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ਅਧਿਆਇ 13 

ਮਸੀਹੀ ਜੀਉਣ 
(ਭਾਗ 2) 

ਅਧਿਆਇ 13 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ ਨੰੂ 
ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (13:1–7)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਤੇ ਿੀ ਜੋ਼ਰ 
ਧਦਿੱਤਾ (13:8–10)। ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਿ 
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲਚਲਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਾਰ ਧਦਿੱਤਾ (13:11–14)। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿੀ ਰਵੱਈਆ (13:1–7) 
1ਹਰੇਕ ਪਰਾਣੀ ਹਕ ਮਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਹੇ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ ਹਕ ਮਿ ਨਹੀਂ ਧਜਹੜ੍ੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਨਾ ਹੋਵ ੇ ਅਿੇ ਧਜੂੰ ਨੀਆਂ ਹਕ ਮਿਾਂ ਹਨ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਠਧਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2ਇਸ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਹਕ ਮਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੂੰ ਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ 
ਦੂੰ ਡ ਭੋਗਣਗੇ। 3ਹਾਕਮ ਿਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ ਿੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੂੰ ਮ ਿੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਕੀ ਿ ੂੰ  ਹਾਕਮ ਿੋਂ ਡਧਰਆ ਨਹੀਂ ਚਾਉਂਦਾ? ਿਾਂ ਭਲਾ ਕਰ ਫੇਰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
4ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਿੇਰੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਿ ੂੰ  ਬੁਰਾ ਕਰੇਂ 
ਿਾਂ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਿਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ 
ਭਈ ਕੁਕਰਮੀ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। 5ਇਸ ਲਈ ਧਨਰਾ ਕਰੋਿ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੂੰ ਿਹਕਰਨ 
ਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜ੍ੀਦਾ ਹੈ। 6ਿੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾ ਭੀ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਧਕ ਓਹ ਇਸੇ 
ਕੂੰ ਮ ਧਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਨ। 7ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਭਰ ਧਦਓ। 
ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਹਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਧਦਓ, ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਮਸ ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸ ਲ ਧਦਓ, ਧਜਹ ਦੇ 
ਕੋਲੋਂ  ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੋ, ਧਜਹ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰੋ। 

ਧਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਪਰਚਿੱਲਤ ਸਿਾਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜਕ 
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ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਧਯਸੂ ਦੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਜਜ਼ੀਯਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੰੂ ਜੋਿ ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ?” (ਲੂਕਾ 20:22)। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ 
ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਜ਼ੀਯਾ ਜਾਂ  ੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਿਾਲ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਜਿਾਬ ਧਦੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਂਹ ਧਿਿੱ ਚ ਜਿਾਬ ਧਦੰਦਾ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਰੋਮੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ (ਲੂਕਾ 20:20)। 
ਧਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਸਿੱ ਕਾ ਧਲਆ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਏਸ ਉੱਤੇ ਧਕਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ 
ਧਲਖਤ ਹੈ?” ਉਨਹ ਾਂ ਆਧਖਆ, “ਕੈਸਰ ਦੀ” (ਲੂਕਾ 20:24)। ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਫੇਰ 
ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਧਦਓ” (ਲੂਕਾ 20:25)। 

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ “ਜੋ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ” ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਰੋਮੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨਹਚਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਆਇਤਾਂ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 
ਪਰ ਿੈਰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਲਿ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਨਫਰਤ ਿਿਦੀ 
ਿਈ ਧਜਸ ਨੇ 66 ਈਸਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਧਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰ ਧਲਆ ਧਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
70 ਈਸਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਧਿਆ। 

57 ਜਾਂ 58 ਈਸਿੀ ਦੇ ਲਿਭਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, ਯਹੂਦੀ 
ਨਰਾਜਿੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਜਿੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਆ ਸੀ, ਉਸ 
ਸ਼ਧਹਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ (2:17)-ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕ ਰੋਮੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਬੁਰੀ ਭਾਿਨਾ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਿੈਰ ਕੌਮ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਰੋਮ 
ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਧਦਿੱਤਾ 
ਸੀ।1 

ਇਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਧਹਲੂਆਂ ਨੇ ਪੌਲਸੁ ਨੰੂ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਲਖੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ 
ਧਿਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪਧਹਲੂ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਿਲਾਤੀਆਂ 5:1) ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਰੋਮ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰੋ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਿੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਸੀਹੀ ਰਿਿੱਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰੇਿਾ।  

ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਧਰਤ ਹੋ ਕੇ-ਉਨਹ ਾਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਧਝਆ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਧਕਰਪਾ ਦਆੁਰਾ ਬਚਾਏ ਿਏ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ  
1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:1, 2; ਤੀਤੁਸ 3:1 ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 2:13, 14, 17 ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈ
ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਪਾਠ 
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ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਹਰ ਪਧਹਲੂ ਨੰੂ ਧਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਜੋ 
ਧਕ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਿਿੱ ਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਧਪਆਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:13)। ਧਫਰ ਿੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਧਨਆਿੀ 
ਰਾਜ/ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਿਧਰਕ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆ ਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਨਾਿਧਰਕ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬਧੋਿਤ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ।2 

ਆਇਿ 1. ਹਿਾਲਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਪਰਾਣੀ ਹਕ ਮਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ 13:1–7 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੁਕਮ ਧਕਉਂ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ, ਿਚਨ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦ ੇਆਿਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ 
ਹਕ ਮਿ ਨਹੀਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਿੇ ਧਜੂੰ ਨੀਆਂ ਹਕ ਮਿਾਂ ਹਨ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਠਧਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਇਤ 1 ਧਿਿੱ ਚ “ਹਕੂਮਤਾਂ” ਅਤੇ “ਹਕੂਮਤ” 
ਸ਼ਬਦ ἐξουσία (ਐਿਜਾਉਸੀਆ ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਕਤੀ 
ਪਰਯੋਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ।”3 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਈ ਿਾਰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ἐξουσία 
ਐਿਜਾਉਸੀਆ ਸ਼ਬਦ ਿਰਧਤਆ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:12), ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ 
ਇਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੀ ਿਿੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਿਜਾਉਸੀਆ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 12:11)। ਰੋਮੀਆਂ 13:6, 7 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਸੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਣ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। Phillips ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਰਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਹੈ, ਜਦ ਧਕ 
NCV ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ” ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹ ੈ ਧਕ ਹਕੂਮਤਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਈਆਂ ਹਈੋਆਂ” ਹਨ। 
“ਠਧਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆ”ਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ τάσσω ( ਾਸੋ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਕਰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਲਿਾਉਣਾ,” “ਧਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ,”4 ਜਾਂ “ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ” (ਿੇਖੋ KJV)। 
4 ਆਇਤ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਦੋ ਿਾਰ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਸੇਿਕ” ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਧਿਿੱ ਚ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਦਮ” ਧਕਹਾ 
ਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਕਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹ 
ਿਿੱਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਕਿੱ ੜ੍ ਪਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਧਪਿੱ ਛੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਿੱ ਸ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਫ਼ਰਊਨ ਦਾ 
ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (9:16–18)। 
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ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ 
ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਕਮ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਧਿਸ਼ਿਧਿਆਪੀ ਪਰਭੂਸਿੱ ਤਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਨ। ਯਹੋਿਾਹ ਦ ੇਲਈ 
ਬੋਲਧਦਆਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇ
ਹਾਕਮ ਿਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੇੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ” 
(ਕਹਾਉਤਾਂ 8:15, 16)। ਖੋਰੁਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਫਾਰਸੀ ਹਾਕਮ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
“ਅਯਾਲੀ” ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ” ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 44:28; 
45:1)। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਿੱ ਸਰ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਰਾਧਜਆਂ ਨੰੂ 
ਹ ਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸਥਾਪਦਾ ਹੈ,” “ਅਿੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” 
(ਦਾਨੀਏਲ 2:21; 4:17)। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਦੀ ਧਪਲਾਤੁਸ ਸਾਹਮਣ ੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹਈੋ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਰੋਮੀ 
ਰਾਜਪਾਲ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰ ੇਉੱਤੇ ਤਰੇਾ ਕੁਝ ਿਿੱ ਸ ਨਾ 
ਚਿੱਲਦਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 19:11)। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸਿਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੀਤ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜੰਨੇ ਿੀ 
ਦੁਸ਼  ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ? 
ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਸਿਾਲ ਦਾ 
ਜਿਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਧਨਰੀਖਣ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਘਰ ਨੰੂ (ਉਤਪਤ 2–4) ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2) 
ਠਧਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 
ਠਧਹਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿੀ ਉਹੀ ਹੈ।5 ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਕਉਂਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਜੇਮਸ ਬਰ ਨ ਕੌਫਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਸੀ: 

ਿਧਠਤ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਸੰਸਾਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਧਿਿੱ ਚ ਡੁਿੱ ਬ 
ਜਾਿੇਿਾ। ਬੇਲਿਾਮ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੁਭਾਅ ਇਿੱ ਕ ਜੰਿਲੀ ਦਧਰੰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਲਾਈ ਿਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੰੂ 
ਤੋੜ੍ਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋ ੇ ਤੋਂ ਛੋ ੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬਰ ਧਤਆਰ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।6 

ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਇਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ: “ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਰੂਪ 
ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਹੈ।”7 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਅਸਧਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਸ 
ਧਕਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਧਕੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਧਕੰਨੀ ਘਿੱ   ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤ ੇਜ਼ਰੂਰ ਸਧਹਮਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨਅਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 4 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿੇਕ ਤੇਰੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ” 
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ਹੈ। Phillips ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਤੇਰੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਿਕ ਅਫਸਰ ਹੈ।” ਸਰੁਿੱ ਧਖਆ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਧਹਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ ਰੀ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਿ ਹੋਿੇਿਾ। 

ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੰੂ ਰਧਹਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਦੁਧਨਆਿੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰ 
ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਦੀ ਜਾਲਮ ਰਾਧਜਆਂ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਨਰਧਿਿਾਦ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਮਾਧਣਤ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆ ਂ 13 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਿੂਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਧਹਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਧਸਿਾਂਤਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਿੂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਘਰ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਿੀ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ (ਿੇਖ ੋਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:4, 14, 20)। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨੈੱਜੀ ਪਰਿਾਨਿੀ ਦੀ ਮਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਿੀ ਹੈ। 

ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਆਿੂ ਧਜਹੜ੍ਾ ਅੰਨਹ ੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਮੋੀਆਂ 13:1–
7 ਨੰੂ ਿਰਤੇਿਾ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਧਲਖਤ ਦੋ-ਿਾਰੀ ਤਲਿਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 
ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਸ ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਿਕ [ਦਾਸ]” ਬਣਨਾ ਹ।ੈ ਸੇਿਕਪੁਣੇ ਦੀਆ ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸੇਿਕਪੁਣਾ ਪਰਭ ੂਦੇ ਪਰਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!8 
ਦਾਨੀਏਲ 2:21 ਨਾ ਧਸਰਫ ਇਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਰਾਧਜਆਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਪਦਾ” ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਿੀ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਰਾਧਜਆਂ ਨੰੂ ਹ ਾਉਂਦਾ” ਹੈ। ਇਹ ਧਕਸੇ ਿੀ ਹਾਕਮ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 
ਿੰਭੀਰ ਧਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼  ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਸਤਕ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਿੱ ਸ਼ੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 
10:5)। ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਯਹੋਿਾਹ ਦੁਆਰਾ 
ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸੀ (ਧਯਰਧਮਯਾਹ 25:9–11)। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀ 
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ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਿੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਰਾਜਾ ਖੋਰੁਸ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 44:28–45:7; ਅਜ਼ਰਾ 1:1–4)। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼  ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣਿੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਜੋ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਧਦਆਂ, ਲੋਕ ਕਈ ਿਾਰ “ਚੰਿੀਆਂ 
ਹਕੂਮਤਾਂ” ਅਤੇ “ਬੁਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ” ਧਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੰੂ ਧਸਰਫ ਚੰਿੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆ ਂ
13:1–7 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਰਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਧਦਮਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ। ਕੀ ਰਮੋੀ ਸਾਮਰਾਜ “ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਹਕੂਮਤ” 
ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਧਹਲੂ ਚੰਿੇ ਸਨ;9 ਪਰ ਇਤਹਾਸ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਔਿੁਣ ਅਤ ੇ
ਧਭਰਸ਼ ਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ।10 ਧਜਸ ਸਮੇਂ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਸਮਰਾ  ਨੀਰੋ ਸੀ ਧਜਸ ਦਾ ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੈੱਲ ਨੇ “ਧਨਰਦਈ ਰਾਕਸ਼ਸ” ਿਜੋਂ ਧਚਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਜੋ ਧਕ “ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ” ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।11 ਧਫਰ ਿੀ, ਰਸਲੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਰਹੇ ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਜਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਿੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਿੇ”  
(13:1)। 

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈ ਧਕ ਪਲੌੁਸ ਪਰੰ ਸ਼ਾਸਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਧਲਧਖਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ 
ਇਿੱਕ ਰੋਮੀ ਨਾਿਧਰਕ ਸੀ ਅਤ ੇਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਚੰਿਾ ਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਧਲਆ ਸੀ। ਅਧਜਹਾ ਸੁਝਾਅ ਰਿੱਬੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਲਤ ਧਿਆਧਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਲਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮਾਧਰਆ ਕੁਿੱ ਧ ਆ ਧਿਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਿੱ   ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
16:22–24)। ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਧਤੰਨ ਿਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਧਰਆ ਧਿਆ ਸੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
11:25), ਜੋ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੁਝਾਅ ਇਸ 
ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਿੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਿੱਕ 
ਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ,12 ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਹਿਾਲੇ ਧਲਖੇ ਜੋ 
ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ: 

. . . ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਤਿੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪਰਾਰਥਨਾਂ, 
ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਿੰਨਿਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ 
ਮਰਾਤਬੇ ਿਾਧਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭਿਤੀ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰਤਾਈ ਧਿਿੱ ਚ ਚੈਨ ਅਤੇ 
ਸੁਖ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭੋਿੀਏ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:1, 2)। 
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ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਭਈ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਿਾਧਲਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬਣੇ  
ਰਧਹਣ . . . (ਤੀਤੁਸ 3:1)। 

ਸਤਾਅ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਤੁਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਧਮਿੱ ਤ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਬੰਿ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਿੋ, ਭਾਿੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਘਿੱ ਲੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਭਈ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ। ਧਕਉਂ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਇਉਂ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਨਤਾ 
ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਬੁਧਰਆਈ ਦਾ ਪੜ੍ਦਾ 
ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, 
ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ (1 ਪਤਰਸ 
2:13–17)। 

ਧਬਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਧਕ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਸਿੱ ਤਾ ਦੀ ਲਿਾਮ ਧਕਸ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ, 
ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੇ “ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਨਾਿਧਰਕ ਬਣਨ” 
ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ (13:1; MSG)। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਠਧਹਰਾਇਆ 
ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰੀਏ। ਆਇਤ 1 ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਪਰਾਣੀ 
ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਹੇ।” “ਪਰਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ψυχή (ਸੁਚੇ ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਕ “ਪਰਾਣ” ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ 1 ਪਤਰਸ 3:20 
ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਇਿੱਥੇ ਸੁਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਅਿੀਨ ਰਹੇ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ὑποτάσσω (ਹੂਪਾ ਾਸੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕ ὑπό (ਹੂਪ,ੋ “ਅਿੀਨ”) ਅਤੇ τάσσω 
( ਾਸੋ, “ਤਰਤੀਬ ਧਿਿੱ ਚ ਲਾਉਣਾ”) ਨੰੂ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਮੁਿੱ ਖ ਤਰੌ ਤੇ ਇਿੱਕ ਸੈਨਕ 
ਸ਼ਬਦ” ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਖਣਾ।”13 ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹੂਪਾ ਾਸੋ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ “ਆਧਿਆ ਮੰਨਣਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱ ਚ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਧਿਸਧਤਰਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਧਹਯੋਿ, ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧਿਆ ਮੰਨਣ 
ਦੀ ਇਿੱਛਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।14 

“ਹਕੂਮਤਾਂ” ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਹਕੂਮਤ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὑπερέχω 
(ਧਹਉਪਰਈਕੋ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ὑπέρ (ਧਹਉਪਰ, “ਉੱਪਰ”) ਅਤੇ ἔχω (ਈਕੋ, “ਹੋਣਾ”) 
ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ “ਧਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤ ੇਹੋਣਾ” ਜਾਂ “ਉੱਪਰ 
ਉੱਠਣਾ” ਹੈ। ਅਲੰਕਾਧਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ,” 
ਜਾਂ “ਅਧਿਕਾਰ (ਉੱਪਰ) ਿਾਲੀ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਣਾ।”15 

ਧਜਿੇਂ ਲੋਕ “ਚੰਿੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ” ਅਤੇ “ਬੁਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ” ਧਿਚਕਾਰ ਧਭੰਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਉਹ “ਚੰਿੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ” ਅਤੇ “ਬੁਰ ੇਕਾਨੰੂਨਾਂ” ਧਿਚਕਾਰ ਧਭੰਨਤਾ 
ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਬੁਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ” ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ 
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ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਅਸੁਧਿਿਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੋਂ ਔਧਖਆਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ 
ਧਦੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਬਧੁਰਆਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।” ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਧਖਿੱ ਝ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ  ਰੈਧਫਕ ਧਨਯਮਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਧਨਯਮਾਂ,  ੈਕਸ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਿਜ਼ੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਦੀ ਸੁਸਤ ਪਰਧਕਰਆ ਤੋਂ ਅਿੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੁ ਣ ਮਧਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ ਿੀ, ਸਾਨੰੂ “ਚੰਿੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ” ਅਤੇ “ਬੁਰੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ” ਧਿਚਕਾਰ ਧਭੰਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ 
ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਉਸ ਬੁਧਨਯਾਦੀ ਧਨਯਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋ  ਹੈ? ਧਸਰਫ ਇਿੱ ਕੋ ਧਨਯਮ ਧਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਧਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਧਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 4:18), ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਹੁਕਮ ਧਜਸ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਸੀ  ਕੇ ਮੁੜ੍ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਲਆਂਦਾ ਧਿਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ 
ਕਹੇ: “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
5:29)। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮੌਜੂਦਾ ਧਿਸ਼ ੇਤੇ ਇਸ ਧਨਯਮ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੰੂ ਤਦ ਤਿੱਕ 
ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਧਿਰੋਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਰਹ ੇਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ, ਸ਼ਦਰਕ, 
ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਿੋ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ ਮਿੱ ਥਾ  ੇਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ 
(ਦਾਨੀਏਲ 3) ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿੱਿ ੇਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਦਾਨੀਏਲ 6)। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਧਮਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਅੰਧਤਪਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਧਿਆ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 2:13)। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱਢੀਏ ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਤੇ 
ਜੋ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਸਿੱ ਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ” ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਿਤਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰੋ; ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਿੋ; ਦਾਨੀਏਲ ਅਤ ੇ
ਅੰਧਤਪਾਸ। ਦੂਜੀ ਸਿੱ ਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱ ਕੇ ਹਾਂ, 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ” ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਧਿਿੇਕ ਦੇ 
ਭਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਾਿੂ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਿੇਧਖਆ ਜਾਿੇਿਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਣ ਿਾਲੇ 
ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਪਰ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਿ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਯਾ ਚੋਰ ਯਾ ਬੁਧਰਆਰ 
ਯਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਤ ਅੜ੍ਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾਿੇ! ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਦੁਖ ਪਾਿੇ ਤਾਂ ਲਿੱ ਧਜਆਿਾਨ ਨਾ ਹੋਿੇ ਸਿੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰੇ” 
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(1 ਪਤਰਸ 4:15, 16)। 
ਧਫਰ, ਇਹ ਧਨਯਮ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਪਿੱ ਿਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਕਾਨੰੂਨ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ 
ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਧਜਿੱ ਮੀ ਐਲਨ ਦਾ ਇਹ 
ਧਿਚਾਰ ਸੀ: “ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ‘ਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬੁਰਾ ਹੈ?,’ ਪਰ ਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 4:19)। 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਬੁਧਰਆਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਿੱ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਦੇਣਿੇ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਧਲਆਉਣਾ ਹੈ।”16 

ਆਇਿ 2. ਅਸੀਂ ਧਕਉਂ “ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਾ” ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾ ਕਾਰਣ ਪਧਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਿੇਖ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਿੱਲ 
ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਹਕ ਮਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੂੰ ਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
SEB ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਧਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਖੁਦ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਧਿਰੋਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਇ 13 ਧਿਿੱ ਚ “ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀντιτάσσω 
(ਐ ਂੀ ਾਸੋ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਜੋ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈਧਜਹੜ੍ਾ ἀντί (ਐ ਂੀ, “ਧਿਰੁਿੱ ਿ”) 
ਅਤੇ τάσσω ( ਾਸ,ੋ “ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਾ”) ਨੰੂ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਹਕੂਮਤ ਦਾ “ਪਰਬੰਿ ਕੀਤਾ” ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਿੀ, ਅਸੀਂ  ਾਸੋ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
“ਪਰਬੰਿ”) ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ  ਾਸੋ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਪਰਬੰਿ”) ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹਾਂ। ਕੌਫਮੈਨ ਦਾ ਕਧਹਣਾ 
ਹੈ, 

ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੰਿਾ ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ, ਕੋਈ ਿੁਪਤ ਸੰਿਠਨ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰੋਮ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਖ ਨਹੀਂ 
ਧਲਆ। . . . ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ 
ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਪਰਭਾਿ ਧਪਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਾਂਿ ਸੀ ਨਾ ਧਕ ਧਕਸੇ 
ਧਿਸਫੋ ਕ ਦੇ ਿਾਂਿ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਿ।ੇ17 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਧਦਿੱਤਾ: ਦੰਡ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ। ਅਿ ੇਧਜਹੜ੍ੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਦੂੰ ਡ ਭੋਗਣਗੇ। “ਦੰਡ” ਸ਼ਬਦ “ਧਨਆ”ਂ: 
κρίμα (ਕਧਰਮਾ ) ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। KJV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ 
ਿਾਲਾ “ਲਾਹਨਤ” ਸ਼ਬਦ ਕਿੱ ੜ੍ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। NEB ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਉਸ ਦੰਡ ਦੇ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦੀ 
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ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲੇਿਾ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਅਿੱ ਿੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਆਇਤ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ 
ਿਾਲਾ ਦੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਣ ਰਿੱਬੀ ਦੰਡ ਨੰੂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਠਧਹਰਾਈ ਹੋਈ ਧਿਿਸਥਾ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਧਿਦਰੋਹ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 3. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ: ਹਾਕਮ ਿਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰ ਮ18 ਿੋਂ ਨਹੀਂ 
ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੂੰ ਮ ਿੋਂ ਡਰਾਉਣ [φόβος, ਫੋਬੋਸ ] ਿਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਿ ੂੰ  ਹਾਕਮ ਿੋਂ ਡਧਰਆ 
[φοβέω, ਫੋਬੀਓ ] ਨਹੀਂ ਚਾਉਂਦਾ? ਿਾਂ ਭਲਾ ਕਰ ਫੇਰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। Phillips 
ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੈ“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਚੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜੀਿਨ ਜੀਓ।” ਇਿੱਕ ਧਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਿੀ ਚੰਿੇ 
ਨਾਿਧਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਇਿ 4. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ [ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ 
ਿੇਰੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਹੈ। “ਸੇਿਕ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δίακονος (ਡਾਇਕੋਨੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ 
ਧਕ “ਦਾਸ” ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ੋਸ਼ਬਦ ਜੋ ਡੀਕਨਾਂ, ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇ
ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸੀ 
(12:7; 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:10, 13; 4:6)। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਸਮਾਜਕ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿੇਕ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਹੁਣੇ ਦੂਸਧਰਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਡੀਕਨ 
ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੇਿਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਿਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ੇਹੈਸੀਅਤ ਧਿਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ-ਭਾਿੇਂ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ 
ਜਾਂ ਅਣਇਿੱਛਾ ਨਾਲ, ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਧਿਿੱ ਚ–ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਰਸੂਲ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਿਕ ਤੇਰੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਹੈ।” 

ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਧਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ: “ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਕੰਨੇ ਅਧਨਆਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਸੇਿਕ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?” ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ੇ ਧਨਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੋ ਦੇ ਧਡਪ ੀ ਿਾਲੀਓ ਦੁਆਰਾ ਉਧਚਤ ਿਰਤਾਓ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 18:12–16); ਪਰ ਪਧਹਲਾਂ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੈ ਧਿਿੱ ਚ, ਰੋਮੀ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸਲੂਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 16:19–39)। 
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ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਧਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਤੀਲਾਨਾ ਯਹੂਦੀ 
ਭੀੜ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:27–36); ਪਰ ਉਸ ਨੇ 
ਕੈਸਧਰਯਾ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰੋਮੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਧਿਿੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਧਬਤਾਏ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਧਭਰਸ਼  ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਧਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:26, 
27)। 

ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਫੇਰ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਮੀ ਨਾਿਧਰਕਤਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਹਿੱ ਥੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 25:9–
12)। ਧਫਰ ਿੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਿਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਧਿਆ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਰੋਮੀ ਤਲਿਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਧਸਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਿ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ।19 (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:6–8 ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ।) 

ਉਸ ਦ ੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਉਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 
“ਭਧਲਆਈ ਦੇ ਲਈ . . . ਇਿੱਕ ਸਿੇਕ ਹੈ?” ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਿਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਚੀ ਹੈ। ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ,ੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੰਿੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਲਈ 
ਸਜ਼ਾ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਕਸੇ 
ਹੋਰ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਧ ਕੇਿੀ। 

ਬਾਕੀ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਿ ੂੰ  ਬੁਰਾ ਕਰੇਂ ਿਾਂ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ 
[ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ] ਐਵੇਂ ਿਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਈ 
ਕੁਕਰਮੀ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ [ὀργή, ਓਰਿੇ ] ਦੇਵੇ। ਅਧਿਆਇ 12 ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਜਹੇ ਮਸਧਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (12:19)। 
ਇਿੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਦੰਡ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 

“ਐਿੇਂ ਤਲਿਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 
ਿਾਧਲਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਲਿਾਰਾਂ ਪਧਹਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਧਸਰਫ ਧਿਖਾਿੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਲਧਕ, 
ਤਲਿਾਰ ਨੰੂ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਹ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬੰਿ ਨੰੂ 
ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰ “ਘਾਤਕ ਸ਼ਕਤੀ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਿੂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।20 

ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਇਤ 4 ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ 
ਹੋਿੇਿੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਤਲਿਾਰ” (μάχαιρα, ਮਚੇਰਾ ) 
ਸ਼ਬਦ 8:35 ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਭਾਿ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ 
ਧਹੰਸਕ ਮੌਤ ਅਤ ੇਫਾਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਧਦਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਮਸ ਡੈਨੀ ਨੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਧਕ “ਲੋਕ 
ਤਲਿਾਰ ਨੰੂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਤਨ ਚੁਿੱ ਕੀ ਧਫਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਿਨ ਅਤੇ 
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ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।”21 ਲਇੂਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹ ੈ
ਧਕ “ਤਲਿਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ” ਅਤੇ “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ . . . ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ 
ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਚਿੱਲਦੀ ਸੀ।”22 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਿਚਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹਿਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦ ੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਸਿਾਲ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ “ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਧਹਲੀ ਿਾਰ ਸਧੁਣਆ ਅਤ ੇਪਧੜ੍ਹਆ ਸੀ?” ਰੋਮੀਆਂ 
13:4 ਸੰਬੰਿੀ, ਬੌਬ ਈ. ਐਡਮਸ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਹੈ ਧਕ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ 
ਹਿੱ ਕ “ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਿਕ ਅਰਥ ਹੋਿੇਿਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਲਈ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੋਿੇਿਾ।”23 

ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸਰਿ-ਸਾਂਝਾ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ: “ਜੋ ਆਦਮੀ 
ਦਾ ਲਹੂ ਿਹਾਿੇਿਾ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਿਹਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ” (ਉਤਪਤ 9:6)। ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ 
ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ (ਕੂਚ 21:12) ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ 
ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ “ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ ਧਨਿਾਰਕ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਧਚਤ ਦੰਡ ਹੈ।”24 ਧਫਰ ਿੀ, ਰੋਮੀਆਂ 13:4 ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੰਡ ਦਾ ਧਸਿਾਂਤ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦ ੇ
ਧਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 
ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 
ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਕੀ ਇਿੱਕ 
ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਧਹ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ25 ਕੀ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ 
ਿਾਲਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਧਸਪਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਾਲ ਸੰਬੰਿੀ, ਬੀਤੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਹੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਅਿੱ ਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ) ਹਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਜਿਾਬ ਦੇਣਿੇ। ਇਸ ਸਿਾਲ ਸੰਬੰਿੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ 
ਘ ਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਧਕਸੇ ਿੀ ਿਿੱਲ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਿਾਂ ਨੇਮ ਕਧਹੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਧਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੇ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਿੇਂ ਆਪਣ ੇ
ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆ ਂਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰ ੇ
ਹਨ।) 

ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਧਜਹ ੇਸਿਾਲਾਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਣਧਿਣਤ ਸਫ਼ੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਮੀਆ ਂ
13:4 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਿਾਸਤਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਧਕ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਧਜਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
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ਆਇਿ 5. ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਬਨਾਂ ਫੜ੍ੇ 
ਜਾਣ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਆਇਤ 5 ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਧਨਰਾ ਕਰੋਿ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੂੰ ਿਹਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜ੍ੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਉਹ ਯੋਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਧਿਚਕਾਰ 
ਫ਼ਰਕ ਦਿੱਸਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ (2:14, 15 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਤੀ ਧਨਯਮਾਂ 
ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣ 
ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ  ੈਕਸ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਧਕਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਨੰੂ “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਧਸਰਫ 
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕਉਂਧਕ [ਇਹ ਕਰਨਾ] ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਿਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਿਿੱਲ ਹੈ” (Phillips, ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ) ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਾਂਿ, ਸਾਨੰੂ ਜਤਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨੰੂੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ” 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:16)। 

ਆਇਿ 6. 1 ਤੋਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਧਰਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਿੀ 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਧਸਿਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ: ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਚੰਿ ੇ
ਨਾਿਧਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। 6 ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਚੰਿੀ ਨਾਿਧਰਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ 
ਲੋੜ੍ੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਖਾਸ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤੇ। 

ਆਇਤ 6 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, ਿੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ [ਧਕਉਂਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਠਧਹਰਾਈ ਿਈ ਹੈ] ਹਾਲਾ ਭੀ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਧਕ ਓਹ ਇਸ ੇਕੂੰ ਮ ਧਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਨ। “ਖਾਦਮ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ 4 
ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ “ਸੇਿਕ” ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ λειτουργός 
(ਧਲ ੂਰਿੋਸ ) ਦੇ ਬਹੁਿਚਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਿਾਂ ਸੀ ਧਜਹੜ੍ੇ ਜਾਜਕੀ ਸੇਿਾ ਧਦੰਦੇ ਸਨ।”26 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ “ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਕਮ ਧਜਹੜ੍ੇ ਹਾਲਾਂਧਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਫਰ ਿੀ ਅਧਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਯਮ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ।”27 

“ਇਸੇ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਝੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ 
(ਜਾਂ ਅਰਥ ਸੀ) ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਿਧਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਿਧਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੇ। ਧਕਉਂਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਠਧਹਰਾਈ ਿਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਉਂਧਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਮੇ (ਇਿੱਕ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਅਸੀਂ  ੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਨੇ ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਹਾ ਧਕ ਲੋਕ 
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ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਕੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ (ਜੋ  ੈਕਸ ਦੀ ਉਸ 
ਰਕਮ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਦੰਦ ੇ ਹਾਂ), ਪਰ ਇਹ ਧਕ “ਸਾਰੇ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇ 
ਹਨ . . . ਧਕ ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”28 

ਇਸ ਚਰਚਾ ਧਿਿੱ ਚ  ੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਧਚਤਾਿਨੀ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਝੀ ਹੋਈ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਧਹਲਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨੀਂਹ ਿਰੀ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ 
ਰੋਮ ਨੰੂ  ੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹ ਧਦਿੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ  ੈਕਸ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਿੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਧਨਭਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹ ੋਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਧਿਦਰੋਹ ਆਮ ਹੈ: “ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ  ੈਕਸ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੁਿਰਮੀ 
ਿਤੀਧਿਿੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ!” ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਾਦ 
ਰਿੱ ਖੀਏ ਧਕ ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਜਹੜ੍ੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਧਦਓ” (ਲੂਕਾ 
20:25)। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਜ-ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਧਭਰਸ਼ ਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਪਈ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਨੰੂ  ੈਕਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, ਧਯਸ ੂਅਤੇ ਪੌਲਸੁ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ  ੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ  ੈਕਸ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰੀਏ; ਪਸੈੇ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਧਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਧਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 7. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹਏੋ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਹੱਕ ਭਰ ਧਦਓ। ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ, “ਸਭਨਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਛੋ ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਿਿੱ ਡੇ ਤਿੱ ਕ, ਘਿੱ  ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਧਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਧਿਅਕਤੀ 
ਤਿੱਕ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਧਦਓ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ἀποδίδωμι (ਅਪੋਧਡਡੋਮੀ 
) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਜਹੜ੍ਾ ਲੂਕਾ 20:25 ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਧਯਸੂ ਨੇ 
ਧਕਹਾ, “ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਧਦਓ।” 

“ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਭਰ ਧਦਓ” ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਿੱ ਿੇ ਧਿਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਹਾਲਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਧਦਓ, ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਮਸ ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸ ਲ ਧਦਓ। “ਹਾਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ φόρος (ਫੋਰੋਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਇਤ 6 ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਸਿਾਲ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੂਕਾ 20:22 ਧਿਿੱ ਚ ਧਯਸ ੂ
ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਅਿੀਨ ਦੇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ’ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ।”29 “ਮਸੂਲ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ τέλος ( ੇਲੋਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ “ਇਸ ਦ ੇਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ਧਿਿੱ ਚ, ‘ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਦਿੱ ਤਾ 
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰੁਿੀ,  ੈਕਸ, ਮਸੂਲ।’”30 ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਿੱ ਤੀ 17:25 ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ 
ਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਦਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ  ੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤ ੇਸਨ।31 ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ: 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ  ੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਮੰਿ ਰਿੱ ਖੀ ਜੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ  ੈਕਸ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ  ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੈ: ਧਜਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ [ਬਕਾਇਆ ਹੈ] ਹੈ ਡਰੋ, ਧਜਹ ਦਾ ਆਦਰ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [ਬਕਾਇਆ ਹੈ] ਆਦਰ ਕਰੋ। “ਡਰਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਫੋਬੋਸ 
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈ
ਧਜਹੜ੍ਾ 3 ਅਤੇ 4 ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਦੰਡ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਆਇਤ 7 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਖਰਾ ਜੋ਼ਰ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ “ਆਦਰ” ਸ਼ਬਦ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਧਬਹਤਰ ਢੰਿ 
ਨਾਲ ਧਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ RSV; NRSV; NIV; AB; McCord)। “ਆਦਰ” ਸ਼ਬਦ 
ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ τιμή ( ਾਇਮ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਧਕਸੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ।32 ਸਾਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਿੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਧਿਦਰੋਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਧਿਖਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ 
ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੈਧਤਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਭਰਸ਼  ਅਤੇ ਅਨੈਧਤਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਪਾਤਸ਼ਾਹ [τιμάω, ਧ ਮਾਓ ਤੋਂ ] ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ” (1 ਪਤਰਸ 2:17), ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਕੁਿਰਮੀ 
ਸਮਰਾ  ਨੀਰੋ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦ ੇਧਰਹਾ ਸੀ। ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਦਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ  ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 23:1–5 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਧਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ 
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਜਹੇ ਰਾਸ਼ ਰਪਤੀ ਰਧਹ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਧਹੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ 
ਿੀ ਕਮਰੇ ਦ ੇਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦ ੇਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਕਿੇਂ ਸਾਰ ਕਿੱਢਾਂਿੇ? ਧਿਲੀਅਮ 
ਬਾਰਕਲੇਅ ਨੇ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਹੈ: 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱਥ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ 
ਿੇਧਖਆ ਜੋ ਧਕ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਜਹੜੇ੍ 
ਰਾਜ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਧਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
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ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਤਿੱਿ 
ਸੀ।33 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਬਾਰੇ ਧਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
2:1, 2 ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।34 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2 ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ “ ੈਕਸ ਦੇਣਾ, 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ,ੇ ਇਹ ਧਨੈੱਜੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।35 

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿੀ ਰਵੱਈਆ (13:8–10) 
8ਇੱਕ ਦ ਏ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਧਬਨਾ ਧਕਸੇ ਦ ੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ ਧਕਉਂਧਕ 

ਧਜਹੜ੍ਾ ਦ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਧਰਆਂ ਕੀਿਾ ਹੈ। 9ਏਹ, ਭਈ 
ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਖ ਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ ਅਿੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਭੀ 
ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਾਿਪਰਜ ਐੱਨੀ ਗੱਲ ਧਵੱਚ ਹੈ ਭਈ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਆੁਂਢੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ
ਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕਰ। 10ਧਪਆਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਪਆਰ 
ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਧਿਸ਼ਾ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਰਿਿੱਈਆ (13:1–7) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 
ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਰਿਿੱਈਆ (13:8–10) ਿਿੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ। 

ਆਇਿ 8. ਇਹ ਭਾਿ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਭੜ੍ਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਧਕਸ ੇ
ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮਸੀਹੀ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਧਕਸੇ ਧਕਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ ਧਜਹੜ੍ੇ ਦ ਿਰੇ  ਧਡਪਰੈਸ਼ਨ (1930) ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਿੱਈਆ ਸੀ: 
“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ!” ਮੈਨੰੂ ਉਸ 
ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਿਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਸੀ।36 

“ਧਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ” ਆਇਤ 7 ਨੰੂ ਧਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ37 ਜੋ ਕਧਹੰਦੀ ਸੀ “ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਭਰ ਧਦਓ। ਧਜਹ ਨੰੂ ਹਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਧਦਓ, ਧਜਹ ਨੰੂ ਮਸੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸੂਲ 
ਧਦਓ, ਧਜਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਰੋ, ਧਜਹ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰੋ।” 
ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ, “ਧਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਿ ੋ
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ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਧਕਹਾ ਸੀ: ਆਪਣ ੇ ੈਕਸ ਧਦਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 
ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।” ਮੂਲ ਧਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਧਿਿੱ ਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਿੋ।”38 NIV ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੈ“ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਧਹਣ 
ਧਦਓ।” NLT ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਓ।” 

ਕੀ “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਓ” ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਧਿਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਭੁਾਅ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਰਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ 
ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਧਦਿਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬਿੱ ਚੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਬੂਰ 37:21 ਆਇਤ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਦੁਸ਼  ਉਿਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜ੍ਦਾ ਨਹੀਂ।” ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਿੱ ਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਧਬਿੱਲਾਂ 
ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।39 

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਕਰਜ਼ ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ 
ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ। ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਬਧਰਸਕੋ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਹੈ, “ਧਪਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੁਲੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਫਾਲਤੂ ਧਿਕਲਪ 
ਧਿਚਕਾਰ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਂਿ ਿਿੱ ਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਰਸੂਲ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਪਆਰ 
ਿੀ  ੈਕਸ ਅਤੇ ਧਨੈੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ੍ਨ ਦੇ ਿਰਿਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਕਰਤਿੱਿ ਹੈ।”40 

“ਇਿੱਕ ਦੂਏ” ਿਾਕ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 12:10) ਅਤ ੇ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੋਣਿੇ। ਧਫਰ ਿੀ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੇਖਾਂਿੇ, ਇਹ 
ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਸਾਥੀ ਕਲੀਸੀਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਸਧਤਰਤ ਬਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ 
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਧਕਉਂ ਹਾਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ 
ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਹ ੇਧਪਆਧਰਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 
4:11)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਿੀ ਓਰੀਜੈਨ41 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ: 
“ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਮੋਧੜ੍ਆ ਹ ੈ ਧਪਆਰ ਹਿੋੇ-ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ 
ਕਰਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋੜ੍ਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋੜ੍ਨ ਧਿਿੱ ਚ ਕਦੇ 
ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਿੇ।”42 ਇਿੱਕ  ੀਕੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਸ ਧਪਆਰ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ 
ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਮੋੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਪਆਰ ਅਸੀਮ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 
ਧਪਆਰ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਰਹੇਿਾ, ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਿੱਿ 
ਰਹੇਿਾ।43 

ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
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ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਧਕਉਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ: ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਹੜ੍ਾ ਦ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਧਰਆਂ ਕੀਿਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ, “ਸ਼ਰਾ” ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ 
ਅਨੁਿੱ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਆਇਤ 9 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਕੂਚ 20; 
ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 5)। NASB ਦੇ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਹਿਾਲਾ 
ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦਾ “the” ਸ਼ਬਦ ਜੋਧੜ੍ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਧਜਹੜ੍ਾ “ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਸ ਦੇ ਮਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਸਰਫ ਉਹ ਧਹਿੱ ਸਾ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਨਾਲ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 9. ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਉਹ ਦਿੱ ਧਸਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸੀ: 

ਏਹ, ਭਈ ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਖ ਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ ਅਿੇ ਜੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਭੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਾਿਪਰਜ ਐੱਨੀ ਗੱਲ ਧਵੱਚ ਹੈ ਭਈ ਿ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕਰ। 

ਇਹ ਆਇਤ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੂਚ 20 
ਅਤੇ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 5 ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਦੋ ਭਾਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿੰਧਡਆ ਂ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਧਹਲੇ ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 
ਛੇ ਹੁਕਮ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਏ ਿਏ ਸਨ: 

ਸਤਿਾਂ ਹੁਕਮ: “ਤੂੰ  ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ” (13:9; ਿੇਖੋ ਕੂਚ 20:14)। ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, 
“ਜ਼ਨਾਹ” ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰ ੇਧਲੰਿੀ ਪਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੁਕਮ 
ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਆਹ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਧਤਧਿਆਿਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਰਧਹਣ ਦਾ 
ਖਾਸ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਛੇਿਾਂ ਹੁਕਮ: “ਤੂੰ  ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ” (13:9; ਿੇਖੋ ਕੂਚ 20:13)। “ਖੂਨ” ਕਰਨਾ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ 
ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਅਿੱਠਿਾਂ ਹੁਕਮ: “ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ” (13:9; ਿੇਖੋ ਕੂਚ 20:15)। “ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ” ਧਬਨਾਂ 
ਆਧਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 
ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਦਸਿਾਂ ਹੁਕਮ: “ਤੂੰ  ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ” (13:9; ਿੇਖ ੋਕੂਚ 20:17)। “ਲੋਭ ਕਰਨਾ” ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹ ੈਜੋ ਧਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਧਦਲ ਨੰੂ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੂਚ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਿਾਂ ਅਤ ੇ
ਨੌਿਾਂ ਹੁਕਮ ਿੀ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: “ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ” ਅਤੇ 



79 

“ਤੂੰ  ਝੂਠੀ ਿਿਾਹੀ ਨਾ ਧਦਹ।”44 (ਆਇਤ 9 ਧਿਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਆਮ ਿਾਕ 
“ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਭੀ ਹੋਿੇ” ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ।) ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 
ਆਮ ਿਰਤਾਓ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਧਰਹਾ,45 ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੈਧਤਕ ਕਰਤਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਿਰਮੀ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਬਾਰ ੇ
ਧਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਅਧਜਹੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ “ਤਾਤਪਰਜ ਐੈੱਨੀ ਿਿੱਲ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ ਭਈ ‘ਤੂੰ  
ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕਰ’” (13:9)। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਿਆ, “ਿੁਰ ੂ
ਜੀ ਤੁਰੇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡਾ ਹੁਕਮ ਧਕਹੜ੍ਾ ਹੈ?” (ਮਿੱ ਤੀ 22:36), ਉਸ ਨੇ ਜਿਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, 

ਤੰੂ ਪਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰ। ਿਿੱਡਾ ਅਤੇ ਪਧਹਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ। ਅਤੇ 
ਦੂਆ ਇਹ ਦੇ ਿਾਂਙੁ ਹੈ ਧਕ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕਰ (ਮਿੱਤੀ 
22:37–39; ਿੇਖੋ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 6:5; ਲੇਿੀਆਂ 19:18)। 

ਧਕਉਂਧਕ ਮੂਲਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਿ ਸੀ, ਉਹ ਨੇ ਉਸ 
ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਜਸ ਨੰੂ ਧਯਸੂ ਨੇ “ਦੂਆ [ਿਿੱ ਡਾ ਹੁਕਮ]” ਧਕਹਾ ਸੀ: “ਤੂੰ  ਆਪਣ ੇ
ਿੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਜਹਾ ਧਪਆਰ ਕਰ।” ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ “ਿੁਆਂਢੀ” (πλησίον, 
ਪਲੇਸੀਓਨ ) ਸ਼ਬਦ “ਨੇੜ੍ੇ” (πέλας, ਪੇਲਾਸ ) ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਨਕਧਲਆ 
ਹੈ।46 “ਿੁਆਢਂੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਅਨੁਿਾਦ “ਉਹ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।47 ਧਫਰ 
ਿੀ, ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ਾਂਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਯਸੂ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ “ਿਆੁਂਢੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕਸੇ ਦੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ 
ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਧਿਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ 
ਅਸਲ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ(ਿੇਖੋ ਲੂਕਾ 10:25–37)। 

“ਆਪਣੇ ਧਜਹਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰੋ। ਬਲਧਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ 
ਧਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਧਪਆਰ” (ἀγαπάω, ਅਿਾਪਾਓ ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਧਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਿਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਣੋ-ਰੋ ੀ, ਕਿੱਪੜ੍ਾ ਅਤ ੇਮਕਾਨ ਿਰਿੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
5:29)। ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, 
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਪਆਰ (ਅਿਾਪਾਓ 

) ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਆਇਿ 10. ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 

ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਧਪਆਰ ਿੁਆਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਬਜਾਇ 
ਇਸ ਦੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਪਆਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ48 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਿਾਚਕ 
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ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਧਕਉਂ ਿਰਧਤਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਧਕਉਂਧਕ ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਉਸ ਨੇ ਹਣੁੇ ਧਜਹੇ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਸਨ: “ਤੂੰ  ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ 
ਕਰ, ਤੂੰ  ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ  ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ  ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਧਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੰਬੰਿੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਧਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਨਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਿੇ। ਇਸ ੇਕਾਰਣ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਪਆਰ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 10 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੋਈਏ। 
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ, ਧਕਉਂਧਕ “ਧਪਆਰ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ” ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ 
ਦੇ ਹੋਰ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਿੱ ਧਲਆ 
ਸੀ: “ਇਕਲੌਤੀ ਸ਼ਰਾ ਧਪਆਰ ਹੈ।” ਧਜਹੜ੍ੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕਤਾ ਸੰਬੰਿੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਕਤ 
ਐਲਾਧਨਆ। ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਅਧਜਹਾ ਧਨਚੋੜ੍ ਉਨਹ ਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਦੇਿੇਿਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 12–16 ਧਿਿੱ ਚ 
ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ ੌ  ਨੇ ਇਹ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

ਧਪਆਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੈਧਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਬੰਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ‘ਧਪਆਰ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ’ ਪਰ ਇਹ ਧਕ 
‘ਧਪਆਰ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਧਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਧਪਆਰ 
ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਧਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਲਈ ਧਪਆਰ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।49 

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਹਣੁ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
(ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)? ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ 
? ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਪਆਰ ਸਾਨੰੂ 
ਆਇਤ 9 ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ (ਪੂਰਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਜਹੜ੍ਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਭਰਾ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਣ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਧਜਹੜ੍ਾ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਲੁਿੱ  ੇਿਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਸ਼ੁ ਹੋਿੇਿਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਿੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ 
ਿਾਪਰਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਆਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿੀ ਦੇਈਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਧਸਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਅਤੇ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਧਿਹਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਧਿਅਕਤੀ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਧਸਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ 
ਦੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਸਾਰ (13:11–14) 
11ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱ ਧਜਆ 

ਹੈ ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਿੀ ਓਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਸਾਡੀ ਮੁਕਿੀ ਹੁਣ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ। 
12ਰਾਿ ਬਹੁਿ ਬੀਿ ਗਈ ਅਿੇ ਧਦਨ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਿੱਡ ਦੇਈਏ 
ਅਿੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੂੰ ਜੋ ਪਧਹਨ ਲਈਏ। 13ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਧਜੱਕੁਰ ਧਦਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, 
ਨਾ ਬਦਮਸਿੀਆਂ ਅਿੇ ਨਧਸ਼ਆਂ ਧਵੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਨਾ ਲੁੱ ਚਪੁਧਣਆਂ ਧਵੱਚ, ਨਾ 
ਝਗੜ੍ੇ ਅਿੇ ਹਸਦ ਧਵੱਚ। 14ਸਗੋਂ ਪਰਭ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਧਹਨ ਲਓ ਅਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਵਧਸ਼ਆਂ 
ਲਈ ਕੋਈ ਿਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ।  

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਉਣ ਤ ੇਉਸ ਧਿਹਾਰਕ ਭਾਿ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਆ ਿਏ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 12:1 
ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ (13:11–14), ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਦੇ 
ਹਨੇਰੇ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿ ਕੇ ਧਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਦੀ ਧਚਤਾਿਨੀ 
ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਧਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜੀਿਨ ਜੀਉਣਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 11. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਾਉਣ ਅਤੇ ਧਫਰ 
ਉਸ ਨੰੂ ਧਦਨ ਦੇ ਲਈ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਰਧਤਆ। ਇਹ ਭਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ:ੈ ਅਿ ੇਿੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ 
ਪੁੱ ਧਜਆ ਹੈ। 

“ਜਾਣਦੇ ਹੋ” ਿਾਕ ਅਿੱਿ ੇਿਿੱਲ ਨੰੂ ਅਤੇ ਧਪਿੱਛੇ ਿਿੱ ਲ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਪਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਣੁੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ (13:8–10) ਜਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਿੀ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਸੂਲ ਿਰਮੀ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚ ਕਧਹਣ ਿਾਲਾ ਸੀ (13:11–14)। 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਖਾਸ “ਸਮੇਂ” ਅਤੇ “ਘੜ੍ੀ” ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਨੀਰੋ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (64 ਈਸਿੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ 
ਦੇ ਸਮੇਂ (70 ਈਸਿੀ) ਤੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ ੇਲਿਾਏ ਹਨ। ਿਾਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹ ੈਇਸ 
ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਉੱਨੇ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨ ਧਜੰਨੇ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਨ। ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੁਿੱ ਤੇ ਰਧਹਣ ਸੰਬੰਿੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ 
ਜਾਿਣ ਦੀ ਧਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। “ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ” ਦਾ “ਸਮਾਂ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਣੁ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 
ਇਿੱਕ ਧਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੰੂ ਧਹਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ!” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਿੀ ਓਸ 
ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਸਾਡੀ ਮੁਕਿੀ ਹੁਣ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ। “ਮੁਕਤੀ” ਸਾਡੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹ ੈ
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ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪਸ ਆਿੇਿਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਿੇਿਾ (ਿੇਖ ੋ
1 ਪਤਰਸ 1:5)। ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਿੀ ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪਸ 
ਆਿੇਿਾ (ਿੇਖ ੋਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28), ਇਹ “ਧਜਸ ਿਲੇੇ ਅਸਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਓਸ ਿੇਲੇ ਨਾਲੋਂ 
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ।” “ਧਜਸ ਿਲੇੇ ਅਸਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ” ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ੇਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਧਨਹਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦ ੇਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ “ਪਧਹਲਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ: “ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਧਹਲਾਂ ਅਸਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ” (NIV; 
RSV; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਯਾਦ ਕਰਿਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਸ (ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 
ਉਡੀਕਣ) ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਬੈੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਿਿੱਕਣ ਅਤੇ ਧਖਿੱਚਣ” ਿਾਲੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਧਕਹਾ ਸੀ।50 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿਿੱ ਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਕ ਮਸੀਹ ਧਕਸੇ ਿੇਲੇ ਿੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸੁਿੱ ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਲਈ ਧਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਿੇ। 

ਪਰਭੂ ਕਦੋਂ ਿਾਪਸ ਆਿੇਿਾ ? ਧਯਸ ੂਨੇ ਆਧਖਆ, “ਪਰ ਉਸ ਧਦਨ ਯਾ ਉਸ ਘੜ੍ੀ ਦੇ ਧਿਖ ੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸੁਰਿ ਦੇ ਦੂਤ, ਨਾ ਪੁਿੱ ਤਰ, ਪਰ ਕੇਿਲ ਧਪਤਾ” (ਮਰਕੁਸ 13:32)। ਪੌਲੁਸ 
ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ: ਧਜਸ ਿੇਲੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ ਓਸ ਿੇਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜ੍ੇ ਸੀ।51 ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਿੱਲ ਰਸੂਲ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਿੱ ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡ ੇਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਿੱ ਚ ਹੋਿੇਿੀ! ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਹੁਣ 
ਓਸ ਿੇਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਲਿਭਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ ਧਜੰਨੀ ਇਹ ਉਸ ਿੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ! 

ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ “ਧਜਸ ਿੇਲੇ ਅਸਾਂ [ਪਧਹਲਾਂ] ਧਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਸ ਿੇਲੇ ਨਾਲੋਂ 
ਹੁਣ ਨੇੜ੍ੇ ਹੈ,” ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਪਛਲੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ 
ਿੀ ਕੰਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਕਰੋ” ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਜੋ 
ਉਸ ਨੇ 12:1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13:14 ਤਿੱਕ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਪਸ ਆਿੇਿਾ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਨਰੰਤਰ ਘੁੰ ਮਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਧਰਆ “ਮਾਰਾਨਿੱ ਥਾ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
16:22), ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ, ਆ”! ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹ ੇਪਰਭੂ ਧਯਸ,ੂ ਆਓ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:20)। ਧਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਉਹ ਧਿਿੱ ਚ-ਧਿਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਪਰ 
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਿੇਖਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ “ਿਿੱ ਡੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤੇ ਤੇਜ 
ਨਾਲ ਬਿੱਦਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਆਿੇਿਾ” (ਮਰਕੁਸ 13:26; ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 24:30; 26:64; ਮਰਕੁਸ 14:62; 
1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7)। ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਧਨਸ਼ਚਤਤਾ ਆਰੰਭਕ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਰਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
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ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੇਰਣਾ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਆਇਿ 12. ਪੌਲਸੁ ਨੇ “ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ” ਦੀ ਲੋੜ੍ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ: ਰਾਿ 
ਬਹੁਿ ਬੀਿ ਗਈ ਅਿੇ ਧਦਨ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ “ਰਾਤ” ਅਤੇ “ਧਦਨ”52 ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲਤਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ 
ਅਤੇ ਧਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਪਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਧਬਸਤਰ ਨੰੂ ਧਹਲਾਉਣ 
ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ਿਿੱ ਲ ਮੁੜ੍ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ!” ਅਸੀਂ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਇਹ ਬੁੜ੍ਬੁੜ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਦਰ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਤ ੇਲੈਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਓ ਹੋ, ਡੈਡੀ, ਮੈਨੰੂ ਪੰਜ ਧਮੰ  ਹੋਰ ਸੌਂ ਲੈਣ ਧਦਓ।” ਧਪਤਾ ਜਿਾਬ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, “ਨਹੀਂ, 
ਇਿੱਕ ਸਧਕੰ  ਿੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਜਾਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ!ੈ” ਇਹ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਫਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਿਲੀ 
ਿਿੱਲ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਿੱਡ ਦੇਈਏ 
ਅਿੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੂੰ ਜੋ ਪਧਹਨ ਲਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਧਿਿਹਾਰਾਂ ਦੀ “ਲਾਹੁਣ” ਅਤ ੇ
“ਪਧਹਨਣ” ਦ ੇਰੂਪਾਂ ਿਜੋਂ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਧਜਿੇਂ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਲਾਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਧਹਨਦਾ ਹ ੈ
(ਿੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:22–24; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:8–14)। ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਆਇਤ 12 ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਸੌਂਣ 
ਿਾਲੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਪੜ੍ੇ ਪਧਹਨਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਧਦਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਉਧਚਤ ਹਨ। 

“ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮ” ਿਾਕ ਪਾਪ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮ” 
ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸੰਭਿਤਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੀ ਆੜ੍ ਧਿਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ (ਿੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 3:19; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:7)। ਇਹ ਿਿੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬਦਚਲਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ 
ਹਨ - ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: “ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਉਸ ਕੁਿਰਮ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੋ! ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਓ!” Phillips ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਸੁਿੱ   ਧਦਓ ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਨਹੇ ਰੇ ਧਿਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਰਾਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਧਹਨਣ ਿਾਲੇ ਕਿੱ ਪਧੜ੍ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਨੰੂ 
ਧਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਧਹਨਣ ਿਾਲੇ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਪਲੌੁਸ ਨੇ “ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਧਹਨਣ” 
ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ। ਇਸ ਦ ੇਬਹੁਿਚਨ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ, ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਜੋ” (ὅπλον, 
ਹੋਪਲੋਨ ਤੋਂ) “ਯੁਿੱ ਿ ਦੇ ਹਧਥਆਰਾਂ” ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।53 ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ” 
ਅਤੇ “ਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ” ਿਾਕਾਂ ਧਿਿੱਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਆਉਂਦ ੇ 
ਹਨ (6:13 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਅਸੀਂ ਬੜ੍ੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ  ਧਹਲਣ ਲਈ ਸੰਜੋ ਨਹੀਂ  
ਪਧਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਧਕ “ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਚੰਿੀ ਲੜ੍ਾਈ ਲੜ੍ਨ” ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ  
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(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 6:12)। 
ਆਇਿ 13. ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪਧਹਨ ਲੈਂਦੇ 

ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰੇਿਾ। ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਧਜੱਕੁਰ ਧਦਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। 
“ਧਜਿੱ ਕੁਰ ਧਦਨੇ” ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚਹੀਣ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। 

“ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਚਿੱਲੀਏ [ਚਿੱਲਣਾ]” ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ “ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਦੇ ਛ ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਾ ਬਦਮਸਿੀਆਂ ਅਿ ੇਨਧਸ਼ਆਂ ਧਵੱਚ, 
ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਿੇ ਨਾ ਲੁੱ ਚਪੁਧਣਆਂ ਧਵੱਚ, ਨਾ ਝਗੜ੍ੇ ਅਿੇ ਹਸਦ ਧਵੱਚ। ਇਹ “ਅਨਹੇ ਰ ੇ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਅਧਜਹੀਆ ਂ
ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਿੱਲ ਜੋੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ “ਅਤੇ ਇਹੋ ਧਜਹੀਆਂ,” ਧਜਿੇਂ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਿਲਾਤੀਆ ਂ
5:19–21 (KJV) ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੂਲਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੇ ਛੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਧਤੰਨ ਜੋਧੜ੍ਆਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੰਧਡਆ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਪਧਹਲਾ ਜੋੜ੍ਾ “ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤ ੇਨਧਸ਼ਆਂ” ਹੈ। “ਬਦਮਸਤੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ κῶμος (ਕੋਮੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕ ਆਇਤ 13 ਧਿਿੱ ਚ “ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੌਜ-
ਮਸਤੀ ਕਰਨ . . . , ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੰਿ-ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਮਸਤੀ ਕਰਨ”54 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। NIV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਭੋਿ ਧਿਲਾਸ ਕਰਨਾ” ਹੈ। “ਕੋਮੋਸ ” ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੀ 
ਮਸਤੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਝੁਕਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।55 “ਨਧਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ”56 ਿੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ “ਨਧਸ਼ਆਂ” (μέθη, ਮੇਥੇ, “ਨਸ਼”ੇ) ਦੇ ਪਾਪ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਅਿਲੀ ਿਿੱਲ ਹੈ, “ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਿੱ ਚਪੁਧਣਆਂ।” “ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ ਧਲੰਿੀ ਪਾਪ (πορνεία, ਪਰੋਨੀਆ ) ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ κοίτη (ਕੋਇ  ੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਿਚਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਕ 
“ਧਬਸਤਰ” ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਇ ੇ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਭੋਿ” ਲਈ ਪਰਯੋਕਤੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸੀ।57 “ਧਬਸਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਅਿੱ ਜ ਕਈ ਿਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕ “ਉਹ ਧਬਸਤਰ ਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸੁਿੱ ਤੇ।” ਇਿੱਥੇ 
ਕੋਇ  ੇ(“ਧਬਸਤਰੇ”) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਿਚਨ ਰੂਪ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਲੰਿੀ ਿਤੀਧਿਿੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। 

“ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਨੰੂ “ਲੁਿੱ ਚਪੁਣੇ” ਨਾਲ ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ἀσέλγεια (ਅਸੇਲਿੀਆ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “‘ਅਧਿਕਤਾ, ਧਿਭਚਾਰ, 
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਿੈਰ-ਮੌਜੂਦਿੀ, ਅਭਦਰਤਾ, ਚੰਚਲਤਾ’ . . . ਦਾ ਅਰਥ ਧਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਧਿਚਾਰ 
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਿਾਲਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਹੈ।”58 ਬਾਰਕਲੇਅ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਅਸੇਲਿੀਆ  ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਭਿੱ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਸਰਫ ਅਨੈਧਤਕਤਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; 
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ਇਹ ਉਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸ਼ਰਧਮੰਦਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿੁਆਚ ਧਿਆ ਹੈ।”59 ਜੌਨ 
ਮੈਕਆਰਥਰ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਧਲੰਿੀ ਕਾਮ ਿਾਸਨਾ ਅਤ ੇਬੇਪਰਿਾਹੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਿੁਧਨਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਚਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਧਭੰਨਤਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਧਚੰਨਹ  
ਿਜੋਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ।”60 

ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਦੋ ਜੋਧੜ੍ਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤੀਜਾ ਜੋੜ੍ਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਦੇਿੇ: “ਝਿੜ੍ੇ ਅਤੇ ਹਸਦ।” “ਝਿੜ੍”ੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦ ἔρις (ਏਧਰਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਜੋ “ਲੜ੍ਾਈ,” “ਦੁਸ਼ਮਣੀ” ਦੇ ਭਾਿ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।61 
ਏਧਰਸ ਸ਼ਬਦ “ਧਿਰੋਿੀ  ਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ੍ਦੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਦੁ ਦੀ ਕੀਮਤ ਧਕਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਿੇ ਜਾਂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਪਿੇ।”62 ਇਸ ਨੰੂ “ਹਸਦ” (ζῆλος, ਜੇਲੋਸ 63) ਨਾਲ 
ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਿਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”64 

 ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਧਹਲੇ ਚਾਰ ਪਾਪਾਂ-ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਨਧਸ਼ਆਂ, ਹਰਾਮਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਲੁਿੱ ਚਲੁਧਣਆਂ-ਨੰੂ “ਬੁਰੇ ਪਾਪ” ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝਿੜ੍ੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਨੰੂ “ਇੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ” ਸ਼ਰੇਣੀ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਨੰੂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨਾਲ 
ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਇਸ ਿਿੱਲ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਾਪਸੰਦ ਹਨ। 
ਝਿੜ੍ਾ ਅਤੇ ਹਸਦ ਕੇਿਲ “ਉਸ ੇਪਾਪੀ [ਅਤ ੇਸੁਆਰਥੀ] ਭੋਿ ਧਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਭਾਿ 
ਹਨ ”65 ਜੋ ਪਧਹਲੇ ਚਾਰ ਪਾਪਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਦ ੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਦੂਸਧਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿੱ ਿਦਾ 
ਹੈ। 

ਆਇਿ 14. ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ “ਅਨਹੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ” ਤੋਂ ਧਕਿੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਦੋ ਹੁਕਮ 
ਧਦਿੱਤੇ, ਇਿੱਕ ਹਾਂ ਿਾਚਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ। ਆਓ ਪਧਹਲਾਂ ਹਾਂ ਿਾਚਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ: 
ਆਇਤ 12 ਧਿਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ “ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਧਹਨਣ” ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਸੀ; 
ਹੁਣ 14 ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਭ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਧਹਨ ਲਓ। 
NEB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਚੁਣੌਤੀ ਧਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸੰਬੰਿ ਿਿੱ ਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਮਸੀਹ ਧਯਸ ੂਨੰੂ ਖੁਦ ਉਹ ਹਧਥਆਰ ਬਣਨ ਧਦਓ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਪਧਹਨਦੇ ਹੋ।” 

ਮਸੀਹ ਨੰੂ “ਪਧਹਨਣ” (ἐνδύω, ਐਨਡੂਓ ਤੋਂ) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 6 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਸਾਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਧਯਸ ੂਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ” ਅਤ ੇ“ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ੇ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ” (6:3, 5)। ਪਧਹਲੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ 
ਸੀ ਧਕ “ਤੁਸਾਂ ਧਜੰਧਨਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਧਹਨ ਧਲਆ [ਐਨਡੂਓ 
ਤੋਂ]” (ਿਲਾਤੀਆ ਂ3:27)। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ “ਪਧਹਨ ਧਲਆ” ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਹੋਇਆ 
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ਸੀ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਂਿ ਜੀਉਣਾ ਧਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ “ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਧਹਨ ਧਲਆ ਹੈ।” ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਦਯਾ, ਭਧਲਆਈ ਅਤੇ ਬਲ ਨੰੂ ਪਧਹਨਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਿਾਂਿੇ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਇਤ 13 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਹਾਰਕ ਹੈ: ਅਿੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। “ਤਰਿੱਦਦ” ਸ਼ਬਦ πρόνοια (ਪਰੋਨੋਈਆ 

) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕ πρό (ਪਰੋ, “ਪਧਹਲਾਂ”) νοέω (ਨੋਈਓ, “ਸੋਚਣ ਲਈ”) ਨੰੂ ਆਪਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਚਆ ਧਿਚਾਧਰਆ।” ਜਦੋਂ ਪਰੋਨੋਈਆ 
ਨੰੂ “ποιέω [ਪੋਈਓ, ‘ਬਣਾਉਣਾ’] ਨਾਲ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸ ੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਰਿੱ ਦਦ ਕਰਨਾ।”66 ਕੈਨੇਥ ਜੇ. ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਧਿਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ; ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਿਤ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਸ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਧਦਓ। ਪਾਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਧਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿੱ ਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਦ ੇ
ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਿੇਿਾ।”67 

ਰੋਮੀਆਂ 13:11–14 ਦਾ ਆਲਸੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਾਿਣ ਿਾਲੀ 
ਬੁਲਾਹ ” ਿਜੋਂ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਲਪਾਠ ਦਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਧਹ ਕੇ 
ਸਾਰ ਕਿੱ ਧਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਿਰਿਾ ਬਣਨ ਦਾ 
ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ (13:8–10) 
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਰਮੀ ਲੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ (13:11–14)। ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭੂ ਧਕਸੇ ਿਲੇੇ ਿੀ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਾਂ?” 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਿਾ 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂੰ ਸਾਰ ਧਵੱਚ ਧਕਵੇਂ ਰਹੀਏ (ਅਧਿਆਇ 13) 

ਕੌਏ ਰੋਪਰ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਿੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ ਹ ੈ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਿੇਂ ਰਹੀਏ।” ਉਸ ਦੀਆ ਂਮੁਿੱ ਖ ਿਿੱਲਾਂ ਸਨ  
(1) “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ: ਆਦਰ ਨਾਲ” (13:1–7); (2) “ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪਰਤੀ: ਧਪਆਰ 
ਨਾਲ” (13:8–10) (3) “ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀ: ਪਧਿਿੱ ਤਰਤਾ ਨਾਲ” (13:11–14)।68 

ਹਕ ਮਿ ਦੇ ਪਰਿੀ ਅਿੀਨਗੀ (13:1–7) 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, 

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਤਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣ ੇਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਫਰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਥਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਾਬੂ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਤਾਨ 
ਨੇ ਧਯਸ ੂਨੰੂ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਯਹਦੂੀ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
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ਧਫਰ ਿੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿੁਆਇਆ ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਉਸ 
ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਪੌਲਸੁ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ 
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਿੱ  ਣ ਅਤੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਦਰੋਿੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ  ਿੱਬਰ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:16–34)। 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਹੀਣ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 
ਧਫਰ ਿੀ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਧਜਆਂ ਨੰੂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 24:24, 25; 25:23; 26:1–29)। ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਰੋਮ ਧਲਜਾਇਆ ਧਿਆ ਧਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕੈਦੀ ਿਜੋਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਜਸ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਧਕ ਕੈਸਰ ਦੇ  ਿੱਬਰ ਤਿੱਕ ਿੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆ ਂ
4:22)। 

ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਿਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਕਿੇਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਸੂਲ ਬਸ ਇਸ ਸਿਾਰਣ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਦੇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਿੱ ਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਰਧਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਧਕ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ 
ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਧਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਨਾ ਸਪਿੱਸ਼  ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਧਫਰ 
ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱਚ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤ ੇਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਿੇ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ (13:7) 
ਰੋਮੀਆਂ 13:7 ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਧਕ ਸੰਦਰਭ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਸਰ ੇਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤ ੇਿੀ ਲਾਿ ੂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਾਤਾ ਧਪਤਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਲਕ, 
ਬਜ਼ਰੁਿ ਅਤੇ ਪਤੀ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਜਾਂ ਧਬਲਕੁਲ ਿੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੌੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਭਰ 
ਧਦਓ; . . . ਧਜਹ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਰ ਕਰੋ” (13:7; NIV; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 
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ਸਰਕਾਰੀ ਪ ੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਚਿਾਵਨੀ (13:8) 
“ਧਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ” (13:8) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ਼ 

ਮੋੜ੍ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। NIV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੈ“ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ 
ਰਧਹਣ ਧਦਓ।” ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਧਦਆਂ, ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ 
ਹੈ: “ਉਿਾਰ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਿਾਰ ਮੋੜ੍ ਧਦੰਦੇ ਹੋ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ 
ਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਨਾ 
ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ੍ ਧਦੰਦੇ ਹਨ।69 ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪਧਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਅਤ ੇਦੂਸਧਰਆਂ ਦ ੇਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਜਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦ ੇ
ਪਰਤੀ ਇਹੋ ਧਜਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਿਚਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਧਸਿਾਂਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਜੋ ਅਿੱ ਿੇ 8 ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ 
ਧਪਆਰ ਕਰੋ।” MSG ਬਾਈਬਲ ਆਇਤ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਿ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
“ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਧਦਓ।” 

“ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ” (13:14) 
“ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਿੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ” ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਿੇਿਾ (13:14)? ਧਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਲਈ-ਧਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਆਉਣ ਿਾਲਾ 
ਦੌਰਾ ਹੈ . . . ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਨੇੜ੍ੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ . . . ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਭਧਿਿੱ ਖ। ਤਸੁੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਧਕਿੇਂ ਤਰਿੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਿਲ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਦੀ 
ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਬਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਕਿੇਂ “ਤਰਿੱਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹੋ?” ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿੱ ਕੜ੍ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਧਿਿੱ ਚ ਤੀਲਾਂ ਿਾਲੀ ਡਿੱਬੀ ਹੋਿੇ। ਲਿੱ ਕੜ੍ਾਂ ਅਤ ੇਲਾਂਬ ੂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਿੱਿ ਦਾ “ਤਰਿੱਦਦ ਕੀਤਾ” ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਕੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਬ ੂ
ਨੰੂ ਕਿੱ ਢ ਧਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਿ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਅਿੱ ਿ ਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਸਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੀਲਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਡਿੱਬੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱ   ਧਦਓ ਅਤੇ 
ਅਿੱ ਿ ਲਈ ਲਿੱ ਕੜ੍ੀਆਂ ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ!” 

ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਬਦਧਲਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 
ਤਰਿੱਦਦ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਧਨੈੱਚਰਿਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨਾਲ 
ਜਾਿਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਲੀ ਸਿੇਰ ਨੰੂ ਅਰਾਿਨਾ ਬੰਦਿੀ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਬੰਦਿੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਿੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਮੇਰੀਆ ਂਆਤਧਮਕ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?” (ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ 
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ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਸ਼ਤਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।) ਧਫਰ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਧਕਹੜ੍ੇ ਲੋਕ, ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ 
ਥਾਿਾਂ, ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਿਤੀਧਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਧਕਹੜ੍ੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੰੂ ਪਰਤਾਿੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਡਿੱਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?” ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਥਾਿਾਂ, ਕੰਮਾਂ, ਿਤੀਧਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ 
ਉਲ  ਕਰਨਾ “ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਲਈ . . . ਤਰਿੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ” ਹੈ। 

ਕਲੀਸੀਆ ਇਤਹਾਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਾਮ ਅਿਸਧ ਨ ਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਧਲਖਧਦਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਮਨ ਪਧਰਿਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ। 
386 ਈਸਿੀ ਦੀਆਂ ਿਰਮੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਧਮਲਾਨ, ਇ ਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਹਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਸਧਤਕਾਰਯੋਿ ਪਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿਭਿ ਪਰੇਧਰਤ ਹੋ ਧਿਆ ਸੀ। 
ਧਫਰ ਿੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ੇਜੀਿਨ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਦ ੇਇਿੱਕ ਬਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਨਾ ਕ ਕਰਧਦਆਂ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ 
ਸੁਧਣਆ, “ਇਹ ਫੜ੍ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਫੜ੍ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ।” ਲਾਿੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਿਸਧ ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਫਧੜ੍ਆ ਅਤੇ ਪਧਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਿੇਖੇ ਉਹ ਇਹ ਸਨ: “. . . ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਧਸ਼ਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਨਾ ਲੁਿੱ ਚਪੁਧਣਆ ਂਧਿਿੱ ਚ, ਨਾ ਝਿੜ੍ੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਧਿਿੱ ਚ। 14ਸਿੋਂ ਪਰਭ ੂਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਧਹਨ 
ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਧਿਧਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਿੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ (13:13, 14)।70 ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 
“ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਇਿੱਕ ਪਲ਼ ਧਿਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਧਜਿੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ 
ਮੇਰੇ ਧਦਲ ਧਿਿੱ ਚ ਹੜ੍ ਆ ਧਿਆ ਹਿੋੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਧਿਆ ਸੀ।”71 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਅਿਸਧ ਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿੀ 
ਬਦਲਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਿਰਮੀ ਜੀਿਨ ਜੀਓ। 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਧਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 

ਕਰਤਿੱਬ 18:2 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਧਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਮ ਧਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਿੇਖੋ ਜਮੇਸ ਸੀ. 
ਿਾਲ ਰਸ, ਐਥਧਨਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਪੌਲ’ਜ਼ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿੈਲੀ ਫੋਰਜ, ਪੈਨਧਸਲਿੇਨੀਆ:  ਧਰਧਨ ੀ 
ਪਰੈਸ ਇੰ ਰਨੈਸ਼ਨਲ, 1993), 56–59. 2ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 13:1–7 
ਨਹੀਂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੱ ਥਧਲਖਤ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਹਾਰਕ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਧਜਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਿਸ਼ੇ ਹਕੂਮਤ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਹਾਰਕ ਹਨ। 3ਡਬਧਲਯੂ. ਈ. ਿਾਈਨ, ਮੈਧਰਲ ਐਫ. ਅੰਿਰ ਅਤੇ 
ਧਿਲੀਅਮ ਿਾਈ  ਜੂਨੀਅਰ, ਿਾਈਨ’ਸ ਕੰਪਲੀ  ਇਕਸਪੋਧਜ਼ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਨਊ 
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 ੈਸ ਾਮੈਂ  ਿਰਡਸ (ਨੈਸ਼ਧਿਲੇ: ਥਮੋਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 45. 4ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 33–34. 5ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਧਕਿੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ ਉਤਪਤ 9:1–7 
ਤੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਆਿਾਰ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 6ਜੇਮਸ ਬਰ ਨ ਕੌਫਮੈਨ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਧ ਨ, 
 ੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਊਸ, 1973), 446. 7ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਇਸ, ਐਕਸੇਜੀਧਸਸ ਆਫ਼ 
ਧਡਫੀਕਲ  ਪੈਸੇਜਸ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਰੀਸੋਰਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1988), 95. 8ਭਾਿੇਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ), ਪਰ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ 
ਿਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9ਧਨਆਂ ਦੀ ਰੋਮੀ ਿਾਰਣਾ ਚੰਿੀ ਸੀ, 
ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਮਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰੋਮ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਸੀ। ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸੁਧਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। 10ਰੋਮੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਧੇਿਡ ਐਲ .ਰੋਪਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰੈਿਲੇਸ਼ਨ 
1–11,  ਰੁਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ  ੁਡੇ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 2002) ਧਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 42–51 ਤੇ ਧਦਿੱ ਤੀ 
ਿਈ ਹੈ। 

11ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੈੱਲ, ਸ ਿੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਧ ਨ,  ੈਕਸਾਸ, ਫਰਮ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਊਸ, 
1957), 146. 12ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਧਰਯਾ ਧਿਿੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:27) ਅਤ ੇਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਦੋ 
ਸਾਲ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 28:30) ਕੈਦ ਧਰਹਾ ਸੀ। 13ਿਾਈਨ, 606. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਅਕਸਰ 
“ਅਿੀਨ” ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14ਬਰੂਸ ਬਾਰ ਨ, ਡੇਧਿਡ ਿੀਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੀਲ ਧਿਲਸਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਈਫ਼ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿੀਹ ਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਧ ੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 246. 
15ਿਾਲ ਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸਚਨ 
ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਅੰਕ, ਸੋਿ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਆਫ਼ 
ਧਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰੈਸ, 2000), 1033. 16ਧਜਮੀ ਐਲਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਲੀਅਰਸੈ  ਿਾਸਪਲ ਆਫ਼ ਆਲ (ਸਰਸੀ, 
ਆਰਕੰਸਾ: ਲੇਖਕ ਦਆੁਰਾ, 2005), 266. 17ਕੌਫਮੈਨ, 447–48. 18ਇਿੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ 
ਧਿਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੰਿਾ ਕੰਮ।” 19ਯੂਸੇਧਬਯੁਸ ਐਕਲੇਸੀਆਸ ੀਕਲ ਧਹਸ ਰੀ 2:25. 20ਆਲਿਾ ਜੇ. ਮੈਕਕਲੇਨ ਤੋਂ 
ਧਲਆ ਧਿਆ। ਧਜਮ  ਾਉਨਸੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰੋਮਨਜ਼: ਲੈ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਨ (ਐਲਿਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: 
ਡੇਧਿਡ ਸੀ. ਕੁਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988) ਧਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 90 ਤੇ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। 

21ਦੀ ਐਕਸਪੋਧਜ਼ ਰ’ਜ਼ ਿਰੀਕ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਧਿਿੱ ਚ, ਧਜਲਦ 2 (ਲੰਡਨ: ਹੋਡਰ ਅਤ ੇਸ ਿੱ ਫ ਨ, 1901; 
ਦੂਜੀ ਛਾਪ, ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਡਮੈਨਜ਼ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1979), 
697 ਜੇਮਸ ਡੈਨੀ, ਧਿਚ “ਸੇਂ  ਪੌਲ’ਜ਼ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ ।” 22ਲੂਇਸ, 96. 23ਬੌਬ ਈ. ਐਡਮਸ, 
“ਧਰਸਪੌਂਸੀਬਲ ਧਲਧਿੰਿ ਇਨ ਕਧਮਊਧਨ ੀ ਸੈਧ ੰਿ (ਰੋਮਨਜ਼ 12–16),” ਸਾਊਥਿੈਸ ਰਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ 
ਥੀਓਲੋਜੀ 19 (ਫਾਿੱਲ 1976): 63. 24ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। 25ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਰਾਇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਹੀ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 26ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਬਧਰਸਕੋ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ 
ਕਧਮਊਨੀਕੇ ਰ’ਜ਼ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿਾਕੋ,  ੈਕਸਾਸ: ਿਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 232. ਧਲ ੂਰਿੋਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਬਦ ਰੋਮੀਆਂ 12:1 ਧਿਿੱਚ “ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਿੀ” ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 27ਿਾਈਨ, 410. 28ਜਨੌ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ, 
ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼: ਿੌਡ’ਸ ਿੁਡ ਧਨਊਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਦ ਿਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਨਰਸ 
ਿਰੋਿ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਇੰ ਰ-ਿਰਧਸ ੀ ਪਰੈਸ, 1994), 346. 29ਿਾਈਨ, 643. 30ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 142. 

31ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। (ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਿੱ ਡੀ 
ਬਾਈਬਲ [ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਿੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1975], 175.) 32ਿਾਈਨ, 310. 33ਬਾਰਕਲੇਅ, 174. 
34ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਿਾਸਤੇ 
ਿੇਖੋ ਧਯਰਧਮਯਾਹ 29:7. 35ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦ ੇਸਨ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੋ  ਿੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। ਇਿੱ ਕ ਧਡਨੋਧਮਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰ ੇ ਧਿਚਾਰ ਧਿਿੱਚ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਸਮਾਜਕ ਿਿੱਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਿਿੱਲ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਮਰਪਣ ਨੰੂ ਘਿੱ   ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 36ਬਾਈਬਲ ਉਿਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਕੂਚ 22:25; ਜ਼ਬੂਰ 37:26; ਮਿੱਤੀ 5:42; ਲੂਕਾ 6:35; ਧਫਲੇਮੋਨ 17, 18. 377 ਅਤੇ 8 ਆਇਤਾਂ 
ਧਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਧਿਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤ ੇ
ਿਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਭਰ ਧਦਓ” (ὀφειλή, ਓਧਫਲੇ ) ਅਤੇ ਆਇਤ 8 ਧਿਿੱ ਚ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” 
(ὀφείλω, ਓਧਫਲੋ ) ਇਿੱਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 38“ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ” ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ ਜੋ 
ਜਾਰੀ ਰਧਹਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ “ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਂਦ ੇਰਹੋ ।” 39ਕਈ ਿਾਰ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਹਨ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਧਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਇਹੋ 
ਧਜਹਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਿੇ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ੍ ਸਕਣ। 40ਬਧਰਸਕੋ, 238. 

41ਓਰੀਜੈਨ (c. 185–254 ਈਸਿੀ) ਕਧਥਤ “ਚਰਚ ਫ਼ਾਦਰਜ਼” ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀ। 42ਡਬਧਲਯੂ. ਸੈਂਡੇ ਅਤੇ 
ਏ. ਸੀ. ਹੈੈੱਡਲੈਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੀ ਇੰ ਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਧਰ ੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਨਊ 
ਯਾਰਕ: ਚਾਰਲਸ ਸਕਧਰਬਨਰ’ਜ਼ ਸੰਨਜ਼, 1906), ਧਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਾ 373 ਤੇ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 43ਬਾਰ ਨ, 
ਿੀਰਮੈਨ ਅਤੇ ਧਿਲਸਨ, 253. 44ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਹਿੱ ਥਧਲਖਤਾਂ ਕਧਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, “ਤੂੰ  ਝੂਠੀ ਿਿਾਹੀ ਨਾ 
ਧਦਹ” (ਿੇਖੋ KJV), ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੱ ਥਧਲਖਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ NASB ਿਾਲੇ ਚਾਰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਨ। 45ਦਸ 
ਹੁਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਸੂਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤ ੇਸੰਬੰਿੀ 7:1–4 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ। 46ਿਾਈਨ, 
429. 47ਿੇਖੋ ਬਾਉਰ, 830. 48ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਧੁਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ।” 
49ਸ ੌ , 349–50. 50ਬੈੈੱਲ, 154.  

51ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਨੇਮ ਦੇ ਬੁਲਾਧਰਆਂ ਅਤ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ 
ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਫੌਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅ ਿੱਲ ਸੀ। ਭਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਜੀਿਨਕਾਲ ਧਿਿੱ ਚ ਆ ਹੀ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। 52ਰਾਤ/ਧਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਿਚਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਿਾਰ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 9:4 ਅਤੇ 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
5:5. 53ਿਾਈਨ, 37. ਮੈਕਕੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਸੰਜੋ” ਦੀ ਥਾਂ “ਹਧਥਆਰ” ਹੈ। 54ਬਾਉਰ, 580. 
55ਬਾਰਕਲੇਅ, 178. 56ਿਾਈਨ, 532. 57ਬਾਉਰ, 554. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:4 ਧਿਿੱ ਚ, ਕੋਇ  ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਆੁਰਾ 
ਮੰਨਜ਼ਰੂ ਧਿਆਹੁਤਾ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸੰਭੋਿ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 58ਿਾਈਨ, 353. 59ਬਾਰਕਲੇਅ, 179. 60ਜੌਨ 
ਮੈਕਆਰਥਰ, ਰੋਮਨਜ਼ 9–16, ਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਧਨਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: ਮੂਡੀ ਪਰੈਸ, 1994), 
267. 

61ਿਾਈਨ, 604. 62ਮੈਕਆਰਥਰ, 267. 63ਜ਼ੇਲੋਸ ਨੰੂ “ਅਣਖ” (10:2) ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚੰਿੇ 
ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ 13:13 ਧਿਿੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰੇ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ 
ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। 64ਬਾਰਕਲੇਅ, 179. 65ਬਧਰਸਕੋ, 241. 66ਲੀਓਨ ਮਧੌਰਸ, ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਡਮੈਨਜ਼ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 473, ਨੰ. 87. 
67ਕੈਨੇਥ ਜੇ. ਫੋਰਮੈਨ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪਾਊਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਲੇਮੈਨ’ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਰਚਮੋਂਡ, 
ਧਿਰਜੀਨੀਆ: ਜੌਨ ਨੌਕਸ ਪਰੈਸ, 1961), 57. 6812 ਨਿੰਬਰ 2000 ਧਿਿੱਚ, ਿਾਲਨਿੱ   ਿਰੋਿ ਚਰਚ ਆਫ਼ 
ਕਰਾਈਸ , ਸਿਾਨਾਹ,  ੈਨੇਸੀ ਧਿਿੱ ਚ ਕੌਏ ਰੋਪਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਉਪਦਸ਼ੇ। 69ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਕਰੈਧਡ  
ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤੇ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਧਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਨ। 70ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਅਿਸਧ ਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿਿੱਚ ਪਧੜ੍ਹਆ ਸੀ 
ਨਾ ਧਕ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਧਿਿੱ ਚ। 

71ਅਿਸਧ ਨ ਕਨਫੈਸ਼ਨਜ਼ 8.12. 


