ਹਾਊਸ, 1981), 370. 
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19ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਸਦਾ ਉਲੇਖ ਇਿੱ ਕ “ਧਦਰਸ਼ਟਾਂਤ,” ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱਚ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਦਧਕ ਦਸੂਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਰੂਪਕ” 
ਦੇ ਰੂਪ ਧ ਿੱ ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸੁਰਿੀਤ 
ਿਾਂ ਉਤੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

21ਮੌਧਰਸ, 414. 22ਦ ਐਨਾਧਲਧਟਕ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 421. 23”ਉੱਚ” ਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ 12:3 ਧ ਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆ ਂ
11:20 ਨਾਲੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਖਰਾ ਸ਼ਬਦ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਧਨਆਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਇਿੱਕ ਹੀ ਹੈ। 24ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ 
ਇੰਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਤਾਂ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਅਿੱਗ ’ਤੇ ਨਾ ਰਿੱ ਖੀਏ-ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਿਰ  ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱਗ ਦੇ ਨੇਿੇ ਹੀ ਨਾ ਿਾਈਏ (ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਿਰ)। 25ਸਲੀਬ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਆਲਗੀ (ਪਰੇਮ) ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਦਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ (ਧਨਆਂ) ਕਰਿਾਈ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ੈੱਸਲ, 1723. 27ਿਿੱਗਲਸ ਿੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਿੋਂਿੇਰ ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 2000), 368. 28ਹੈਂਿਧਰਕਸਨ, 376. 29ਬਰੂਸ, 205. 
30ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮੁਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਧਹਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਆਸ਼ਾ ਾਦੀ 
ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਭਧ ਿੱ ਖ ਧ ਿੱ ਚ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਧ ਿੱਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ  ਿੱਿੀ ਸੰਧਖਆ ਧ ਿੱ ਚ ਲੋਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਗੇ। 

31 ਾਇਨ, 424. 32ਹੈਂਿਧਰਕਸਨ, 378. 33ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ ਦੇ ਰਾਿ ਦੀ  ਿੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ,  ੇਖੋ ਿਧੇ ਿ 
ਐੱਲ. ਰੋਪਰ, ਰੈ ਲੇਸ਼ਨ 1-11, ਟਰੁਥ ਫਾਰ ਟੂਿੇ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕਾਨਸਾਸ: ਧਰਸਰੋਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ੰਨਜ਼, 
2002): 14-19. 34ਹੇਂਿਧਰਕਸਨ, 379. 35ਮੌਧਰਸ, 418. 36ਧਿਮ ਮੈਕਗੁਗੈਨ, ਦ ਬੁਿੱ ਕ ਆਿੱ ਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕੰਗ 
ਇਨਟੂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲਿੱ ਬਾਕ, ਟੈਕਸਾਸ: ਮੋਨਟੈਕਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1982), 286-87. 37ਕੁਝ 
ਅਨੁ ਾਦਕਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 11:12 ਅਤੇ 11:25 ਦੋ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ “ਪੂਰੀ ਧਗਣਤੀ” ਰਿੱ ਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਨਿਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 
ਅਪ ਾਦ ਹਨ। 38ਪਲੇਰੋਮਾ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂ ਦੋ ਹਰੋ ਧ ਚਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਰੋਮੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧ ਿੱ ਚ 
ਪਲੇਰੋਮਾ ਦਾ ਧਕਧਰਆ ਅਤੇ ਨਾਂ  ਰੂਪ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,  ੇਖੋ 1:29; 8:4; 13:8, 
10; 15:13, 14, 29), ਅਤੇ “ਇਿੱਕ ਧਨਸ਼ਚਤ ਸੰਧਖਆ” ਿਾਂ “ਠਧਹਰਾਈ ਹੋਈ ਧਗਣਤੀ” ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱਚੋਂ 
ਧਕਸੇ ਧ ਿੱਚ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਪਲੋਰਮਾ ਦਾ ਪਰਿੋਗ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 
“ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਸੰਧਖਆ ਿੋ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ,” ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ: “ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਧਿਸ ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਚਾ ੇਗਾ; ਉਹ ਧਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ  ੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਿੇਗਾ।” ਸਾਨੰੂ ਪਲੇਰੋਮਾ ਦੀ ਇਸ ਆਮ, 
ਗੈਰ-ਧ  ਾਦਤ ਪਹੰੁਚ ਦ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 39ਸੀ. ਿੀ. ਧ ਲਕੇ ਅਤ ੇਧ ਲੀਬਾਲਿ ਧਗਰਮ, ਏ ਗਰੀਕ-
ਇੰਗਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਅਨੁ ਾਦ ਅਤੇ ਸੋਿ ਿੋਸਫ਼ ਹੈਨਰੀ ਥਾਿਰ (ਏਧਿਨਬਰਗ: ਟੀ. 
ਐਿਂ ਕਲਾਰਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ, 1901; ਗਰੈਂਿ ਰੈਧਪਿਸ, ਧਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਿੱ ਕ ਹਾਊਸ, 1977), 468. NCV 
ਧ ਿੱ ਚ “ਇਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ,” ਿਦਧਕ SEB ਅਤੇ McCord ਧ ਿੱ ਚ “ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਨਾਲ” ਹੈ। 40ਬਰੂਸ, 209; 
ਮੌਧਰਸ, 420. 

41ਿੌਨ ਆਰ. ਿਬਧਲਿੂ. ਸਟੋਟ, ਦ ਮਸੈਿ ਆਫ. ਰੋਮਨਜ਼: ਗੌਿਜ਼ ਗੁਿ ਧਨਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ  ਰਲਿ ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੁਿੇ (ਿਾਊਨਰਸ ਗਰੂ , ਇਲੀਨੋਇਸ: ਇੰਟਰ- ਰਧਸਟੀ ਪਰੈੱਸ, 1994), 304 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਗਆ ਹੈ)। 42ਮੂ, 385. 43ਰੋਮੀਆ ਂ11:20 ਧ ਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਧ ਸ਼ ਾਸ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ  ਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਥੇ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰਨਾ ਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 44ਰੋਨਾਲਿ ਐਫ਼. ਿੰਗਬਲਿੱ ਿ ਸੰਪਾ, ਨੈਲਸਨਜ਼ ਧਨਊ ਇਲੈਸਟਰੇਧਟਿ ਬਾਈਬਲ 
ਧਿਕਸ਼ਨਰੀ (ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਨੈਲਸਨ, 1995), 822. 45ਹੈਂਿਧਰਕਸਨ, 385. 46ਸਟੋਟ, 307. 47ਮੂ, 291. 48”ਬੁਿੱ ਿ” 
ਅਤੇ “ਧਗਆਨ” ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਧਲਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ ਧਕ “ਧਗਆਨ” ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਨਾ ਹੈ ਿਦਧਕ “ਬੁਿੱ ਿ” ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੰਬੰਿ “ਸਧਹਿ ਧਗਆਨ” ਨਾਲ ਹੈ। 
49ਮੌਧਰਸ, 427 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਗਆ ਹੈ)। 50ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 429. 

51ਮੂ, 302. 52ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੱਲ, ਸਟਿੱ ਿੀਜ਼ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਆਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 121. 53ਧਰਚਰਿ ਏ. ਬੇਟੇ, ਦ ਲੇਟਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਧਲਧ ੰਗ  ਰਲਿ 
ਕਮੈਂਟਰੀ (ਆਿੱ ਸਧਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸ ੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1969), 133-34. 54ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ 
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ਆਪਣੇ ਮਨ ਧ ਿੱ ਚ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਧਕ “ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਧਫਰ ਨ ੇਂ ਧਸਧਰਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:6)। ਧਫਰ  ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਧਚੰਤਤ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ (2 ਪਤਰਸ 3:9)। 55 ੇਖੋ ਅਿੱ ਿੂਬ 
1:18, 19. 56ਲੈਰੀ ਿੀਸਨ, “ਦ ਰਾਇਚਿੱ ਸਨੈਸ ਆਫ਼ ਗੌਿਜ਼”: ਐਨ ਇਨ-ਿੇਪਥ ਸਟਿੱ ਿੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਿ ਅਤ ੇ
ਸੰਪਾਦਨ (ਕਧਲਫਟਾਿੱਨ ਪਾਰਕ, ਧਨਊਿਾਰਕ: ਲਾਇਫ਼ ਕਧਮਊਧਨਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 265-66. 57ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿਕੀਨ ਹੈ ਧਕ ਪਿੱ ਤਰੀ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦਾ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਰਾਥਧਮਕ ਕਾਰਣ ਹੈ। 58ਧ ਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇ; ਰਾਬਰਟ ਿੇ. 
ਮੌਰਗਨ, ਨੈਲਸਨਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਬੁਿੱ ਕ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇਲਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਐਿਂ ਕੋਟਸ (ਨੈਸ਼ਧ ਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 2000), 633 ਧ ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਗਆ। 59ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਇਸ, ਮੀਅਰ ਧਕਰਸਚਨੈਟੀ (ਧਨਊਿਾਰਕ: 
ਮੈਕਧਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 1952), 108-9. 60NASB ਧ ਿੱ ਚ ਹੈ “ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਧਿਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਘਮੰਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” 

61ਆਈਜ਼ੈੱਕ  ਾਟਸ, “ ੈੱਨ ਆਈ ਸਰੳੇ ਦ ੳੰਿਰਸ ਕਰਾਸ,” ਸਾਂਗਸ ਆਫ਼ ਫ਼ੇਥ ਐਿਂ ਪਰੇਜ਼, ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ
ਸੰਪਾ. ਐਲਟਨ ਐੱਚ. ਹਾ ਰਿ ( ੈਸਟ ਮੁਨਰ,ੋ ਲੁਈਧਸਆਨਾ: ਹਾ ਰਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1994)। 62ਮੌਧਰਸ, 
399. 63ਮੈਕਗੁਗੈਨ, 317. 64ਉਤਪਤ 17:8 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਿਰਤੀ “ਸਦਾ ਦੀ ਧਮਲਖ ਲਈ” ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ” (עֹוָלם, ਓਲਾਮ) ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਿੱਿ 
 ੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ “ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ” ਦਾ ਅਰਥ “ਿੁਿੱ ਗ ਦਾ ਅੰਤ”  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਬਤ ਦਾ ਧਦਨ (ਸਿੱ ਤ ੇਂ-
ਧਦਨ) ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਨੰੂ “ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ” ਧਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਂ 24:8); ਪਰ ਨ ੇਂ ਕਰਾਰ (ਨ ੇਂ ਨੇਮ) ਧ ਿੱ ਚ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ “ਖਾਸ” ਧਦਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 20:7)। 65ਸਲੇੁਮਾਨ ਅਤ ੇਦਾਊਦ 
ਦਾ ਰਾਿ ਉਸ “ਦਧਰਆ” ਤਿੱਕ ਸੀ, ਧਿਸ ਨੰੂ ਫ਼ਰਾਤ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ (2 ਸਮੂਏਲ 8:3; 1 ਰਾਧਿਆਂ 4:1, 24)। 
66ਿਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਿੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਧਨਆ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਧਨਹ ਆ ਹੈ (ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਧਨਆ ਸੀ), ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੰਗੀ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਿ ੋਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਧਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਣਗੇ (ਿਹੋਸ਼ੁਆ 23:15, 16)। 


