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ਅਿਧਆਇ 1 

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਦਾ ਿਚੱਤਰਨ  

ਹੁਕਮ (1:1-7) 
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜQ ਿਵੱਚ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜਦN 

ਮJ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖਦਾ ਹQ, ਤQ ਮJ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਦਾ ਹQ ਿਜਸ 
ਨੰੂ ਮJ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹQ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਨਵX ਨO ਮ ਦੇ ਸਮX ਿਵੱਚ, 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਪੇਟਵX ਪੱਤਰ ਤ ੇਿਲਖੇ ਜQਦੇ ਸਨ। ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਤQ ਿਕ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲਵ ੇਿਕ 
ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨO  ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਉਨK Q ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਪੱਤਰ, ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣ 
ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਿਫਰ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਉਨK Q ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਸਲਾਮ ਤN ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜQਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਤN ਉਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਕ ਚੰਗੀ ਤਰQ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ ੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ 
ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਆਮ ਤੱਤ 
ਹਨ: 

ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ: “ਪੌਲੁਸ” (1:1)।  
ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ: “ਸਭਨQ ਨੰੂ . . . ਰੋਮ ਿਵਚ” (1:7ੳ)। 
ਇੱਕ ਸਲਾਮ: “ਿਕਰਪਾ . . . ਅਤੇ ਸ਼Qਤੀ” (1:7ਅ)। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਹਰ ਅੰਸ਼ ਨੰੂ ਮਹਾਨ ਸਚਾਈਆ ਂ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼Q 
ਲਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪ3ਬੰਧ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਹਰ ਇੱਕ 
ਵਾਕ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ। 

ਲੇਖਕ, ਪੌਲੁਸ (1:1-6) 
1ਿਲਖਤੁਮ ਪੌਲੁਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਿਜਹੜਾ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2ਿਜਹ ਦਾ ਓਨ ਆਪਣੇ 
ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹL ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗN ਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ 
ਪੁੱ ਤ3 ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚN ਉਤਪਤ 
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ਹੋਇਆ। 4ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ 
ਤN ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਸਾਡਾ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ। 5ਿਜਹ ਦ ੇ
ਰਾਹL ਅਸQ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਭਨQ 
ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, 6ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਵੀ ਰਲ ਕ ੇ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਦ ੇਹੋਏ ਹੋ।  

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਦ ੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸ ੇਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜ ੋ ਿਫਰ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ 
ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤN ਅਗਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂਸੱਤ ਆਇਤQ ਇੱਕ ੋਵਾਕ ਹਨ—ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ 93 ਸ਼ਬਦ 
ਅਤੇ NASB ਿਵੱਚ 127 ਸ਼ਬਦ।1 ਹੇਠQ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰQ ਦੀ ਲੜੀ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! 

ਆਇਤ 1. ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਮ ਨਹL ਿਗਆ ਸੀ (1:13), ਉਸ ਦ ੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ 
ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਰਸੂਲ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਵQ 
ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲK ਕ ੇਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, “ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਿਦਓ!” 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ “ਪੌਲੁਸ” ਵਜN ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤN ਬਾਅਦ ਉਸ ਨO  ਪਿਹਲQ 
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ: ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸੀ। 
“ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ” ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਗੁਲਾਮ” (δοῦλος, ਡੁਲੋਸ ) ਤN ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ “ਦਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਤN ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤN 
ਪੂਰੀ ਤਰQ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤN 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਭਗ 600,000)। ਔਸਤ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ 
ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦ ੇਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਿਕਸ ੇਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਸੀ, ਉੁਹ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹL ਸਨ। ਉਸ 
ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, 
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਜਾਣੂ ਕਰਵਾ^ਦਾ ਹੈ—“ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ” 
ਗੁਲਾਮ। ਰਸੂਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨਹL ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ^ਦਾ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ2:20) 

ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ 
ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:19, 20; 7:22, 23; 9:19); ਉਹ ਉਸ ਦਾ 
ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦN ਲੋਕ ਮਸੀਹ 
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲJਦੇ ਹਨ (6:3-6), ਤQ ਉਹ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ” ਹੋ ਜQਦੇ ਹਨ 
(6:17, 18)। ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜ ੋਉਹ ਕਰਦ ੇ
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ਹਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਓਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਮਾਲਕ (ਪ3ਭੂ) ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤN ਬਾਅਦ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ: ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਹ 
ਿਯਸੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ; ਦੂਜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆ ਂ
ਭੂਿਮਕਾਵQ ਭਾਵX ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ^ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

“ਰਸੂਲ” ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (ἀπόστολος, ਅਪੋਸਟੋਲੋਸ )  ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ 
ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ “ਅਪੋਸਟਲ”   ਿਵੱਚ ਿਲਪੀਆਂਤਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ “ਵੱਲN” (ἀπό,  
ਅਪ ੋ), ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਸਚੂਕ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆ ਦ ੇਇੱਕ ਨQਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੜੋਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਭੇਜਣਾ” (στέλλω, ਸਟੈਲੋ ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਰਸੂਲ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਭੇਿਜਆ 
ਹੋਇਆ।”2 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਭਾਵ ਵਜN ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 
13:16 ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਿਜਹੜਾ ਭੇਿਜਆ ਜQਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ 2:25 
ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਰਨਬਾਸ ਨੰੂ 
(ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:14) ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
13:1-3)। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ “ਅਪੋਸਟਲ” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ 
ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ ੋਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ: ਬਾਰQ ਚੇਲੇ (ਲੂਕਾ 6:13; ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 1:26) ਅਤੇ 
ਪੌਲੁਸ। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ 
ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 9:15)। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕQ ਨO  ਉਸ Yਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਯੁਕਤ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ, “ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ।” “ਉਸ ਨੰੂ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ” ਦ ੇਨਾਲ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:1; ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ1:1; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:1; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
1:1; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:1)। ਇਹ ਰੱਬੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਹੋਈ, ਿਜੱਥ ੇ ਉਸ ਨO  
“ਿਕਰਪਾ” ਅਤੇ “ਰਸੂਲਪੁਣੇ” ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ (1:5)। 

ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 
Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ:  ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਗੁਡਸਪੀਡ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ” ਹੈ। ਆਇਤ 15 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ 
ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ।” ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।  

ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ3:5, 6) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸ ਨO  ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, 
“ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ” (ἀφωρισµένος, ਅਫੋਿਰਸਮੀਨg ਸ )  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਅਰਥ “ਫ਼ਰੀਸੀ” (Φαρισαῖος, ਫੈਿਰਿਸਓਸ )  ਦੇ ਵQਗ ਹੀ ਹੈ।3 ਐਡਂਰਸ ਨਾਇਗ3ੈਨ ਨO  
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ਸਮਾਨQਤਰ ਿਵਚਾਰQ ਦ ੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਿਚਆ:   “ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਉਸ ਨO  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰ ੇਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇ
ਲਈ।’”4  

ਭਾਵX ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਨੱਜੀ ਪਿਰਚ ੈਦ ੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨO  ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤN 
ਿਧਆਨ ਹਟਾ ਕ ੇ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਿਲਆ:  
“ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਗੌਸਪਲ” (εὐαγγέλιον, ਯੂਐਜਂਿਲਓਨ )  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,  ਸ਼ਬਦQ “ਗੁਡ” (εὖ, ਯੂ ) 
ਅਤੇ, “ਿਨਊਜ਼” (ἀγγελία, ਐਜਂਿਲਆ ) ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਨਊਜ਼ ਜQ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੋਇਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲN ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕ ੇਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮJ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਾਹ,ੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਿਨਊਜ਼ ਜQ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਿਨਊਜ਼ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜ ੋਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਇੰਜੀਲ “ਖ਼ਬਰ” ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਹ ਪਰੀ ਕਥਾ ਨਹL ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ! ਜਦਿਕ 
ਇੰਜੀਲ ਖ਼ਬਰ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕ ੇਹੈ; ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮJ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ 
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹL 
ਸਮਝੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤQ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 
“ਖ਼ਬਰ” ਅਤੇ “ਚੰਗਾ” ਦੋਵX ਹੀ ਕਹੇਗੀ! ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵX ਅਸL ਪਾਪ 
ਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਤQ 
ਿਕ ਅਸL ਬਚ ਜਾਈਏ (ਯੂਹੰਨਾ 3:16)। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਿਦਲ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1-4)। 

ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਿਹਲQ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਿਕਹਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹL ਸੀ ਹੋਈ; ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ 
ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹL ਸੀ; ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਆਈ ਸੀ। AB ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਨੰੂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN” ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਨਬੀਆ ਂਦ ੇ
ਰਾਹL ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਿਜਹ ਦਾ ਓਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਦ ੇਰਾਹL ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ 
ਿਵੱਚ ਅੱਗN ਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਿਕ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਜ ੋਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੜK ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ 
ਹੈ”5 (ਵੇਖੋ 1:17)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਇਬਰਾਨੀ ਿਲਖਤQ ਿਵੱਚN ਚੁਹੱਤਰ ਹਵਾਲੇ 
ਹਨ।6 

ਆਇਤ  3. ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। Phillips ਿਵੱਚ, “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤ ੇਕXਦਿਰਤ ਹੈ।” ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ-ੋਇੱਕ ਕXਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਕXਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ।7  

ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਿਧਆਨ ਦਾ ਕXਦਰ ਿਫਰ ਤN ਬਦਲ ਿਗਆ—ਇਸ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਵੱਲ। 
ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਆਇਤ 3 ਅਤੇ 4 ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਮਹਾਨ 
ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ 
ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚN ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੱਖN, ਉਹ 
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ (ਮੱਤੀ 1:1), ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, 
ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ (ਲੂਕਾ 1:27)। ਇਸ ਕਾਰਣ ਿਯਸੂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਸੀ। 

ਆਇਤ  4. ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਸੀ। 
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਤN ਸਮਰੱਥਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਸਾਡਾ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ। ਆਇਤ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ 
ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਉਸ ਦ ੇ
ਰੱਬੀ ਪੁੱ ਤਰਪੁਣੇ ਦਾ ਿਨਰਿਵਵਾਦ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਗੁਡਸਪੀਡ ਆਇਤQ ਦ ੇਿਦਲ ਨੰੂ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:   “ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾਇਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ .  .  .  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ।” ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਿਯਸੂ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਜੀ Yਠਣ ਨO  ਿਯਸੂ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਨਹL ਬਣਾਇਆ; ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਰੱਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜੀ 
Yਠਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨ ਸੀ ਿਕ “ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਤN ਮJ ਪ3ਸੰਨ ਹQ” (ਮੱਤੀ 17:5; ਵੇਖੋ 3:17)। ਸਲੀਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਨਹL ਸੀ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 27:40), ਜਦਿਕ ਜੀ 
Yਠਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ “ਹQ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ!”  

ਿਯਸੂ ਨੰੂ, “ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ ਸੀ।” ਰੋਮੀ ਲੋਕ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਉਹ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਪੁੱ ਛ,ੋ “ਿਕਸ ਦ ੇਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?” ਉਹ 
ਜਵਾਬ ਿਦੰਦ ੇਸਨ, “ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਨਾ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।” ਉਨK Q 
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਿਜਸ ਦ ੇਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ 
ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਸੀ।  

ਿਯਸੂ “ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਤN . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ।”8 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਜੀ Yਠਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹL 
ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ 6:4, 5, 9; 7:4; 8:11, 34; 10:9)। ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦਾ 
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ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ, ਤQ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਣਆ ਰਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ 
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਨਹL। ਇਹ 
ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਾਪ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਿਵੱਤਰ ਕ3ੋਧ 
(1:18) ਸੰਤੁਸ਼ਟ (3:25) ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਿਵਲੱਖਣ ਸੀ; 
ਹੋਰਨQ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ “ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ” (6:9)। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੀ Yਠਣਾ ਉਸ ਸਭ Yਤੇ 
ਜ ੋਿਯਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇYਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਦੀ 
ਮੋਹਰ ਸੀ। 

ਜੀ Yਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਲਈ ਛੋਟ ੇ“s” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ ੋ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਜQ ਉਸ ਦ ੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਿਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ (KJV; ਐਨ RSV; ਗੁੱ ਡਸਪੀਡ)। 
ਜਦ ਿਕ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਵੱਡਾ “s” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੀ (ਪਿਵੱਤਰ) 
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ 8:4-6, 9, 13). ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ‘ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ’ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”9 ਵਾਕ, “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦ ੇਸਰਬੰਧ 
ਕਰਕੇ” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨO  ਜੀ 
Yਠਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ (8:11)।  

ਰੋਮੀਆਂ 1:3, 4 ਸਾਡੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਿਸਖਰ ਤ ੇਪਹੁੰ ਚਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਤ 3 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵQ ਨੰੂ ਇਕੱਠO  
ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ: “ਉਸ ਦ ੇਪੁੱ ਤਰ . . . ਸਾਡੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਬਾਰੇ।” ਏਹ 
ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ, “ਸਾਡਾ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਣ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੌਣ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਿਯਸੂ” (Ἰησοῦς, ਇਸੋਸ ) 
ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸ3ੋਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 1:21)। “ਮਸੀਹ” (Χριστός, 
ਿਕ3ਸਟੋਸ ) ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਮਸੀਹਾ” ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਰੂਪ ਹੈ-ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ 
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਿਜਸ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਸਦੀਆ ਂਤN ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। “ਪ3ਭੂ” (Kύριος, ਕੁਰੀਓਸ ) ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਮਾਲਕ” ਜQ “ਹਾਕਮ” ਹੈ। ਇਹ 
ਿਤੰਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪਦਵੀ (“ਮਸੀਹਾ”) ਨੰੂ ਜ ੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਦ ਹੈ (“ਪ3ਭੂ”) ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜK ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮQ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 5. ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾ ਕ ੇਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇ



 33 

ਲੈ ਆਇਆ: ਿਜਹ ਦ ੇਰਾਹL ਅਸQ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਬਹੁਵਚਨ 
“ਅਸL” ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਜਦਿਕ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਾਡੇ “ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਸL” ਦ ੇਬਹੁਵਚਨ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

“ਿਕਰਪਾ [χάρις, ਚੈਿਰਸ ] ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ . . . 
ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੋਚ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ “ਇਹ ਅਯੋਗ ਲੋਕQ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ।”10 ਜਦN ਪੌਲੁਸ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ,” ਤQ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:15, 16)। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨg ਖ ੇ
ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵX ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਯੋਗ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਥਾਿਪਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 15:15, 16; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
15:9, 10; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ3:7, 8; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:12-14)। ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ 
ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਹ ਪ3ਭੂ ਦੀ ਅਨg ਖੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ ਹੈ (12:6-8)। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕਈ ਸਾਲQ ਪਿਹਲQ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ “ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਣੇ” ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨO  ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹ Yਤੇ ਪ3ਗਟ ਹੋ ਕ ੇ(ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 9:3-5) 
ਉਸ ਨੰੂ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:22; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
15:8-10)। ਇਸ ਤN ਬਾਅਦ, ਪ3ਭੂ ਨO  ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨਾਿਨਯਾਹ 
ਸੀ ਤQ ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:18; 22:16) ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ: “ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਭਈ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅੰਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਚਾਵ”ੇ 
(ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:15)।  

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ: ਸਭਨQ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। 
“ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ 
ਇਹ “ਿਨਹਚਾ” (πίστις, ਿਪਸਿਟਸ ) ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜ ੋ
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹਨ। ਜਦਿਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਿਨਰਜੀਵ ਿਨਹਚਾ ਨਹL ਸੀ (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 2:17, 26), ਪਰ 
ਇੱਕ ਜੀ^ਦੀ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਿਨਹਚਾ। ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਿਗਆਕਾਰੀ”  
(ὑπακοή, ਹੁਪਾਕ ੋ )  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸੁਣਨਾ” (ἀκούω, ਅਕੋਉ ) ਨੰੂ 
ਉਪਸਰਗ “ਹੇਠQ” (ὑπό, ਹੁਪਾ)  ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ।11 

ਇੱਥ ੇਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵX ਕਈ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ “ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” 
ਵਾਕ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 
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“ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆ^ਦੀ ਹੈ” (NIV) 
“ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” (Phillips) 
“ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” (NEB)  
“ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਮੰਨg ” (NCV) 
“ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ” (Barclay) 

ਡੱਗਲਸ ਜੇ.  ਮੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਲਈ: “ਿਨਹਚਾ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤQ 
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤQ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”12 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀ.  
ਸਟੂਅਰਟ ਿਬ3ਸਕ ੋਨO  ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ:  

ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਲਈ, “ਿਨਹਚਾ” ਇੱਕ ਬੌਿਧਕ 
ਸਿਹਮਤੀ ਤN ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਦ ੇਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ, ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜੱਥ ੇ ਿਕਤ ੇ ਵੀ ਿਗਆ ਉਹ ਨO  ਉਸ 
ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਵਾਅਦ ੇਿਜਨK Q ਦ ੇYਤ ੇਲੋਕ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਹੁਕਮ ਜ ੋਓਹ ਮੰਨ ਸਕਣ।13  

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਸੱਚੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਅਟੁੱ ਟ ਸਨ। ਕਈ ਮੌਿਕਆਂ 
ਤੇ, ਉਸ ਨO  ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕ ੇ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 10:16; KJV)। 
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਪਰਵਾਨ ਿਨਹਚਾ ਇੱਕ ੋਿਸੱਕ ੇਦੇ ਦ ੋਪਿਹਲ ੂ
ਹਨ। ਉਨK Q ਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਨਹL ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।14 

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਿਯਸੂ ਨO  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ ਲਈ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤQ 
ਿਕ ਓਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। NLT ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਦ ੇਨਾਮ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤ।ੇ” ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ 
ਨੰੂ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿਤਜੀ ਕਾਰਣ ਸੀ: ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ 
ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਸੀ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ 
ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੀ: ਉਸ ਨO  ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਜ ੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 6. ਿਜਵX ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਤQ ਉਹ 
ਆਮ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਵੱਲN (1:5) ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ: ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ 
[ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ] ਤੁਸL ਵੀ ਰਲ ਕ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਦ ੇਹੋਏ ਹੋ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬਲੁਾਏ ਹੋਏ” (κλητός, ਕਲੀਟਸੋ ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਇਤ 1 ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਸੀ; ਇਹ “ਰੱਬੀ ਬੁਲਾਹਟ” ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹL ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 
ਉਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਓਹ ਪੌਲੁਸ 
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ਦੇ ਵQਗ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹL ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਓਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ (NRSV)। ਇਹ ਰੱਬੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 
ਯੋਗਤਾ ਪ3ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਮ ਦੇ ਸੰਤQ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਲਾਮ (1:7) 
7ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਓਹਨQ ਸਭਨQ ਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ 

ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦ ੇਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲN ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼Qਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇ। 

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਉਨK Q ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਉਹ 
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
(ਮੰਡਲੀਆਂ) ਨੰੂ” ਜQ “ਰੋਮ ਦ ੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ।” ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ 
ਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸੱਚਾਈਆ ਂਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀਆ ਂਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਓਹਨQ ਸਭਨQ ਨੰੂ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ 
ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦ ੇਹੋਏ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰੇ” ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 3:16)—ਪਰ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਦਾ 
ਿਪਆਰ ਅਨg ਖਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੰੂ ਹQ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, “ਵੇਖੋ, 
ਿਪਤਾ ਨO  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਹ ੋਿਜਹਾ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ! 
ਅਤੇ ਏਹ ੋ ਅਸL ਹQ ਵੀ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:1)। ਜ ੋ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਿਪੱਛ ੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨK Q ਨੰੂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਗੂੜKੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।”15 

ਅੱਗੇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ “ਸੰਤ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, 
“ਸੰਤ” (ἅγιος, ਹੇਗੀਓਸ ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ “ਪਿਵੱਤਰ” ਜQ “ਵੱਖਰਾ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ” ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਨQਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਪਿਵੱਤਰ [ਪੁਰਖ]” ਜQ “ਸੰਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਜQਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ, “ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਾ” ਹੈ। ਜਦN ਇੱਕ 
ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਤQ ਉਹ “ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ” (“ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ 
ਹੈ”) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:11; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:11; 13:12)। ਿਫਰ 
ਉਸ ਨੰੂ “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਜQਦੀ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14; ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 6:19, 22; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:3)। ਲੇਖਕ ਇਹ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਜਦN ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜQ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ^ਦਾ 
ਹੈ, ਤQ ਉਹ “ਸਿਥਤਕ ਤੌਰ ਤ”ੇ ਅਤੇ “ਪ3ਯੋਿਗਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ” ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵX ਮਸੀਹੀ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਰ 
ਪਿਰਪੱਕ ਜQ ਿਸਆਣੇ ਹੁੰ ਦ ੇਜQਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਬਦ “ਸੰਤ” ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
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ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ3ਮੁੱ ਖ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕQ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ “ਸੰਤ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜQਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਿਸੱਧਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਆ 
ਜQਦਾ ਹੈ ਜQ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਸੱਧਤਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਲਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ, ਪਿਵੱਤਰ 
ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ^ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:10 ਿਵਚ “ਸੰਤ” ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ, “ਸਾਰੇ 
ਿਨਹਚਾਵਾਨQ” ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਹਰ 
ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇਲਈ ਿਸਰਲੇਖ “ਸੰਤ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜQ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:8-10)। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ ੋਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  1:1-7 ਦ ੇਲੰਮੇ ਵਾਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਦ ੇਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ: ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲN ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼Qਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇ। 
“ਿਕਰਪਾ” (χάρις, ਕੈਿਰਸ ) ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸਲਾਮ ਸੀ, ਜਦਿਕ “ਸ਼Qਤੀ” 
(εἰρήνη, ਈਰੇਨO  )  ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਸਲਾਮ ਸੀ (ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬ  ָםֹולׁש,  
ਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ)। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵQ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ “ਿਕਰਪਾ” ਅਤੇ “ਸ਼Qਤੀ” ਿਜਸ 
ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਦ ੇਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ 
ਅਤੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲN ਆ^ਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਪਰਮ ਸ3ੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ ੋਸ਼Qਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਸਦੀਪਕ ਸ਼Qਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਣ (1:8-15) 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਾਮ ਦ ੇਨਾਲ (1:1-7), ਰੋਮ ਦ ੇਲੋਕQ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਪ3ਾਚੀਨ ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਅਕਸਰ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਜQਦੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਧੰਨਵਾਦ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨK Q ਦੇ ਕੋਲ ਿਕ^ 
ਨਹL ਆ ਸਿਕਆ ਸੀ। 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ (1:8)  

8ਪਿਹਲQ ਤQ ਮJ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹL ਤੁਸQ ਸਭਨQ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹQ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। 

ਆਇਤ 8. ਪਿਹਲQ ਤQ ਮJ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹL ਤੁਸQ ਸਭਨQ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹQ। ਸ਼ਬਦ “ਪਿਹਲQ” ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਇਸ 
ਤN ਬਾਅਦ “ਦੂਜਾ” ਅਤੇ “ਤੀਜਾ” ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਉਨK Q ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਅਕਸਰ ਸੱਚੀ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 1:4-7)। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸੀ। “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਰਾਹL” ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਚੋਲੇਪਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:5; ਵੇਖੋ 
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5:20; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:17; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:15; 1 ਪਤਰਸ 2:5)। 

ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਜQ ਇਸ ਦ ੇਚੰਗ ੇਕੰਮQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਸ 
ਦੇ ਮJਬਰQ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ: ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ” ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ, “ਸਾਰੇ ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਿਵਚ” ਹੈ। ਜਦ ਕਦ ੇਵੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥ ੇ ਿਕਤ ੇਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਮਲਦ ੇਸਨ, ਓਹ 
ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ। “ਰੋਮ ਤN 
ਅਧਰਮ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਭੌਿਤਕਵਾਦ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 
ਸੀ-ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ  [ਸੀ] ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤQ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਖ 
ਸਕੇ।”16 

ਰੋਮ ਦੇ ਸੰਤQ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ (1:9-15) 

 9ਿਕ^ ਜ ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਮJ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱ ਤ3 ਦੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹQ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜ ੋ ਮJ ਿਕੱਕੁਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਪ3ਾਰਥਨQ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹQ, 10ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹQ ਭਈ ਿਕਸ ੇਤਰQ 
ਹੁਣ ਐੱਨO  ਿਚਰ ਿਪੱਛN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤN ਮJ ਸੁਖ ਸQਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅੱਪੜQ। 
11ਿਕ^ ਜ ੋਮJ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹQ ਭਈ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਦਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਆਵQ ਜ ੋਤੁਸL ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। 12ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸQ ਿਵੱਚ ਰਲ ਕ ੇ
ਆਪਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹQ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾ 
ਹੋਵੇ। 13ਅਤੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮJ ਇਹ ਨਹL ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਜ ੋਤੁਸL ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜ ੋਮJ 
ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਿਜਵX ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਤਵX ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਚ ਭੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਮJ 
ਡੱਿਕਆ ਿਰਹਾ। 14ਮJ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦਾ, ਬੁੱ ਧੀਵਾਨQ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱ ਧQ ਦਾ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ। 15ਸੋ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਿਵਚ ਹੋ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਿਨਰੰਤਰ ਪੁੱ ਲ ਬੰਨK  ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨK Q ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪ3ੇਮ ਦ ੇ
ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਮJ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱ ਤ3 
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ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹQ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜ ੋਮJ ਿਕੱਕੁਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਪ3ਾਰਥਨQ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹQ। ਉਸ ਨO  ਸਭ ਤN ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (“ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ”) ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਦ3ੜ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਿਕੰਨO  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ। ਅੱਗੇ, ਇਸ 
ਵਾਕ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, “ਿਜਹ ਦੀ ਮJ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹQ,” ਉਸ ਨO  
ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰੀ 
ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਨ ਸੀ ਵੀ ਿਵੱਚ, “ਿਜਸ ਦੀ ਮJ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਤN 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹQ।” 

ਰਸੂਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਲਈ “ਿਨਰੰਤਰ” ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਡਸਪੀ’ਜ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵੱਚ, “ਮJ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਪ3ਾਰਥਨQ 
ਿਵੱਚ ਨਹL ਿਵਸਾਰਦਾ ਹQ।” ਿਵਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਨO  ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ੋਇੱਥ ੇ
ਉਭਰਦਾ ਹੈ: “Yਨੀ ਸੌ ਸਾਲQ (ਤN ਵੱਧ) ਸਮX ਤN ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦ ੇਪ3ੇਮ ਦਾ ਿਨੱਘ 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲJਦਾ ਹੈ।”17 ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀਆ ਂਪ3ਾਰਥਨQ ਦੀ ਉਨK Q ਸਥਾਨQ ਦ ੇਲਈ 
ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹL ਬੰਨK ਦਾ ਿਜੱਥ ੇਉਸ ਨO  ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
1:15, 16; ਿਫਿਲੱਪੀਆ ਂ1:3, 4; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:2, 3)। ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਸ਼ਿਹਰQ ਦੀਆਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵQ ਦੇ ਲਈ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਨਹL ਿਗਆ ਸੀ—ਿਜਵX ਿਕ ਰੋਮ ਦੀ 
ਕਲੀਸੀਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਦਲੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਦੋਵQ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। 

ਆਇਤ  10. ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਲਈ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ: ਭਈ ਿਕਸ ੇਤਰQ 
ਹੁਣ ਐੱਨO  ਿਚਰ ਿਪੱਛN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤN ਮJ ਸੁਖ ਸQਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅੱਪੜQ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਮJ ਸੁਖ ਸQਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅੱਪੜQ” (εὐοδόω, 
ਯੂਡੂ ), ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਹੀ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ਬਦ 
“ਚੰਗ”ੇ (εὖ, ਯੂ )   ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ “ਰਸਤ”ੇ ਜQ “ਯਾਤਰਾ” (ὁδός, ਹੋਡੋਸ ) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੰਗ ੇ ਰਸਤ ੇ ਤ ੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ” (ਜQ ਸ਼ਾਇਦ “ਤੁਹਾਡੀ 
ਯਾਤਰਾ ਸਫ਼ਲ” ਹੋਵੇ; KJV), ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰ ਆਮ ਅਰਥ “ਸਫ਼ਲ” ਜQ “ਖੁਸ਼ਹਾਲ” 
ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:2; 3 ਯੂਹੰਨਾ 2)।18 

ਰਸੂਲ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ” ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ (15:32; ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 4:19; 16:7)। 
ਉਸ ਨO  ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ (15:22-32), ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਬਦਲ ਜQਦੇ ਹਨ। ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯੂ. ਸਟੌਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਨਾ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ 
ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”19 

ਆਇਤ 11. ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤN ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਇੱਛਾਵQ 
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ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਿਕ^ ਜ ੋਮJ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹQ। ਪੱਤ3ੀ 
ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨO ੜੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮJ ਬਹੁਤ ਵਿਰKਆਂ ਤN ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 
ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹQ” (15:23)। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਤN “ਚਾਹ” ਅਤੇ “ਿਮਲਣਾ” 
ਦਵੋX ਿਨਕਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹ ੈ(ἐπιποθέω,  ਐਪੀਪੋਥੀਓ )  ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਡੂੰ ਘੀ ਤQਘ 
ਰੱਖਣਾ।”20 MSG ਿਵੱਚ 1:11 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ:  “ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਜੰਨਾ ਵੱਧਦਾ 
ਜQਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਗਿਹਰ ੇਤN ਗਿਹਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜQਦਾ ਹੈ।”  

ਪੌਲੁਸ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕ^ ਿਮਲਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ? ਭਈ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੁਆਵQ। ਜ ੋ “ਆਤਿਮਕ ਦਾਨ” ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 
ਅਿਨਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਤਿਮਕ” (πνευµατικός, 
ਿਨਊਮਾਿਟਕਸੋ ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹ ਜ ੋ“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ” ਜQ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ, “ਜ ੋਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ 
ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।”21 ਇਹ “ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋ
ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ।”22 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਰਦਾਨ” 
(χάρισµα, ਕੈਿਰਜ਼ਮਾ ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇ“ਿਕਰਪਾ” (χάρις, ਕੈਿਰਸ ) 
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਇੱਕ 
ਵਰਦਾਨ ਹੈ; ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ 
ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਵਰਦਾਨQ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ “ਜ ੋਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲN 
ਆ^ਦੇ ਹਨ।”23 

ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਨਹL 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ “ਖਾਸ” ਜQ “ਅਸਾਧਾਰਣ” 
ਵਰਦਾਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਓਹ ਇਸ ਿਸੱਟ ੇਤ ੇਪਹੁੰ ਚ ੇਹਨ ਿਕ^ਿਕ (ਓਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ), 
“ਿਸਰਫ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਪ3ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਜਾਣੂ ਨਹL ਹਨ ਿਕ, “ਰਸੂਲQ ਦ ੇਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ 
ਵਰਦਾਨ ਿਮਲਦ ੇਹਨ।”24 ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:18 ਿਵੱਚ, “ਰਸੂਲQ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।” ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਪ3ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਫ਼ਸੁਸ ਦ ੇਕੁਝ ਚੇਿਲਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ,ੇ ਤQ ਉਨK Q ਨO  
ਨਬੂਵਤ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਿਖਆ ਦ ੇ ਖਾਸ ਵਰਦਾਨ ਪ3ਾਪਤ ਕੀਤੇ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 
19:6)। “ਬੋਲੀਆਂ,” ਿਜਵX ਿਕ ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤN ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਨK Q ਭਾਸ਼ਾਵQ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਿਜਨK Q ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨO  ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਦ ੇਵਰਦਾਨQ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ ੋਉਨK Q ਕੋਲ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਸਨ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨQ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ 
(ਵੇਖੋ 12:6-8)।  

ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ 1:11 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਸਰਫ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਕ^ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕੈਿਰਜ਼ਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ (ਬਹੁਵਚਨ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ)  
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1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ12:4, ਇੱਕ ਪਾਠ ਜ ੋਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨQ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਲੋਕ ਜ ੋਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਸ਼ਬਦ ਕੈਿਰਜ਼ਮਾ ਦੇ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝਦ ੇਹੋਣ। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ। ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇ
ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 12:6-8 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ 
ਰਿਹਤ ਦੋਵQ ਪ3ਕਾਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਮੁਰੇ ਨO  ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 
ਿਕ, “ਪ3ਗਟਾਵੇ ਦ ੇਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਚਰਣ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਿਮਕ 
ਵਰਦਾਨ’ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹL ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਖਾਸ ਜQ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰੀਏ।”25 

ਮੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੌਲੁਸ ਕਦੀ ਵੀ .  .  .  ‘ਆਤਿਮਕ’ ਅਤੇ ‘ਵਰਦਾਨ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ 
ਇਸ ਅਰਥ ਨਾਲ   [ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ] ਨਹL ਵਰਤਦਾ ਹੈ।”26 ਜੌਨ 
ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਨO , ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਿਕ 1:11 ਿਵੱਚ, “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੁਆਰਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ, ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ, 
ਪ3ਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਲਾਭ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜ ੋਉਹ ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।”27 
ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੌਟ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕ ੇ
ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, “ਿਕ^ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ ੇਉਹ ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦੀ ਆਤਿਮਕ 
ਲੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।”28 ਰਸੂਲ ਉਨK Q ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਵX ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਲਈ “ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ” ਸਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦ ੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਸੱਟ ੇ ਨੰੂ ਪ3ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ: ਤQ ਜ ੋਤੁਸL 
ਤਕੜ ੇਹ ੋਜਾਵ।ੋ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ  (στηρίζω, ਸਟਿੇਰਜੋ ) ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਉਸਾਰਨਾ 
ਸੀ” ਦਾ ਅਰਥ, “ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ”, “ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ” ਹੈ।29 NIV ਿਵੱਚ, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ” ਹੈ। ਉਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 18:23 ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, “ਿਜੱਥ ੇਪੌਲੁਸ, ਗਲਾਿਤਯਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚN ਹੋ ਕ ੇ . . . ਸਾਿਰਆਂ 
ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਿਗਆ ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਜੇਮਸ ਮੈਕਨਾਇਟ ਨO  
ਸੋਿਚਆ ਿਕ “ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕQ ਤN, ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤN, ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਲੈ 
ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।”30 

ਆਇਤ 12. ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਇਤ 11 ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਬਆਨ 
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਸਮਝ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਜਵX ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਕਮਾਤਰ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮ 
ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਮਾਤਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸQ ਿਵੱਚ ਰਲ ਕ ੇਆਪਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹQ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਉਹ 



 41 

ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ ਇਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਮਦਦ 
ਨਹL ਿਮਲੇਗੀ; ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਉਨK Q ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ “ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਅਰਾਮ” ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ 
(15:32)। ਸਟੌਟ ਨO  ਆਪਸੀ ਸੰਗਤੀ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੌਲੁਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

]ਪੌਲੁਸ[ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵX ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੂਲ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਮੰਡੀ ਨਹL ਹੈ। ਧੰਨ 
ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹਨ ਜ ੋਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦ ੇਇਸੇ ਮਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਦੂਜ ੇਦੇਸ਼ ਅਤ ੇ
ਸੰਸਿਕ3ਤੀ ਿਵੱਚ ਜQਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ3ਿਹਣ ਕਰਨ, ਿਸਖਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਿਸੱਖਣ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! 
ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇ]ਆਗੂ[ ਉਸੇ ਤਰKQ ਹਲੀਮ ਮਨ ਦ ੇਹਨ!31 

ਆਇਤ 13. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਹJ, ਤQ ਤੂੰ  ਿਕ^ 
ਨਹL ਆ^ਦਾ? ਤੂੰ  ਅਕਸਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹJ, ਜ ੋ ਿਕ ਇਟਲੀ ਤN ਅਦਰੀਆ 
ਸਾਗਰ ਰਾਹL ਥੋੜKੀ ਿਜਹੀ ਦੂਰੀ ਤ ੇਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਉਨK Q ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਮJ ਇਹ 
ਨਹL ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਜ ੋਤੁਸL ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜ ੋਮJ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 
ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਿਜਵX ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਤਵX ਤੁਹਾਡ ੇ
ਿਵਚ ਭੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਮJ ਡੱਿਕਆ ਿਰਹਾ। ਅਿਧਆਇ 15 ਿਵੱਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦ ੇਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ” ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: 

. . . ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤN ਅਤ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਲੁਿਰਕੁਨ ਤੱਕ ਮJ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। . . . 

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮJ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਤN ਡੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹQ; ਪਰ ਹੁਣ, 
ਇਨK Q ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹL ਹਨ, ਅਤ ੇਿਕ^ਿਕ ਕਈ ਸਾਲQ ਤN 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਜਦN ਵੀ ਮJ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਿਵੱਚ 
ਜਾਵQ . . . ਮJ ਲੰਘਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹQ. . . 
(15:19-24; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।) 

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮ ਨੰੂ ਿਕ^ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਭਈ 
ਿਜਵX ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਿਤਵX ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਚ ਭੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ। 
ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ “ਫਲ” (καρπός, ਕਾਰਪੋਸ ) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਫਲ” ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ5:22, 23)। ਓਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਧਣ। ਜਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਸ਼ਬਦ “ਫਲ” ਨੰੂ “ਨਵX ਮਸੀਹੀ” ਦੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਲJਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਨ 
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ਿਫਰਾਏ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।”32 ਸੀ ਈ ਵੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, “ਮJ ਰੋਮ 
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪੱਛ ੇਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ।” 

ਆਇਤ 14. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕ^ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ: ਮJ 
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦਾ, ਬੁੱ ਧੀਵਾਨQ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱ ਧQ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ। 
“ਯੂਨਾਨੀਆਂ” ਅਤੇ . . . “ਓਪਿਰਆਂ” ਅਤੇ “ਬੁੱ ਧੀਵਾਨQ” ਅਤੇ . . . “ਿਨਰਬੁੱ ਧQ” ਨੰੂ ਵਰਗQ 
ਿਵੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਮJ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ।” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਸਮਾਜQ ਦੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜ ੋ ਅੰਤਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਨਹL” 
(ਉਨK Q)। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨO  ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ “ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਨO  “ਰੋਮੀਆਂ” ਅਤੇ “ਮੂਰਤੀਪੂਜਕQ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 
“ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇ” ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਿਕ3ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਲਈ 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ “ਓਪਰੇ ਲੋਕ”, ਅਸੱਿਭਅ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ 
ਜਾਣੇ ਜQਦੇ ਸਨ। “ਬਾਰਬੇਰੀਅਨਜ਼” ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (Βάρβαρος, 
ਬਾਰਬੋਰੋਸ )  ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਪੀਆਂਤਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।33 ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜ,ੋ 
ਯੂਨਾਨੀ ਕੰਨQ ਲਈ, ਕਠg ਰ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵQ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦ ੇਦੁਰਬੋਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ .  .  .  ਬਾਰਬੇਰੀਅਨਜ਼ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦ ੇਸਮX, “ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ .  .  .  
ਮੂਰਖ”, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸੱਿਭਅ ਅਤੇ ਅਸੱਿਭਅ ਅਤੇ ਪੜKੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪKੜQ  ਸਭਨQ ਦੇ ਪ3ਤੀ 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ” (ὀφειλέτης, ਓਫਲੀਟੇਸ ) ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਿਕਸ ੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਕਸ ੇ ਦ ੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਾ।34 ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ; KJV ਿਵੱਚ “ਕਰਜ਼” ਹੈ। AB ਵਾਕ 
ਨੰੂ ਫੈਲਾ^ਦਾ ਹੈ, “ਮJ ਪੜKਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹQ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਡਊਟੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ 
ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ Yਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਿਕਵX ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ3ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਹL ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ A ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲN B ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਕੁਝ 
ਉਧਾਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ B ਿਵਅਕਤੀ A ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਦN ਤੱਕ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਜਦN ਤੱਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ B ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹL ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਜQ, ਉਸ 
ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਦN ਿਵਅਕਤੀ A ਿਵਅਕਤੀ B ਨੰੂ 
ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ C ਨੰੂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, B ਓਨਾ ਿਚਰ ਕਰਜ਼ 
ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਦN ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ C ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇਵੇ ਜ ੋਇਸ ਦਾ 
ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਰਕਮ ਦੇਵੇ, ਮJ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇਕੋਲ ਨਹL ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹQ। ਮJ ਨa ਿਤਕਤਾ ਦੀ 
ਿਦ3ਸ਼ਟੀ ਤN, ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਿਦ3ਸ਼ਟੀ ਤN ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹ 
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ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹQ। 
ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮX ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਸੀ, ਤQ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ 

ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਨK Q ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ, 
ਉਹ ਦ ੇਕੋਲ ਯਹੂਦੀ ਵੰਸ਼, ਯੂਨਾਨੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਭ ਤN 
Yਪਰ, ਉਹ ਪ3ਭੂ ਦ ੇਪ3ਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ 5 ਅਿਧਆਇ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਕਰਜ਼ਪੁਣੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ: 

ਿਕ^ਿਕ ਜਦN ਮJ ਿਨਰਬਲ ਹੀ ਸQ ਤਦN ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਮੋਇਆ 
. . . ਹQ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣਾ ਪ3ੇਮ ਮੇਰੇ Yਤ ੇਇ^ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜQ ਮJ ਅਜੇ 
ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸQ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਇਆ . . . ਮJ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਹ 
ਦ ੇਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਤN ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਮਲਾਏ ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਮJ ਉਸ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵQਗਾ 
(ਵੇਖੋ 5:6-10)।  

ਇਨK Q ਸਭ ਚੀਜ਼Q ਤN ਵਧ ਕ,ੇ ਉਹ ਿਜਸ ਨO  ਪੌਲੁਸ Yਤੇ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਪ3ਭਾਵ 
ਪਾਇਆ ਿਕ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜ ੋਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ (1:16)। ਮਸੀਹ ਨO  
ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਤQ ਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪ3ਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹੀ 
ਬਰਕਤQ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਿਜਨK Q ਦਾ ਉਸ ਨO  ਮਾਿਣਆ ਸੀ। 

ਿਕ^ਿਕ ਮਸੀਹ ਨO  ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਸੂਲਪੁਣਾ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ Yਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗੁਆਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਅਤੇ, “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਰਿਹਤ” ਜਗਤ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰੇ। 

ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹ 
ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕXਦਰ ਿਬੰਦ,ੂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ 
ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ: “ਭਾਵX ਮJ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵQ, ਤQ ਵੀ ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਅਭਮਾਨ ਨਹL ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ ੋਇਹ ਤQ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵੱਸ ਹੈ; ਹਮਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ Yਤੇ 
ਜ ੇਮJ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵQ . . . ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਮੈਨੰੂ ਸdਪੀ ਹੋਈ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
9:16, 17)। 

ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕQ ਦੇ ਪ3ਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਤN ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਭਾਵX ਉਹ ਿਕਤ ੇਵੀ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋਣ—ਉਨK Q ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ, ਆਰਿਥਕ 
ਪੱਧਰ, ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ, ਉਮਰ, ਜQ ਿਲੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕ^ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਉਸ ਨO  ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਗਵਰਨਰQ ਨੰੂ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24-26), ਪਰ 
ਉਹ “ਨੀਿਵਆਂ” ਦ ੇਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਸੀ (12:16; ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 1:18-31)। 
ਉਹ “ਸਭਨQ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਣਆ, ਤQ ਿਕ (ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ) ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਕ ੁਲੋਕQ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕ”ੇ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ9:22)। 
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ਆਇਤ 15. ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  (1:8-15) ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ 
ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ: ਸੋ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜ ੇਰੋਮ ਿਵਚ ਹੋ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਸੋ” ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਪਿਹਲQ 
ਕਹੀ ਸੀ। NIV ਿਵੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਮJ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਹQ (ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) । ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਉਤਸੁਕ” (πρόθυµος, 
ਪਰਥੋਮੁਸੋ )  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।35 ਿਬ3ਸਕ ੋਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ:  

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਲਖਣ ਦ ੇਸਮX, ਪੌਲੁਸ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਿਵਅਸਤ, ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲQ 
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਅੱਧਾ 
ਦਰਜਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸਦਮ ੇਅਤ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨQ ਦ ੇਲੋਕQ ਤN ਚੋਟQ 
ਸਹੀਆਂ . . . ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹL ਆਈ।36 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਨਹL ਸੀ ਜ ੋਰੋਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕQ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕXਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਕਰਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ Yਥੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।37 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਰੂਹQ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ” (εὐαγγελίζω, ਯੂਐਜਂਲੀਜ਼ ੋ )  
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਤN ਅਸL “ਇੰਵੈਜਲਾਈਜ਼” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਦ ੇ
ਹQ; ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸ ੇ
ਿਵੱਚN ਰੂਹQ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫਲ 
ਰੋਮ ਿਵੱਚN ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਲੇਖ ਕਥਨ: ਇੰਜੀਲ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ  
ਇਕਸਮਾਨ ਬਚਾ^ਦੀ ਹੈ (1:16, 17) 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 1:16, 17 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਉਨK Q ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, 
ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (1) ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ (1:1), (2) ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 
ਦੇ ਅਹੁਦੇ (1:7ਆ), (3) ਸਲਾਮ (1:7ਬ)  ਅਤੇ (4) ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟ ਕਰਨ (1:8) 
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਲਖਣ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ:  ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਥਨ ਨੰੂ ਿਲਖਣਾ। 

16ਮJ ਤQ ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਨਹL ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇਲਈ। 17ਿਕ^ 
ਜ ੋਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ ( ਹੈ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ 
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ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ “ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ।” 

ਆਇਤ 16. ਲੇਖ ਕਥਨ ਪੱਤ3ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ 
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਲਈ   (γάρ, ਗਾਰ )  ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅੰਸ਼ਕ 16 ਆਇਤ ਨੰੂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਆਇਤQ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਸ ਨO  
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਲਈ Yਥੇ ਜਾ ਕ ੇਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕ^ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। 
ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਏਹ ਆਇਤQ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਗੱਲQ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਿਤਆਰ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

14, 15 ਅਤੇ 16 ਆਇਤQ ਿਤੰਨ “ਮJ ਹQ” ਕਥਨQ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ। 14 
ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਮJ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ।” 15 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਮJ 
ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ।” ਹੁਣ, 16 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਮJ ਇੰਜੀਲ ਤN ਨਹL ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ। 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਕਰਦ ੇਸਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ ਿਕ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹL ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਲੋਕQ ਤੱਕ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਪਰ ਅਸL ਸਲੀਬ ਿਦੱਤ ੇ
ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹQ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ੇਠg ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਲੇਖ ੇਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:23)। ਐਵਰੈਟ ਫਰਿਗਊਸਨ ਨO  
ਪਰਾਈਆ ਂਕੋਮQ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਸਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: 

ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਪ3ਿਸੱਧ ਮਜ਼ਾਕ . . . ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸਰਕਸ ਮੈਕਸੀਮਸ ਦ ੇਨO ੜ ੇ
ਪਲੈਟਾਇਨ ਿਹਲ Yਤ ੇਇੱਕ ਚdਕੀ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ Yਤ ੇYਕਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ 
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। Yਥ ੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਸਲੀਬ Yਤ ੇ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਟੰਿਗਆ 
ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਖੋਤ ੇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ 
ਦ ੇਨO ੜ ੇਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ Yਥ ੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
“ਐਲੈਕਸਮੀਨg ਸ ਆਪਣ ੇਦੇਵਤ ੇਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਯਹੂਦੀਆ ਂYਤ ੇਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਹ ਤੋਹਮਤ ]ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ[ ਇੱਥੇ ਿਯਸ ੂYਤ ੇ
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਲਈ ਇੰਨੀ ਿਘਰਣਾਜਨਕ ਹੈ 
ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤ ੇਪ3ਭੂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ 
ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹੈ।38 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਲਈ ਉਨK Q ਦੇ ਿਸਰQ ਨੰੂ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ 
ਸਬੱਬ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹL। ਉਸ ਨO  ਹਰੇਕ ਥQ ਿਦਲੇਰੀ ਨਾਲ 
“ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ”—ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ—ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਿਜਵX ਿਕ ਪਿਹਲQ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ 
“ਇੰਜੀਲ” (ਯੂਐਜਂਿਲਓਨ ) ਇੱਕ ਜੁੜਵQ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
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ਮਤਲਬ ਹੈ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਜQ “ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ” (1:1 ਤ ੇਿਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। ਕਈ ਸਾਲQ ਤN, 
ਯੂਐਜਂਿਲਓਨ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ,39 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਸਮX ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸੀ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ।” ਇਹ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰKQ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਨਵX ਨO ਮ 
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਿਬਰਤQਤQ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਉਣ ਨੰੂ “ਇੰਜੀਲ,” ਜQ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਿਕਹਾ 
ਿਗਆ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 1:1)। ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨQ ਨO  “ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ (ਮੱਤੀ 4:23; 9:35): ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ (ਕਲੀਸੀਆ) 
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕQ ਨੰੂ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲQ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 4:18)। 

ਪੱਤ3ੀਆਂ ਿਵੱਚ, “ਇੰਜੀਲ” ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਦ ੇ ਲਈ 
ਮਿਰਆ ਹੈ। ਰੌਬਰਟ ਮਾlਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:  ਇੰਜੀਲ “ਮਨੱੁਖ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਛੁਟਕਾਰ ੇਦ ੇ
ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੰਦਮਈ ਐਲਾਨ ਹੈ।”40 ਇਸ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਦੇ ਦ ੋ ਪਿਹਲ ੂ ਹਨ। ਇੱਕ 
“ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਿਹਲ”ੂ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਦ ੇ
ਸਰੀਰਕ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, 

ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹQ ਿਜਹੜੀ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੁਣਾਈ ਸੀ। . . . ਿਕ^ ਜ ੋਮJ ਮੁੱ ਖ ਗੱਲQ ਿਵੱਚN ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸdਪ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ 
ਮੈਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜ ੋਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪQ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਮੋਇਆ ਅਤ ੇ ਇਹ ਿਕ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤ ੇ ਇਹ ਿਕ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ 
ਿਦਹਾੜ ੇਜੀ Yਿਠਆ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1-4)। 

ਜੇਕਰ ਅਸL ਉਸ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹQ ਜ ੋਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱ ਲ ਜQਦੇ ਹQ, ਤQ ਅਸL 
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਨਹL ਕਰਦ ੇਹQ। 

ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਇੱਕ “ਡਾਕਿਟ3ਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ” ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੰਜੀਲ 
ਿਵੱਚ ਿਨਰਾ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਵQ ਨO ਮ ਅਨO ਕQ ਵਾਰ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:8; 1 ਪਤਰਸ 4:17; ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 
10:16; KJV) ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਡਾਕਿਟ3ਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਕXਦਿਰਤ ਹੈ। 
ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵX ਅਸL ਉਸ ਤN ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇਹQ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ3ਭਾਵ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀਆ ਂ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂYਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ1:27)। ਮੋਢੀ ਪ3ਚਾਰਕQ ਨO  ਇੰਜੀਲ 
ਦਾ ਹੇਠQ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
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ਤੱਥ ਜ ੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ 
ਜੀ Yਠਣ ਬਾਰੇ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1-4)। 

ਹੁਕਮ ਜ ੋਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਿਨਹਚਾ, ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਸਮੇਤ (6:3-6, 17, 
18)। 

ਵਾਅਦ ੇ ਜ ੋ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਇਨK Q ਿਵੱਚ, ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 2:38; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:21-23; ਤੀਤੁਸ 1:2)। 

ਪੌਲੁਸ ਇੰਜੀਲ ਤN ਨਹL ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 
“ਸ਼ਕਤੀ” ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (δύναµις, ਡੂਨa ਿਮਸ )  ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ 
ਸ਼ਬਦ “ਡਾਇਨਮੋ,” “ਡਾਇਨਾਿਮਕ” ਅਤੇ “ਡਾਇਨਾਮਾਇਟ” ਿਪੱਛ ੇਖੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਜ ੋਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ । ਇੰਜ 
ਪ3ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਨ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜQਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆਂ 
ਫੌਜQ ਅਿਜੱਤ ਜਾਪਦੀਆ ਂਸਨ। ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਸਨ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਨੱਤ ਰੋਮ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜQਦਾ ਸੀ, ਰੋਮ ਦ ੇਜਰਨa ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੱਤQ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਿਜਨK Q ਦੇਸ਼Q ਤ ੇਓਹ ਿਜੱਤ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ 
YਥN ਦ ੇਹਜ਼ਾਰQ ਮਰਦ ਅਤ ੇਔਰਤQ ਗੁਲਾਮQ ਵਜN ਉਨK Q ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇਰੋਮ 
ਦ ੇ ਸਮਰਾਟ ਉਨK Q ਕੋਲN ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ]ਮਾਹੌਲ[ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਭੂਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।41  

ਰੋਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ Yਤੇ ਜ ੋਉਨK Q ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਪਰ ਉਨK Q 
ਕੋਲ ਉਸ ਨa ਿਤਕ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹL ਸੀ ਜ ੋਉਨK Q ਦ ੇਸਾਮਰਾਜ ਨੰੂ 
ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨK Q ਕੋਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਜ ੋਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਲੈ ਇੱਕ ਪ3ੇਮੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹL ਸੀ 
ਹੁੰ ਦਾ।42 ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ।  

ਇੰਜੀਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ 
“ਮੁਕਤੀ” (σωτηρία, ਸੋਟੀਰੀਆ )  ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਛੁਟਕਾਰਾ।” ਇਹ 
ਫੌਜੀ ਿਜੱਤ ਜQ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੰਿਗਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ। 
ਿਜਵX ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦ ੇਅਪਰਾਧ, ਰੀਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਸਦੀਪਕ ਪਿਰਣਾਮQ ਤN ਛੁਟਕਾਰ ੇਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਲ ਦੀ 
ਸਰਬਿਵਆਪਕਤਾ ਤ ੇਜ਼ਰੋ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇ“ਯਨੂਾਨੀ” ਸ਼ਬਦ (Ἑλλην, ਹਲੈੈਨ ) ਯਨੂਾਨੀ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ 
ਬਾਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਇੰਜੀਲ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 28:18-20; 
ਮਰਕੁਸ 16:15, 16; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:8)। 
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ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ “ਪਿਹਲQ” ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹL ਸੀ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨਾਲN ਬੇਹਤਰ ਜQ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ 
ਵਰਤੀ ਸੀ (2:9, 10) ਅਤੇ ਿਫਰ ਝੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਹਜ਼ਰੂ ਤQ ਿਕਸ ੇਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ” (2:11)। 10:12 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ 
“ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤQ ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਨਹL ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹੀ ਪ3ਭੂ ਸਭਨQ 
ਦਾ ਪ3ਭੂ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਈ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਤੱਥQ ਨੰੂ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਏ ਇੱਕ 
ਖਾਸ ਕੌਮ ਸਨ ਿਜਨK Q ਦੇ ਰਾਹL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਸੀਹਾ ਨੰੂ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹਾ (ਮਸੀਹ) ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜੀਿਵਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਦੀਆ ਂਭਰ 
ਦੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜQ 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ (ਕਲੀਸੀਆ) 
ਯਹੂਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 
ਸਭ ਤN ਪਿਹਲਾ ਪ3ਚਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਗN ਜਦN ਇੰਜੀਲ 
ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਤN ਲੈ ਕ ੇਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 
ਪ3ਚਾਰ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੇ। ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਦੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “. . . 
ਜਰੂਰ ਸੀ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਿਹਲQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜQਦਾ ਪਰ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 
ਤੁਸL ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲN ਰੱਦ ਕਰਦ ੇ. . ., ਵੇਖੋ ਅਸL ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹQ” 
(ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:46)। 

“ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ” ਸ਼ਬਦ (ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਵਚਨ)  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਇਨK Q 
ਦੋ ਤੱਤQ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ 
ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (49 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ)  ਬਾਹਰ ਕੱਢ ੇਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਮ ਿਵੱਚ (54 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ)  ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। 
ਉਨK Q ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਤN ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ (57 ਜQ 58 
ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ)  ਹੋਈ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇ
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਣ ਨਹL ਸੀ ਰਹੀ। 

ਕੌਏ ਰੋਪਰ ਦ ੋ ਵਾਕQ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: “‘ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਲਈ’: ਪੌਲੁਸ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਿਮਕਾ ਸੀ। ‘ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇਲਈ’: ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”43 ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ, ਜਾਤੀ ਿਪਛੋਕੜQ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ 
ਮਾਰਨ ਜQ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲN ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ Yਤਮ ਸਮਝਣ ਦ ੇਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ 
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ਨਹL ਸੀ (2:1, 17; 3:9, 27, 29; 11:13, 18, 25; 14:10)। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨO  ਇੱਕ ਦੂਜ ੇ ਨੰੂ ਪ3ੇਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ (12:3-5, 10, 16; 
14:1, 13; 15:7)। 

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਉਨK Q ਦੀ 
ਸQਝੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨK Q ਿਵੱਚ ਖੜKੀਆਂ ਦੀਵਾਰQ ਨੰੂ 
ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਿਕ^ ਜ ੋ ਓਸ   [ਇੰਜੀਲ]   ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ  
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੈ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
“ਭਈ ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਦੋਵX ਸਮੂਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਜQ ਉਨK Q 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਨa ਿਤਕ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, “ਧਰਮ” (ਧਾਰਿਮਕਤਾ) ਸ਼ਬਦ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਧਰਮੀ 
ਿਗਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ “ਧਰਮ” (ਧਾਰਿਮਕਤਾ)  ਨੰੂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ)” ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਦ ੇ
ਵੱਲN ਹੈ। ਮੂਲ ਆਇਤ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ “ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ”: ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹL ਅਸL ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਿਸਖਦ ੇਹQ ਅਤੇ ਉਹ 
ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪ3ਚਾਰ ਦ ੇਰਾਹL। 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇਿਦਲQ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
(10:17)। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, “ਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ“ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚN [ἐκ, ਏਕ ]  ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ [εἰς, ਈਸ ]।” ਇਸ ਵਾਕ Yਤ ੇ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਨO  ਭਰ ੇਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹL ਜਾਪਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ ਿਸੱਧ ੇਜQ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 
ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਬਚਾਏ ਗਏ ਹQ। ਤQ ਿਫਰ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ” ਹੋਣ ਨੰੂ 
“ਿਨਹਚਾ” ਤN (ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ) ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ 
ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN ਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜQਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਸ ਤN ਬਾਅਦ ਿਨਹਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਣ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਿਨਹਚਾ ਿਜਹੜੀ ਬਚਾ^ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ “ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ,” ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੈ ਅਤੇ 
ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN ਹੈ (ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:7)। NIV ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ 
ਇਸ ਤਰKQ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜ ੋਪਿਹਲੇ ਤN ਲੈ ਕ ੇਆਖ਼ਰੀ ਤੱਕ 
ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹL ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ: “ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਭਈ ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ।’” 
ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 2:4 ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਤ ੇਗਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨQ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਆਿਖਆਵQ ਹਨ। ਕੀ ਇਨK Q 
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ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ (ਆਤਿਮਕ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਜQ ਉਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਿਨਹਚਾ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ3ਸ਼ਨ ਤ ੇਉਲਝਣ ਦੀ ਿਮਸਾਲ RSV 

ਅਤੇ NRSV ਅਨੁਵਾਦQ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। RSV ਦ ੇਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  17 ਆਇਤ ਦ ੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹL ਧਰਮੀ ਹੈ 
ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਅਨੁਵਾਦਕ ਿਜਨK Q ਨO  ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਨK Q ਨO  
ਇਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹL 
ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ।” 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ “ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ” ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸL 
ਵਰਤN ਕਰਦ ੇਹQ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਿਨਹਚਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਜਉਣਾ ਸੀ। ਹਬੱਕੂਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਆਮ ਜ਼ੋਰ ਦੋਵX ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ 
ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ 
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ 6:23)। 

ਹਬੱਕੂਕ ਿਵੱਚ ਜ ੋਆਇਤ ਹੈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਵੇਖ, ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਫੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਨਹL, ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ” (ਹਬੱਕੂਕ 
2:4)। ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਸਦੀਆ ਂ (ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਬੱਕੂਕ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਦੀਆ ਂਨੰੂ ਖੜਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਹਬੱਕੂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰKQ ਿਕ^ ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਕਸਦੀ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲN ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਬੱਕੂਕ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 
ਉਹ ਕਸਦੀਆ ਂਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਨਬੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰ!” ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, 2:4 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ, “ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ Yਤੇ ਸਗN ਉਦN ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦN ਸਭ ਚੀਜ਼Q ਬੁਰੀਆਂ 
ਲੱਗਣਗੀਆ ਂ(ਕਸਦੀਆਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ ਮJ ਉਹ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਕ ੇਦੇਵQਗਾ।” ਡਬਿਲਯੂ. ਜੇ. ਡੀਨ ਨO  2:4 ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰKQ ਕੀਤੀ 
ਹੈ: “ਜਦN ਘਮੰਡੀ, ਲਾਲਚੀ ਰਾਜ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਣਗੇ।”44 ਯਕੀਨਣ ਪੌਲੁਸ ਆਇਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੋਭ ਤN ਜਾਣੂ ਸੀ; ਪਰ, 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠQ, ਉਸ ਨO  “ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਿਹਰਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ 
ਵੇਿਖਆ।”45 ਿਨਹਚਾ ਨO  ਹਬੱਕੂਕ ਦੇ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

“ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ” ਦੇ ਦੋ ਸੰਭਵ ਅਰਥQ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤN ਬਾਅਦ, 
ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੰੂ ਦੂਜ ੇਅਰਥ ਨਾਲN ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਤ ੇ
ਿਧਆਨ ਕXਦਿਰਤ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹL। ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ 
ਦੇ ਇਸ ਉਤਕਥਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵQ ਿਵਚਾਰQ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 
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ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” “ਇੱਕ 
ਅਿਜਹੀ ਪ3ਿਕ3ਆ ਹੈ ਜ ੋ [ਸਾਡੀ] ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਸੀ” (1:17; Phillips); “ਸ਼ੁਰੂ ਤN ਲੈ ਕ ੇਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” 
(1:17; CJB)। 

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਹੇਠ ਹਨ (1:18-32) 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਲੇਖ ਕਥਨ ਤN ਬਾਅਦ (1:16, 

17), ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪੌਲੁਸ ਤN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ੇਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨO  ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ 
(1:18-32)। ਆਇਤ 16 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  (“ਹਰੇਕ ਦ ੇਲਈ”) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ3ੇਮੀ ਪ3ਬੰਧ 
ਦੇ ਸਰਬ-ਿਵਆਪਕ ਸੁਭਾਅ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਪ3ਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬ-
ਿਵਆਪਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦੋਵQ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਿਕ “ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ” 
(3:9)। ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ 1:18-32 ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ, 2:1—
3:8 ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ 3:9-20 ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਸੀ। 

ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਰਾਹL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ (1:18-25) 

18ਿਜਹੜ ੇਮਨੱੁਖ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਉਨK Q ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਤQ ਅਕਾਸ਼N ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। 19ਿਕ^ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜ ੋਕੁਝ ਮਲੂਮ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨK Q ਿਵਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q Yਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 20ਿਕ^ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤN 
ਉਹ ਦਾ ਅਣਿਡੱਠ ਸੁਭਾਉ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਹ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਤN ਚੰਗੀ ਤਰQ ਿਦੱਸ ਪJਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨQ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL। 
21ਭਾਵX ਉਨQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤQ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਜੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ 
ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਗN ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਚQ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮ ੇਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 
ਓਹਨQ ਦੇ ਬੁੱ ਧਹੀਣ ਮਨ ਅਨKO ਰ ੇਹੋ ਗਏ। 22ਓਹ ਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕ ੇਮੂਰਖ ਬਣ 
ਗਏ। 23ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ 
ਚੌਪਾਇਆ ਂਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਉ ਜੰਤ ਦ ੇਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ।  

24ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਮਨQ ਦ ੇਬੁਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਗੰਦ 
ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਉਨK Q ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। 25ਉਨK Q ਨO  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱ ਗੋ ਜੁੱ ਗ 
ਧੰਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ “ਿਕ^ ਜ”ੋ ਅਤੇ “ਿਕ^ਿਕ” ਵਰਗੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਿਖੱਲਰੇ ਪਏ ਹਨ। 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਇਨK Q ਸਾਰੇ “ਜੋੜਕQ” 
ਤN ਿਬਨQ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੜKਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨO  ਕੁਝ ਜੋੜਕQ ਨੰੂ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਟੌਟ ਨO  ਕੜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਿਦਆ ਿਕਹਾ ਹੈ 
ਿਕ “ਹਰ ਗੱਲ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲQ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਯੋਜਕ ਗਾਰ [γάρ] ਜQ ਡੀਓਟੀ [διότι] ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ‘ਿਕ^ ਜ’ੋ ਜQ ‘ਿਕ^ਿਕ।’”46 ਰਸੂਲ ਨO  ਿਵਧੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬੰਦ ੂਦਰ 
ਿਬੰਦ ੂਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਉਸਾਿਰਆ। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨੰੂ ਇਵX ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਵX ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦN ਉਸ ਨO  
ਗਾਰ ਅਤੇ ਡੀਓਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ ੋ ਿਕਸ ੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹ ੇ ਿਦ3ਸ਼ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 18. ਅਿਜਹ ੇ ਿਦ3ਸ਼Q ਿਵੱਚN ਪਿਹਲਾ ਿਦ3ਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥੋਪੀ ਗਈ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, 17 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ  ਤੇ ਸਵਾਲ 
ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈਰੀ: “ਤੁਸL ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਗਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਬੰਧ ਨੰੂ 
ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹL ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ 
ਪ3ਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ?”  
 
ਪੌਲੁਸ: “ਹQ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕ3ੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ 
ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ!ੇ” 

ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਤਰKQ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨK Q ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ Yਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਤQ ਅਕਾਸ਼N ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਿਜਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰKQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (1:16, 17)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ 
ਨਹL ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤN ਬਾਹਰ ਨਹL 
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੱਥ Yਤੇ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ “ਅਕਾਸ਼N” 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹL ਹੈ; ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਆਇਆ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ “ਮਨੱੁਖQ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ” ਹੈ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਬੇਦੀਨੀ” (ἀσέβεια, ਅਸੇਬੀਆ ) ਦੇ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ . . . ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ” ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।47 “ਕੁਧਰਮ” (ἀδικία, 
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ਅਿਡਕੀਆ )   “ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਗਲਤ ਜQ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ।”48 ਦੋਵQ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵX ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜQ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੁਸਤ ਨਹL ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਉਸ ਦ ੇਕ3ੋਧ 
ਨੰੂ ਭੜਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਨੰੂ ਿਵਸਾਿਰਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 
ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਓਹ 
ਦਲੀਲ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ “ਪ3ੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕ3ੋਧ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ!  ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਕਮਜ਼ੋਰ ਹQ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਿਬਨQ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮੀਆ ਂ ਨੰੂ 
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੇਗਾ।” 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਕ3ੋਧ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ 
ਕ3ੋਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦ ੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁੱ ਸ ੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ 
ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।49 ਬਾਈਬਲ ਕ3ੋਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤN ਬਚਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 5:22; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-21; 
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 4:31; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:8; ਯਾਕੂਬ 1:19, 20)। ਿਫਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤN ਪ3ੇਿਰਤ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ। 

ਜਦN ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸ਼ਬਦ 
“ਕ3ੋਧ” (ὀργή, ਓਰਗੇ) “ਬੁਰਾਈ ਪ3ਤੀ ਰੱਬੀ ਪ3ਤੀਿਕ3ਿਰਆ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ 
“ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਉਿਚਤ ਭਾਵਨਾ” ਹੈ।50 ਡੇਵ ਿਮਲਰ ਨO  ਇਸ ਦਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਨਆਂਪੂਰਣ 
ਕ3ੋਧ” ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।51 ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨO  ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦ ੇ
ਪ3ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਿਵਰੋਧ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”52 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਿਬ3ਸਕ ੋ
ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ ਨੰੂ “ਅਪਿਵੱਤਰ ਪ3ਤੀ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਵਾਬ, ਅਨੁਿਚਤ ਪ3ਤੀ ਉਿਚਤ 
ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ, ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਪ3ਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਪ3ਵਾਨਗੀ” ਿਕਹਾ ਹੈ।53 ਸਟੌਟ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
“ਬੁਿਰਆਈ ਤN ਇਲਾਵਾ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕ3ੋਧ] ਨੰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹL ਭੜਕਾ^ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੁਿਰਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”54 

ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਾਰQ ਨO  ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਕ3ੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ 
ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਠg ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  “ਕ3ੋਧ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ Yਤੇ ਲਾਗ ੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਨਾਲ ਅਿਨੱਜੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਾਪ ਿਨੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਿਨੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਨਹL ਹੈ, 



 54 

ਪਰ ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਹੈ। 
ਜਦN ਅਸL “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ” ਵਾਕ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹQ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸL ਿਨਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 

“ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ3ੋਧ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹQ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:10)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਿਵੱਚ “ਕ3ੋਧ” ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਸ ਤਰKQ 2:5 ਿਵੱਚ), ਪਰ 
ਇਹ ਹੋਰਨQ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਨK Q 
ਲੋਕQ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨQ ਨੰੂ 
ਤੋੜਦ ੇਹਨ (13:4)। 1:18 ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥ ੇਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ 
ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: “. . . ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਪਰਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। NIV ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ” 
(ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 1:18 ਵਾਲਾ “ਕ3ੋਧ” ਭੂਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਜQ ਭਿਵੱਖਕਾਲ ਿਵੱਚ ਨਹL 
ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਰਤਮਾਨ ਸਮX ਦ ੇਕ3ੋਧ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਹਕਰਨ (ਵੇਖੋ 
2:15) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਅੱਡ ਹੋਣ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਰਣਾਮ (ਵੇਖੋ ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 2; 
ਰੋਮੀਆਂ 9:3) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, 1:18 ਦ ੇਤਤਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ 
ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮQ ਨੰੂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਿਤਆਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਬੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੱਸ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ” (1:24, 26, 28)। 

ਆਇਤQ 18, 19. ਅਗਲੀ ਕਲਪਨਾ ਦ ੇਵੱਟ-ੇਸੱਟ ੇਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਪਾਪ ਲਈ 
ਬਹਾਨO  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 

ਵੈਰੀ: “ਤੂੰ  ਿਜ਼ੱਦ ਿਕ^ ਕਰਦਾ ਹJ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 
ਇਹ ਨਾ ਮੰਨg  ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ ਸੀ ਿਜਵX ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂ
ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕ^ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤN ਵੱਧ 
ਮਲੂਮ ਨਹL ਸੀ?”  
 
ਪੌਲੁਸ: “ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਮਲੂਮ ਸੀ । ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਾ 
ਤQ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤੁਸL ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ ੇਕਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ: 
ਤੁਸL ਆਪਣ ੇਪਾਪQ ਲਈ ਆਪ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ!” 

“ਮਨੱੁਖQ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਤQ ਅਕਾਸ਼N 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ” ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਿਜਹੜ ੇ ਮਨੱੁਖ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ 
ਕੁਧਾਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਵਖੇ ਜ ੋਕੁਝ ਮਲੂਮ ਹੋ ਸੱਕਦਾ 
ਹੈ ਸੋ ਅਕਾਸ਼N ਉਨK Q ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q Yਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।55 ਆਇਤ 18 ਿਵੱਚ “ਸਿਚਆਈ” ਸ਼ਬਦ “ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ” (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 
16:13) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਜ ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਆਇਤ 25 ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ” (RSV) 
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ਅਨੁਵਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 21 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ,” 
ਜਦ ਿਕ ਆਇਤ 32 ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇ ਜੋਗ ਹਨ। 

ਅਿਧਆਇ 1 ਅਤੇ 2 ਉਨK Q ਦੋ ਖਾਸ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਨK Q ਦ ੇ
ਰਾਹL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ Yਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਸੀ: ਰਚਨਾ (1:20) ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਨ (2:15)। ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਖਾਸ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਪ3ਭੂ ਨO  ਯਹੂਦੀ 
ਕੌਮ ਨੰੂ ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 
3:1, 2), ਅਿਜਹਾ ਪ3ਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹL ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਿਮਕ “ਪਰਕਾਸ਼” ਨਹL ਸੀ 
ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਵੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਨਹL ਸੀ। ਜੇਮਸ ਬਰਟਨ ਕੌਫਮੈਨ ਨO  ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚN ਅਨO ਕQ ਪੰਿਨਆ ਂਦ ੇਸਬੂਤ 
ਿਦੱਤ ੇਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ 
ਬਾਰੇ ਵੀ।56 ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣQ ਤ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ:  

ਮਲਿਕਿਸਦਕ “ਅੱਤ ਮਹQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ” (ਉਤਪਤ 14:18) ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹL ਸੀ। 

ਿਬਲਆਮ ਦੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ” (ਿਗਣ. 24:2) ਨO  ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ 
ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹL ਸੀ। 

ਯੂਨਾਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਨੀਨਵਾਹ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਯੂਨਾਹ 1:2)। 
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨO  ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨਅਮਾਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (2 ਰਾਿਜਆ ਂ

5)। 
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਤਰQ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 

(ਮੱਤੀ 2)। 

ਅਸL ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਹਠਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ Yਤੇ ਿਕਵX, ਕਦN, ਜQ ਿਕੱਥ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜQ ਸਟੀਕ ਤੌਰ ਤ ੇਏਹ 
ਿਕਹੜ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਤਦ ਵੀ, ਦੋ ਗੱਲQ ਹਨ ਜ ੋਅਸL ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹQ। 
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜQ ਧੁੰ ਦਲਾ ਨਹL ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ; ਇਹ 
ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਮਲੂਮ ਹੈ ਉਨK Q ਿਵੱਚ 
ਪਰਗਟ ਹੈ; ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਉਨK Q Yਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਆਰ ਈ ਬੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨK Q 
ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।” ਨੌਕਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਖੁਦ ਉਨK Q 
Yਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਸQਭ ਕ ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਦਬਾਉਣਾ” (κατέχω, 
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ਕਟੇਚ ੋ)  ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜ ੋਇੱਕ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਲਈ “ਹੇਠQ” (κατά, ਕਾਟਾ )  
ਨੰੂ “ਫੜਨ” (ἔχω, ਏਕੋ )  ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਟੇਚ ੋ ਨੰੂ ਹQ-ਪੱਖੀ ਭਾਵ (ਿਜਵX ਿਕ  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:2 ਿਵੱਚ “ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ” ਹੈ)  ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ 1:18 ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤN ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿਹਲਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰਿਤਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੰੂ ਹੇਠQ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਕ ੇ
ਿਨੱਕਲ ਨਾ ਸਕੇ।”57 ਸੀ ਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  “ਸਿਚਆਈ 
ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।” 

ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹL ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜੰਨਾ ਿਕ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ, ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਕੁਝ ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 
ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨK Q ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕ ੇਹਨO ਰੇ 
ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਟਟੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਲਾਟ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। “ਓਹਨQ ਦੇ ਬੁੱ ਧਹੀਣ ਮਨ ਅਨKO ਰ ੇਹੋ ਗਏ ਸਨ”  (1:21) ਪਰ ਓਹ ਇਸ ਅਨKO ਰ ੇਲਈ 
ਖੁਦ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਇੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਿਕ^ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਉਨK Q ਨO  “ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ” ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। “ਕੁਧਰਮ” ਇੱਥ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਪਾਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਯੂਹੰਨਾ 5:17)। ਜਦN ਪਾਪ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ Yਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ, ਸਿਚਆਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਵਆਕੁਲ, ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ 
ਨਾਖੁਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦN ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਿਦਸ਼ਾਵQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ 
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਪ ਤN ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜQ ਉਹ 
ਸਿਚਆਈ ਤN ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨO  ਦੂਜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤN (“ਿਜਹੜ ੇ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ 
ਦਬਾ^ਦੇ ਹਨ”) ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਭੂਤਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ 
ਨਹL ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜ ੋਉਨK Q ਨO  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ 
ਸੀ। 

ਆਇਤ 20. ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।  

ਵੈਰੀ: “ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ Yਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇੱਥੇ-Yਥ ੇਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮQ Yਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਿਕ^ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਸL ਇਹ ਨਹL ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਜQ ਿਕਹੜ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਸਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਹਰ ਥQ ਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਉਿਚਤ ਨਹL ਹੈ। 
ਯਕੀਨਣ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!” 
 
ਪੌਲੁਸ: “ਨਹL, ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ 
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ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਓਹ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਚੀਜ਼Q ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ। ਓਹ Yਪਰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤ ੇਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਫੇਰ, 
ਮJ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹQ ਿਕ ਉਨK Q ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹL ਹੈ!” 

19  ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦ ੋਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਸਿਚਆਈਆ ਂਸਾਿਰਆਂ Yਤੇ “ਪਰਗਟ” ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, 
ਉਸ ਨO  ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ: ਿਕ^ਿਕ ਜਗਤ ਦ ੇਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤN ਉਹ ਦਾ 
ਅਣਿਡੱਠ ਸੁਭਾਉ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਤN ਚੰਗੀ ਤਰQ ਿਦੱਸ ਪJਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਖੁਦ ਦ ੇਦ ੋ “ਪਰਕਾਸ਼” ਿਦੱਤ ੇਹਨ: ਉਸ ਦ ੇ
ਜਗਤ ਿਵੱਚ “ਕੁਦਰਤੀ” ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ “ਅਲੌਿਕਕ” 
ਪਰਕਾਸ਼। ਜ਼ਬੂਰ 19 ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨO  ਦੋਵQ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਅੱਧ 
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨO  ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ: “ਅਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ 
ਵਰਨਣ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖਾਲਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 19:1)। 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜ਼ਬੂਰ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰਕਾਸ਼ Yਤੇ ਕXਦਿਰਤ ਹੈ: “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ 
ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੰੂ 
ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 19:7)। 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਲੁਸਤ3ਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਿਦੱਤਾ: 

. . . ਜੀ^ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਨO  ਅਕਾਸ਼ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਅਤ ੇਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤ ੇਸੱਭ ੋਕੁਝ ਜ ੋ
ਉਨK Q ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ . . . ਉਹ ਨO  ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਨਾ 
ਸਾਖੀ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਨO  ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਅਕਾਸ਼ ਤN ਵਰਖਾ ਅਤ ੇਫਲ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱ ਤQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ ੇ ਕੇ ਤੁਹਾਿਡਆ ਂ ਮਨQ ਨੰੂ ਅਹਾਰ ਅਤ ੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 14:15-17; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਰੋਮੀਆਂ 1 ਦੀ 20 ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ” ਅਤੇ “ਜ ੋਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ” ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦ ੇ“ਿਵਦਵਾਨ” ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ 
ਿਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਚਨਾ ਨਹL ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀਆ ਂਵੀ ਚੀਜ਼Q ਹਨ ਿਵਕਾਸ 
ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਵਦਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਪ3ੇਿਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਨO  ਇਹ 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ, ਉਨK Q ਚੀਜ਼Q ਵੱਲ ਵੇਖ ਕ ੇਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, 
ਅਸL ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਿਸਖ ਸਕਦ ੇਹQ—ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨਹL, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲQ। 
ਪੌੁਲਸ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਗਤ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸL ਇਹ ਿਨਚੋੜ 
ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧQਤ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
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ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸL ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਹੀ ਿਮਸਾਲ ਲੈ ਲJਦੈ ਹQ: ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਹNਦ ਇਹ ਦੱਸਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦ ੇ
ਲੇਖਕ ਨO  ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਿਮਸਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ: “ਹਰੇਕ ਘਰ ਤQ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹ ਨO  ਸੱਭ ੋਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
3:4)। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਿਕਸ ੇ
ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹNਦ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸਿਹਮਤੀ ਸੀ। ਬਲਿਕ, 
ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਅਣਿਡੱਠ ਗੁਣ” ਿਕਹਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਨਰਾ “ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਿਡੱਠ ਗੱਲQ” ਹੈ 
(ਵੇਖੋ KJV)। NIV ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਣਿਡੱਠ ਗੁਣ” ਹੈ। 

“ਉਹ ਦਾ ਅਣਿਡੱਠ ਸੁਭਾਉ .   .   .   ਚੰਗੀ ਤਰQ ਿਦੱਸ ਪJਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ 
ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਦੱਸ ਪJਦਾ” (καθοράω, 
ਕਥੋਰਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ)  ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ (κατά, ਕਾਟਾ ) ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ 
ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵੇਖਣਾ” (ὁράω, ਹੋਰਾਓ )। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਕਥੋਰਾਓ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਿਵਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ”58 ਿਨਰਾ ਅੱਖQ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹL, “ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ।”59 

ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਕਹੜ ੇ “ਅਣਿਡੱਠ ਗੁਣQ” ਨੰੂ “ਵੇਿਖਆ” ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਦੋ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਸੀ “ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  
[δύναµις, ਡਨੂa ਿਮਸ ]।” ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥੀ ਹ ੈਿਕ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, 
“ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ,” “ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ” (ਉਤਪਤ 1:3; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਪ3ਭੂ ਵੱਲN 
ਉਸ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਜQ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਲਪਨਾ ਤN ਬਾਹਰ ਹੈ!  

ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦ ੇ “ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ” ਿਵੱਚ 
ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ” θειότης (ਥੀਓਟਸ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ 
ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜ ੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (θεός, ਥੀਓਸ) ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚN ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। 
ਥੀਓਟਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।60 NCV ਥੀਓਟਸ ਦਾ 
“ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤQ ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾ^ਦੀਆਂ ਹਨ” ਵਜN ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਰਾਹL “ਸਮਿਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।” ਜਦN ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹQ, ਅਸL ਇਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਗੁਣQ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹQ। 
ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਝ “ਿਨਯਮ” (ਿਜਵX ਿਕ “ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ 
ਿਨਯਮ”) ਹਨ, ਤQ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਨa ਿਤਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ 
ਖੇਤਰQ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਜਦN ਅਸL ਕੁਦਰਤੀ “ਿਨਯਮQ” ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦ ੇਹQ ਤQ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆਵQ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ 
ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨa ਿਤਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਿਬਧੀਆ ਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦ ੇਹQ ਤQ 
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ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 
ਿਵੱਚ ਮਨg ਹਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਮਨg ਹਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
ਜ਼ਬੂਰ 27:4)—ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। 

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਉਨK Q ਦੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆਂ ਵੱਲN ਿਮਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚN ਲੋਪ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਜ ੋਥੋੜKੀ ਬਹੁਤ ਸਿਚਆਈ ਬਚੀ 
ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਨਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹੰਦੀਆ ਂਸਨ  
. . . ਫੁੱ ਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਖੜਦ ੇਸਨ . . . ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਸੀ . . . ਵਰਖਾ ਅਤੇ 
ਤੁਫਾਨ ਤN ਬਾਅਦ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪLਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ^ਦੀ ਸੀ . . . ਅਤੇ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਤਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਟਮਿਟਮਾ^ਦ ੇਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਾਖੀ ਤN ਿਬਨQ ਨਹL 
ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਿਮਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ 
ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਹ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 
ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨK Q ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ 
ਉਜ਼ਰ (ਬਹਾਨਾ) ਨਹL ਹੈ। ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਯਹੂਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ 
ਲਗਾਇਆ ਸੀ (2:1)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖQ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਹਾਨO ” ਨਹL ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਕੋਲ ਬਟੂਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਕਦੀ ਨਹL ਲੱਭੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, 
“ਉਨK Q ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ (ਬਹਾਨਾ) ਨਹL ਹੈ,” ਤQ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਿਚਤ 
ਬਹਾਨਾ ਨਹL ਹੈ। NEB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਨK Q ਦ ੇਚਾਲਚਲਨ ਵਾਸਤ ੇਕੋਈ ਸੰਭਵ 
ਬਚਾਅ ਨਹL ਹੈ।” 

ਆਇਤQ 21, 22. ਅਗਲੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈਹੈ। 

ਵੈਰੀ: “ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਕਠg ਰ ਹJ! ਯਕੀਨਣ, ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਸੰਭਵ ਿਰਹਾ ਨਹL ਹੈ।” 
 
ਪੌਲੁਸ: “ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਨਹL ਸੀ ਸਕਦ,ੇ ਪਰ 
ਇਹ ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਨਹL ਸੀਚਾਹੁੰ ਦ ੇ । ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ’ [1:28; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ]!” 

ਸਾਡੀ ਿਲਖਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵX ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤQ 
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। “ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਲਆ” ਵਾਕ 



 60 

ਥੋੜKੀ ਿਜਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਿਕਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਅਣਜਾਣ ਸਨ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:8; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ; ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:21; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:5)। ਇੱਥ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਿਰਹਾ 
ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਬੀਤੇ ਸਮX ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਕ^ਿਕ 
ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (1:18), ਹੁਣ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਅਣਜਾਣ ਨਹL ਸਨ। 

ਓਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵX ਪਹੁੰ ਚ ੇਸਨ? ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਹ ਤN ਉਨK Q ਦ ੇ
ਿਪਛQਹ ਹੱਟਣ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਿਚਤਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤN ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, 
ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ” ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
“ਵਿਡਆਈ” ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (δοξάζω, ਡੌਕਸਾਜ  ੋ )  
“ਮਿਹਮਾ” (δόξα, ਡਕੌਸਾ )  ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਮਿਹਮਾ ਜQ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਾ।” ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ 
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰੱਖਤQ ਅਤੇ ਪਹਾੜQ ਵਾਲਾ 
ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ 
ਅਜੂਿਬਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਨg ਖ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਅਨg ਖੀ ਵਿਡਆਈ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਨK Q ਨO  [ਉਹ ਦਾ] ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜ ੋ
ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਨਾੜQ ਿਵੱਚN ਦੀ ਵਿਹੰਦੀ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਿਲਆ ਜ ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 17:25)। ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱ ਪ 
ਸੇਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮLਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ (ਮੱਤੀ 5:45)। ਉਨK Q ਨO  ਉਹ ਅਹਾਰ 
ਖਾਧਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱ ਤQ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਿਣਆ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:17)। ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਦ ੇਵੱਲN ਇਨK Q ਅਤੇ ਹੋਰਨQ ਸੌਗਾਤQ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ, ਪਰ ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱ ਕ ਕ ੇਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ 
ਕਦੀ ਸਮQ ਨਹL ਕੱਿਢਆ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ!” 

ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ 
ਿਨੱਕਿਲਆ? ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਮੀਕਰਨ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹਸਾਬ ਨਹL ਲੱਗਦਾ; ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹL ਿਨੱਕਲਦਾ। ਜੁੱ ਗQ ਤN 
ਪੁੱ ਛ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲQ—“ਅਸL ਿਕੱਥN ਆਏ ਹQ?”; “ਅਸL ਇੱਥ ੇ ਿਕ^ ਹQ?”; “ਅਸL 
ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹQ?” ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹL ਿਮਲਦਾ। “ਜਦN ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਿਤਆਗ ਿਦੰਦ ੇਹQ, ਅਸL ਆਪਣੇ ਮਾਨਦੰਡ ਜQ ਹਵਾਲਾ ਿਬੰਦ ੂ ਨੰੂ ਗੁਆ ਿਦੰਦ ੇਹQ ਿਜਸ ਤN 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”61 

ਜਦN ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਓਹ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਸੋਚQ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮ ੇਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਓਹਨQ ਦ ੇਬੁੱ ਧਹੀਣ ਮਨ ਅਨKO ਰ ੇਹੋ ਗਏ। ਯੂਨਾਨੀ 
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ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਤਰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 
“ਿਨਕੰਮ ੇਬਣ ਗਏ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ  (µαταιόω, ਮਟਾਈਊ ) ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਅਰਥਹੀਣ [ਬਣ ਗਏ]।”62 ਿਕ^ਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਸੋਚQ” 
(διαλογισµός, ਡਾਇਲੋਿਗਸਮੋਸ ) ਦਾ ਅਰਥ “ਤਰਕ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਏ ਐਸ ਵੀ), 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਤਰਕ ਬਗੈਰ ਿਕਸ ੇਤਰਕ ਹੈ। ਟੀ ਈ ਵੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਦ ੇਿਵਚਾਰ “ਿਬਲਕੁਲ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ” ਬਣ ਗਏ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਬੁੱ ਧਹੀਣ” (ἀσύνετος, ਅਸੁਨੀਟੋਸ)  ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ
“ਿਸਆਣਪ ਰਿਹਤ,” “ਸਮਝ ਰਿਹਤ।”63 RSV ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਨਾਸਮਝ” ਵਜN, 
ਜਦ ਿਕ ਸੀ ਈ ਵੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬੇਵਕੂਫ” ਵਜN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦN 
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, 
ਉਨK Q ਦੇ ਮਨ ਬੁੱ ਧਹੀਣ, ਨਾਸਮਝ, ਿਨਰਬੋਧ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ। ਉਨK Q ਦ ੇਮਨ ਹਨO ਰੇ 
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨK Q ਦੀ ਬੁੱ ਧਹੀਣ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹL, ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਬੁਝਾ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਤੱਖਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਇਤ 22 ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ  ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 
ਿਗਆ। ਓਹ ਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕ ੇਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ3ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਿਹਰ 
ਉਨK Q ਬੁਲਾਿਰਆਂ, ਿਵਦਵਾਨQ, ਿਗਆਨੀਆਂ, ਨੀਤੀਵਾਨQ ਅਤੇ ਲੇਖਕQ ਨਾਲ ਭਰ ੇਪਏ ਸਨ 
ਿਜਹੜ ੇਨਾ ਿਸਰਫ ਬੁੱ ਧੀਵਾਨ “ਮੰਨO  ਜQਦੇ” ਸਨ, ਪਰ ਿਜਨK Q ਦੀ “ਬੁੱ ਧ” ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਪ3ਿਸੱਧ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ “ਮੂਰਖ” ਕਿਹ ਕ ੇਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। 

“ਮੂਰਖ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੜKਾਈ ਿਲਖਾਈ ਜQ “ਅਕਲਮੰਦੀ” ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹL ਹੈ। 
ਬਲਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਸ 
ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜ ੋਚੀਜ਼Q ਹਨ ਉਨK Q ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਿਰਆ “ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ” µωραίνω (ਮੋਰੇਨg  ) ਤN ਹੈ। 
ਇਹ µωρός (ਮੋਰੋਸ ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਮੋਰੋਨ” 
ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦN ਇੱਕ ਿਗਆਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ “ਇੱਕ ਪਿੜKਆ ਿਲਿਖਆ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ” ਹੈ। ਕੌਫਮੈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ ਹੈ: 
ਜਦN ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ^ਦਾ ਹੈ, “ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ” (“ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੱੁਖ”64) 
ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ “ਹੋਮੋ ਇਗਨg ਰੈਮਸ” (“ਅਿਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ”) ਬਣ ਜQਦਾ ਹੈ!65 
ਿਜਵX ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨO  ਕਾਫ਼ੀ ਸਮX ਪਿਹਲQ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, “ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਦੇ 
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ, ਏਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹL ਿਕ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮQ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਕਰੇ” (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:23)। ਿਨਚੋੜ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN 
ਿਬਨQ, ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਚ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਿਬਨQ—ਸਮਝ, ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤN 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹL ਹੈ!” 

ਆਇਤ 23. ਅਗਲੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਿਵੱਚ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 
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ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ।  

ਵੈਰੀ: “ਮੂਰਖ? ਿਬਨQ ਸਮਝ ਤN? ਅਿਗਆਨਤਾ ਦ ੇਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ? ਯਕੀਨਣ ਤੁਸL 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾ ਚੜKਾ ਕੇ ਦੱਸਦ ੇਹੋ!” 
 
ਪੌਲੁਸ: “ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਮJ ਇਸ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸL ਇਸ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਣ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਲੋਕ ਲੱਕੜ, ਪੱਥਰ, ਿਮੱਟੀ ਅਤ ੇਧਾਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ^ਦ ੇਅਤ ੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ੋਉਨK Q ਨO  ਬਣਾਇਆ ਹੈ!” 

ਸ਼ਬਦ “ਓਹ ਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕ ੇਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ” (1:22) ਇਹ ਪਿਹਲੇ 
ਿਬਆਨ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਬੂਤ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਕ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨO  ਮੂਰਖ ਬਣ 
ਗਏ ਸਨ:  ਉਨK Q ਨO  ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆ ਂਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਉ ਜੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਨੱੁਖQ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇ
ਿਕਤ ੇ ਵੀ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ Yਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਤQਘ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦN ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨO  ਸੱਚ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤQ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇਿਦਲQ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਬਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਉਨK ਾ ਨO  ਝੂਠO  ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ 
ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ, ਿਫਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤQ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਮੂਰਤQ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। 

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕQ ਨO  ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਨK Q ਦੇ ਨO ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤN ਲੈ ਕ ੇ (ਕੂਚ 
32) ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ (1 ਰਾਿਜਆ ਂ12) ਦ ੇਸਮX ਤੱਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਿਹਦ ਕੀਤੀ। 
ਰੋਮੀਆਂ 1:23 ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ3ਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ 
ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦ ੇਰੂਪ ਨਾਲ 
ਬਦਲ ਿਲਆ!” (ਜ਼ਬੂਰ 106:20)। 

ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਏ ਸਭ ਤN ਸਖ਼ਤ ਹਮਿਲਆ ਂ
ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10 ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਕ ੇਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ, “ਓਹ ਸਾਰੇ ਬੇਦਰਦ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨ” ਅਤੇ “ਿਗਆਨਵਾਨ ਨਹL ਹਨ” 
(10:8, 14)। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 
“ਉਹ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚN ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਹਾੜ ੇਨਾਲ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ” (10:3)। 
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਚQਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨO  ਨਾਲ ਮੂਰਤ ਨੰੂ ਸਜਾ^ਦ ੇਹਨ; ਹਥੌਿੜਆਂ ਅਤੇ ਿਕੱਲQ 
ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਭਈ ਉਹ ਿਹੱਲ ਨਾ ਸੱਕ”ੇ (10:4)। ਉਹ ਇਨK Q ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ, “ਖੇਤ ਿਵਚਲੇ . . . ਕQਵQ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਿਕ^ਿਕ, 
“ਓਹ ਬਲੋ ਨਹL ਸਕਦੀਆ”ਂ (10:5)। ਇੱਥN ਤੱਕ ਿਕ ਮਰੂਤੀਆ ਂਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕ ੇ“ਲੈ ਜਾਣਾ ਪJਦਾ 
ਹੈ, ਿਕ^ ਜ ੋਓਹ ਤੁਰ ਨਹL ਸਕਦੀਆਂ!” (10:5)। ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, ਹਰੇਕ ਸਰਾਫ਼ 
ਆਪਣੀ ਘੜਤ ਤN ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੈ ਿਕ^ ਜ ੋ“ਉਨK Q ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਹL ਹੈ” (10:14)। 
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ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨO , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ (ἀλλάσσω, ਅਲਾਸ ੋ ) ਆਪਣੀਆ ਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਸੀ ਵੀ ਿਵੱਚ, “ਉਨK Q ਨO  ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ 
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜ ੋਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਤN ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ੂਦ ੇਨਾਲ 
ਇਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਣ ੇਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨO  ਸਭ ਤN ਘਟੀਆ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੱਚ,ੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਮਿਹਮਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਝੂਠੀਆ,ਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਿਕ ਜਦN ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤQ ਉਨK Q 
ਦੇ ਮਨ ਹਨO ਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਨO ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ3ਕਾਰ ਦ ੇ
ਕਾਲਪਿਨਕ, ਡਰਾਉਣੇ ਅਕਾਰQ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ3ਕਾਰ ਮਨੱੁਖQ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਹੋਇਆ ਜਦN ਉਨK Q ਨO  ਹਨO ਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ੇਆਪਣੇ ਮਨQ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  “ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੱੁਖQ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ 
ਚੌਪਾਇਆ ਂ ਅਤੇ ਰXਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵQ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ।” ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਿਬਆਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣQ ਉਸ ਸਮX ਿਵੱਚ ਸਭਨQ Yਤੇ ਪਰਗਟ ਸਨ:  

“ਆਦਮੀ”: ਰੋਮੀਆਂ ਨO  ਕੈਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ; ਯੂਨਾਨੀ ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਨO  
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। 
“ਪੰਛੀ”: ਿਮਸਰੀਆ ਂਨO  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਸਾਰਸ 
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਈਿਬਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
“ਚੌਪਾਏ”: ਿਮਸਰੀਆ ਂਨO  ਬਲਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਯਹੂਦੀ ਆਪਣ ੇਸੋਨO  ਦ ੇਵੱਿਛਆਂ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਸਨ।  
“ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ”: ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨO  ਸੱਪQ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਿਮਸਰੀਆ ਂ ਨO  
ਕੇਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੰੂ ਜQਦਾ ਸੀ। ਚੇਸਟਰ ਵਾਰੇਨ ਕਿਵੰਬੀ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ:   “ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਹੇਠQ ਦੋ ਲੱਤQ Yਤੇ, ਿਫਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ 
ਚਾਰ ਲੱਤQ Yਤੇ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਿਢੱਡ ਪਰਨO  ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!”66 ਉਨK Q ਦੇ ਮਨ ਇੰਨO  
ਹਨO ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੀਿੜਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ! 

ਆਇਤ 24. ਆਇਤ 22 ਅਤੇ 23 ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦ ੇਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤN 
ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੇ ਮਨQ ਦ ੇਬੁਰੇ 
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦ ੇਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਉਨK Q ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਬੇਪਤ ਹੋ 
ਜਾਣ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਵੱਸ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ”? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਿਫਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ “ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ”? ਸ਼ਬਦ 
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ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ παραδίδωµι (ਪਰਾਿਡਡੋਮ ) ਤN ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, 
ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ ੋ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ παρά (ਪਾਰਾ ) ਨੰੂ δίδωµι (ਿਡਡੋਮੀ ) 
(“ਦੇਣਾ”67) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਿਡਡੋਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸdਪਣਾ, ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ।”68 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤ ੇ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਅਤੇ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਚੜKਾਉਣ ਲਈ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ 
(ਮਰਕੁਸ 15:1, 15)। 

ਰੋਮੀਆਂ 1 ਦ ੇਅਨO ਕQ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ “ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਦ ੇਮਨQ 
ਿਵੱਚ, ਿਤਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅੱਗੇ ਤN ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ” ਜQ, 
“ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ।” ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਪਾਪੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਹਾਲ ‘ਤ ੇਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤQ 
ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨK Q ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ (2 ਪਤਰਸ 3:9); ਉਸ ਨੰੂ ਤQ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਪੈਰਾਿਡਡੋਮੀ ਦ ੇਅਰਥ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
LB ਵਾਕ ਿਵੱਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨK Q ਤN ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ” (1:26) ਹੈ। 

ਿਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਜਦN ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੱਸ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ”—ਇਹ ਹੈ, “ਉਨK Q ਨੰੂ ਹੱਥL ਸdਪ ਿਦੱਤਾ,” “ਉਨK Q ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,” ਜQ “ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ”? ਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ 
ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਹਨ,69 ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇ(ਜQ ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ) ਿਸੱਟ ੇਤ ੇਪੁਹੰਚਦ ੇ
ਹਨ। ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਹੇਠQ ਧੱਸਣ ਤN ਰੋਕਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਲੋਕQ ਨੰੂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਜ ੋਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ (ਤੁਲਨਾ 
ਕਰੋ ਉਤਪਤ 6:3)। NLT ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦੱਤ ੇਿਜਨK Q ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਮਨ ਲੋਚਦ ੇਸਨ। ਅੱਗੇ, ਲੋਕQ 
ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੇ ਕੰਮQ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਤN ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਨK Q 
ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ (ਵੇਖੋ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7)। ਿਬ3ਸਕ ੋਦ ੇਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ:  

ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇ ਕੰਮ ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ3ਤੀਿਕਿਰਆ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕQ ਦ ੇ
ਿਸਰQ Yਤ ੇ. . . ਅੱਗ ਜQ ਗੰਧਕ ^ਡੇਲਣਾ ਨਹL ਸੀ ਇਸ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਉਸ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਿਭਆਨਕ ਅਤ ੇਚਤੁਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ 
ਿਸੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।70 

ਜੇ.  ਡੀ.  ਥੌਮਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤQ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤQ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨਹL ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦ ੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।”71 ਿਰਚਰਡ 
ਰੋਜਰਸ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:  “ਜਦN ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦ ੇਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 
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ਲਈ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਉਹ   [ਗੁੱ ਸ]ੇ ਹੈ, ਭਾਵX ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ 
ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪ3ੇਮੀ ਹੈ, ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”72 ਲੇਖਕQ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਕੜੀ ਨO  
ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਮX ਦ ੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ!  ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕ3ੋਧ ਿਵੱਚ, ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕ3ਮ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੈ!”73 

ਯੂਜੀਨ ਪੀਟਰਸਨ ਰੋਮੀਆਂ 1:24 ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
“ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹੋ 
ਿਮਲੇਗਾ।’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹL ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਸੂਰQ ਦ ੇਇੱਕ ਘੁਰਨO  ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇ
ਸਨ. . .” (MSG)। ਪੀਟਰਸਨ ਦਾ ਰੂਪਕ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ ੇਅਧਾਿਰਤ ਹੈ 
(ਲੂਕਾ 15:11-32)। ਿਪਤਾ ਨਹL ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱ ਤਰ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡੇ। ਤQ 
ਵੀ, ਉਸ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਭਾਵX ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੜਕਾ ਤ3ਾਸਦੀ ਵੱਲ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ, ਿਪਤਾ ਨO , ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਸੁਆਰਥੀ ਇੱਛਾਵQ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਰਸਤ ੇਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਸੂਰQ ਦੇ ਘੁਰਨO  ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮX ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਪਤਾ 
ਆਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕ ੇਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ” (ਿਜਵX 
AB ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ), ਪਰ ਲੋਕQ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਿਤਆਿਗਆ 
ਨਹL ਿਗਆ ਸੀ।” ਭਾਵX ਪਾਪ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 59:1, 
2), ਪਾਪੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN 
ਿਤਆਿਗਆ ਨਹL ਜQਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹL ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੈਿਨਕ ਭਾਵ ਤ ੇਿਕਵX ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 
5:45)। ਜੇਕਰ, ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਗ” ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9)। ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਈਸ ਉਸ 
ਸਮX ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਿਭਆਨਕ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾਉਣਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨK Q ਨO  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।”74 

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਉਨK Q ਦੀਆਂ “ਵਾਸਨਾਵQ” (ἐπιθυµία, ਐਪੀਥੂਮੀਆ) ਦ ੇਵੱਸ ਕਰ 
ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਲਸਾਵQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਧ ਇੱਛਾਵQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 22:15), ਪਰ ਇਹ 
ਅਕਸਰ ਬੁਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵQ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।75 ਰੋਮੀਆਂ 1:24 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
“ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ”  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਸ਼ਬਦ (ἀκαθαρσία, ਅਕਾਥਰਸੀਆ)   ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ (καθαρός, ਕੈਥਾਰੋਸ)  “ਪਿਵੱਤਰਤਾ” ਨੰੂ 
ਨQਹਵਾਚਕ ਅਗਤੇਰ (α, ਏ ), ਲਗਾ^ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਿੁਨਆਦੀ ਮਤਲਬ, 
“ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ” ਹੈ (ਵੇਖੋ KJV)। ਇਹ “ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ” ਸਰੀਿਰਕ, ਰਸਮੀ, ਜQ ਅਨa ਿਤਕਤਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।76 ਆਇਤ 24 ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ 
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ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਨa ਿਤਕ ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਸੀ। NIV ਿਵੱਚ, “ਿਜਨਸੀ ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ।” 
ਜਦN ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਨK Q ਨO  ਨa ਿਤਕ ਰੋਕ ਨੰੂ ਲਾਹ ਸੁੱ ਿਟਆ। 

ਪਾਪ ਭਰ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇ ਲੱਛਣQ ਿਵੱਚ (1) ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਿਜਨਸੀ ਖੁੱ ਲK ਅਤੇ (2) “ਿਜਨਸੀ 
ਅਜ਼ਾਦੀ,” ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ, (3) ਵੱਡ ੇਪੈਮਾਨO  ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਾਜ ੇਦੇ ਵQਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 24 ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤN ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆ^ਦੀ ਹੈ (1:23) 
ਅਤੇ ਉਸ ਤN ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤ ੇਇੱਕ ਬੰਦ ਆ^ਦਾ ਹੈ (1:25)। ਇਹ ਸੰਜੋਗ 
ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਨa ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਆਇਤQ ਦ ੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮQ ਦੇ ਮੰਦਰ Yਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਵਾ ਗਮਨ 
ਕਰਕੇ, ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਦੋਵX ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹ 
ਪੈਸੇ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦ ੇਸਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕQ ਦ ੇ
ਿਵੱਚ ਯੌਨ ਅਨa ਿਤਕਤਾ ਵੱਡ ੇਪੈਮਾਨO  ਤ ੇਪਾਈ ਜQਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨK Q ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ 
ਪੂਜਾ ਿਵੱਚ ਸਗN ਉਨK Q ਦ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਦ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ। 

ਇਹ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਕੂਚ 20 ਅਿਧਆਇ 
ਿਵੱਚ, ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤ ੇਸਨ, ਸਤਵQ ਹੁਕਮ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ” 
(ਕੂਚ 20:14; ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 13:9)। ਬਾਅਦ ਦ ੇਅਿਧਆਵQ ਿਵੱਚ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਹੁਕਮ 
ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਲੇਵੀ. 18:6-23)। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ3ਵਾਨ 
ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧ77 ਤN ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧQ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੀ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 22:22)। 

ਸ਼ਬਦ “ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ” ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਹਾ. 5:1-6; 7:6-27; ਅਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ)। 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਵਚਨ ਿਜਨਸੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਿਵਅੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਇੱਥN ਤੱਕ ਿਕ 
ਿਜਵX ਅਸL ਕਰਦ ੇਹQ)। ਸਭ ਤN ਆਮ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, “ਜਾਿਣਆ” ਹੈ—ਿਜਵX 
ਿਕ, “ਆਦਮ ਨO  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੱਵਾਹ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ;78 ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ” 
(ਉਤਪਤ 4:1; KJV; ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 1:25; ਲੂਕਾ 1:34; KJV)। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ “ਿਮਿਲਆ ਰਹੇ” ਅਤੇ “ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ” (ਉਤਪਤ 2:24; ਮੱਤੀ 19:5; 
ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5:31)। 

ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਵਆਹ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਿਵਚਕਾਰ 
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 7:2-5; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:4)। ਿਰਸ਼ਤ ੇਤN ਬਾਹਰ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦ ੇ
ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ3ਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦ ੋ
ਅਣਿਵਆਹ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਿਵਭਚਾਰ” ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਜਦN ਇੱਕ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜQ ਪੁਰਖ ਿਕਸ ੇ



 67 

ਿਵਪਰੀਤ ਿਲੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ ੋਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹL ਹੈ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਸ 
ਨੰੂ “ਹਰਾਮਕਾਰੀ”79 ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 7:3)। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹ ੇਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ 
ਦੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਪ3ੇਿਰਤ ਲੇਖਕQ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਲੂਕਾ 16:18; 
ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:20; ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-21; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:2-5)। 

ਆਇਤ 25. ਅਨa ਿਤਕਤਾ  ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨO  Yਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ: ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਝੂਠ ਨਾਲ 
ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ, “ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ” (µεταλλάσσω, ਮੈਟਾਲਾਸਾਓ ) ਆਇਤ 23 
ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। NEB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਨK Q ਨO  ਸੱਚ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੱਟਾ-ਸੱਟਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।” NASB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨO  
“ਇੱਕ ਝੂਠ” ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, “ਝੂਠ।” ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ 
ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ “ਪੱਕਾ ਝੂਠ” ਹੈ। ਜਦN ਲੋਕQ “ਪੱਕ ੇ
ਝੂਠ” ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨK Q ਨO  ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ Yਚਾ ਉਠਾਇਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤN 
Yਪਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਵX ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਤN ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੰੂ 
ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਨO  ਆਇਤ 25 ਨੰੂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਨK Q 
ਸ਼ਬਦQ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: ਿਜਹੜਾ ਜੁੱ ਗੋ ਜੁੱ ਗ ਧੰਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਧੰਨ” (εὐλογητός, ਯੂਲੋਗੇਟੋਸ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚN ਅਸL “ਯੁਲੋਜੀ” (“ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ”) ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ, “ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਯੋਗ।”80 ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ। Phillips ਿਵੱਚ, “ਜ ੋਇਕੱਲਾ ਜੁੱ ਗੋ ਜੁੱ ਗ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੈ, ਆਮੀਨ।” 

ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ (1:26, 27) 
26ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਨੀਚ ਵਾਸਨQ ਦ ੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ^ ਜ ੋ

ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਨਾਰQ ਨO  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਉ 
ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ। 27ਇਸੇ ਤਰQ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕ ੇਆਪੋ ਿਵੱਚL 
ਆਪਣੀ ਕਾਮਨQ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਨਰQ ਨO  ਨਰQ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਦ ੇਜੋਗ ਫਲ ਭੋਿਗਆ। 

ਆਇਤQ 26, 27. ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਾਪ ਭਰੀਆਂ ਯੌਨ ਡੂੰ ਘਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ 
ਿਮਸਾਲ ਿਦੱਤੀ ਿਜਨK Q ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇ
ਿਜਸ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਛਾਨਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਹL ਹੈ। ਇਹ 
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ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦ ੇਸਭ ਤN ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤN ਠg ਸ ਵਤੀਿਰਆ ਂ ਿਵੱਚN 
ਇੱਕ ਹੈ। (ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦQ ਜQ ਵਚਨQ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਉਤਪਤ 19:1-28; ਲੇਵੀ. 18:22; 
20:13; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 23:17, 18; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:9, 10; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:8-
10)। 

ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਹੋਮੋਸੈੱਕਸੁਐਿਲਟੀ” ਿਵੱਚ “ਹੋਮੋ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ὁµός (ਹਮੋਸੋ ) ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਵਰਗਾ” ਜQ “ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ”। ਇਸ 
ਤਰQ “ਹੋਮੋਸੈੱਕਸੁਐਿਲਟੀ” ਜQ “ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ” ਇੱਕ ੋਿਜਹ ੇਿਲੰਗ ਦੇ ਦ ੋਲੋਕQ (ਦ ੋਨਰ ਜQ 
ਦੋ ਨਾਰੀਆਂ) ਿਵਚਕਾਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ “ਹੈੱਟਅਰੋਸੈੱਕਸੁਐਿਲਟੀ” 
ਸ਼ਬਦ ਤN ਿਭੰਨ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ 
ਹ;ੈ ἕτερος (ਹੈੱਟਰਸੋ ) “ਦਜੂ”ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹ।ੈ ਅੱਜ ਕੱਲK ਦ ੇਸਮX ਿਵੱਚ ਦ ੋ
ਸਮਿਲੰਗਕ ਪੁਰਸ਼Q ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਗੇਅ” ਜQ “ਸਮਿਲੰਗੀ” 
ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਦ ੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ “ਲੈਸਬੀਅਨ ਜQ ਇਸਤਰੀ ਸਮਿਲੰਗੀ” ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਤ ਲੈਸਬੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈਸਬੋਸ ਦੇ ਏਜ਼ੀਅਨ ਟਾਪੂ ਤN ਆ^ਦਾ 
ਹੈ, ਜ ੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪ3ਿਸੱਧ ਕਿਵਤਰੀ ਸੈਫੋ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮੋਸੈੱਕਸੁਉਲ ਜQ 
ਸਮਿਲੰਗਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਵQ ਨO  ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੰੂ ਹੋਮੋਸੈੱਕਸੁਐਿਲਟੀ ਜQ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ। 

ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵX ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ: . . . ਨਾਰQ ਨO  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਉ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰQ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕ ੇਆਪੋ ਿਵੱਚL ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਨਰQ ਨO  ਨਰQ 
ਨਾਲ ਮਕੁਾਲਕ ਦ ੇਕੰਮ ਕੀਤ  ੇ। . . . ਸੀ ਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹ ੈਿਕ “ਨਾਰੀਆ ਂਹਣੁ ਤN 
ਸੁਭਾਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹL ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ।  
. . . ਨਰQ ਨO  ਵੀ ਇਸੇ ਤਰKQ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨK Q ਨO  ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ 
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੂਜ ੇਨਰQ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।”  

ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਆਇਤ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਤ ੇ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਸਨQ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ “ਵਾਸਨਾ” (πάθος, ਪੈਥੋਸ )  ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਭਾਵ 
ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।81 ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਨੀਚ” (ἀτιµία, 
ਅਟੀਮੀਆ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅਨਾਦਰਯੋਗ” ਜQ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ।”82 Phillips ਿਵੱਚ 
“ਅਪਮਾਨਜਕ ਵਾਸਨਾ” ਹੈ। 

ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦਾ “ਅਸੁਭਾਵਕ” ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਕਸ ੇ
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“ਤੰਗ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ3ਚਾਰਕ” ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਪ3ਭੂ ਦ ੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦਾ 
ਪ3ੇਿਰਤ ਐਲਾਨ ਹੈ। “ਅਸੁਭਾਵਕ” ਦ ੋਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ: ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਵਰੁੱ ਧ” (παρά, ਪਾਰਾ )  ਅਤੇ “ਸੁਭਾਅ” ਲਈ (φύσις, ਫੁਿਸਸ ) 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ” (ਵੇਖੋ KJV)। 
AB ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ “ਅਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ।” ਿਕਸ ੇਲਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖੀ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤN ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਸ਼Q ਦਾ ਪੁਰਸ਼Q ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ 
ਕਰਨਾ “ਅਸੁਭਾਵਕ” ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਾਰੀ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨO  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ 
“ਵਟਾ ਿਲਆ” ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਉ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ। “ਵਟਾ ਿਲਆ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ 
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਇਤ 23 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨO  “ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ।” ਪੁਰਸ਼Q 
ਨO  ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦN ਉਨK Q ਨO  ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਇਸਤ3ੀਆਂ ਨO  ਦੂਜੀਆ ਂਇਸਤ3ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੁਭਾਵਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼Q 
ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਬੰਧQ ਨੰੂ ਵਟਾ ਕ ੇਇੱਕ ਬੁਰਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੁਰਸ਼ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਨਰQ ਨO  ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।”83 ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ” (ἀφίηµι, 
ਅਫੀਮੀ )  ਇੱਕ ਠg ਸ ਸ਼ਬਦ84 ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਸੰਬੰਧਸਚੂਕ “ਤN” (ἀπό, ਅਪ ੋ)  ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਜੜੋਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਭਜੇਣਾ” (ἵηµι,  ਹੀਮੀ )। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ,ੈ “ਭਜੇ 
ਦੇਣਾ, ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ।”85 ਪੁਰਸ਼ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨO  ਇਸਤ3ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਬੰਧQ ਨੰੂ 
ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕ ੇਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਨK Q ਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਿਕ^ ਕੀਤਾ? ਿਕ^ਿਕ ਓਹ “ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਆਪਣੀ ਕਾਮਨQ ਿਵੱਚ 
ਸੜ ਗਏ।” “ਸੜ ਗਏ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਸ਼ਬਦ ἐκκαίω (ਏਕਾਇਓ )   ਤN 
ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ “ਸਾੜਨਾ” (καίω, ਕਾਇਓ )  ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ἐκ (ਏਕ ) 
ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਕਾਮਨਾ” (ὄρεξις, 
ਓਰਕੈਿਸਸ ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਹਵਸ” ਵਜN ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਵਖੇ ੋKJV)। AB ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਮਨੱੁਖ . . . ਹਵਸ ਨਾਲ ਮੱਚ ਗਏ ਸਨ (ਸੜ ਗਏ, ਖਾਧੇ 
ਗਏ)।” ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਬ ੂਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਤੇ “ਮੁਕਾਲਕ ਦ ੇ ਕੰਮ ਜQ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਮ” 
ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। “ਮੁਕਾਲਕ” ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
(ἀσχηµοσύνη, ਐਸਚੀਮੋਿਸਊਨ ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਮਨੱੁਖੀ ਚਾਲਚਲਨ ਿਵੱਚ ਸਾਊਪੁਣਾ।”86 ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਕਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤN 
ਕੀਤੀ, ਜ ੋ ਿਕ NASB ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣQ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨg ਟ ਜQ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ” ਵਜN ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। ਘਮੰਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
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27 ਆਇਤ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਭੁੱ ਲ” 
ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਭੁੱ ਲ” (πλάνη, ਪਲੇਨ )  ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, . . . ਭਾਵX ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ .   .   .  ਜQ ਸਦਾਚਾਰQ ਿਵੱਚ 
ਹੋਵੇ।”87 ਸਮਿਲੰਗਕ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹL, ਪਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਵੱਲN ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਨੰਦਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹ ੇਹਨ ਿਜਹੜ ੇਹਾਲੇ 
ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਈਆ ਂਨO  ਤQ 
ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਿਵੱਚ “ਸੁਭਾਵਕ” ਅਤੇ “ਅਸੁਭਾਵਕ” ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਜਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਓਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨK Q ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹL 
ਸੀ ਿਜਨK Q ਲਈ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ “ਕੁਦਰਤੀ” ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਨK Q ਲਈ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ “ਅਸੁਭਾਵਕ” ਹੈ। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, (ਓਹ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ), ਪੌਲੁਸ ਿਭੰਨ-ਿਲੰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝ ੇ
ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਮੂ ਨO  ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ “ਸੁਭਾਉ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਇਸ ਉਿਚਤ ਿਪਛੋਕੜ 
ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਪੌੁਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਠਿਹਰਾਈਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਉਸੇ ਤਰKQ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵX ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਲੇਖਕQ ਨO  ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ 
ਜੋਸੇਫਸ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਸ਼ਰਾ [ਮੂਸਾ ਦੀ] ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਸੰਭੋਗ ਤN 
ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਨਹL ਜਾਣਦੀ ਹੈ” (ਿਵਰੁੱ ਧ ਏਪੀਓਨ 2:24)। 
ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਸੁਭਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਨੱੁਖੀ ਸੁਭਾਉ ਜQ ਿਨਰਦੇਸ਼ਣ ਦਾ 
ਨਹL ਪਰ ਜਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਸਮਿਲੰਗਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉਸ ਿਨਰਿਮਤ ਮਕਸਦ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਨO  ਨਰ ਅਤ ੇਨਾਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।88 

ਮੂ ਨO  ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਪੌਲੁਸ ਇਨK Q ਦ ੋਸ਼3ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਿਲੰਗਕ ਚਾਲਚਲਨ 
ਜ ੋ ਿਭੰਨਤਾ ਤN ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਵਚਕਾਰ ਮਨੱੁਖQ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਰੇਖQਿਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 
‘ਨਾਰੀ’ ਲਈ (ਥੀਿਲਸ ) ਅਤ ੇ‘ਨਰ’ ਲਈ (ਅਰਸਨੇ ) ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦਾ 
ਹੈ।”89 

ਸਟੌਟ ਨO  ਵੀ “ਸੁਭਾਉ” ਅਤੇ “ਸੁਭਾਵਕ” ਸ਼ਬਦQ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿਲਆ: 

. . . ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨQਵ “ਸੁਭਾਉ” ਦੀ “ਮੇਰਾ” ਸੁਭਾਉ ਅਰਥ ਵਜN, ਜQ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ “ਸੁਭਾਵਕ” 
ਦੀ “ਜ ੋਮੈਨੰੂ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ” ਅਰਥ ਵਜN ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹL ਹੈ। 
ਇਸ ਦ ੇ ਉਲਟ, ਿਫਿਸਸ ([ਜQ ਫੁਿਸਸ,] “ਸੁਭਾਵਕ”) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਰਿਚਤ ਕ3ਮ। “ਸੁਭਾਉ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ” ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਨਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ “ਸੁਭਾਉ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ” ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ” ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। . . . ਇਹ 



 71 

ਕੀ ਸੀ[,] ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਯਸ ੂਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ 
ਹੈ: “ਉਸ (ਰਚਨ ਵਾਲੇ) ਨO  ਮੁੱ ਢN ਉਨK Q ਨੰੂ ‘ਨਰ ਅਤ ੇਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ’, ਅਤ ੇ ਿਕਹਾ, 
‘ਏਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣ ੇਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵL ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤ ੇਓਹ 
ਦੋਵX ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ।’ ਸੋ ਹੁਣ ਓਹ ਦ ੋਨਹL ਬਲਕਣ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। . . .” 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਇਹ ਿਨਯਮ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ “ਇੱਕੋ 
ਸਰੀਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜQ ਪਤੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸQਝ 
(ਭਾਵX ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਪ3ੇਮ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ) 
“ਸੁਭਾਉ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ” ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦ ੇਇੱਕ ਉਿਚਤ ਬਦਲ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਦੀ 
ਨਹL ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।90 

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਿਲੰਗਕ ਕੰਮQ ਭਾਵX ਓਹ “ਸਮਿਲੰਗਕQ” ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਜQ “ਿਭੰਨ-ਿਲੰਗਕQ” ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜQਦੇ ਹੋਣ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਰਸੂਲ ਨO  ਇਸ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇ
ਇੰਨO  ਠg ਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨO  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕ^ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਿਕ^ਿਕ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੁਕ ਆਚਾਰ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮX ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ 
ਿਵੱਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜQਦੀ ਸੀ। ਬਾਰਕਲੇਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਹਲੇ ਪੰਦਰQ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟQ ਿਵੱਚN 
ਚੌਦQ ਨੰੂ ਸਮਿਲੰਗਕ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਸੀ।91 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸਮਿਲੰਗਕ 
ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸਮਿਲੰਗਤਾ ਨੰੂ ਭੁਗਤੇ ਗਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ 
ਸਮਿਝਆ ਜਦN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਲੋਕQ ਨੰੂ “ਨੀਚ ਵਾਸਨQ ਦ ੇਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।” “ਨਰ ਨO  ਨਰQ 
ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਕ (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ) ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨO  ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਜੋਗ ਫਲ 
ਭੋਿਗਆ। “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ” ਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਖੁਦ ਿਵੱਚ” (ਵੇਖੋ KJV)। 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਉਨK Q ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਜੋਗ ਫਲ ਭੋਗਣ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤQ ਕੀ ਉਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੌਨ ਸੰਚਾਿਰਤ ਰੋਗ ਸਨ ਜ ੋ ਿਕ ਆਮ ਲੋਕQ ਨਾਲN ਸਮਿਲੰਗਕ ਲੋਕQ ਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ3ਚਿਲਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? ਜਦN ਅਸL 27 ਆਇਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਿਹੱਸਾ ਪੜKਦੇ ਹQ, ਤQ 
ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਹQਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਨਹL ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਾਲQਿਕ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਤੱਕ 
ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ3ਭਾਵ ਉਸ ਸਮਾਜ Yਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ।  

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕQ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ Yਤੇ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ3ਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ Phillips)। ਚਾਰਲਸ ਸਿਵੰਨਡੌਲ ਨO  
ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਰਸੂਲ ਦ ੇਸ਼ਬਦ “ਪਛਾਣ ਦ ੇਇੱਕ ਵੱਖ, ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ  
. . . ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ” ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।92 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਤੁਸL ਕੌਣ “ਹੋ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਕਿਹਣ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ “ਮJ 
ਇੱਕ ਨਰ ਹQ” ਜQ “ਮJ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਹQ।” ਜਦN ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਤN ਦੂਰ ਚਲੇ 
ਜQਦੇ ਹਨ ਤQ ਅੰਤਰ ਿਫੱਕ ੇਅਤੇ ਧੁੰ ਦਲੇ ਹੁੰ ਦ ੇਜQਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰKQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਆਕਲ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰKQ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕ “ਮੈਨੰੂ ਨਹL ਪਤਾ ਿਕ ਮJ ਕੌਣ ਹQ!” 
ਅਸਚਰਜ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਐਫ. ਲਾਗਾਰਡ ਸਿਮਥ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਿਵੱਚ 
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“ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਪਿਰਿਤਆਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”93  
ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗਕਤQ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਭੋਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ “ਸਜ਼ਾ” ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਿਕ ਉਨK Q ਦੀ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਪ3ਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹL ਸੀ। AB ਨO  27 ਆਇਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਹੱਸ ੇ
ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ:   ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਸਮਿਲੰਗਕ ਕੰਮQ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ “ਆਪਣੀਆ ਂਦੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤQ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ 
ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।” ਿਕਸ ੇਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਪਾਪ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ   [ਹਮੇਸ਼ਾ] 
ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਓਹ ਅਟੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।”94 

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨO  ਜ ੋਕੁਝ 
ਵੀ ਭੋਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ “ਉਿਚਤ ਸਜ਼ਾ” ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜ ੋਉਨK Q ਨO  
ਕਮਾਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 6:23), ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ “ਉਿਚਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” (1:27; 
NEB), “ਸਜ਼ਾ” ਿਜਸ ਦੇ ਓਹ ਲਾਇਕ ਸਨ (TEV)। 

ਪਾਪQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ (1:28-32) 
28ਿਜਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਓਵX 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਬੁੱ ਧ ਦ ੇਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਨਿਖੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। 29ਓਹ ਹਰ 
ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, 
ਝਗੜ,ੇ ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵ ੇਲੁਤਰੇ 30ਿਨੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਵੈਰੀ, ਧੱਕ ੇ ਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਦ ੇ
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ, 31ਿਨਰਬੁੱ ਧ, ਨO ਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਿਨਰਮੋਹ ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ ਹੋਏ। 32ਅਤੇ 
ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣ ਕ ੇਭਈ ਏਹ ੋਜੇਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹਨ 
ਿਨਰ ੇਆਪ ਹੀ ਨਹL ਕਰਦ ੇਸਗN ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤN ਵੀ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

1:28-32 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਦ ੇਪਾਪQ (ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ 
ਸਮੇਤ)   ਨੰੂ ਜੋੜਦ ੇਹੋਏ, ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜਗਤ Yਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਇਨK Q 
ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਡੌਨਲਡ ਬਾਰਨਹਾਊਸ ਨO  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ 
ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤN ਿਭਆਨਕ ਪਾਪQ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਕਹਾ ਹੈ।”95 ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਬੰਦ “ਇੱਕ ਸੜ ਰਹੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦ ੇਿਚੰਨK Q ਦੀ ਸਚੂੀ ਹੈ।”96 ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਿਕ 
ਇਹ ਉਸ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਿਚਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਿਵੱਚ ਅੱਜ ਅਸL ਰਿਹ ਰਹੇ ਹQ।  

ਆਇਤ 28. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ “ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ” ਕਥਨ ਵਰਿਤਆ:  ਿਜਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਓਵX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਮੰਦੀ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ 
ਨਿਖੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਪ3ਮੁੱ ਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਤੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨK Q ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ।” ਉਨK Q ਦੀ 
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ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਿਚਆ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਿਗਿਣਆ ਿਮਿਥਆ ਕਾਰਜ ਸੀ। “ਮਨੱੁਖ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬੈਠਦ ੇਸਨ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਨK Q 
ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵQ ਵੀ ਹਨ ਜQ ਨਹL; ਉਨK Q ਨO  
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵQ ਤ ੇਖਰਾ ਨਹL Yਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਿਵੱਚN ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”97 ਿਜਮ 
ਮੈਕਗੁਇਗਨ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:   “ਉਨK Q ਨO  ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਵਵੇਕਪੂਰਣ ਤੱਕੜੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਤੋਿਲਆ; ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ 
ਮਨQ ਨਾਲ ਪਰਿਖਆ; ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਦੀ ਜQਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸੁੰ ਿਘਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ 
ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਿਨਕੰਮਾ ਜਾਣ ਕ ੇਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ!”98 ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਿਕੰਨO  
ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ!  ਜਦN ਲੋਕQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨO  “ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੱਸ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹL ਛੱਿਡਆ ਜਦN ਤੱਕ ਉਨK Q ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਨਹL 
ਛੱਿਡਆ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ “ਮੰਦੀ ਬੁੱ ਧ ਦ”ੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸ਼ਬਦ “ਮੰਦੀ” (ἀδόκιµος, ਅਡੋਕੀਮੋਸ )  ਸ਼ਬਦ “ਪਰਵਾਨ” (δόκιµος,  ਡੋਕੀਮੋਸ )  
ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (α, ਏ )  ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੜੋਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ
ਿਜਹੜਾ ਅਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਜQਚ ਿਵੱਚ ਖਰਾ ਨਹL Yਤਰਦਾ।99 ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:  ਆਇਤ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚ ਅਡੋਕੀਮੋਸ  
(“ਮੰਦੀ”) ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਚੰਗਾ . . . ਲੱਗਾ” (ἐδοκίµασαν, 
ਈਡੋਕੀਮੈਸਨ )  ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਟੌਟ ਨO  ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਝ ਇਸ 
ਤਰQ ਕੀਤਾ ਹੈ:  “ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤN ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹL 
ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਅਣਉਿਚਤ ਮਨ ਦ ੇਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”100 ਮਿੌਰਸ 
ਨO  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, “ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ‘ਪਰਵਾਨ’ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  [ਇ^] 
ਉਨK Q ਦੇ ਕੋਲ ‘ਅਪਰਵਾਨ’ ਮਨ ਸੀ।”101  

ਿਜਨK Q ਲੋਕQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨK Q ਦ ੇਮਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨa ਿਤਕ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ;102 ਓਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਿਕ ਗਲਤ 
ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜKੀ ਿਜਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਜਗਤ ਿਵੱਚ 
ਹਨ ਓਹ ਨੀਵX ਨa ਿਤਕ ਮਾਨਦੰਡQ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਨਹL ਸਮਝ ਸਕਦ ੇ
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੰੂ “ਪਾਗਲ” ਕਰਾਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਉਨK Q ਦੇ ਮਨ 
ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ! 

ਫਾਈਓਡੋਰ ਡੋਸਟੋਏਵਸਕੀ (1821-1881) ਨO  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਲਿਖਆ, “ਜੇਕਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹL ਹੈ ਤQ ਨa ਿਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹL ਹੈ।”103 ਜਦN ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ,” ਤQ ਇਸ ਦੇ ਅਧਰਮ ਅਤੇ 
ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। 

ਇੱਕ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ (“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ”) 
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ਉਨK Q ਨੰੂ ਗਲਤ ਸੋਚ (“ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਬੁੱ ਧ”) ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜN, ਇਹ ਸੋਚ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਗਲਤ ਜੀਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ:  ਉਨK Q ਨO  “ਓਹ ਕੰਮ ਕਰਨO  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਜ ੋ
ਉਿਚਤ ਨਹL ਹਨ।” “ਉਿਚਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ (καθήκω, 
ਕਥਕੇੋ ) ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਯਗੋ।”104 “ਉਿਚਤ” ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ 
ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਠg ਸ ਸ਼ਬਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵQ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੁਝ “ਉਿਚਤ” ਕਰਨ 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਨa ਿਤਕ ਚਾਲਚਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰQ ਜQ ਤੌਰ ਤਰੀਿਕਆਂ 
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਮੁੱ ਦਾ ਨa ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰQ ਿਵੱਚ 
“ਉਿਚਤ” ਜQ “ਯੋਗ” ਹੈ। “ਓਹ ਕੰਮ ਜ ੋਉਿਚਤ ਨਹL ਹਨ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ “ਿਘਣਾਉਣੇ ਜQ 
ਿਭ3ਸ਼ਟ ਹਨ।”105 “ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ” ਅਤੇ “ਿਭ3ਸ਼ਟ” ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲQ ਜ ੋਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਆਇਤ 29. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹL 
ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਪ ਹਨ (1:29-31)। ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਸਮX ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਪਾਪ ਨੰੂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸਮX ਦ ੇਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜQ ਇੱਕ ਤN ਵੱਧ ਪਾਪQ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕ3ਮ ਿਵੱਚ ਸਜਾਉਣ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸ਼3ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹL ਸੀ। 
ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤ ੇ
ਜਾਣ ਤN ਬਾਅਦ” ਮਨੱੁਖ ਿਭ3ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦ ੇਰਾਹL, ਰਸੂਲ ਨO  
ਪਾਪQ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਤN ਲੋਕQ ਨੰੂ ਸੂਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ 
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਕਧੁਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹਏੋ ਸਨ। “ਕਧੁਰਮ” (ἀδικία, ਅਡੀਕੀਆ ) ਸ਼ਬਦ 
“ਧਰਮ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ “ਸਹੀ-ਜੀਉਣਾ” 
ਹੈ। ਇੱਥ,ੇ “ਕੁਧਰਮ” ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਪ3ਕਾਰ ਦੇ “ਗਲਤ-ਜੀਉਣ” ਲਈ ਇੱਕ ਿਜਨਸੀ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। “ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ” ਵਾਕ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ3ਤ ਵਾਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ 
ਦੇ ਪਾਪQ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਆ^ਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਹ 
“ਹਰ ਪ3ਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਏ ਸਨ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਉਨK Q ਦੀਆਂ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਥੋੜKਾ ਪਾਪ ਨਹL ਸੀ; ਓਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨੱਕ-ੋਨੱਕ ਭਰ ੇਪਏ ਸਨ। AB 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਓਹ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ੇ (ਰਸੇ ਅਤੇ ਿਭੱਜੇ) 
ਹੋਏ ਸਨ।”  

“ਕੁਧਰਮ” ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਬਦੀ106 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 
“ਬਦੀ” (πονηρία, ਪੋਨੀਰੀਆ )  ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਬੁਰਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।107 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਫਰ ਅੱਗ ੇਲੋਭ (πλεονεξία, ਪਲੀਓਨa ਕਸੀਆ )  ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ ੋ
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ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ .   .   .  ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ .   .   .  ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 
ਇੱਛਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ.  ਡਬਿਲਯੂ.  ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਨO  ਲੋਭ ਨੰੂ “ਦੂਿਜਆ ਂਦ ੇਹੱਕQ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ 
ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦN ਵੱਧ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ” ਿਕਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨO  
ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋਭ ਦ ੇਪਾਪ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹL ਕੀਤੀ ਜQਦੀ 
ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਅਸ਼Qਤੀ ਦਾ ਸ3ੋਤ ਹੈ।108 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਬੁਿਰਆਈ (κακία, ਕਾਕੀਆ )  ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬੀ, 
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਿਭ3ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤN ਆਮ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਦਲ 
ਨਾਲ ਹੈ।109 ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਧਰਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤN ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਖਾਰ ਨਾਲ 
ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਡਬਿਲਯ.ੂ ਜ.ੇ  ਕਨੋੀਬੀਅਰ ਨO  ਇਹ ਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਹੈ:   “ਓਹ ਖਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕ-ੋਨੱਕ ਭਰ ੇ ਹੋਏ ਸਨ।”110 “ਖਾਰ”   (φθόνος, ਫਥੋਨg ਸ )  
ਦੂਿਜਆ ਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਿਰਸ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ “ਖਾਰ” “ਸਾਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁਿਰਆਰ ਿਸਰਫ ਭਰਾਵQ ਦੀ ਖੁਸ਼ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕQ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਤN ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”111 ਆਪਣੀ ਿਦ3ਸ਼ਟQਤਕ ਕਿਵਤਾ ਿਡਵਾਇਨ ਕੌਮੇਡੀ 
ਿਵੱਚ, ਡQਟੇ (1265-1321 ਦ ੇ ਲਗਭਗ) ਖਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆ ਂ ਅੱਖQ ਦ ੇ Yਪਰਲੇ 
ਪਰਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਿਸ^ ਕ ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਜN ਿਚਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦ ੇਇਹ 
ਕਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਖਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਨੰੂ ਉਨK Q ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼Q ਪ3ਤੀ ਬੰਦ 
ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।112 ਹਾਲਫਾਰਡ ਈ.  ਲੁਕੌਕ ਕ ੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰQ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 
ਮਨੱੁਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਭੂ-ਿਦ3ਸ਼ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਦੰਦ ਦੀ ਪੀੜ 
ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”113  

ਏਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਓਹ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕਸ ਹੱਦ 
ਤੀਕ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਸਨ? ਘਾਤ (φόνος, ਫੋਨg ਸ )  ਕਰਨ ਤੀਕ!  ਓਹ ਆਪਣੇ 
ਰਸਤ ੇਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਹL ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ! 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ Yਤੇ ਝਗੜ ੇਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ 
(ἔρις, ਏਿਰਸ)  “ਝਗੜ”ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਿਵੱਚ ਵੈਰ, ਬਿਹਸ 
(CEV), “ਲੜਾਈ” (NCV) ਅਤੇ “ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ” (KJV) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਛਲ (δόλος, ਡੋਲੋਸ )  ਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ,”114 ਜ ੋਿਕ ਮੱਛੀਆ ਂਜQ ਜਾਨਵਰQ ਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ ਜQ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਿਕਸ ੇਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ 
ਜੁਗਤ” ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ।115 ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਜਨK Q ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ ਓਹ ਝੂਠO , ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਠੱਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ।  

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਦਨੀਤੀ (κακοήθεια, ਕਕੋਏਥੀਆ )   ਸ਼ਬਦ “ਬੁਰੇ” 
(κακός, ਕਕੋਸ )  ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ” ਜQ “ਚਿਰੱਤਰ”   (ἔθος, ਈਥੋਸ ) ਸ਼ਬਦ 
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ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।116 ਮੈਕਨਾਇਟ ਨO  ਕਕੋਏਥੀਆ ਨੰੂ “ਆਦਤਨ ਬੁਰਾ ਿਮਜ਼ਾਜ” ਿਕਹਾ ਹੈ।117 
ਵਾਇਨ ਨO  ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇੱਕ “‘ਬੁਰੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਵਜN ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਹਰੇਕ 
ਚੀਜ਼ Yਤੇ ਬੁਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”118 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਲਾਵ ੇ ਲੁਤਰੇ (ψιθυριστής, ਿਸਥੁਿਰਸਟਸ ਦਾ 
ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ) ਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” (ਵੇਖੋ KJV)। ਮੋਜ਼ਜ਼ 
ਈ. ਲਾਰਡ ਉਨK Q ਦੇ ਇਸ ਨੀਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ . . . ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਨK Q ਦੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਖੇਦ ਪਰਗਟ ਕਰਿਦਆਂ ਦੱਸਦ ੇ ਹਨ। ਜਦN ਉਨK Q ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜQਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਣ ਓਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨK Q ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਮਤ ੇਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।119 

ਆਇਤ 30. “ਲਾਵ ੇ ਲੁਤਰੇ” ਅਤੇ ਿਨੰਦਕ   (κατάλαλος, ਕਟਾਲਾਲੋਸ ਦਾ 
ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ)  ਦੋਵX ਚਿਰੱਤਰ ਦ ੇਹਿਤਆਰ ੇਹਨ; ਪਰ ਲਾਵ ੇਲੁਤਰੇ ਜQ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਵੜ ਕ ੇਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਿਨੰਦਕ ਇਸ ਨੰੂ ਖੁੱ ਲKੇਆਮ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਾਪ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਲਾਰਡ ਨO  ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ, 

ਿਨੰਦਕ . . . ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤ ੇਹਰੇਕ 
ਗੱਲ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਜ ੋਉਨK Q ਨੰੂ ਨਹL ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। . . . ਓਹ ਕਦ ੇਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹL 
ਦੱਸਦ,ੇ ਪਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲQ ਜ ੋਖਾਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀਆ ਂਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਝੂਠ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।120 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ (θεοστυγής, ਥੀਓਸਿਟਯੂਜਸ )  ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਿਦਆ ਂ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਦ ੇਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ ਜ ੋ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (θεός, 
ਥੀਓਸ )  ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਵੈਰ” (στυγέω,  ਸਟੂਿਜਯੋ )  ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਵੈਰ ਕੀਤਾ” (“ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”) ਜQ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਵੈਰੀ” (“ਿਜਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੈਰ ਕਰਦ ੇਹਨ”) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।121 ਿਕ^ਿਕ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ 
ਿਵੱਚ, “ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹL ਬਲਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ,”122 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਵੈਰੀ” ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ 
ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਸਨ। ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ 
ਓਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਸਨ। ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਓਹ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨK Q ਦੇ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦ ੇਭੋਗ ਿਵਲਾਸ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 
ਅੜਚਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਿਜਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਤN ਰੋਕ ਕ ੇ ਰੱਿਖਆ ਜ ੋਓਹ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।123 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਧੱਕਖੇਰੋ ੇ (ὑβριστής,  ਹਬਿਰਸਟਸ )  ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ “ਧdਸਬਾਜ਼” ਅਤੇ “ਬੇਰਿਹਮ 
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ਿਹੰਸਕ” ਹੈ।124 ਬਾਰਕਲੇਅ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਹੁਬਿਰਸ  .  .  .  ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜ ੇਦ ੇਕਸ਼ਟ 
ਿਵੱਚ ਪ3ਸੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੂਿਜਆ ਂਨੰੂ ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨK Q 
ਨੰੂ ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪ3ਸੰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”125  

ਹੰਕਾਰੀ  (ὑπερήφανος, ਹਯਪੂਰਫੇਨg ਸ )  ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਤN ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ
“Yਪਰ” (ὑπέρ, ਹਯੂਪਰ )   ਅਤੇ “ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ” (φαίνοµαι, ਫੇਨg ਮਾਈ )   ਲਈ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਤN Yਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।” ਇੱਕ 
ਪ3ਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨO  ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਤN ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਨਾਦਰ” ਵਜN ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।126 

ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਹੰਕਾਰੀ  
(ἀλαζών, ਅਲਾਜ਼ੋਨ )  “ਖਾਨਾਬਦਸ਼ੋQ” (ἄλη, ਅਲੇ )127 ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 
ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ।128 ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦ ੇਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ “ਚਮਤਕਾਰੀ” ਇਲਾਜ 
ਵੇਚਦੇ ਜQ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦQ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਉਨK Q ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਿਦਖਾਵਟੀ, 
ਬੇਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਗਲਤ ਜQ ਝੂਠO  ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ। ਅਲਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਾ ਚੜKਾ ਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 
ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ “ਨਾਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਘੁਮੰਡੀ ਰੂਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ” 
(ਕਹਾ. 16:18)। 

ਓਹ ਬਦੀਆਂ ਦ ੇਉਸਤਾਦ ਸਨ। “ਉਸਤਾਦ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ (ἐφευρετής, 
ਏਫੀਯੁਿਰਟਸ )  ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। “ਬਦੀ” (κακός, ਕਾਕੋਸ )  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 
23 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ“ਬੁਿਰਆਈ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਿਜਹ ੇਲੋਕ ਿਸਰਫ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 
ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹL ਸਨ; ਉਨK Q ਨO  ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵX-ਨਵX ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ! ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ 
ਲੋਭ ਨੰੂ “ਿਤ3ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ” ਨਵX-ਨਵX ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤQ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ 
ਵਾਸਨਾ ਜQ ਹਵਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵX-ਨਵX ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਧਰਮ ਨੰੂ “ਸਹੀ 
ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ” ਨਵX-ਨਵX ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਿਜਮ ਟਾਊਨਸJਡ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ “ਬਦੀ ਦ ੇ
ਐਡੀਸਨ” ਨQ ਿਦੱਤਾ।129 

ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਹਾਲQਿਕ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਵਾਅਦ ੇਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਅਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰਦਾ; ਇਹ 
ਿਸਰਫ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੈ ਕ ੇਆ^ਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤN ਇਹੋ ਿਜਹਾ “ਰੋਮQਚ” ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਪਾਪੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਗN ਪਾਪ ਕਰਨ 
ਦੇ ਨਵX-ਨਵX ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖੋਜਣੇ ਪੈਣਗੇ!  

ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਗਲਾ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇ ਹੱਕ-ੇਬੱਕੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਗਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 
ਅਪਰਾਧQ ਿਵੱਚN ਸਭ ਤN ਘਟੀਆ ਸੀ:  ਪੌਲੁਸ ਨO  ਮਾਿਪਆਂ ਦ ੇਅਣਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ” (ἀπειθής, ਅਪੇਥੀਸ)  
ਸ਼ਬਦ “ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ” (πείθω, ਪੇਥੋ )  ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (α, ਏ ) 
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ਭਾਵ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਣਇੱਛੁਕ, . . . 
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ।”130 ਬਾਈਬਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ 
ਆਦਰ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦ ੇਆਿਗਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:1-3) 
ਅਤੇ ਜਦN ਓਹ ਬੁੱ ਢੇ ਹੋ ਜQਦੇ ਹਨ ਤQ ਉਨK Q ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:4, 
8)। ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਵੱਟ ੇਮਾਰ ਕ ੇਜਾਨm  ਮਾਰ 
ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਸੀ (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:18-21)।  

ਬਾਈਬਲ ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ 
ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਤ ੇਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਕ^ ਿਦੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਿਪਆਂ ਪ3ਤੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਕ^ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਿਕ^ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹL ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਨ 
ਨਹL ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਭਵਤਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਸ਼ਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥQ ਤ ੇ
ਗੈਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਉਸ ਦ ੇਸੰਬੰਧQ ਿਵੱਚ ਸੁਆਰਥੀ, ਅਤੇ (ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦ ੇਿਦਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 
ਲੱਗੇਗੀ)  ਪ3ਭੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸdਪਣ ਦਾ ਅਣਇੱਛੁਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਨK Q ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ 
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨK Q ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ “ਉਿਚਤ” ਨਹL ਸੀ 
ਸਮਿਝਆ ਿਕ^ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰQ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ 
“ਉਿਚਤ” ਨਹL ਸੀ ਸਮਿਝਆ। 

ਆਇਤ 31. ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅੱਗੇ 21 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 
“ਬੁੱ ਧਹੀਣ” (ἀσύνετος, ਅਸੁਨੀਟੋਸ ) ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਿਦਆ ਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਹ 
ਿਨਰਬੁੱ ਧ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਬਨQ ਸੂਝ।”131 ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਬੁੱ ਧੀ ਜQ ਪੜKਾਈ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਿਦੰਦਾ। ਬਲਿਕ, ਇਹ ਉਸ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰKQ ਵਰਤN ਨਾ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਸਰਫ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹL ਹੈ; ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ 
ਵੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ CEV)। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਨO ਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ   (ἀσύνθετος, ਅਸੁਨਥੀਟੋਸ )  
ਨਕਾਰਾਤਮਕ (α, ਏ )   ਨੰੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ” ਜQ “ਨਾਲ ਇੱਕ ਨO ਮ ਬੰਨK ਣਾ”  (σύν, ਸੱਨ [“ਨਾਲ” ਜQ “ਇਕੱਠਾ”] ਨਾਲੇ 
ਿਕਿਰਆ τίθηµι, ਟਾਇਥੇਮੀ [“ਰੱਖਣਾ”])।132 ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
“ਇੱਕ ਨO ਮ ਜQ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ” (ਵੇਖੋ KJV)। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਉਸ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ 
ਨਹL ਕਰਦਾ ਜ ੋਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇ^ NASB ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਨO ਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ,” ਜਦ ਿਕ CEV ਿਵੱਚ “ਗੈਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ” ਹੈ।  

ਿਨਰਮੋਹ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (ἄστοργος, ਐਸਟੋਰਗੋਸ )  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਸਟੋਰਗੋਸ   “ਮੋਹ”: στοργή (ਸਟੋਰਜ )   ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਟੋਰਜ ਸ਼ਬਦ “ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੋਹ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮੋਹ 
ਿਜਹੜਾ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।”133 ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ 
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ਵਾਸਤ ੇਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਸਤ”ੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ।134 ਇਸ ਪ3ਕਾਰ ਦਾ 
ਮੋਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; KJV ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੁਭਾਵਕ ਮੋਹ 
ਦੇ ਿਬਨQ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ “ਸੁਭਾਵਕ ਮੋਹ” ਨੰੂ ਗੁਆ 
ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਿਤਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹQ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਅ ਨO  ਇਿਤਹਾਸਕ 
ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

. . . ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਯੁਗ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਸਮX ਤN ਪਿਹਲQ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਦ ੇਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹL ਸੀ 
ਹੁੰ ਦੀ। ਬੱਿਚਆ ਂ ਨੰੂ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਿਝਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਜਦN ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿਪਤਾ ਦ ੇਕਦਮQ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ 
ਿਪਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਲJਦਾ ਸੀ ਤQ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨO  
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤN ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜQਦਾ ਸੀ, ਤQ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਕਤ ੇਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਸੀ। ਕਦ ੇ
ਕੋਈ ਇਹ ੋਿਜਹੀ ਰਾਤ ਨਹL ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕ ਰੋਮੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਤੀਹ 
ਜQ ਚਾਲKੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ।135 

ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਨਰਦਈ।136 “ਿਨਰਦਈ”   (ἀνελεήµων, 
ਅਨa ਲੀਮੋਨ)   ਸ਼ਬਦ “ਿਕਰਪਾਲ”ੂ (ἐλεήµων, ਐਲੀਮੋਨ)   ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੇਅਮਾਊਥ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਹ “ਤਰਸ ਤN ਬਗੈਰ” ਸਨ। RSV 
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬੇਰਿਹਮ” ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਅ ਨO  ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ: 

ਇਹ ੋ ਿਜਹਾ ਸਮQ ਪਿਹਲQ ਕਦ ੇ ਨਹL ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦN ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੰਨੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨm  ਮਾਿਰਆ ਜQ 
ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਿਕ^ਿਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਨO  
ਉਸ ਦ ੇਮਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ Yਤ ੇਪੂਰਾ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। . . . ਇਹ ਬੇਰਿਹਮੀ 
ਦਾ ਯੁਗ ਸੀ, ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੜਾਕੂਆ ਂਜQ ਪਿਹਲਵਾਨQ ਦੀਆਂ ਖੇਡQ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹਾਨ ਜੁੱ ਗ ਸੀ ਿਜੱਥ ੇਲੋਕQ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇ ਨੰੂ ਜਾਨm  ਮਾਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ 
ਿਲਆ ਜQਦਾ ਸੀ।137  

ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 
ਉਪਸਰਗ α ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਆਖ਼ਰੀ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ “ਿਨਰ” 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਿਨਰਬੁੱ ਧ, ਿਨਰਮੋਹ, ਿਨਰਦਈ।” NIV ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ 
“ਬੇ” ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਬੇਸਮਝ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ, ਬੇਿਦਲ, ਬੇਰਿਹਮ।” 

ਇਵX ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮX ਦ ੇਖਾਸ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 
ਿਦਲ ਨੰੂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜ ੋ “ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜਦN ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਪ ਹੋ ਜQਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਖੇਰੂੰ -ਖੇਰੂੰ  ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ।”138 ਇਹ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤN ਇਸ ਪੱਤ3ੀ ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਨK Q 
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ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਜਨK Q ਦਾ ਇੱਥ ੇਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸਰਫ 
ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚN ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ, 
“ਹਾਲQਿਕ ਇੱਥ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਓਨੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਹL 
ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ Yਘੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਲੇਖਕQ ਨO  ਉਨK Q ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਾਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”139 

ਆਇਤ 32. ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤ3ੀ 
ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ, ਉਹ ਏਹ 
ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਦਾ ਹੈ:  ਅਤੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣ ਕ ੇਭਈ 
ਏਹ ੋਜੇਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਹਨ।  “ਿਬਧੀ” (δικαίωµα, ਿਡਕਾਇਓਮਾ )  
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ; ਇੱਥ ੇਇਸ ਨੰੂ “ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਹੀ ਐਲਾਿਨਆ 
ਹੈ” ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਬਦ”140 ਵਜN ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨK Q ਪਾਪੀਆ ਂਨO  ਏਹ ਕੰਮ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਿਵੱਚ 
ਨਹL ਸੀ ਕੀਤੇ। ਬੁਿਰਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣQ ਨੰੂ ਨਹL ਸੀ 
ਸਮਝ ੇਜ ੋਓਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਪਰ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ 
ਿਕ ਓਹ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਹੀ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ।141 

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦN ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਓਹ ਜਾਣ ਕ ੇ.  .  .  ਭਈ 
ਏਹ ੋਜੇਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦ ੇਜੋਗ ਹਨ”? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਓਹ 
ਸਮਝਦ ੇਸਨ ਿਕ ਉਨK Q ਪਾਪQ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿਜਵX ਿਕ ਕਤਲ)  ਜ ੋਉਨK Q ਨO  ਕੀਤੇ ਸਨ, ਓਹ 
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ (ਿਜਵX 13:4 ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)? ਕੀ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਨK Q ਦੇ ਪਾਪQ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN 
ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਆਤਿਮਕ “ਮੌਤ” ਿਵੱਚ, ਿਜਵX ਿਕ 6:23 ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ)? ਹੌਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਇੱਥ ੇਮੌਤ, ਿਜਵX 
ਿਕ ਅਕਸਰ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ।”142 ਦੂਜ ੇ
ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਜ ੋਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ ਭਾਵX ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੁਿਨਆਵੀ ਜQ ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇ।  

ਉਹ ਉਨK Q ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨਹL ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ, ਓਹ 
ਿਨਰ ੇਆਪ ਹੀ   [ਕੰਮ]  ਨਹL ਕਰਦ ੇ ਸਗN ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤN ਵੀ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  
“ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤN ਪ3ਸੰਨ ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ” συνευδοκέω (ਸੱਨਇਯੁਡੋਕੀਓ ) ਦਾ ਇੱਕ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ σύν (ਸੱਨ, “ਨਾਲ”) ਨੰੂ ਉਪਸਰਗ εὖ (ਇਯ,ੁ 
“ਠੀਕ”) ਅਤੇ δοκέω (ਡੋਕੀਓ, “ਸੋਚਣਾ”) ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੋਚਣਾ” (ਅਰਥਾਤ “ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨਾ”), ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ 
ਠg ਸ ਉਲਝਣ ਹੈ। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਿਦਲN ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣਾ,” ਜਦਿਕ AB 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ।” 

ਹੇਠQ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹL 
ਸੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਇਵX ਉਨK Q ਦੇ ਮਨ ਿਭ3ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ
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ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਓਹ ਇੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਠg ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਪ3ਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਭ ਤN ਦੁੱ ਖ ਦੀ 
ਗੱਲ, ਉਨK Q ਨO  ਨਾ ਿਸਰਫ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ 
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਬ3ਸਕ ੋਨO  ਇਸ ਤਰKQ ਿਕਹਾ ਹੈ: 

ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਤੌਬਾ ਜQ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜ ੋ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਤਕਲੀਫ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤ ੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇ ਇੱਕ 
ਭਾਵ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ Yਤ ੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦ ੇ ਬਜਾਇ Yਥ ੇ ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਦਾ ਉਤਸਵ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। . . . ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦੀਆਂ ਜਾਨQ ਦ ੇਰੱਿਖਅਕ ਵਜN ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। 
ਿਜੱਥN ਸੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, Yਥ ੇਅਨੰਦ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ; 
ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, Yਥ ੇਕੁਧਰਮ ਨੰੂ ਥੋਕ ਦ ੇਭਾਅ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।143 

ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜਗਤ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲN ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਆਰ.  ਸੀ.  
ਬੈੱਲ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ “ਸਾਰੇ ਧਰਮQ ਿਵੱਚN ਿਸਰਫ ਮਸੀਹੀਅਤ, ਿਕ^ਿਕ ਇਸ ਦ ੇ
ਕੋਲ ਪਾਪ ਲਈ ਖਾਸ   [ਉਪਾਅ] ਹੈ, ਪਾਪ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਨਹL ਸਮਝਦੀ।”144 ਿਨਰਪੱਖ 
ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ 
ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ:  ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ; ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ।  

ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ: 
“ਪਰਤੀਤ/ਿਨਹਚਾ” (ਿਪਸਿਟਸ ) ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਿਧਐਨ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਨਹਚਾ” πιστεύω (ਿਪਸਿਟਯਓੂ )  ਹ।ੈ ਆਇਤ 17 

ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਨਹਚਾ” πίστις (ਿਪਸਿਟਸ )  ਹੈ।145 ਦਵੋQ ਸ਼ਬਦQ 
ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ 
“ਿਨਹਚਾ” ਦੀ ਥQ “ਪਰਤੀਤ” ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦਾ। (ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕੋਈ “ਪਰਤੀਤ” ਅਤੇ “ਿਨਹਚਾ” 
ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵX ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਪਸਿਟਸ 
ਸ਼ਬਦ ਤN ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।)   ਿਜੱਥN ਤੱਕ ਓਹ ਬੇਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਨੁਵਾਦਕQ ਨO  
ਿਪਸਿਟਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ “ਿਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ (ἀπιστία, 
ਅਿਪਸਟੀਆ ) ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ “ਬੇਪਰਤੀਤ” ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਿਤਆ (ਵੇਖੋ 3:3; 4:20; 11:20, 23)।146  

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਮਨ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।147 ਪਿਹਲੀ 
ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪ3ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਿਗਆਨ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  “ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ 
ਦਾ ਉਹ ਪ3ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (10:8) ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਆਿਖਆ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ 
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ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ” (10:17)। ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ 
ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤN ਆ^ਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤ ੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਡਬਿਲਯੂ.  ਈ.   ਵਾਇਨ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨਵX ਨO ਮ ਿਵੱਚ “ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, [ਅਤੇ] ਇਹ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।”148 1:16 ਿਵੱਚ, AB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ “ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ 
ਿਦ3ੜ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਜਦN ਅਸL ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਦ ੇਹQ, ਅਸL ਜ ੋਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸL ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹQ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਅਸL ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹQ। 

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤ ੇ
ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਹਲ ੂਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਤN ਪਿਹਲQ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕ,ੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ) ਅਧੀਨ” ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (10:3)। ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤQ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਮਨ ਤN ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 6:17)। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ 
ਤਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ ਜਦN ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ 
ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ। ਭਾਵX ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਨਹਚਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨO  
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹL ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ 1:5; 2:8; 5:19; 6:16, 
17; 15:18; 16:19, 26)। 

ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ, ਰੁਡੌਲਫ ਬਲਟਮੈੱਨ ਨO  
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਸਿਟਯੁਓ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ “ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ” ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚਆਈ ਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਇਬ  [ਰਾਨੀਆ]ਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦਾ 11ਵQ ਅਿਧਆਇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਿਜਵX ਿਕ 
[ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ]  ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ .  .  . ਵੀ ਿਵਖਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ।” ਬਲਟਮੈੱਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਪਸਿਟਸ ਿਵੱਚ “ਪਰਤੀਤ ਕਰਨਾ, 
ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” 
ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਿਕ ਿਨਹਚਾ “ਸਲੀਬ Yਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੋਵQ ਦ ੇ
ਰੱਬੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।”149 

“ਪਰਤੀਤ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ “ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ” ਸ਼ਬਦQ ਿਵਚਕਾਰ ਗੂੜKਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ 
ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 
ਕਰਕੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨO ਕQ ਉਦਾਹਰਣQ ਦੱਸੀਆ ਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ,150 ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚN ਦ ੋਉਦਾਹਰਣQ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1:8 ਿਵੱਚ, 
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ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ 16:19 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜੱਸ ਤQ 
ਸਭਨQ ਤੋੜੀ ਅੱਪੜ ਿਪਆ ਹੈ। 10:16 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭਨQ 
ਨO  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਿਨਆ ਸੀ। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ “ਕੰਨK  ਲਾਉਣਾ,” ਜ ੋ ਿਕ 
ὑπακούω (ਿਹਊਪਾਕੋਯੁਓ ) ਸ਼ਬਦ ਤN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ” (ਵੇਖੋ KJV)। ਉਸ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਹL ਕਰਨਗੇ। 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਮਨ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਜ਼ੋਰ ਿਤੰਨ ਤੱਤQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਜQ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ ੇਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਦਰਭ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਖਾਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਿਕਹੜਾ (ਿਕਹੜੇ)  
ਪਿਹਲ ੂਿਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।151 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਾਧ ੂ
ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (1) ਹਾਲQਿਕ “ਿਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਮੂਲਵਚਨQ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਿਹਲੀ, 
ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ ਿਕ ਿਪਸਿਟਸ ਿਵੱਚ 
“ਪਰਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,” ਬਲਟਮੈੱਨ ਨO  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਿਨਹਚਾ ਹੈ।”152 (2) ਇਸ ਲਈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕXਦਰ ਿਬੰਦ ੂਉਸ ਤ ੇਨਹL 
ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਨਹਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤ ੇਹੈ ਜ ੋਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਬਲਿਕ, ਕXਦਰ ਿਬੰਦ ੂ ਿਯਸੂ ਤ ੇਹੈ। ਿਨਹਚਾ “ਸੰਦੇਸ਼ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਵX ਿਨਹਚਾ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ^ਦਾ 
ਹੈ।”153 

ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ: 
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” (ਿਡਕਾਈਓਿਸਯੁਨ ) ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਿਧਐਨ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ)” ਤN ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਿਕ^ਿਕ ਪੌਲੁਸ 

ਨO  ਆਪਣੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN 
ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਸ਼ਬਦੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਅਕਸਰ (δικαιούνη, ਿਡਕਾਈਓਿਸਯਨੁ )  ਦਾ ਨQਵ ਰੂਪ ਅਤ ੇ
(δικαίωµα, ਿਡਕਾਈਓਮਾ )  ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੰਿਧਤ ਨQਵ ਪਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ; ਇਨK Q ਦੋਵQ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਹੈ। (δικαιόω, ਿਡਕਾਈਊ )  ਇੱਕ ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ “ਧਰਮੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਇੱਕ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (δικαίος, ਿਡਕਾਈਓਸ) ਜQ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (δικαίως, 
ਿਡਕਾਈਓਸ ) ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਧਰਮੀ” ਜQ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸਿਹਤ”। ਦਜੂ ੇ
ਰੂਪQ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ (ἀδικία, ਅਿਡਕੀਆ )   ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
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“ਕਧੁਰਮ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ δίκη (ਡਾਇਕ )  ਸ਼ਬਦ ਤN ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਉਹ ਿਜਹੜਾ “ਸਹੀ” ਹੈ।154 

ਇਨK Q ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਕਸਰ “ਧਰਮੀ”, “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣਾ,” “ਿਨਆ^ 
ਨਾਲ,” ਜQ “ਿਨਆ^” ਵਜN ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਏ. ਡਬਿਲਯੂ. ਟੋਜ਼ਰ ਨO  ਇਹ 
ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤ ੇਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: 
“ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਿਨਆਂ ਜQ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਣ ਜQਦਾ ਹੈ” 
ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਇਵX ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, “ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਲਿਹਰ 
ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ।”155 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, KJV ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ 
ਰਹੇਗਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 1:17; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, NASB ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਛ ੇਵਾਰ “ਧਰਮੀ”, ਇੱਕ ਵਾਰ “ਕੁਧਰਮੀ”, ਇੱਕ ਵਾਰ 
“ਖਰਾ”, ਇੱਕ ਵਾਰ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ”, ਚਾਰ ਵਾਰ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ” ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਵਾਰ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਹੈ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ੋਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤN 
ਆ^ਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ “ਸਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚਿਰੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ (3:25, 26)। ਜਦN ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇ ਲਾਗ ੂ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, 
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ “ਸਹੀ-ਵਜਦੂ ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੂਨ ਸਹੀਪਣ ਹ।ੈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦ ੇ
ਪ3ਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹL ਹੋ ਸਕਦਾ ਜQ ਪਾਪ ਨੰੂ ਹਲਕ ੇਿਵੱਚ ਨਹL ਲੈ ਸਕਦਾ।156 ਉਸ ਦਾ 
ਧਰਮੀ ਸੁਭਾਅ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਵQ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖQ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਹਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਹੀ-ਜੀਉਣ ਦ ੇਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਹਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 2:29 ਅਤੇ 3:7, 10 ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:8 “ਸੰਤQ ਦ ੇਧਰਮੀ ਕੰਮQ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ 
ਹੈ। ਿਫਰ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਸਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
“ਧਰਮੀ” ਸਦਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।157 ਿਫਰ ਵੀ, ਿਕ^ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਿਸੱਧਤਾ ਨਾਲ 
ਨਹL ਜੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਸਹੀਪਣ ਹੈ। ਸਗN ਜਦN ਅਸL 
ਆਪਣਾ Yਤਮ ਤN Yਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹQ, ਅਸL ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ
ਹQ ਅਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਜQਦੇ ਹQ” (3:23)। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, 
“ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹL [ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਿਵੱਚ], ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL” (3:10)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਕੁਧਰਮ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤਨਾਅ ਪ3ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਾਅ 3:26 ਦੇ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ 
ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਧਰਮੀ” (ਸਹੀ)  ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
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ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨK Q ਨੰੂ “ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ” ਵਾਲਾ ਿਕਵX ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਸਹੀ ਨਹL 
ਹਨ (ਅਰਥਾਤ, ਉਨK Q ਨਾਲ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਿਕਵX ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਕ ਓਹ 
ਸਹੀ ਹੀ ਸਨ)? 

ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਦੂਜ ੇਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 
“ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖQ ਤ ੇਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਰਤN ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ, ਜਦN ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਵ 
ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ3ਭੂ ਨਾਲ ਸਹੀ-ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ 1:17 ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਭਾਵX ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦN ਉਹ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਲJਦਾ ਹੈ ਤQ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ 4:3 ਿਵੱਚ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ: “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ 
(ਧਾਰਿਮਕਤਾ) ਿਗਣੀ ਗਈ ” (ਜ਼ਰੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਜਦN ਅਬਰਾਹਾਮ ਨO  ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੀ 
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵX ਿਕ ਉਹ 
ਧਰਮੀ ਸੀ। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ “ਲੇਖ ੇਲਾਈ” ਜQ “ਲੇਖ ੇਲਾ^ਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ (4:4-6, 9, 10, 22-24), ਜਦ ਿਕ KJV ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਿਗਣੀ ਗਈ” 
(4:3, 5), “ਿਮਥੀ ਗਈ” (4:9, 10) ਅਤੇ “ਥੋਪੀ ਗਈ” (4:6, 22-24)। ਲੇਖਕQ 
ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਇਸ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ” ਦਾ ਥੋਪੀ ਗਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

Yਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਸੀਹ (1:1-7) 
ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਇਤQ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਵਵਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਯਸੂ: 

ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ (1:1, 2)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ (1:3, 4)। 
ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ (1:3)। 
ਜੀ Yਿਠਆ ਪ3ਭੂ ਹੈ (1:4)। 
ਆਪਣੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਕਰਪਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (1:5-7)। 

ਿਯਸ ੂਦੀ ਜੀ Yਠਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ )1:4(  
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਨੰੂ ਭੇਦQ ਨO  ਚਾਰੇ ਪਾਿਸh ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਇੱਕ 

ਭੇਦ ਿਯਸੂ ਦੀ ਜੀ Yਠਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੀ । ਰਸਲੂ 
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ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਜੀ Yਿਠਆ ਪ3ਭੂ ਉਨK Q ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਲਪਨਾ 
ਨਹL ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਕੋਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜQ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹL ਸੀ ਵੇਿਖਆ। ਉਨK Q ਨO  ਿਕਸ ੇ
ਆਤਮਾ ਜQ ਿਕਸ ੇਭੂਤ ਨੰੂ ਨਹL ਸੀ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਸ ਕੋਲ 
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜ ੋਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 20:14, 20; ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 10:40)। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ “ਮਾਸ ਅਰ ਹੱਡੀਆ”ਂ ਸਨ (ਲੂਕਾ 24:39)। 
ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜ ੋਧਰਤੀ ਤ ੇਤੁਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 24:15) ਅਤੇ 
ਟੋਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 28:9; ਲੂਕਾ 24:39)। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ 
ਸਰੀਰ ਸੀ ਜ ੋਗੱਲQ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 24:17) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 
24:41-43; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:41)। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ Yਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤ ੇ
ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਜਖ਼ਮQ ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਸਨ (ਯੂਹੰਨਾ 20:20, 25, 27)। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨg ਖਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਜਦN ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ 
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਜ ੇਹੋਏ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਅਚਾਨਕ “ਉਨK Q ਿਵਚਕਾਰ 
ਆ ਕ ੇਖਲੋ ਿਗਆ” ਯੂਹੰਨਾ 20:19, 26)। ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠg ਸ 
ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚN ਦੀ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ!158 ਯੂਹੰਨਾ 20:19, 26 ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ 
“ਵੱਜ”ੇ (κλείω, ਕਲੇਇਓ ) ਿਜਹੜਾ ਿਕ “ਬਿੂਹਆ”ਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹ,ੈ 
ਰਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਬੰਦ ਕਰਨਾ,” “ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ,” ਜQ “ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ।”159 ਨਵX ਨO ਮ 
ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਜQਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਿਲKਆ ਨਹL ਜਾ ਸਕਦਾ (ਮੱਤੀ 25:10; ਲੂਕਾ 11:7; ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
21:30; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7, 8; 20:3; 21:25)। ਹੋਮਰ ਹੇਲੀ ਨO  ਸੋਿਚਆ ਿਕ 
“ਇਹ ਿਬਰਤQਤ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦ ੇਅਚਾਨਕ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਹਾਲQਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਬੂਹੇ ਰਾਹL ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹL ਸੀ ਹੋਇਆ।”160 

ਇਸ ਪਲ ਜਦN ਕਿਲਉਪਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਮੱਤਰQ ਨO  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਸਆਣ ਿਲਆ, “ਉਹ 
ਉਨK Q ਦੀ ਿਦ3ਸ਼ਟੀ ਤN ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ” (ਲੂਕਾ 24:31)। ਜੌਨ ਫਰJਕਿਲਨ ਕਾਰਟਰ 
ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ: “ਉਸ ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਿਵੱਚ ਓਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਜ ੋਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲQ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਹL ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਉਨK Q 
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ ੋ ਉਸ ਨO  ਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲQ ਨਹL ਸੀ ਕੀਤਾ।”161 
ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣQ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਟਰ ਨO  “ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰKQ ਉਹ ਥੋੜKੇ-ਥੋੜKੇ ਵਕਿਫਆ ਂਲਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਜQ ਸਮੂਹQ Yਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤN ਪਿਹਲQ 
ਸੰਭਵਤਾ ਕਈ-ਕਈ ਿਦਨQ ਤੱਕ ਅਿਦੱਖ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।”162 

ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜQ ਤQ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਿਜਹਾ ਸੀ 
ਜQ ਜਦN ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤQ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਮਰਕੁਸ 16:12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦ ੋਜਿਣਆ ਨੰੂ ਜQ ਓਹ ਇੰਮਊਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰੇ 
ਜQਦੇ ਸਨ, “ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕ ੇਿਵਖਾਲੀ ਿਦੱਤਾ।” ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ” ਹੈ (RSV)। NCV ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਪਿਹਲQ ਵਰਗਾ ਨਹL ਿਦਸ 
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ਿਰਹਾ ਸੀ।” NLT ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਲਆ ਸੀ।” ਿਕਸ ੇ
ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕੁਝ ਜਿਣਆਂ ਿਜਹੜ ੇਿਯਸੂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਪਿਹਲQ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ 
ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕ ੇਨਹL ਿਸਆਿਣਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 
24:16; ਯੂਹੰਨਾ 20:14)।  

ਕਾਰਟਰ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਿਕ, ਜੀ Yਠਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਤN 
ਬਾਅਦ, ਮਸੀਹ “ਉਨK Q ਹੱਦQ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹL ਸੀ ਜ ੋਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਮਰਦQ ਅਤੇ 
ਔਰਤQ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ,ਂ ਸਚਮੁੱ ਚ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤN 
ਪਿਹਲQ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ।”163 ਰੌਬਰਟ ਡੰਕਨ ਕਲਵਰ ਨO  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ 
ਿਕ “ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰਲੋਕ ਦ,ੇ164 ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੇਜ ਦ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ 
ਿਗਆ ਸੀ।”165 ਕਲਵਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ3:21 ਿਵੱਚN ਆਈ ਹ,ੈ ਜ ੋਿਕ 
“ਉਸ ਦ ੇਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਟਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ [ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਜੀ YਠO  ਸਰੀਰ ਦੇ] “ਨਵX ਗੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ ਿਬਨQ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਚੰਨK  ਹਨ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ ਿਕਹਾ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:44)।166 

 ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ YਠO  ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਉਨK Q ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰQ ਿਵਚਕਾਰ ਜ ੋਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 
Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਗੂੜKਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਤ ੇਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਨਚੋੜ ਇਹ ਹੈ: ਜਦN ਅਸL ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਾਗ ੇਤQ ਅਸL ਦੇਹ 
ਰਿਹਤ ਆਤਮਾਵQ ਨਹL ਹੋਵQਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵX ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
4:16—5:4)।167 ਪੌਲੁਸ ਨO  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਜੀ Yਠਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵX “ਆਤਿਮਕ” ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਤਰKQ ਪੁਰਾਣੇ 
“ਕੁਦਰਤੀ” ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:38-41)। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ 
ਿਮਸਾਲ ਵਰਤਿਦਆ,ਂ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ, 

ਇਸੇ ਤਰQ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਿਕਆਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿਜਆ ਜQਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸੀ ਜੀ Yਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ ੇਪਤ ਬੀਿਜਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤ ੂਪਰਤਾਪਵਾਨ 
ਜੀ Yਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਰਬਲ ਬੀਿਜਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਜੀ Yਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪ3ਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਿਜਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਹੋਕੇ ਜੀ Yਠਦਾ ਹੈ। 
ਜ ੇਪ3ਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤQ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:42-44)। 

ਜਦN ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ “ਹੋਰ ਦ ੇਹੋਰ” ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵX ਅਸL 
ਮੁਰਦਾ ਜQ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋਈਏ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:51-54)। ਉਦN ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜੀ 
Yਠਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ YਠO  ਸਰੀਰ ਿਵਚਕਾਰ 
ਸਮਾਨਤਾਵQ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹL ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਜੀ YਠO  ਸਰੀਰ ਦ ੇ
“ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆ”ਂ ਸਨ (ਲੂਕਾ 24:39), ਜਦਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਮਾਸ ਅਤੇ 
ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ” (ਅਰਥਾਤ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ) ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹL ਹੋ 
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ਸਕਦ ੇ(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:50)। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨO  ਿਸਰਫ “ਸਰੀਰ” ਦਾ ਅਰਥ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਵ ਿਵੱਚ “ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆ”ਂ ਸ਼ਬਦQ ਦੀ ਵਰਤN “ਕੀਤੀ।”168 
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਚਾਲੀ ਿਦਨQ ਦੌਰਾਨ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸਰੀਰ ਉਸ 
ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪQਤਰਤ ਰੂਪ ਸੀ, ਰੂਪQਤਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤQ ਿਕ ਉਹ 
ਧਰਤੀ Yਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕ ੇਜਦN ਉਹ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ Yਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 
ਲਈ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਉਦN ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦN ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ 
ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ Yਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਿਹਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਅਸL ਿਯਸੂ ਦ ੇਜੀ YਠO  ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹQ? 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਨg ਖਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਰਾਹL 
ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਿਠਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਗੱਲ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।  

ਜੀ Yਠਣਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ )1:4(  
ਮੌਤ, ਦਫਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਦਾ ਕXਦਰ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:1-4)। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਜਦN 
ਅਸL ਪ3ਭੂ ਭੋਜ ਲਈ ਇਕੱਠO  ਹੁੰ ਦ ੇਹQ,169 ਅਸL ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫਨਾਉਣ 
ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਹQl ਹੁਣ ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਜੀ Yਠਣ ਤ ੇਕXਦਿਰਤ 
ਕਰQਗ ੇ l ਅਸL ਕੁਝ ਸਵਾਲQ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਿਜਵX ਿਕ “ਜੀ Yਠਣ ਦਾ ਕੀ 
ਮਹੱਤਵ ਹੈ?” ਅਤੇ “ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?” ਇਥ ੇਕੁਝ ਮੁਢਲੇ 
ਸੰਦੇn ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨl 

1. ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ । ਜੀ Yਠਣਾ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਰੱਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈl ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ 1:4 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ “ਅਤੇ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦ ੇਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਤN ਸਮਰੱਥਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸਾਡਾ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆl” ਜੀ Yਠਣਾ ਸਾਿਬਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ। 

ਜੀ Yਠਣ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤQ 
ਹੀ ਸਨ ਿਜਨK Q ਨO  ਸੁਗੰਧQ ਮੁੱ ਲ ਲਈਆਂ ਭਈ ਜਾ ਕ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਰੀਰ Yਤੇ ਮਲਣ। 
ਇੰਜ ਪ3ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਹੋਰਨQ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ 
ਨੰੂ ਿਮਲੀl ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਦੋਵX ਚੇਲੇ ਜQਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਰ ਵੱਲ 
ਨੰੂ ਦੌੜ ਪਏl ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦN ਮJ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਝਾਿਕਆ ਤQ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾl ਉਹ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ  
ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇl ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਕਬਰ ਿਵੱਚ 
ਿਡੱਠਾ l ਇਹ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਬਰਤQਤ: 



 89 

ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹ ਦ ੇਮਗਰN ਆ ਪੁੱ ਿਜਆ ਅਤ ੇਕਬਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜ ੋਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜ ੇਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਰੁਮਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦ ੇ ਿਸਰ 
Yਤ ੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨK Q ਕਤਾਨੀ ਕੱਪਿੜਆ ਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹL ਪਰ ਵਲKੇ ਿਟਆ 
ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥQ ਵੱਖਰਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਦ ਉਹ [ਅਰਥਾਤ, ਯੂਹੰਨਾ170] ਦੂਆ ਚੇਲਾ ਵੀ 
ਜ ੋਕਬਰ Yਤ ੇਪਿਹਲQ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਹ ਨO  ਵੇਖ ਕੇ171 ਪਰਤੀਤ 
ਕੀਤੀ। (ਯੂਹੰਨਾ 20:6-8)। 

ਯੂਹੰਨਾ ਨO  ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਿਜਸ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? “ਉਸ 
ਨO  ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ Yਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨK Q ਕਤਾਨੀ ਕੱਪਿੜਆ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਹੈ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ।” ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖQ ਨO  ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੰੂ 
ਹਟਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ172 ਤQ ਉਨK Q ਨO  ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਓਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦਾ ਖੱਫਣ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਦੇ, ਉਹ ਤQ ਉਸੇ ਤਰKQ ਆਪਣੀ-
ਆਪਣੀ ਥQ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨO  ਜ ੋਵੇਿਖਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਨਜ਼ਰQ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰKQ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਵX ਿਯਸੂ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਮੱਤੀ 16:21; 17:23; 20:19; ਮਰਕੁਸ 8:31; 9:31; 10:34; ਲੂਕਾ 9:22; ਯੂਹੰਨਾ 
2:19)। 

ਜੇਕਰ ਅਸL ਪ3ਮਾਣ ਨੰੂ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤ ੇਸਮQ ਕੱਢਦ ੇਹQ ਤQ ਸਾਡੇ 
ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰKQ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰKQ ਯੂਹੰਨਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਸੀl ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ ਉਿਠਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ 
ਹਨl ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸJਕੜੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਵਾਹQ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨK Q 
ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ ਜੀ^ਦਾ ਵੇਿਖਆ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:4-8)।  

 ਉਨK Q ਸਬੂਤQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ । ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦ ੇ
ਚਿਰੱਤਰ ਤN ਪ3ਭਾਿਵਤ ਨਹL ਸੀ । ਦਲੇਰੀ ਤN ਇਲਾਵਾ ਉਨK Q ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ । ਜQ ਤQ 
ਓਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਜQ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਤN ਦੂਰ ਰਿਹਣ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀl ਪਤਰਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਓਹ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀl ਿਫਰ ਵੀ, ਿਯਸੂ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਨK Q ਚੇਿਲਆਂ ਨO  ਹੀ 
ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲKੇਆਮ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾl ਉਨK Q ਦ ੇਪੱਕ ੇਇਰਾਿਦਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਜ 
ਨਵX ਨO ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਗੂੰ ਜਦੀ ਹੈ । 

ਓਹ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦ ੇ ਇੰਨO  ਪੱਕ ੇਸਨ? ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ^ਦਾ ਹੋਣ ਦ  ੇ। ਇਸ ਪੱਕੇਪਣ ਨO  
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾl ਉਨK Q ਦ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਹਲਾ ਨਹL ਸਿਕਆ— 
ਸਗN ਤਦ ਵੀ ਜਦN ਉਨK Q ਨੰੂ ਜੇਲK ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਕੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ, ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਨm  ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ । ਕਮਜ਼ੋਰ, ਚੰਚਲ, ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ 
ਦੀਆਂ ਸਭ ਤN ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤQ ਬਣ ਗਏ । ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਨO  ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਕ ੇਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਦN ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਡਗਮਗਾ ਕ ੇਪੂਰੀ ਤਰKQ ਢਿਹਢੇਰੀ 
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ਨਾ ਹ ੋਿਗਆ । ਿਯਸ ੂਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਗਰੈ ਇਨK Q ਚਿੇਲਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਬਦਲਾਅ ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹL ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀl ਉਨK Q ਨO  ਜੀ ਉਠO  ਪ3ਭੂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ 
ਉਨK Q ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈ ਦਾ 
ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ । 

2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਜੀ Yਠਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈl 
ਮਸੀਹੀਅਤ ਸਲੀਬ ਤ ੇਕXਦਿਰਤ ਹ  ੈ। “ਸਲੀਬ ਦ ੇਰਾਹL ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਨਾਲ” ਮਲੇ 
ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:16) । ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਿਨਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ173 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਮJ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗN ਸਲੀਬ ਿਦੱਤ ੇਹੋਏ ਮਸੀਹ 
ਤN ਿਬਨQ ਤਹੁਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣQ” (1 ਕਿੁਰੰਥੀਆਂ 2:2) । ਜਦN ਅਸL ਹਫ਼ਤ ੇ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪ3ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠO  ਹੁੰ ਦ ੇਹQ, ਤQ ਅਸL “ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਪ3ਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹQ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11 :26) ।   

ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਨਾ ਜੀ ਉਿਠਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਅਸL ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕ ੇਨਾ ਹੁੰ ਦ ੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨO  ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜQ ਨਹL । ਜੀ Yਠਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਯਸ ੂਦੀ ਸਲੀਬ ਤ ੇਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਜ ੋਸਾਡੇ ਪਾਪQ ਦ ੇਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਕਬੂਲ 
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਇਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਨਹL ਪਰ ਉਸ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ 
ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧQ ਦ ੇਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ” (ਰੋਮੀਆਂ 4:25; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ।  

3. ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈl 
ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਜ ੋਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮੋਏ ਹQ ਿਜੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ 
ਅਤੇ ਨਵL ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹQ । 

ਿਯਸੂ ਨO  ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਸਰੀਿਰਕ ਚੰਿਗਆਈ ਿਦੱਤੀ ਤQ ਿਕ ਓਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕ ੇਿਕ ਓਹ ਆਤਿਮਕ ਚੰਿਗਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 
9:6) । ਇਸ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਿਯਸ ੂਦ ੇਸਰੀਰਕ ਜੀ Yਠਣ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਆਤਿਮਕ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਨਵL ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜੀ Yਠਣ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਰੋਮ 
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ: 

ਸੋ ਅਸL ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤQ ਜ ੋ ਿਜਵX ਿਪਤਾ 
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਤਵX ਅਸL 
ਵੀ ਨਵX ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਜਦN ਅਸL ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵਚ ਉਹ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਜੋੜ ੇਗਏ ਤQ ਉਹ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵQਗੇ ਿਕ^ ਜ ੋਅਸL 
ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹQ ਜ ੋਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੱੁਖਤਾਈ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਸਲੀਬ Yਤ ੇਚੜKਾਈ ਗਈ 
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ਭਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤQ ਅਗਾਹQ ਨੰੂ ਅਸL ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ 
ਕਰੀਏ (6:4-6)। 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅਫ਼ਸੀਆ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਦੇ ਮਨ ਦ ੇ
ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ: “ਜਦN ਅਸL ਅਪਰਾਧQ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ 
ਹੀ ਸQ ਤਦN ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਲ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ” (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:5 ਜ਼ਰੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ)। 

4. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਜੰਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN ਅਸL ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਤN 
ਬਚਾ ਲਏ ਜQਦੇ ਹQ ਤQ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ 
ਲਈ “ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜੀ^ਦਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25)। ਅਸL ਮਰੀ ਹੋਈ ਿਸੱਿਖਆ 
ਪ3ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹL ਹQ ਪਰ ਇੱਕ ਜੀ^ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹQ। 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨO  ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:20) । 
ਉਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦN ਵੀ ਅਸL ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠO  ਹੁੰ ਦ ੇਹQ ਤQ 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ(ਮੱਤੀ 18:20) । ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਿਕ 
ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ “ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ,” ਿਜਹੜਾ “ਸਾਡੀਆ ਂ
ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਜਦN ਅਸL ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪJਦੇ ਹQ ਤQ 
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17; 4:15; 2:18)। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹL “ਸਾਨੰੂ 
ਓਹ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜ ੋ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
4:16) । 

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਯਸੂ ਦੀ “ਮੌਤ ਦ ੇਵਸੀਲੇ” ਅਸL ਨਾ ਿਸਰਫ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਹQ” ਪਰ “ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ” ਬਚਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹQ (5:10)। 
ਇਸ ਜੀ^ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਹੋਵੇ! 

5. ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 
ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦN ਮJ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹQ 
ਿਕ “ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,” ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 
ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸ ੇਮਸੀਹੀ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜQ ਦੋ ਿਦਨ ਵੱਖਰ ੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:10) ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੱਤਵQ ਿਦਨ 
ਹੈ (ਸੱਬਤ ਦਾ ਿਦਨ) ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨO ਮ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਕੂਚ 
20:8-11; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:12-15)। 

ਬਲਿਕ, ਮJ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇ ਿਰਹQ ਹQ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸL 
“ਐਤਵਾਰ” ਮੰਨਦ ੇਹQ। ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪ3ਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 20:7) ਅਤੇ ਓਹ 
ਆਪਣੀ ਉਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਿਦੰਦ ੇਸਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 16:2) । ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨO  
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ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੰੂ “ਪ3ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ” ਿਕਹਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:10) । 
ਿਕ^ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦ ੇਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਖਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ 

ਹੈ? ਿਕ^ਿਕ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜੀ Yਿਠਆ ਸੀ।174 ਮਰਕੁਸ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਿਕ “ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜKਦ ੇਹੀ ਓਹ [ਤੀਵੀਆਂ] ਕਬਰ 
Yਤੇ ਆਈਆਂ” (ਮਰਕੁਸ 16:2; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। Yਥੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ 
ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਤੁਸL ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੰੂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ 
Yਤੇ ਚੜKਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤQ ਜੀ Yਿਠਆ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਥ ੇਹੈ ਨਹL; ਲਓ ਇਹ ਥQ ਹੈ 
ਿਜੱਥ ੇਉਨK Q ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਸੀ” (ਮਰਕੁਸ 16:6)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਵੀ 
ਿਦਨ ਚੜKਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਜੀ Yਠਣ ਦੀ ਸਵੇਰ” ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

6. ਅਸL ਵੀ ਜੀ YਠQਗ ੇ। ਅਸL, ਇਕ, ਹੋਰ ਜੀ Yਠਣ ਦ ੇਰੋਮQਚਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ 
ਆ^ਦੇ ਹQ: ਜ ੋਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ 
ਜੀ Yਠਣਗੇl ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ ਅੱਯੂਬ ਨO  ਪੁੱ ਿਛਆ, “ਜ ੇਪੁਰਖ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤQ ਉਹ ਫੇਰ 
ਜੀਵੇਗਾ?” (ਅੱਯੂਬ 14:14)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਹQ—ਿਕ^ਿਕ ਿਯਸੂ ਜੀ Yਿਠਆ 
ਸੀ।” ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ । ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:20-26 ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜQਦੀ ਹੈ: 

ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤQ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਿਠਆ ਹੈ, ਸੁੱ ਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ 
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ! ਜQ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਰਾਹL ਮੌਤ ਹੋਈ ਤQ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਦ ੇਰਾਹL ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ 
ਿਕਆਮਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਿਜਸ ਤਰQ ਆਦਮ ਿਵੱਚ ਸੱਭ ੇਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰQ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਸੱਭ ੇਜੁਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ। ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਫੇਰ 
ਿਜਹੜ ੇਮਸੀਹ ਦ ੇਹਨ ਉਹ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਵੇਲੇ। ਉਹ ਦ ੇਮਗਰN ਅੰਤ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਰਾਜ 
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਿਪਤਾ ਦ ੇਹੱਥ ਸdਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਨO  ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤ ੇਹਰੇਕ 
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਅਤ ੇਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕ^ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਪੈਰQ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵ ੇਓਨਾ ਿਚਰ ਉਸ ਨO  ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਛੇਕੜਲਾ ਵੈਰੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੌਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅਸL “ਭਲੇ ਕੰਮ” ਕੀਤੇ ਹਨ ਤQ ਅਸL ਜੀਉਣ ਦੀ ਿਕਆਮਤ ਿਵੱਚ ਜਾਵQਗੇ; 
ਜੇਕਰ ਅਸL “ਬੁਰੇ ਕੰਮ” ਕੀਤੇ ਹਨ ਤQ ਅਸL ਿਨਆ^ ਦੀ “ਿਕਆਮਤ ਿਵੱਚ ਜਾਵQਗੇ” 
(ਯੂਹੰਨਾ 5:29), ਪਰ ਅਸL ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਜੀ YਠQਗ  ੇ। ਉਸ ਤN ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 
ਨਹL ਹ ੈਪਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਵੋਗੇੀ । ਜੀ Yਠਣਾ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਸੋਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰKQ ਹੀ ਹੈ । 

7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤ ੇ ਿਧਆਨ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸਚਾਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਿਸਖਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ: ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਤਰKQ ਪ3ਚਾਰਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ ੋਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ!” 

ਿਯਸੂ ਨO  ਆਪਣੇ ਜੀ Yਠਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ3ਭਾਿਵਤ 
ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਿਬਆਨ ਦ ੇਕlੇ “ਿਯਸੂ ਨO  ਉਨK Q 
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ਨੰੂ Yਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱ ਟੋ ਤQ ਮJ ਿਤੰਨQ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨੰੂ ਖੜਾ ਕਰ 
ਿਦਆਂਗਾ’”; “ਪਰ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ” (ਯੂਹੰਨਾ 2:19, 
21) । ਜਦN ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦ ੇਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤQ ਇੱਕ ਝੂਠO  ਗਵਾਹ ਨO  ਇੱਸ 
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ (ਮੱਤੀ 26:61) । ਜਦN ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ Yਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਾਅਨO  ਮਾਰ ਕ ੇਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਤੂੰ  ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਢਾਹ 
ਕ ੇ ਿਤੰਨQ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਬਣਾ^ਦਾ ਹJ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈ!” (ਮੱਤੀ 27:40; ਵੇਖੋ 
ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:14) । 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨO  ਉਸ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਕੀਤਾ, ਫਿਫਰ ਵੀ, 
ਜ ੋਿਯਸੂ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱ ਟਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 
ਓਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈl ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ—ਜ ੋਸਰੀਰਕ ਹੈਕਲ ਸੀ—ਸਲੀਬ Yਤੇ ਮੋਈ ਅਰਥਾਤ 
ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੌਤ ਤN ਿਜੰਦਾ ਹੋ ਕ ੇਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਕ^ ਜ ੋ ਪ3ਭੂ ਜ ੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸL ਇਸ ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ! 

ਿਨਚੋੜ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਸL ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹQ 
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ Yਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ੋਵਾਰ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ—
ਨਾਲ, ਓਹ ਮਹਾਨ ਸਚਾਈਆ ਂਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੀ Yਠਣ 
ਦੁਆਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ—ਪਰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ।  

ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਲੀਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ3ੋਧ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 
ਕਰਦੀ ਹੈ—ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਵੇਗਾ । 

ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹQ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਪਾਈਏ (6:3, 4; ਗਲਾਤੀਆਂ 3:26, 27)—
ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਨੰੂ 
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ Yਤੇ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ।  

ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ^ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਜ ੋਸਾਡੇ 
ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ 
ਮਖੌਲ ਉਡਾ^ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ । 

ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ 
ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ—ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 
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ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦ ੇਕੁਝ ਿਦਨQ ਲਈ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ।  
ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਸL ਜੀ YਠQਗ—ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਸਰੀਿਰਕ ਜੀ Yਠਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ । 
ਜੀ Yਠਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ— 

ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ^ਦੇ ਹਨ । 

ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ, ਸਾਰਾ ਇੰਗਲJਡ ਦੁਖੀ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦN ਇੱਕ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਨO  
ਇੱਕ 760-ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦਾ ਨQ ਿਵੰਗ ਆਫ਼ ਯੋਰਕ ਿਮੰਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਾਰ ੇਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਿਗਰਜਾਘਰ ਸੀ, ਸਾੜ ਕ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । 
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨO  ਦੇ ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇ ਿਗਰਜਾਘਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਸਨ । ਕਝੁ ਿਦਨ ਪਿਹਲQ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਤN ਵੱਧ ਕ ੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਿਜਹ ਦ ੇਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ “ਰੈਵ. 
ਡੇਿਵਡ ਜੇਨਿਕੰਸ” ਡLਗ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ “ਡਰਹਮ ਦਾ ਿਬਸ਼ਪ ਸੀ”—ਇਸ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕQ ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦ ੇਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL 
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਤੇ!175 

ਕੀ ਤੁਸL ਿਯਸੂ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹੋ? ਤQ ਿਫਰ ਇਸ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ 
ਕਰੋ! ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ  ੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਉਸ ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤQ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਝਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹL। ਿਜਸ ਤਰKQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਲ ਕ ੇਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦ ੇਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਜਾਨ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰKQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵL 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇਸਪੁਰਦ ਕਰ 
ਿਦੰਦ ੇਹੋ । 

“ਮJ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹ”ੈ (1:8-15) 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਸੋ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜ ੇ ਰੋਮ ਿਵਚ ਹੋ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆ ਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ” (1:15)। ਜੇਕਰ ਅਸL ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤQ 
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਰਣ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌੁਲਸ ਿਕ^ ਰੋਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ।176 

ਿਨਹਚਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨO  ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (1:8-10)। 
ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ ੋਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ (1:11)। 
ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ (1:12)। 
ਫਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ ੋਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (1:13)। 
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ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ (1:14)। 

ਇਨK Q ਗੱਲQ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਉਸ ਦ ੇ
ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਜਦN ਅਸL ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੜKਦੇ ਹQ ਤQ ਅਸL ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦ ੇਹQ, “ਕੀ ਅਸL ਉਸ ਦੇ ਵQਗਰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ 
ਬੱਧਾ ਹੈ?” ਇਹ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਸਮਝਦ ੇ
ਹਨ। 

ਕੀ ਅਸL ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਤN ਜਾਣੂ ਹQ ? ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹQ ਦ ੇਪ3ਤੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰKQ, 
ਅਸL ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕQ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ: ਉਨK Q ਸਭਨQ ਦੇ ਿਜਨK Q ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ ੋਅਸL ਅੱਜ ਹQ! ਇਸ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕ,ੇ ਅਸL ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ 
ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ ਿਜਸ “ਨO  [ਸਾਡੇ] ਨਾਲ ਪ3ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ” (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5:2)। ਉਸੇ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸdਪੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:18-20; ਮਰਕੁਸ 16:15, 16)। ਜ ੇਸਾਡਾ 
ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹL 
ਬਣਦਾ ਿਕ ਅਸL ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸQਝਾ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ੇ
ਿਭਆਨਕ ਰੋਗ ਜQ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਤQ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹL ਬਣਦਾ 
ਿਕ ਅਸL ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸQਿਝਆ ਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਸQਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਮਨੱੁਖQ ਦੀਆਂ ਰੂਹQ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! 

ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤN ਬਾਅਦ ਮJ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡ ੇਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਕ 
ਿਪੰਡ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵਚ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨK Q ਸਾਲQ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰਫ ਦ ੋਲੋਕQ ਨO  ਬਪਿਤਸਮਾ 
ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਦ ੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਬੈਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰ 
ਿਵੱਚN। ਉਨK Q ਨO  ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਅਿਜਹ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਕਦੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹL ਿਮਿਲਆ।” ਉਨK Q ਨO  ਿਕਹਾ, “ਿਕ^ਿਕ ਸਾਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਰਕਤ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਦੂਜ ੇਲੋਕQ ਨੰੂ, ਿਜੰਿਨਆ ਂਨੰੂ 
ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹQ।” 

ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸL ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਰਿਹ ਕ ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹQ ਜ ੋ “ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ” ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਿਚੰਤਾ 
Yਥੇ ਹੀ ਨਹL ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਕਦੀ 
ਵੀ ਅੱਖN ਪਰੋਖੋ ਨਹL ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਦੇ ਅਸL “ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ, 
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ਬੁੱ ਧੀਵਾਨQ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱ ਧQ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਹQ (1:14)। 
ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਉਨK Q ਲੋਕQ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦੇ,   ਿਜਵX ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 
ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ—ਹਨ ਿਜਹੜ ੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਆਨ ਮੈਕਲੈਰਨ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂ ਨੰੂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਡਆਈ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹL ਹੈ। 
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹL ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸL ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹL ਚੁਕਾ^ਦ ੇ
ਹQ ਤQ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪ3ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਜQ ਨਹL ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸL 
ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਨਹL ਚੁਕਾ^ਦ ੇਹQ ਤQ ਅਸL ਬੇਈਮਾਨ ਹQ।”177 ਕੀ ਅਸL ਪਾਪ ਿਵੱਚ 
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕQ ਦੇ ਪ3ਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇ ਹQ? ਕੀ ਅਸL ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 
ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹQ? 

ਕੀ ਅਸL ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਤਸਕੁ ਹQ ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸL ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ੇਤN 
ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹQ; ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੀ ਅਸL ਪੌਲੁਸ ਵQਗ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹQ 
ਜQ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਜ ੋ ਲੋਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦ ੇ ਹਨ ਘੱਟ ਹੀ 
ਉਤਸੁਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਸੰਕੋਚੀ, ਡਰਪੋਕ, ਜQ ਸਗN ਉਦਾਸੀਨ 
ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਤਸੁਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। 

ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣQ ਕਰਕੇ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੂਿਜਆ ਂਲਈ 
ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਰੂਹQ ਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗੀ।  ਇਹ ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਤਾਕਤ 
ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।  

ਇੱਕ ਪ3ਚਾਰਕ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ 
ਮਰੀਜ ਦੇ ਿਬਸਤਰ ੇਤN ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਈ ਬਰQਡੇ ਤN ਹੇਠQ ਨੰੂ ਭੱਜਾ-ਭੱਜਾ 
ਆਇਆ। ਉਸ ਨO  ਪ3ਚਾਰਕ ਨੰੂ ਬਾਹN ਫੜ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ 
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ! ਉਸ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਪ3ਚਾਰਕ ਨਾ ਤQ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੜ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪ3ਚਾਰਕ ਨO  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕਦ ੇਨਹL ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ 
ਉਸ ਨੰੂ ਨਹL ਭੁੱ ਲ ਸਿਕਆ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਅਜਨਬੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨO  ਆ^ਦਾ ਵੇਿਖਆ ਰੋਕ ਕ ੇਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣਾ ਿਪਆ ਸੀ।178 

ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਦੂਜ ੇਲੋਕQ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ ੋਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਨੰੂ . . . 

. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ ੋਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
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ਬਣਾਏਗੀ। 
. . . ਰੂਹQ ਨੰੂ ਬਚਿਦਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇਗੀ। 
. . . ਪ3ਭੂ ਨO  ਜ ੋਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ  
 ਦੇਵੇਗੀ। 
. . . ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨQ ਵਰਗਾ ਿਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਨK Q ਦਾ ਿਦਲ ਗੁਆਚੀਆਂ  
 ਹੋਈਆਂ ਰੂਹQ ਲਈ ਅਣਖ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਸੀ।  

ਇੱਕ ਕ3Qਤੀਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ (1:8-15) 
ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਿਜਹੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ 

ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੁਸਤਕ ਿਕਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਮJ ਸੋਚਦੀ ਹQ ਿਕ ਬਾਈਬਲ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜQਦੀ ਹੈ।” ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨO  ਆਪਣਾ ਿਸਰ 
ਿਹਲਾ^ਿਦਆ ਂ ਿਕਹਾ, “ਬਾਈਬਲ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹL ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕ3Qਤੀਆ ਂਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।”179 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ “ਕ3Qਤੀਆ”ਂ ਨਾਮਕ 
ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕ3Qਤੀਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ! ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕ3Qਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦN ਅਸL ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲਵQਗ ੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲQ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰQਗ ੇਤQ ਅਸL ਵੀ ਦੂਜ ੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰQਗ ੇਅਤੇ ਅਸL ਇਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ 
ਕਰQਗ!ੇ 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ (1:8-15) 
ਿਲਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰKQ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗੱਲQ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮJ ਿਮਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਇਸ 
ਬੰਦ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦN ਅਸL ਿਕਸ ੇਨਵL ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਜQਦੇ ਹQ ਤQ ਇਹ ਿਲਖਤ 
ਸਾਨੰੂ ਪ3ਾਰੰਭਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪ3ਿਸੱਧ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਮJ ਮੰਡਲੀ ਦ ੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹQ। ਮJ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਸ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹQ 
ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਿਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮQ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ 
ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਿਦਵਾਏਗਾ ਿਕ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮJ ਮੰਡਲੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ੋਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਉਹੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹQ, ਇਹ 
ਦੱਸਦ ੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਸਮਰਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮJ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵQ ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਤੇ ਗੌਰ 
ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰQਗਾ: ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹੱਥQ ਿਵੱਚ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ। 
“ਉਸੇ ਤਰKQ, ਅਸL ਵੀ ਇਹ ਨਹL ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹQ ਿਕ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਕਸ ਦੇ ਹੱਥQ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਅਸL ਉਸ 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ।” 
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ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇ ਿਵੱਚN ਅਸL 
ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਉਨK Q ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੇਹQ। 

ਉਹ ਪ3ਾਰਥਨਾਵQ, ਿਜਨK Q ਦਾ Yਤਰ ਨਹL ਿਮਿਲਆ? (1:8-10, 13) 
ਪੌਲੁਸ ਤਦ ਵੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦN ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ 

ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨQਹ” ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲN ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਮੰਗਦ ੇਹQ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਝੱਟ ਨਹL ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤQ ਸਾਨੰੂ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ 
ਨਹL ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੰੂ ਯਕੀਨਣ ਇਹ ਨਹL ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  
ਸਾਡੀਆ ਂਪ3ਾਰਥਨਾਵQ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹL ਿਦੱਤਾ ਹੈ। “ਨਹL” ਜQ “ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਬੇਹਤਰ ਹੈ” ਜQ “ਥੋੜKਾ ਿਚਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ” ਯਕੀਨਣ “ਹQ” ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ “ਥੋੜKਾ ਿਚਰ ਉਡੀਕ ਕਰ।” 

ਆਪਸੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (1:11, 12) 
ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਕੱਠO  ਿਮਲ ਕ ੇਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਿਦਆ ਂਸਾਨੰੂ 
ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਅਵਾਜ਼Q ਨੰੂ Yਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ 
ਦੂਿਜਆ ਂਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ3ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵX ਦੂਜ ੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਸL ਕਦ ੇਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ੇਹੋਏ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਅੱਗ ਿਵੱਚN 
ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਜQ ਅੰਿਗਆਰਾ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ ਤQ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦN ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਥੀ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਤN ਵੱਖ ਕਰ ਲJਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰKQ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਮJ ਹQ” ਕਥਨ (1:14-16) 
1:14-16 ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਮJ ਹQ” ਕਥਨQ Yਤੇ “ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ” 

ਅਤੇ “ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ” Yਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲQ ਕਹੀਆ:ਂ 

“ਮJ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹQ [ਸਾਰ ੇਮਨੱੁਖQ ਦਾ]” (1:14)।  
“ਮJ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੰੂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ” (1:15)। 
“ਮJ ਤQ ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਨਹL” (1:16)। 

ਇੰਜੀਲ (1:16, 17) 
ਵੈਰਨ ਡਬਿਲਯੂ.   ਿਵਅਰਸਬੀ ਨO  ਇਨK Q ਆਇਤQ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ 
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ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 

ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਅਰੰਭ: ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਹੈ (1:16)। 
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਕੰਮ: ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ (1:16)। 
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ: ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ  

(1:16)। 
ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ: ਇਹ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦ ੇਲਈ ਹੈ  

(1:16, 17)।180 

ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਜੀਲ (1:16, 17) 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 

ਸ਼Qਤ, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜQ 
ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜQ ਮੌਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ? ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜ ੋਸਾਹਮਣੇ ਆ^ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਜ਼ਰੂਰੀ ।” 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ: ਇੰਜੀਲ (1:16, 17)। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ: ਿਨਹਚਾ (1:16, 17)। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਰਣਾਮ: ਧਾਰਿਮਕਤਾ (1:17)। 

ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (1:16) 
ਰੋਮ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰKQ ਹੀ 

ਹੈ। ਅਸL ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ-ਂ
ਵੱਡੀਆ ਂਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹQ ਪਰ ਸਗN ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲQ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੰਜੀਲ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹL ਹੈ। ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:24)। ਜੇਮਸ ਮੀਡੋਜ਼ ਨO  ਇਸ ਦਾ “ਪਾਪ, 
ਪਰੰਪਰਾ, ਨਾਸਿਤਕਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇ ਿਦਲQ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਂਉਡਾਉਣ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸਫ਼ੋਟ”181 ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਇੰਜੀਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਅਰ ਮJ ਜ ੇ ਧਰਤੀ YਤN 
[ਸਲੀਬ ਤੇ] Yਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵQ ਤQ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚQਗਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 
12:32)। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇੰਜੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੱਖQ 
ਹਜ਼ਾਰQ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਦN ਮਰਦQ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰ 
ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ (ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:17)। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ 
ਜQਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬਦਲੀ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਹਲQ ਵਰਗਾ ਨਹL ਿਰਹਾ! ਇਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤQ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵQ ਇਨਸਾਨ ਹੈ!”182 
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ਇੰਜੀਲ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸL “ਇਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਿਖਆਂ ਕਰਨ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਨ, . . . ਜQ ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤN ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ” ਦੀ 
ਿਹੰਮਤ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕ,ੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਿਜਹੜ ੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹਨ 
“ਇਸ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ” ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੇ।183 ਇਹ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ,  ਉਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ 
“ਲੋਕQ ਨੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਲਈ” ਨਵX ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਝ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਏ 
ਰੋਪਰ ਨO  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, “ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹL ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦN ਤੱਕ ਅਸL ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਨਹL 
ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਓਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹL ਕਰਦੇ।”184 ਇੰਜੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ 
ਪਏ ਲੋਕQ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜ ੇਅਸL ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਲੋਕQ 
ਨਾਲ ਸQਝਾ ਨਹL ਕਰਦ ੇ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਅਸL ਜਾਣਦੇ ਹQ ਤQ ਓਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ! 

ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ, ਪੌਲੁਸ ਤN ਉਲਟ, ਅਸL ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦ ੇਹQ? ਸਾਡੇ 
ਿਵੱਚN ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਣਗ ੇ ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦ ੇਹQ, 
ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰQ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤN ਡਰ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਅਸL ਉਨK Q ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰQ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆ ਸਕਦ ੇਹQ? CEV 
ਅਨੁਵਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 1:16 ਆਇਤ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰKQ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਨੰੂ ਇੰਜੀਲ ਤ ੇਮਾਣ 
ਹੈ!” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੀਲ ਤ ੇਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ! 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਸਫੋਟਕ (1:16) 
ਿਰਚਾਰਡ ਸੀ. ਹਾਵਰਸਨ ਨO  ਿਲਿਖਆ, 

ਸ਼ਕਤੀ। 
ਇਹ ਅੱਜ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ!  
ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲJਦਾ 
ਹੈ। 
ਭਾਵX ਸ਼ਕਤੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਸੈਿਨਕ, ਆਰਿਥਕ, ਪ3ਸ਼ਾਸਿਨਕ, 
ਧਾਰਿਮਕ, ਜQ ਿਨੱਜੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪੂਰਤੀ, ਮਨੱੁਖੀ ਤਕਦੀਰ ਲਈ . . . ਇਸ ਨੰੂ 
ਕੁੰ ਜੀ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਹੈ।185 

ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲQ ਤN ਮਨੱੁਖ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥQ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤN ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 
ਮਨੱੁਖ ਯੋਜਨਾ ਨਹL ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ “ਿਵਸਫੋਟਕ” 
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ਵਜN ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: “ਮJ ਤQ ਇੰਜੀਲ ਤN ਸ਼ਰਮਾ^ਦਾ ਨਹL ਇਸ ਲਈ ਜ ੋਉਹ ਹਰੇਕ 
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ 
ਦੇ ਲਈ” (1:16)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਸ਼ਕਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਸ਼ਬਦ 
δύναµις (ਡੂਨa ਿਮਸ ) ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਤN ਸਾਨੰੂ “ਡਾਇਨਾਿਮਕ,” 
“ਡਾਇਨਮੋ” ਅਤੇ “ਡਾਇਨਾਮਾਇਟ” ਸ਼ਬਦ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਾਇਟ ਹੈ! 

ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ “ਸ਼ਕਤੀ” ਲਈ 
ਸ਼ਬਦ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਉਪਪਦ “ਇਹ” ਨਹL ਪਾਇਆ ਜQਦਾ।186 ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰਜੀਲ “ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੈ; ਭੈਦਾਇਕ ਤੁਫਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਝੱਖੜ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। ਨਵX ਨO ਮ ਦ ੇਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰQ ਰਾਹL ਪਰਗਟ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ 
ਹੈ। 

ਇੰਜੀਲ: ਯਜੋਨਾ । ਜਦN ਿਯਸ ੂਨO  ਮਹਾਨ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ਰੋ 
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹਰੇਕ ਦ ੇਲਈ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕ ੇਸਰਬੱਤ ਸਿਰਸ਼ਟ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰੋ” (ਮਰਕੁਸ 16:15)। ਫੇਰ, ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਸL ਜਾ ਕ ੇਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ” (ਮੱਤੀ 28:19)। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸL ਿਜੱਥ ੇਹੋ Yਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਪਰ Yਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 
ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਓ।” 

ਿਯਸੂ ਦੇ Yਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤN ਤੁਰੰਤ ਪਿਹਲQ, ਉਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ 
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸL ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਗN ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨO  
ਤੀਕੁਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:8)। ਉਨK Q ਨO  ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤN ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵQ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ/ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਤN ਬਾਅਦ, ਮਸੀਹ ਦ ੇਚੇਿਲਆਂ ਨO  ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼Q ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ: ਚੇਲੇ 
“ਹਰ ਥQ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾ^ਦੇ ਿਫਰੇ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:4; KJV)। 
ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤN ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ 
ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਗਆ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8)। ਪੌਲੁਸ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ Yਤਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ 
ਰੋਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੇਨ) ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।  

ਜਦN ਚੇਲੇ Yਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੰੂ ਗਏ ਤQ ਉਨK Q ਨO  ਿਵਰੋਧ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਭੀੜQ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜ ੋਉਨK Q ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੁਣਨ 
ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਅਿਜਹ ੇਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤQ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜ ੋਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਪ3ਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣ 
ਕ ੇਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਿਕ^? ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਕੀ? 

“ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ   εὐαγγέλιον (ਯੂਐਜਂਿਲਓਨ ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, 
ਿਜਹੜਾ “ਚੰਗਾ” (εὖ, ਯ ੂ) ਦ ੇਉਪਸਰਗ ਨੰੂ “ਸੰਦੇਸ਼” (αγγελία, ਐਜਂਲੀਆ ) ਦ ੇਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ।” 
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ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਗੌਸਪਲ” (ਇੰਜੀਲ) ਦ ੋਸ਼ਬਦQ ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਅਤੇ 
“ਦੱਸਣਾ” ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਯੂਐਜਂਲੀਓਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ: ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ 
ਜ ੋਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ!  

ਦੁਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਭੁੱ ਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਨO  ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 
ਨੰੂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਥੋੜKੇ ਸਮX ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ: “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ‘ਦ ਗੁਡ ਿਨਊਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ 
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰQ ਨਹL ਸਨ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ ਨਹL ਸੀ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ।” 

ਿਵਲੀਅਮ ਟੇਲਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ3ਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਦਨQ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਉਹ ਟJਟ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ 
ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜ ੋਿਕ ਸੈਨ ਫਰQਿਸਸਕ ੋਸੀ। ਿਕ^ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਗਰਜਾਘਰ ਨਹL 
ਸੀ, ਟੇਲਰ ਨO  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦ ੇਚਾਹਵੰਦQ ਦ ੇਝੁੰ ਡ ਉਸ ਦੀ 
ਮੰਡਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਉਹ ਭੀੜ ਭਰੀ ਗਲੀ ਦ ੇਕੋਨO  ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਪੀਪੇ ਤ ੇਖੜਾ ਹੋ ਕ ੇਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ?” ਜਦN ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ 
ਜQਦੀ ਸੀ ਤQ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਦ ੇ
ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ!” 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਯਸਾਯਾਹ ਨO  ਿਲਿਖਆ, “ਿਜਹੜਾ 
ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਲੈ ਆ^ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾੜQ Yਤੇ ਿਕੰਨO  ਫੱਬਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜਾ ਸ਼Qਤੀ 
ਸੁਣਾ^ਦਾ, ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਲਆ^ਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਸੁਣਾ^ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ!’” (ਯਸਾਯਾਹ 52:7; NKJV)। 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੁੱ ਖ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨK Q ਬੁਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਜ ੋਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇ
ਸ਼ਿਹਰQ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰQ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਪਿਹਲੇ ਪੰਨO  ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜQਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਪਨਾ 
ਕਰੋ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਕਥਾ—ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ—ਿਕਵX ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤN ਪਿਹਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
“ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹL ਹੈ।” ਜ਼ਬੂਰ 
ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਓਹ ਸੱਭ ੇਕੁਰਾਹ ੇਪੈ ਗਏ, ਓਹ ਸਭ ਦ ੇਸਭ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹL ਇੱਕ ਵੀ ਨਹL!” (ਜ਼ਬੂਰ 14:3)। ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨO  ਬੁਰੇ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ: “ਿਜਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ” 
(ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 18:20)। ਖ਼ਤਰ ੇ ਿਵੱਚ ਪਈਆ ਂਹੋਈਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਬੱਚਾ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਬੱਚ,ੇ 
ਪਰਬਤ-ਆਰੋਹੀ ਜ ੋਘਣ ੇ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜQ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ—ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦ ੇ ਲੋਕQ ਦ ੇ
ਿਦਲ ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕ ੇਿਜਸ 
ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹL ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਿਕੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ! 
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ਇਸ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਰਨ ਆਈ: ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ, ਇੱਕ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੂਜ ੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਇਸ 
ਤਰKQ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਮਸੀਹਾ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ—ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨO  
ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਤQ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇ (ਯੂਹੰਨਾ 
3:16)। ਕੀ ਤੁਸL ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਕ^ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱ ਖੀਆ ਂ
ਰੂਹQ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਿਕ^ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 
ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹL ਕਿਹੰਦੇ ਿਫਰੇ, “ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” 
ਬਲਿਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ “ਵੇਖੋ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ!” 

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮਸੀਹਾ—ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ—ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪQ ਲਈ ਕਲਵਰੀ ਦੀ 
ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਆ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:1-4)। ਉਸ ਦੇ ਜੀ Yਠਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨO  
ਸਰਲ ਸ਼ਰਤQ ਦੱਸੀਆ ਂ ਿਜਨK Q ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤN ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇ
ਸਨ (ਮੱਤੀ 28:18-20; ਮਰਕੁਸ 16:15, 16)। ਇਸ ਲਈ, ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮੁੱ ਖ 
ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ “ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ! ਬਹੁਤ ਸਰਲ 
ਸ਼ਰਤQ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ।” ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਸਭਨQ ਲਈ ਮਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ 
ਮੌਤ ਤN ਸਾਡੇ ਸਭਨQ ਦ ੇਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੂੰ ਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! 

ਇੰਜੀਲ: ਿਹੱਸ ੇ। ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ “ਇੰਜੀਲ” ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਵ ਿਵੱਚ 
ਪ3ਭੂ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ।187 ਜਦN ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਿਕਸ ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜQਦਾ ਹੈ ਤQ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, 
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਤ ੇਕXਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1-4) ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ ਮJ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ 
ਜ ੋਇੱਕ ਸਰਲ ਸਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: 

ਇੱਕ ਪ3ਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਬ ੇਤN ਦੂਜ ੇਕਸਬ ੇਿਵੱਚ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ3ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲQ ਿਕਸ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਆਿਗਆ ਲJਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮ ਕ ੇ ਲੋਕQ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ 
ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 

“ਹੈਲੋ”, ਮੁੰ ਡੇ ਨO  ਿਕਹਾ। “ਤੁਸL ਕੌਣ ਹੋ?” 
“ਮJ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰਕ ਹQ,” ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਿਕਹਾ। “ਘਰ ਜਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਮQ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” 
ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ। “ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ? ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ?” 
ਉਸ ਪ3ਚਾਰਕ ਨO  ਿਤੰਨ ^ਗਲQ ਿਵਖਾਈਆਂ। “ਇੰਜੀਲ ਦ ੇਿਤੰਨ ਿਹੱਸ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।” ਉਸ 

ਨO  ਆਪਣੀਆ ਂ^ਗਲੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਿਤੰਨO  ਗੱਲQ ਸਮਝਾਈਆ:ਂ 
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“ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਜQ ਸਚਾਈਆ,ਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ 
ਵਾਅਦੇ।” ਅੱਗੇ ਉਸ ਨO  ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਤੱਥ ਹਨ:” 
ਉਸ ਨO  ਫੇਰ ਆਪਣੀਆ ਂ^ਗਲQ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ “ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਜੀ Yਠਣਾ।” ਿਜਵX-ਿਜਵX ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ, ਉਸ ਨO  ਿਤੰਨ 
^ਗਲQ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ: “ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਹੁਕਮ ਹਨ: ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਨਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਵਾਅਦ ੇਹਨ: 
ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।” 

 ਮੁੰ ਡਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਕ ੇਭੱਜਾ-ਭੱਜਾ ਘਰ ਨੰੂ ਿਗਆ। “ਮQ,” ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਮJ ਹੁਣੇ-
ਹੁਣੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ3ਚਾਰਕ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!” 

ਮQ ਵੀ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ। “ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?” 
“ਖੈਰ,” ਮੁੰ ਡੇ ਨO  ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਿਤੰਨ ^ਗਲQ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ^ਗਲQ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ: “ਇੰਜੀਲ ਦ ੇ
ਿਤੰਨ ਿਹੱਸ ੇਹਨ . . . ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਤੰਨ . . . ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਤੰਨ . . .” ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨO  ਹਾਰ 
ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮJ ਸੋਚਦਾ ਹQ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ3ਚਾਰਕ ਹੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆ ਂ^ਗਲQ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

ਪ3ਚਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਾਰ ਉਨK Q ਸਭਨQ ਗੱਲQ ਦਾ ਹੱਦN ਵੱਧ ਸਰਲੀਕਰਣ 
ਹੈ ਜ ੋਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨO  ਸਦੀਆ ਂਤN ਲੋਕQ ਦ ੇਿਦਲQ ਨੰੂ ਰੋਮQਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

1.  ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1-4 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਤੰਨ ਮੁੱ ਢਲੇ 
ਤੱਥQ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹQ ਿਜਹੜੀ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੁਸQ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਰ ਿਜਹ ਦ ੇYਤ ੇਤੁਸL ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਿਜਹ ਦ ੇਰਾਹL ਤੁਸL ਬਚ ਵੀ ਜQਦ ੇਹੋ, ਜ ੇਤੁਸL ਉਸ ਇੰਜੀਲੀ ਬਚਨ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮJ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਨਹL ਤQ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀਜਣਾ ਐਵX ਿਗਆ। ਿਕ^ ਜ ੋਮJ 
ਮੁੱ ਖ ਗੱਲQ ਿਵੱਚN ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸdਪ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜ ੋ
ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪQ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮੋਇਆ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕਦੱਿਬਆ 
ਿਗਆ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਿਦਹਾੜ ੇਜੀ Yਿਠਆ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)। 

 ਇੰਜੀਲ ਜQ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਦੇ ਇਰਦ-
ਿਗਰਦ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕXਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨLਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤ ੇਨਵX ਨO ਮ 
ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

 2. ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਸਚਾਈਆ ਂਜQ ਤੱਥ ਹਨ ਿਜਨK Q ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤN 
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ਵਾਕਫ਼ ਨਹL ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨK Q 
ਆਇਤQ ਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜ ੋਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ: 

. . . ਪ3ਭੂ ਿਯਸ ੂਆਪਣ ੇਬਲਵੰਤ ਦੂਤQ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼N ਪਰਗਟ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਿਜਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹL ਜਾਣਦ ੇਅਤ ੇਸਾਡੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸ ੂਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ 
ਨਹL ਮੰਨਦੇ ਓਹਨQ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:7, 8; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ)। 
 
ਿਕ^ ਜ ੋਸਮਾ ਆ ਪਹੁੰ ਚਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਘਰN ਿਨਆ^ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਜ ੇਉਹ 
ਪਿਹਲQ ਸਾਥN ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤQ ਉਨK Q ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦੇ? (1 ਪਤਰਸ 4:17; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

 ਿਕ^ਿਕ ਤੱਥQ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਵੱਚ 
ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਨ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ Yਠਦਾ ਹੈ: ਜ ੇਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤQ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵX ਮੰਨO ? ਰੋਮੀਆਂ 
6:17, 18 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “. . . ਭਾਵX ਤੁਸL ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ ਪਰ ਿਜਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਸੰਚ ੇ
ਿਵੱਚ ਢਾਲੇ ਗਏ ਤੁਸL ਮਨm  ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤN ਛੁੱ ਟ ਕ ੇਤੁਸL 
ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਰੋਮ ਦ ੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੀ 
ਜਥਾਰਥ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ Yਠਣ ਿਵੱਚ ਸQਝੀ ਨਹL ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨK Q ਨO  
ਇਸ ਦੇ “ਸੰਚ”ੇ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ। ਉਨK Q ਨO  ਉਹ ਿਕਵX ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ 
ਪਿਹਲੀਆ ਂਕੁਝ ਆਇਤQ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਕਵX: 

ਅਥਵਾ ਤੁਸL ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਿਜਨK Q ਨO  ਮਸੀਹ ਿਯਸ ੂਦਾ 
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ? ਸੋ ਅਸL ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ 
ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤQ ਜ ੋਿਜਵX ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਨਾਲ 
ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਤਵX ਅਸL ਵੀ ਨਵX ਜੀਵਨ ਦ ੇਰਾਹ ਚੱਲੀਏ 
(6:3, 4; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਉਨK Q ਮਸੀਹੀ ਲੋਕQ ਨO  ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬਪਿਤਸਮਾ (ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 
ਡੁਬਕੀ) ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ “ਸੰਚ”ੇ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਅਸL ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਹੁਕਮQ ਦਾ ਇਨK Q ਿਸਰਲੇਖQ ਅਧੀਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ: 
(1) ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਦਾ 
ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (10:9, 10)। (2) ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ 
ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦ ੇ “ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੱੁਖ” ਨੰੂ 
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜKਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 13:3)। (3) ਸਾਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਏ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤQ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਣ (ਮਰਕੁਸ 16:16; ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 2:38; 22:16)। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚN Yਠ ਕ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਚਨ 
ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵQ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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3. ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਇੰਜੀਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ 
ਇਹ ਉਨK Q ਵਾਅਿਦਆ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਨK Q ਦਾ ਅਸL ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦ ੇ ਹQ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ “ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਿਕਹਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
6:15)। 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਖਾਸ ਵਾਅਿਦਆ ਂਿਵੱਚN ਦ ੋਵਾਅਦ ੇਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇ“ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮQ” 
ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਜਦN ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ3ਚਾਰ ਰਾਹL “ਮਨੱੁਖQ ਦ ੇ
ਿਦਲ ਿਛਦ ਗਏ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:36, 37), ਉਨK Q ਨO  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕ ੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਸL ਕੀ ਕਰੀਏ?” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:37)। ਪਤਰਸ ਨO  ਿਕਹਾ, 
“ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚN ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਨਾਮ Yਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵ ੇ ਤQ ਪਿਵੱਤ3 ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 2:38; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਸਮX ਦ ੇਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ—ਿਕੰਨO  
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦ ੇਹਨ! 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤN ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦਾ 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:25 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: “ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ” (ਜ਼ੋਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਅਸL “ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵXਪਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹQਗੇ,” ਆਖ਼ਰ ਅਸL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵQਗੇ! 

ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤN ਅਨg ਖੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਗਟ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਭ ਤN ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਚਾਈਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਣਾਵQ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਕ^ਿਕ ਇੱਥ ੇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕXਦਰ ਹੈ! 

  ਇੰਜੀਲ: ਸ਼ਕਤੀ । ਜਦN ਬਰਿਲਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੜKੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ 
ਭਰ ੇਹੋਏ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੰੂ ਸਰਹੱਦ ਤ ੇਹੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹL ਸੀ ਵਧਣ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨO  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਵਚਨ “ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ3ਚਾਰ” 
ਸਨ। ਹਾਲQਿਕ ਉਨK Q ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹ ਕ ੇਉਨK Q 
ਨO  ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰKQ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ3ਭੂ ਦ ੇਬੋਲੇ ਹੋਏ 
ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨO  ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕ ੇਹੀ 
ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਹNਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। “ਿਕ^ ਜ ੋਉਸ ਨO  ਆਿਖਆ ਤQ ਉਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਨO  
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤQ ਉਹ ਬਣ ਿਗਆ” (ਜ਼ਬੂਰ 33:9)। ਜਦN ਿਯਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਸੀ, 
ਉਸ ਵੱਲN ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨQ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। “ਤਦ ਉਹ ਨO  Yਠ ਕ ੇਪੌਣ ਨੰੂ ਦਬਕਾ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ‘ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਥੰਮK ਜਾਹ!’ ਤQ ਪੌਣ ਥੰਮK ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ 
ਿਗਆ” (ਮਰਕੁਸ 4:39)। “ਇਹ ਕਿਹ ਕ ੇYਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਿਕ ‘ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ ਆ’” 
(ਯੂਹੰਨਾ 11:43) ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਲਖਤੀ 
ਵਚਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨ ਤN ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ ਗੱਲN ਘੱਟ 
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ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹL ਹੈ। ਅੱਜ ਿਕਸ ੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਬਦQ—ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਨੰੂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦQ ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱਕ ੇ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰKQ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਗਈ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 

1. ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਇੰਜੀਲ ਬਾਰੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਤN ਬਾਅਦ, ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਓਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ 
ਧਰਮ ਹੈ ਜ ੋਿਨਹਚਾ ਤN ਿਨਹਚਾ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵX ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ‘ਭਈ 
ਧਰਮੀ ਿਨਹਚਾ ਤN ਜੀ^ਦਾ ਰਹੇਗਾ’” (1:16, 17)। ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਿਗਣਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨO  ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ 
ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2. ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਸL ਪਿਹਲQ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ ਿਕ 
ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ: “ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਹਲQ ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦ ੇਲਈ” (1:16)। ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਤQ ਉਸ ਨO  ਇੰਜੀਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ “. . . ਉਹ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ . . . ਿਜਹੜੀ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, . . . ਿਜਹ ਦ ੇਰਾਹL ਤੁਸL ਬਚ ਵੀ ਜQਦੇ ਹੋ” 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:1, 2)। 

3. ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦ ੇ
ਿਦਨ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤN ਵੱਡਾ ਪ3ਗਟਾਵਾ188 “ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨKO ਰੀ ਵਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼” 
ਜQ “ਅੱਗ ਿਜਹੀਆ ਂਜੀਭQ” (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:2, 3) ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਉਨK Q ਹਜ਼ਾਰਾ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਜ ੋਉਦN ਹੋਇਆ ਜਦN ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:6-47)। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ3ਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤN ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲQ ਵਰਗਾ ਨਹL ਰਿਹ ਸਕਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 
“ਿਨਰੀ ਤੁਸL ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ1:27)। 

4. ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦN 
ਅਸL ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦ ੇਹQ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਬਦਲਦੀ ਵੀ 
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੰੂ “ਤੇਜ ਤN ਤੇਜ ਤੀਕ” ਪ3ਤਾਪੀ ਪ3ਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਬਦਲਦੀ ਜQਦੀ ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ3:18)। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਚਨ ਦਾ ਿਦਲ ਹੈ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਿਸੱਧ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:32)। ਅਸL ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ “ਲੋਚ” ਕਰਨੀ ਹੈ 
“ਤQ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ [ਅਸL] ਵਧਦ ੇਜਾਈਏ” (1 ਪਤਰਸ 2:2; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

5. ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ (ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੰਜੀਲ-ਕXਦਿਰਤ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:18) ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  
ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ ਿਕ “ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹQ ਿਜਹੜੀ  
ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੁਸQ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਰ ਿਜਹ ਦੇ Yਤੇ ਤੁਸL ਖਲੋਤੇ ਵੀ 
ਹੋ  ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 1:23; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਸ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 
1:23) ਸਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚN ਲੰਘਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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6. ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ 
ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਨਹL ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਮJ ਿਕਹਾ ਓਹੀਓ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 
12:48)। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਨO ਪੋਲੀਅਨ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਨਰੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ 
ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ^ਦਾ ਪ3ਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨK Q ਤ ੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹਨ।” ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 
ਆਤਿਮਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ!  

ਿਨਚੋੜ: ਮJ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ ਤੁਸL ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਿਦਓਗ।ੇ ਮJ ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ ਤੁਸL ਤੱਥQ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੋ, ਹੁਕਮQ ਨੰੂ ਮੰਨg  ਅਤੇ ਇਸ ਤਰKQ ਕਰਕੇ ਤੁਸL ਵਾਅਿਦਆ ਂਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣQ ਕਰਕੇ ਪ3ਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪ3ੇਿਰਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਣ, ਤੁਸL ਉਨK Q ਬਰਕਤQ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦ ੇ
ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਨK Q ਦਾ ਉਸ ਨO  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸL ਉਨK Q ਹੁਕਮQ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤN 
ਪ3ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਸ ਨO  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮJ 
ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਕ ਤੁਸL ਉਸ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ3ੇਿਰਤ ਹੋਵੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਮਿਰਆ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ Yਿਠਆ! 

ਅਸL ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦ ੋਬੰਦQ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰQਗ:ੇ ਇੱਕ ਪ3ੇਿਰਤ 
ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ3ੇਿਰਤ ਜਵਾਬ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: “ਉਨK Q ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦ?ੇ” (1 ਪਤਰਸ 4:17)। ਜਵਾਬ  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:7, 8 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “. . . ਿਜਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹL 
ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦ ੇਓਹਨQ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਜ ੇ
ਤੁਸQ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹL ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤQ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ! 

ਪਿਹਲQ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ (1:18—3:20) 
ਇੱਕ ਮੌਕ,ੇ ਿਕਸ ੇਨO  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 

ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਤੁਸL ਪਿਹਲQ ਿਕਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?” ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ 
ਲਈ “ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ” ਅਤੇ “ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ” ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹL ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪਿਹਲQ ਉਸ ਨO  
ਉਨK Q ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਿਬਨQ, ਛੁਟਕਾਰ ੇਦੀ ਆਸ ਤN ਬਗੈਰ ਉਨK Q ਦਾ 
ਗਿਹਰ ੇਤN ਗਿਹਰ ੇਪਾਪ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬਦੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਿਧਆਵQ ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਲਏ (1:18—
3:20)। 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਐਵX ਹੀ ਿਕ^ ਨਹL ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ “ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਨ” ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚਲਾ ਿਗਆ? ਿਕ^ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤN ਵਾਕਫ਼ ਨਹL 
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ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਪਾਪੀ ਹਨ । 

ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਿਸੱਧ ਨਹL ਹੋ ਸਕਦ,ੇ ਪਰ ਉਨK Q ਨO  ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹL ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨK Q ਨO  ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਜਾਨm  ਨਹL ਮਾਿਰਆ ਜQ ਕੋਈ ਬJਕ ਨਹL ਲੁੱ ਿਟਆ। ਉਨK Q ਨO  ਆਪਣ ੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ ਜQ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਦ ੇਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ 
ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤ ੇਮੇਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤ ੇਓਹ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ^ਿਕ ਓਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਕਸ ੇਘੋਰ ਪਾਪ ਤN ਜਾਣ ੂਨਹL ਹਨ, 
ਓਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਉਨK Q ਦ ੇਆਪਣ ੇਮਾਪਦੰਡQ ਤ ੇਖਰੇ Yਤਰ ੇਹੋਣਗੇ, 
ਪਰ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡQ ਤ ੇਖਰੇ ਨਹL Yਤਰ ੇਹਨ।189 

ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਸਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜQਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਮ ੇ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤN ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 
ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਨਾ ਿਕ^ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਾ ਆਤਿਮਕ “ਰੋਗ” ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ 
“ਸਦਾਚਾਰੀ” ਇਲਾਜ (ਿਜਵX ਿਕ “ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ” ਜQ “ਿਜ਼ਆਦਾ ਤN 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ”) ਨਹL ਸੀ। “ਬੁਿਨਆਦੀ ਆਤਿਮਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ” ਤN ਿਬਨQ 
(ਿਜਵX ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਾ 
ਨਾਸ ਤੈਅ ਸੀ। 

ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ! (1:18-32) 
ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਗ ੋ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਧੁੱ ਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਆਦਮੀ ਜ ੋਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠg ਰ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹ ੇਤ ੇ
ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦN ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੌਰਾਹ ੇਥਾਣL ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਅਤੇ Yਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦਾ, “ਦੋਸ਼ੀ!” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੁਕ ਕ ੇਉਸ ਵੱਲ ਘੂਰਦੇ 
ਸਨ। ਿਫਰ ਓਹ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਰQ ਝੁਕਾ ਕ ੇਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤ ੇਪੈ ਜQਦੇ ਸਨ। 
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ, “ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਵX ਪਤਾ 
ਹੈ?”190 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ ੋਵੇਖਣ 
ਿਵੱਚ ਕਠg ਰ ਿਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸL ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਪ3ਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜQ ਸੱਚ ੇਹQ, ਜਦN ਅਸL ਰੋਮੀਆਂ 1:18-32 ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦ ੇ
ਹQ, ਤQ ਅਸL ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਗੇ ਿਕ ਅਸL ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹQ। ਅਸL ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ 
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ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤQ ਅਸL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲQ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ। ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤN ਪਿਹਲQ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਸL ਵੀ “ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 
ਦੋਸ਼ੀ” ਹQ! 

ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ Yਨੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ ਸੀ ਿਕ 
“ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ Yਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਤQ ਅਕਾਸ਼N ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ” 
(1:18)। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ “ਜੀ^ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਿਭਆਣਕ 
ਗੱਲ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:31)। ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 
ਪਛਾਣਦ ੇਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਪ3ੇਮ ਭਰੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ, ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ 
ਮੁੜੋ (ਰਸੂਲQ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:36-38)। 

ਸੁਭਾਵਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਗਆਨ (1:20) 
ਕੁਝ ਲੋਕ “ਸੁਭਾਵਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਗਆਨ” ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਧQਤ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਬੰਦQ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤN 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਓਹ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜ ੋਜਾਣਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤN ਿਸਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਨਚੋੜ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤN ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕ ੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲQ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹQ, ਨਾ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ। ਅਫਰੀਕਾ ਦ ੇ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨO  ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ: 

ਜਦN ਮJ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤ ੇਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦ ੇਝਾੜੀਆ ਂਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ 
ਇਧਰ-ਓਧਰ ਭੱਜਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਤQ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਮJ ਦਰੱਖਤQ 
ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤQਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ ਨO  ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨਹL ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਔਰਤ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ 
ਪੜKਨਾ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇ ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਪੜKਨਾ 
ਿਸਖਾਇਆ। ਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਜਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਦਰੱਖਤQ ਅਤ ੇਤਾਿਰਆਂ ਦ ੇਰਾਹL ਮੇਰੇ Yਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।191 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬੀ ਸਚਾਈਆ ਂਦਾ ਿਨਰਾ ਕੁਦਰਤ ਤN ਿਨਚੋੜ ਨਹL ਕੱਿਢਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ।192 ਇਨK Q ਸਚਾਈਆ ਂ ਿਵੱਚN ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 
ਸਚਾਈ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜ ੋਉਹ ਨO  ਆਪਣਾ 
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤ3 ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 3:16)। ਿਕਸ ੇਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਅਸL 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ^ਗਲQ ਦ ੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹQ . . . ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਿਕੱਲQ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”193 ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਤN ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤN 
ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਿਸਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਤN ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤN ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹL ਿਸਖ 
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ਸਕਦਾ। 
ਅਥੇਨa  ਿਵੱਚ ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਇੱਕ “ਸੁਭਾਵਕ ਪਰਕਾਸ਼” ਦ ੇਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ, 

ਉਸ ਨO  ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜ ੋਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ 
ਲਈ ਰਿਚਆ” ਤQ ਿਕ ਮਨੱੁਖQ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ ਿਕ “ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਭਈ 
ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਨੰੂ ਟੋਹ ਕ ੇ ਲੱਭ ਲੈਣ” (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 17:24, 27)। ਕੁਦਰਤ 
ਰਾਹL ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ ੋਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ3ੇਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨK Q ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਲੌਿਕਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਬਾਈਬਲ ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਨO  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
“ਆਪਿਣਆ ਂਤਾਿਲਬQ ਦਾ ਫਲ-ਦਾਤਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6)। ਿਯਸੂ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਢੂੰ ਢੋ ਤQ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 7:7)। 

ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ (1:20) 
ਲੂਕਾ 18:8 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨO  ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ: “ਜਦ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਪਾਵੇਗਾ?” 
ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਤN ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਅਸL 

ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ ਨਹL ਉਠਾ ਸਕਦ ੇਜQ ਰੇਡੀਓ ਨਹL ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਜQ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ 
ਨਹL ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸL ਦੰਿਗਆ ਂਅਤੇ ਕ3Qਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੜKਦੇ ਹQ। ਇੰਜ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕQ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। 
ਅਕਸਰ “ਪੁਰਾਣੇ” ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥQ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ 
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਹL ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਭਿਰਆ ਖਾਲੀਪਣ 
ਿਜਹਾ ਆ ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਜਹ ੇਯੁਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਮੱਤ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮX 
ਸਭ ਤN ਨO ੜਲੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਸਮਝ ਕ ੇਫੜੀ ਰੱਖਦ ੇਸਨ ਉਨK Q ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਸਮੇਤ—
ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਤ ੇਿਸੱਧ ੇਹਮਿਲਆ ਂਨੰੂ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹQ। ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਕਰਦ ੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਨਾਸਿਤਕਵਾਦ 
“ਆਸਟ3ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤN ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ” ਹੈ। 

ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਤ ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਦ ੇ
ਆਧੁਿਨਕ ਸਕੂਲQ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਥੋੜKਾ-ਥੋੜKਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਜਦN 
ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਕੁਝ ਨਹL ਬਚ ਜQਦਾ। ਓਹ ਅਲੌਿਕਕ ਪ3ੇਰਣਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਮਖੌਲ 
ਉਡਾ^ਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਵ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਓਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਤੁਰਾਈ 
ਭਰ ੇਹਨ, ਿਕ^ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਮਨੱੁਖ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ, ਜQ ਇੱਕ 
ਸੂਝਵਾਨ ਿਸੱਖਅਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸਰਫ ਬੁੱ ਲKQ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮੁੱ ਕਦੀ 
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ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪ3ਭੂ ਕਰਕੇ ਨਹL ਪਛਾਣਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਦ ੇਚਰਨQ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗੋਡਾ 
ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ2:9-11)। 

ਇਸ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਜQ ਸਹੀ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਪੈਮਾਨO  ਤ ੇ
ਹਮਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕQ ਨO  “ਸਿਥਤੀ ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਨੀਤੀਆਂ” ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਜQ ਗਲਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂ ਿਵੱਚ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਐਲਾਨQ, ਬਾਈਬਲ, ਜQ 
ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹL ਰਿਹੰਦ ੇਹQ। ਮਨੱੁਖ ਨO  ਖੁਦ ਨੰੂ ਹੀ ਿਨਆਈ ਂਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ “ਕਾਨੰੂਨ” “ਿਪਆਰ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ” ਹੈ। 

ਤQ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਯੁਗ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਹ ਵਚਨ ਿਕੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਵX ਹਨ! “ਜਦ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ ਪਾਵੇਗਾ?” (ਲੂਕਾ 18:8)। 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਉਕਸਾ^ਦਾ ਹੈ: “ਕੀ 21ਵL ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸੇ 
ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹL ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 21 ਵL 
ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵQ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ3ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ੋ ਿਵਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹQ,  ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ 21 ਵL ਸਦੀ 
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਤਰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਕਦ ੇ
ਨਹL ਖੋਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤN ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹL ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਤਰਕਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

ਅਸL ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੀ ਤਰKQ ਜੋੜQ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 
ਨਾਲ ਕਰQਗ ੇਜ ੋਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸL ਉਨK Q ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜQ ਤ ੇਿਪੱਛ ੇਮੁੜ ਕ ੇਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ 
ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਜQਚ ਸਕੋਗੇ। 

ਸਭ ਤN ਪਿਹਲQ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹ ੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਹ  ੈ। ਜ਼ਬਰੂ 
14:1 ਅਤੇ 53:1 ਦੋਵX ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਮੂਰਖ ਨO  ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਭਈ 
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹL’” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਨK Q ਜ਼ਬੂਰQ ਦਾ ਲੇਖਕ ਿਗਆਨ ਦੀ 
ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹL ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿਜਹ ੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ3ਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖQ ਨੰੂ 
ਨਹL ਖੋਲKਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰ 19:1 ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖਾਲਦਾ ਹੈ।” ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ਆਖਦੀ ਹੈ, 
“ਿਕ^ਿਕ ਜਗਤ ਦ ੇਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤN ਉਹ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ] ਦਾ ਅਣਿਡੱਠ ਸੁਭਾਉ ਅਰਥਾਤ 
ਉਹ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤN ਚੰਗੀ ਤਰKQ ਿਦੱਸ ਪJਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨQ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹL।” 

ਜਦN ਮJ ਹਾਲੇ ਮੁੰ ਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਪ3ਚਾਰਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਿਜਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਦ ੇ
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ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ। ਓਹ ਆਪਣੀਆ ਂਘੜੀਆ ਂਉਤਾਰ ਕ ੇਲੋਕQ ਨੰੂ ਿਵਖਾ^ਦ ੇਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵX ਇੱਕ ਘੜੀ, ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹNਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਤਰKQ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਦਾਹਰਣ ਜ ੋਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜQਦੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ 
ਸੀ ਪਰ ਲੋਕQ ਦ ੇਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਹਰਾ ਅਰਥ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮJ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹNਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਰਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤQ ਮJ ਇਸ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰQ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਮਨਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮJ 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਇਹ ਨQਅ ਦੇਣਾ ਸੀ (1) ਹNਦ । ਉਸ ਤN Yਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ 
(2) ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤN Yਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ (3) ਢQਚਾ ਜQ ਮਕਸਦ । ਮJ ਘੜੀ 
ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਿਦਆ ਂਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰQਗਾ। 

ਹNਦ: ਘੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹNਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ 
ਹੈ। ਇਹ ਿਕਿਤh ਨਾ ਿਕਿਤh ਆਈ ਸੀ। 

ਤਰਤੀਬ: ਨਾ ਿਸਰਫ ਘੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹNਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਰਤੀਬ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਸ ੇਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸ ੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵQਗ ਇਕੱਠO  
ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਦN ਤੱਕ ਇਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਹੱਸ ੇਸਹੀ ਤਰKQ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਿਹੰਦ ੇ
ਹਨ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਢQਚਾ ਜQ ਮਕਸਦ: ਘੜੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ 
ਿਕਸ ੇਨO  ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਾਰਜ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸੇ ਮਕਸਦ ਜQ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਸਮQ 
ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

ਉਸੇ ਤਰKQ ਹੀ, ਜਦN ਅਸL ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹQ ਤQ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਿਤੰਨ ਮੁੱ ਖ ਗੱਲQ ਹਨ:  
(1) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹNਦ ਹੈ। (2) ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਗੀ ਘੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਘੜੀਆ ਂਨੰੂ ਸੈੱਟ ਕਰਦ ੇਹQ। 
(3) ਢQਚਾ  (ਮਕਸਦ) ਘਾਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਤੀ, ਹਰੇਕ ਰੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹNਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਭ ਤN ਆਮ ਤਰਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਭ ਤN Yਪਰਲੇ 
ਪੱਧਰQ ਦਾ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ: ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਢQਚਾ । ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੜQ, ਤੁਫ਼ਾਨQ, ਭੁਚਾਲQ, 
ਜQ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਿਕਸ ੇ ਿਨੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨK Q ਗੱਲQ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨO  ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ 
ਨਹL। ਿਫਰ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਇਵX ਹੀ ਹੋਵੇ।194 

ਸਮQ ਸਾਨੰੂ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਇਨK Q ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਜQਚਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹL ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਸL ਿਮਨਾਰ ਦੀ ਨLਹ ਹNਦ ਤ ੇ ਿਧਆਨ ਕXਦਿਰਤ ਕਰQਗੇ। ਆਓ ਅਸL ਘੜੀ 
ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ 
ਘੜੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ? ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ੇਕੋਲN ਿਡੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦ ੇ
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YਤN ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮQ ਨਹL ਦੱਸਦੀ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੱਲੇ ਵੀ 
ਨਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹL ? 
ਨਹL, ਉਸ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਪਰਮਾਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਘੜੀ 
ਦੀ ਹNਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਹNਦ ਹੈ, ਤQ ਇਹ ਆਈ ਿਕੱਥN? 

ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹNਦ ਹੈ: ਮਨ ਅਤੇ ਤੱਤ। ਿਕ^ਿਕ “ਿਸਫ਼ਰ” 
ਤN ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ 
ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤN ਦੂਸਰਾ ਹNਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਜQ ਤQ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਹNਦ ਿਵੱਚ 
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨO  ਤੱਤ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜQ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਹNਦ ਿਵੱਚ 
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨO  ਮਨ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤN ਬਾਹਰ ਹੈ 
ਿਕ ਪ3ਾਣਹੀਣ, ਅਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ, ਅਨa ਿਤਕ ਤੱਤ ਜੀ^ਦੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਮਨ ਨੰੂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨa ਿਤਕ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਤQ ਿਫਰ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ: ਸਦੀਪਕ ਮਨ ਨO  ਤੱਤ ਨੰੂ 
ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ, ਿਜਮ ਵਾਲਡਰੋਨ ਨO  ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗ ੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨK Q ਦੋਵQ ਨO  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ 
ਗੱਲਬਾਤ ਧਾਰਿਮਕ ਗੱਲQ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਰੂਸੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਿਜਮ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ, 
“ਕੀ ਰੂਸ ਿਵੱਚ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇ ਬੱਚ ੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ?” ਉਹ ਰੂਸੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਮੁਸਕੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਗਆ ਿਕ ਰੂਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਢੇਲੇ ਬਣਾ^ਦੇ 
ਹਨ। 

ਿਜਮ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਜਸ ਿਹੱਸ ੇਿਵੱਚN 
ਮJ ਆਇਆ ਹQ, Yਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮJ 
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਿਕਤ ੇਵੀ ਿਗਆ ਹQ, ਹਰ ਥQ ਬੱਚ ੇਿਮੱਟੀ ਦ ੇਢੇਲੇ ਬਣਾ^ਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮJ ਕਦ ੇਨਹL ਵੇਖੀ: ਮJ ਕਦ ੇਨਹL ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਢੇਲੇ ਨO  ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ।” 

“ਮਨ” ਅਤੇ “ਤੱਤ” ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਨੰੂ 
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੱਤ ਅੰਦਰ 
ਮਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹL ਹੈ। ਿਜਮ ਨO  ਮੁਸਕਰਾ^ਦੇ 
ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ: “ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਢੇਿਲਆਂ ਦ ੇਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” 

ਿਕ^ਿਕ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ^ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਸ ੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤN ਨਹL ਆ ਸਕਦਾ ਜ ੋਕਦੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹL। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤN 
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜQ ਇਹ ਿਕਸ ੇਸਮX ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ? 



 115 

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲQ, ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜKਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਿਜਸ 
ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਸੀ ਦਾ ਐਵੀਡJਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਪJਿਡੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸ,  ਜ ੋ ਿਕ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰQ ਤN ਆਏ ਚਾਲKੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨQ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ 
ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨQ ਨO  ਇਹ 
ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ “ਠੱਪ ਹੋ ਿਰਹਾ” ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰQ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 
ਿਵੱਚN ਸਬੂਤQ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦ ੇਬੁਝਣ, ਿਕਸ ੇਚੋਟੀ ਦ ੇਿਡੱਗਣ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣQ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਤੁਸL ਕਿਹ ਸਕਦ ੇ ਹੋ ਿਕ ਦ ੋ
ਸਚਾਈਆ ਂਤQ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: (1) ਸੰਸਾਰ ਸਦੀਪਕ ਨਹL ਹੈ ਅਤੇ (2) ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇ
ਸਮX ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।195 

ਿਕ^ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚN ਨਹL ਆ ਸਕਦੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਵਜੂਦ ਨਹL ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇ ਛੱਡ ਜQਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸ ੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮਨ 
ਹੋਵੇਗਾ,  ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 

ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ ਕੀ ਉਹ ਐਵX 
ਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:4 ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਹਰੇਕ 
ਘਰ ਤQ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਨO  ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹ ਨO  ਸੱਭ ੋਕੁਝ ਬਣਾਇਆ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”196 

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ । 
ਅਸL ਉਨK Q ਅਪ3ਤੱਖ ਿਚੰਨK Q ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇ ਆ ਰਹੇ ਹQ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ 
ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸL ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਵੱਲN ਮੁੜੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਜੀ 
ਿਦਸ਼ਾ ਤN ਵੇਖੀਏ: ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨO  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ । ਇਹ ਿਨਰਾ 
ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਨਹL ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਸ ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਇਸ ਨੰੂ ਢQਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਆਓ ਅਸL ਮੁੱ ਖ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਿਕ^ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ 
ਮਨੱੁਖ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹੀ ਬਣਾਇਆ —ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦN ਮJ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਮਨਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, 
ਮJ ਮਨੱੁਖ Yਤੇ ਇਨK Q “ਪਰਮਾਣQ” ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਤN ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਜਸ 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮJ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਮJ ਸਭ ਤN ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ 
ਸਮਝਦਾ ਹQ। ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ 
ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹL ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਥQ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੰਤਰ ਨਹL ਹੈ।197 
ਮਨੱੁਖੀ ਅੱਖQ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹL ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੰਪ ਨਹL ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਖੁਦ ਠੰਡਾ ਕਰਨ, ਖ਼ੁਦ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ3ਬੰਧ ਨਹL ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗQ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹL ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, “ਮJ 
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ਿਭਆਣਕ ਰੀਤੀ ਤ ੇਅਚਰਜ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹQ” (ਜ਼ਬੂਰ 139:14)। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸL ਅਦਭੁਤ ਕੰਿਪਊਟਰQ ਦ ੇ

ਯੁਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹQ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਿਜਹੜਾ 
ਿਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਗਨਚੁੰ ਬੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਭਰ 
ਿਦੰਦਾ, ਤQ ਇਹ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚ ੇ ਦ ੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਜQ 
ਿਸਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦ ੇਨO ੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਅਰੰਭ ਵੀ ਨਹL ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਕਾਸਵਾਦ ਦਾ 
ਿਸਧQਤ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਕਾਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਛੋਟੇ ਰੂਪQ ਤN ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਸਧQਤ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸL ਿਨਰਾ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗQ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਅਸL ਇਨK Q 
ਪੱਧਰQ ਤੇ ਦੂਜ ੇਜਾਨਵਰQ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਕੜੇ ਜQ ਇੰਨO  
ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜQ ਇੰਨO  ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡ ੇਨਹL ਸੀ—ਿਫਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸL 
ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗQ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤN ਛੋਟੀ ਪ3ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਦਾ ਹੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹQ। 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧ ੇਜQ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਕਸ ੇ“ਬਚਾਅ” ਦ ੇਿਸਧQਤ ਰਾਹL ਿਵਆਿਖਆ ਨਹL 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਿਦਮਾਗ ਿਦੱਤ ੇਹਨ; 
ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮJ 
ਦੁਹਰਾ^ਦਾ ਹQ: ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਕਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸਰੂਪ Yਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹQ (ਉਤਪਤ 1:26) ਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇਬQਦਰ ਵਰਗੇ ਿਦਸਣ ਵਾਲੇ 
ਪੂਰਵਜ ਦੇ ਸਰੂਪ Yਤੇ। 

ਤੀਜਾ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥN ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥ ੇਿਕ^ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸL ਇੱਕ ਿਦਨ ਘਰ ਆ^ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ 
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਤQ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧੁਿਨਕ 
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਦ ੇਮਕਸਦ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹL ਿਮਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪੁਸਿਤਕਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ Yਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਕਹੀਏ 
ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦ ੇ ਇਹ ਨਹL ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਿਕਹੜ ੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸL ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਿਸੱਟ ੇਤ ੇਪਹੁੰ ਚੋਗੇ: (1) ਜQ ਤQ ਇਸ 
ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ, ਜQ (2) ਇਸ 
ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸੀ। 

ਜਦN ਅਸL ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹQ ਜ ੋਹੁਣ ਤੱਕ 
ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਕਸ ੇਮਸ਼ੀਨ ਤN ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ 
ਤQ ਅਸL ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹQ ਿਕ ਜੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹL 
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ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜQ ਤQ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਜQ ਸ਼ੁਦਾਈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨK Q ਦੋਹQ ਿਵੱਚN ਕੁਝ ਵੀ ਨਹL ਹੈ! ਇਸ ਲਈ, ਅਸL ਇਹ ਿਨਚੋੜ ਕੱਢਦ ੇਹQ 
ਿਕ ਉਸ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1, 2 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਉਿਚਤ ਹਨ: 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  . . . ਗੱਲ ਕੀਤੀ।” 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 
ਪੈਮਾਨO  ਹਨ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼Q ਹਨ ਜ ੋਸਹੀ ਜQ ਗਲਤ ਹਨ। ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਦ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹL ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਦ ੇਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ, ਏਹ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ
ਵੱਸ ਨਹL ਿਕ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮQ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕਰੇ” (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:23)। 

ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹ ੈ? ਅੱਜ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਿਕਤਾਬQ ਿਕਸ ੇYਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਪ3ਿੇਰਤ 
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ—ਉਨK Q ਿਵੱਚN ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਗੱਲQ 
ਿਵੱਚ ਦੂਜੀਆ ਂਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕ ੇਚੱਲੀਏ: 
ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
ਬਾਈਬਲ ਹੈ । 

ਅਣਿਗਣਤ ਸਬੂਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ3ੇਰਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ: ਏਕਤਾ, ਪ3ਾਚੀਨ 
ਯੁਗ, ਆਧੁਿਨਕਤਾ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਿਲਕ ਸਟੀਕਤਾ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਪ3ਭਾਵ, 
ਨਵੀਨਤਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਬੂਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ। ਇਨK Q ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਅਸL ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਰਹQਗੇ ਜ ੋਅਸL ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਨੱੁਖ 
ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ 
ਉਿਚਤ ਨਹL ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਵQ ਹੋਵੇਗਾ  ?198 

ਸਮੁੱ ਚ ੇਸੰਸਾਰ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਉਨK Q ਦੇਸ਼Q ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ ਿਜੱਥ ੇਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤQ ਚੋਖ ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 
ਿਜੱਥ ੇਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਤੁਸL ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਬੀਤੇ ਸਮX ਿਵੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਈਬਲ ਨO  ਉਨK Q ਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਸਭ ਤN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ3ਭਾਵ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।199 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ੇਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ: “ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਆਤਮਾ ਤN ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਗਝਾਉਣ ਲਈ 
ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ; ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16, 17; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ3ੇਰਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਵੱਲN 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵQਗਾ ਿਕ ਤੁਸL ਖੁਦ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਪੜKੋ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤN ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ 
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ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇਬਚਨ ਤN ਆ^ਦਾ ਹੈ” (10:17)। 
ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਓ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਸੰਨK  ਲਾਉਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲN ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮJ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣ ੇਹੇਠQ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ 
ਰੱਖਦਾ ਹQ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱ ਲK ਜQਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮJ ਵੇਖਦਾ ਹQ ਿਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੈ। ਮJ ਇਹੋ ਚਾਹQਗਾ ਿਕ ਮJ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਿਵਖਾ ਕ ੇਡਰਾ ਕ ੇਭਜਾ ਦੇਵQ। ਮJ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹQ? 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮJ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ 
ਿਵਖਾ ਕ ੇਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹQ, “ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬੰਦੂਕ 
ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਇਸ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਪJਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸਫੋਟਕ 
ਟੋਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦ ੇਿਵੱਚ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਛੱਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮJ 
ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੰੂ ਦਬਾ ਦੇਵQ ਤQ ਬੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦ ੇ
ਿਪੱਛਲੇ ਿਹੱਸ ੇ ‘ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਫਟੇਗਾ ਅਤੇ ਛੱਰੇ ਨੰੂ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚN ਬਾਹਰ 
ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚN ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮJ 
ਇਸ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵQ ਤQ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।” 

ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ, ਮJ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹQ! ਸੰਭਾਵਨਾ ਤQ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, 
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ! 

ਅਸL ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲQ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਵਚਨ “ਜੀ^ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦ ੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲN ਿਤੱਖਾ ਹੈ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12)। ਇਸ ਨO  ਿਨੱਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ,ਂ ਦੇਸ਼Q ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਹੀ 
ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਵੱਲN ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤQ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਮੌਕਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੜKੋ । 
ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ । (ਮਰੇਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ।ੋ) ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗ ੂਕਰੋ। ਤੁਸL ਵੇਖੋਗੇ, ਿਜਵX ਿਕ ਜ.ੇ ਬੀ. ਿਫਿਲਪਸ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, 
ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ “ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਹੈ”! 

ਚੌਥਾ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਜਦN ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇ
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹQ, ਤQ ਅਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਸੱਚ ਤN ਪ3ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਤN 
ਨਹL ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਦਾ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਮJ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਨਾਲ ਨਹL ਸਮਝ ਸਕਦਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵQਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ—ਿਸਰਫ ਅਤੇ 
ਿਸਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ—ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਇਸ 
ਤਰKQ ਨਹL ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਫੁੱ ਲQ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ 
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ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗ ੇਪੰਛੀਆ ਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ “ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਚੰਗਾ” ਬਣਾਇਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:31)। ਅਦਨ ਦ ੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਹਰੇਕ 
ਿਬਰਛ ਲਗਾਇਆ ਜ ੋ (1) “ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀ” ਅਤੇ (2) “ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ” 
(ਉਤਪਤ 2:9)। ਜਦN ਉਸ ਨO  ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ “ਯੋਗ ਸਹਾਇਕਣ” ਬਣਾਈ ਤQ ਇਸ ਦ ੇ
ਥQ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ ੋਬੱਚ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਜਾਇ 
ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਪ3ਾਣੀ ਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ।  

ਜਦN ਅਸL ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤQ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹQ, ਅਸL ਆਖ਼ਰ ਿਵੱਚ ਨa ਿਤਕ 
ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤQ ਵੱਲ ਆ ਜQਦੇ ਹQ। ਕੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਸਮX 
ਆਤਿਮਕ ਲਾਲਸਾਵQ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਮਾਪਤੋਲ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਹL ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਰੇਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨO  ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਸਮX ਕਦ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ 
ਮਿਹਸੂਸ ਨਹL ਕੀਤਾ ਜ ੋਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਨਾਲN ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, 
“ਿਕ^ਿਕ ਸਭਨQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਪਰਤਾਪ ਤN ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ” 
(3:23)। 

ਤQ ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਫਕਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਸL ਉਨK Q ਆਤਿਮਕ 
ਪ3ਬੰਧQ ਬਾਰੇ ਪੜK ਕ ੇਹੈਰਾਨ ਨਹL ਹੁੰ ਦ ੇਹQ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ 
ਨO  ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ Yਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨO  ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਰਾਹL ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮJ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਇਹੋ ਕਹQਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ, ਵਚਨ ਦ ੇਇਹੋ ਿਜਹ ੇ ਬੰਦ 
ਿਬਲਕੁਲ ਉਿਚਤ ਹਨ: 

“ਿਕ^ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜ ੋਉਹ ਨO  ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ 
ਪੁੱ ਤ3 ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਤQ ਜ ੋਹਰੇਕ ਜ ੋਉਸ Yਤ ੇਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ” (ਯੂਹੰਨਾ 3:16)। 
 
. . . ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਡਆ ਪਾਪQ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮੋਇਆ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ 
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤ ੇ ਇਹ ਿਕ ਪੁਸਤਕQ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਿਦਹਾੜ ੇ ਜੀ Yਿਠਆ  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:3, 4)। 
 
ਸੋ ਜਦN ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹQ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼Q ਤN ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ 
ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਿਯਸ ੂਤQ ਆਓ, ਅਸL ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ Yਤ ੇ
ਪੱਿਕਆ ਂਰਹੀਏ। . . . ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਸL ਿਕਰਪਾ ਦ ੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦ ੇਅੱਗ ੇ ਿਦਲੇਰੀ 
ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਭਈ ਅਸL ਦਯਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਉਹ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜ ੋਵੇਲੇ ਿਸਰ 
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:14-16)। 

 ਪੰਜਵQ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ 



 120 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵX ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਸੁੱ ਖ-ਸਲਾਮਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨO  
ਸਾਨੰੂ ਰੋਬੋਟ (ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਨੱੁਖ) ਨਹL ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ 
ਸਦਾਚਾਰੀ ਪ3ਤੀਿਨਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸL ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ, ਜQ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹL ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ। ਅਸL ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਸਕਦ ੇਹQ, 
ਜQ ਅਸL ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ। ਅਸL ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ, ਜQ ਅਸL 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ। ਰੋਬੋਟ (ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਸ਼ੀਨੀ, ਸਵੈਚਾਲਕ ਅਤੇ 
ਬੇਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਅਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਪ3ਤੀਿਨਧੀਆ ਂਦ ੇਜਵਾਬ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸL ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਅਣਿਗਣਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ3ੇਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ 
ਇਹ ਅਣਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤN ਿਨਹਚਾ, ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਪ3ੇਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਨਹL ਕਰੇਗਾ? 

ਿਨਹਚਾ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਬਾਝN ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ 
ਭਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ^ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆ^ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ 
ਪਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਿਣਆ ਂ
ਤਾਿਲਬQ ਦਾ ਫਲ-ਦਾਤਾ ਹੈ।” 

ਆਿਗਆਕਾਰੀ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:9 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਧ ਹੋ ਕ ੇਓਹਨQ 
ਸਭਨQ ਦੀ ਿਜਹੜ ੇਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਹੋਇਆ।” 

ਪ3ੇਮ: 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:8 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਪ3ੇਮ ਨਹL ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਨਹL ਜਾਣਦਾ ਿਕ^ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ੇਮ ਹੈ।” 

ਜਦN ਅਸL ਉਨK Q ਸਭ ਗੱਲQ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹQ ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਇਹ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:6 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਿਨਹਚਾ ਤN 
ਿਜਹੜੀ ਪ3ੇਮ ਦੇ ਰਾਹL ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।” 

ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ^ਿਕ ਨਵQ ਨO ਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ 
ਿਪਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਓ ਅਸL ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ 
“ਕੜੀ” ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ। 

ਛੇਵQ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਲੇਖਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਥQ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਇਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਐਵX ਨਹL ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚ ਅਨa ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਜਨਮਜਾਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਗN ਓਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜ ੇ ਸੱਚ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ 
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ਹਨ ਉਨK Q ਨO  ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤN ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਧਾਰਣਾ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।200 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜ ੋਸਾਨੰੂ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਸL ਉਸ ਦੀ ਵਰਤN ਿਕਵX ਕੀਤੀ ਹੈ: ਿਜਵX ਿਕ ਬਰਕਤQ, ਮੌਕ ੇਅਤੇ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੁਖ਼ਿਤਆਰQ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋ ਓਹ 
ਮਾਤਬਰ ਹੋਣ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ4:2)। 

ਬਾਈਬਲ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦ ੇਸਮX ਨੰੂ “ਿਨਆ^ ਦਾ ਿਦਨ” ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 10:15; 
11:22, 24; 12:36)। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮਨੱੁਖQ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ 
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇ ਿਪੱਛN ਿਨਆ^ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” ਮJ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹQ 
ਿਕ ਿਨਆ^ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਉਿਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ “ਲੇਖਾ ਇੱਕ ੋ
ਿਜਹਾ ਨਹL ਹੁੰ ਦਾ।” ਦੁਸ਼ਟ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ; ਭਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਤਾਏ ਜQਦੇ 
ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜQਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਸਿਹਣਾ ਪJਦਾ ਹੈ। 
ਯਕੀਨਣ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤQ ਇਹ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਧਰਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਸL ਉਸ ਸਮX ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਖੜ ੇ
ਹੋਵੋਗੇ ਜਦN “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਹਰੇਕ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ” (14:12)। 

ਿਨਚੋੜ: ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱਚ ਏਹ “ਕੜੀਆ”ਂ ਹਨ: ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ: 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 
ਉਸ ਨO  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਉਸ ਨO  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਬਾਈਬਲ ਹੈ। 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਰਾਹL ਉਸ 

ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। 
ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨO  ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤQ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਿਕਵX ਵਰਤN ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਿਨਆ^ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤ ੇਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸL ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
ਜਦN ਿਕ ਅਸL ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹQ ਤQ ਆਓ ਅਸL ਿਯਸੂ ਦ ੇ

ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ: “ਜਦ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ Yਤੇ ਿਨਹਚਾ 
ਪਾਵੇਗਾ?” ਿਫਰ ਵੀ, ਆਓ ਅਸL ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨੱਜੀ ਬਣਾਈਏ: “ਜਦ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ3 ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਪਾਵੇਗਾ?” ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 
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ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤN ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲ ੂਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਰਗਾ ਪਾਓ ਿਜਸ ਨO  ਪੁਕਾਰ ਕ ੇ

ਆਿਖਆ, “ਮJ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹQ, ਤੁਸL ਮੇਰੀ ਬੇ ਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਉ ਕਰੋ” (ਮਰਕੁਸ 
9:24)। ਜ ੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਅੰਦਰ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਅਕ ਹੈ, ਜQ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਪ3ਭੂ ਦ ੇਹੱਥQ ਿਵੱਚ ਸdਪਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹL ਹੈ, ਤQ ਮJ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹੋ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰQਗਾ ਿਕ ਤੁਸL ਬਾਈਬਲ ਪੜKੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਿਗਆ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ—ਤQ ਿਕ ਪ3ਭੂ ਜਦ ਆਵ ੇਤQ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਨਹਚਾ 
ਪਾਵੇ ਜ ੋਿਪਆਰ ਦ ੇਰਾਹL ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਦਲ (1:21) 
ਅਸL ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇ ਹQ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨg ਖੀਆ ਂਬਰਕਤQ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 1:21 ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਨਾ ਿਸਰਫ ਸੰਸਾਰ ਤ ੇਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦੀ ਹੈ; 
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ^ਦੀ ਹੈ। ਅਸL ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਰਕਤQ ਨੰੂ ਿਗਣਨ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ3ਤੀ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹQ, “ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ 
ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੱਭ ੋਕੁਝ ਤਰਾਤਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:17; ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:17)। 
ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਕਦ ੇਨਾ ਭੁੱ ਲੀਏ ਿਕ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਜੀ^ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਦੂਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਹੇਠQ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਹੈ। 

ਇਸ ਜੁੱ ਗ ਦਾ ਿਗਆਨ (1:22) 
ਰੋਮੀਆਂ 1:22 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਓਹ [ਆਪ ਨੰੂ] ਬੁੱ ਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕ ੇਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਪਰ ਓਹ ਸਾਡੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨQ, ਸਾਇੰਸਦਾਨQ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ 
ਵਾਿਲਆਂ ਦ ੇ “ਿਗਆਨ” ਦੀ ਗੋਲ਼ਾਬਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਿਵਚਾਰQ ਅਤੇ 
ਿਸਧQਤQ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹL ਕਰਦ।ੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਰਿਹਤ ਤਰਕ, 
ਅਨੀਸ਼ਰਵਾਦੀਆ ਂਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆ ਂਗੱਲQ, ਮਨg ਗਤ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਮਜਾਕ ਦੀ 
“ਮੂਰਖਤਾ” ਨੰੂ ਝੱਲਣਾ ਪJਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਗਲੈਨ ਪੇਸ ਨO  
“Yਘੀ ਪ3ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਬਕਵਾਸ” ਿਕਹਾ ਹੈ।201 

ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ (1:23, 25) 
ਜਦN ਅਸL ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੜKਦੇ ਹQ, ਸਾਨੰੂ 

ਕੁਝ ਖ਼ਤਿਰਆ ਂਤN ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ 
ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦ ੇਹQ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ 
ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ, ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੂਜ ੇ ਦੇਸ਼Q ਨਾਲN ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤੱਖ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਹਰ ਥQ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕਈਆ ਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
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ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਓਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਜQ ਦੇਵਿਤਆ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਨK Q 
ਨੰੂ ਓਹ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹL ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਠg ਸ, ਅਟੱਲ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਵQ ਨO ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਿਸਖਾ^ਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤN ਬਚਾਈ ਰੱਖ”ੋ (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:21)। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਝੂਠO  ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਅਸL ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰQ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ 
ਲਵQਗੇ। 

ਿਕਸ ੇਨO  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਚਪਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਹੜੀ 
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।” ਉਹ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸL ਆਪਣੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਉਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸL ਇੱਕ ਸਖਤ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੰਛੀਆ ਂਜQ ਲੱਕੜੀ 
ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤQ ਅੱਗ ੇ ਿਜਨK Q ਦੀਆਂ ਅੱਖQ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਨਾ 
ਟੇਕਦ ੇਹੋਈਏ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਦੂਜ ੇਦੇਵਤ ੇਹਨ ਜ ੋਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਸੋਨO  ਦ ੇਵੱਛੇ ਦ ੇਅੱਗ ੇਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਿਕਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 
ਅਸL ਸੋਨO  ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਬਆਲ ਦੀ Yਕਰੀ ਹੋਈ 
ਮੂਰਤ ਅੱਗ ੇਆਪਣ ੇਗੋਡ ੇਨਾ ਟੇਕ ੇਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤ ੇਵੀ Yਕਰੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤQ 
ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚN ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਤN Yਪਰ 
ਲਾਲਸਾ, ਘਮੰਡ, ਜQ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਕਦ ੇ ਨਹL ਰੱਿਖਆ ਹੈ? ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼Q ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹL ਹਨ।202 

 ਸਭ ਤN ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਸਰਜੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼Q ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ” ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪ3ਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਵQ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੰੂ ਵਧਾ^ਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਘਟਾ^ਦੇ ਹਨ। ਉਨK Q ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰKQ ਦਾ ਬਣ ਜQਦਾ ਹੈ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸL ਵੱਡ ੇਹQ।” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ (1:24-32) 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜN (1:18-23), ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮQ ਨੰੂ ਤ3ਾਸਦੀ 

ਨO  ਘੇਰ ਿਲਆ (1:24-32)। ਗੰਭੀਰ ਪਿਰਣਾਮ ਭੁਗਤਣ ਤN ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਨਹL ਸਕਦਾ ਭਾਵX ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜQ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਕੌਮ 
ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਪQ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤN ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਬੇਮੁੱ ਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤ3ਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਨਵX ਿਸਿਰh ਚੇਤਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਲੀਅਤ: ਿਨਰੰਕੁਸ਼ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂ(1:24, 26, 28)। 
ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ: ਅਸੁਭਾਵਕ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ (1:24-27)। 
ਦੁਖਦਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੱਕ ਬੇਸੁਆਦ ਸੂਚੀ (1:28-32)। 

ਿਲੰਗੀ ਅਨa ਿਤਕਤਾ (1:24) 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮX ਿਵੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨK  ਿਲੰਗੀ 

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲKੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ 
ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਿਵੱਚ ਅਸL ਰਿਹੰਦ ੇਹQ? 

ਿਕਤਾਬQ, ਿਫਲਮQ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਣ ੇਕਾਮੁਕ ਜQ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ੇ
ਪਏ ਹਨ। ਿਵਆਹ ਤN ਬਾਹਰ ਸੰਭੋਗ ਨੰੂ ਆਮ, ਸੁਭਾਵਕ, ਸੰਭਾਿਵਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਲੋੜLਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜQਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਿਜਹੜ ੇ ਿਵਆਹ ਤN ਪਿਹਲQ ਸੰਭੋਗ ਨਹL 
ਕਰਦ ੇ ਉਨK Q ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਧਾਰਣ ਲੋਕQ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। 
ਦੁਿਨਆਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕQ ਲਈ, “ਇਕੱਠO  ਰਿਹਣਾ” ਿਵਆਹ ਤN ਪਿਹਲQ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ3ਿਕ3ਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਣ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਿਵਆਹ ਦੇ “ਗਿਹਰ ੇਸਮਰਪਣ” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹL ਵੀ ਿਨੱਕਲ 
ਸਕਦਾ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਕੋਲN ਇੱਕ ਵਾਕ ਉਧਾਰ ਲਈਏ ਤQ ਅਿਜਹ ੇ ਲੋਕ “ਬੇ 
ਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵQਗ” ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ (2 ਪਤਰਸ 2:12; ਯਹੂਦਾਹ 10)। ਦਾਦੀ ਮQ ਕੋਲ 
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, “ਉਨK Q ਕੋਲ ਆਵਾਰਾ ਿਬੱਲੀ ਦੇ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ।” 

ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਅਨa ਿਤਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹL ਸਮਝ ਸਕਦ ੇ ਿਕ 
ਿਕ^ ਕੋਈ ਉਨK Q ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹL ਸੋਚਦੇ ਿਕ 
ਓਹ ਉਨK Q ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਓਹ ਉਨK Q 
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਲੋਕQ ਨੰੂ ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਉਨK Q ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ 
ਹਨ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਓਹ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦ ੇਿਵੱਚ ਅਸL 
ਰਿਹੰਦ ੇਹQ। ਜਦN ਰੱਬੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਪ ਹੋ ਜQਦੇ ਹਨ ਤQ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦਾ ਢQਚਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ 
ਹੋ ਜQਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤN ਬਾਹਰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਘਰ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਬਣਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੂੰ ਜ ੇਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ। 

ਭਾਵX ਉਨK Q ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜQ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ 
ਠO ਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦN “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਉਨK Q [ਲੋਕQ] ਨੰੂ ਉਨK Q ਦ ੇਮਨQ ਦੇ ਬੁਰੇ 
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,” ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ “ਉਨK Q 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ” (1:24)।203 ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇ
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕQ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ “ਤੁਸL ਆਪਣੀਆ ਂਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀ^ਦਾ 
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾ^ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜKਾਵ”ੋ (12:1)। ਇੱਕ ਥQ 
ਹੋਰ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਦੇਹੀ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਕਲ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਸਾਨੰੂ “[ਆਪਣੀਆਂ] ਦੇਹੀ [ਆਂ] ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨੀ” ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  
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(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:19, 20)। ਜਦN ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤN ਪਿਹਲQ ਿਕਸ ੇ
ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੜKਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੰੂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾ^ਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “. . . ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹL ਸਗN ਪ3ਭੂ ਦ ੇਲਈ ਹੈ 
. . .”; “ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤN ਭੱਜੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਤN ਬਾਹਰ ਹੈ 
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ”  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:13, 18)। 

ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹ?ੈ (1:26, 27) 
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ । ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨO  ਹੀ ਢੁਕਵX ਹਨ ਿਜੰਨO  

ਿਕ ਏਹ ਉਦN ਢੁਕਵX ਸਨ ਜਦN ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮX ਪਿਹਲQ, 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੱਿਭਅਤਾਵQ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ (ਜQ, ਿਜਵX ਿਕ ਉਸ ਸਮX ਇਸ ਨੰੂ 
“ਮੁੰ ਡੇਬਾਜ਼ੀ” ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਸੀ) ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ, ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਿਭਅਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱਕ 
ਜੁਰਮ ਸਮਿਝਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲQ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ 
ਸਮਰਥਕ ਪ3ਚਾਰ ਦੀ ਗੋਲ਼ਾਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨO  ਪਿਹਲQ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਿਫਰ ਤਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਹ ਉਨK Q ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਬਦਲਵL ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ” ਦ ੇ
ਲਈ ਪੂਰਣ ਪ3ਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤN ਘੱਟ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹL 
ਹੋਣਗੇ।204 ਓਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪ3ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿਫਲਮQ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤ ੇ ਿਵਖਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਿਮਆਂ ਤN ਨਹL ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਜੱਥ ੇ ਿਕ “ਸਮਿਲੰਗਕ” ਚਿਰੱਤਰ 
ਅਤੇ “ਸਮਿਲੰਗਕ” ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ। 

ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਿਜਹੜ ੇਿਕ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, 
ਉਹ ਉਨK Q ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਿਖਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ 
ਸੰਸਥਾਵQ ਨO  ਖੁੱ ਲKੇ ਆਮ “ਸਮਿਲੰਗੀ” ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ “ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ” ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਸ ਿਸੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਗਲਤ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਤQ ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤਰਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵਜN ਕੀਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹL ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਜਹੜ ੇ ਲੋਕ 
ਸਮਿਲੰਗਕQ ਦ ੇ “ਹੱਕQ” ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ^ਦੇ ਹਨ ਉਨK Q ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ “ਹੋਮੋਫੋਿਬਕ” ਜQ “ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਤN ਡਰਨ ਵਾਲਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਮX ਉਨK Q 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਤN ਡਰਦੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਹ ਉਨK Q ਤ ੇਲਾਗ ੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਸਮਿਲੰਗਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।205 

ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜQ “ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਉਪਯੋਗੀ” ਨਹL ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਇਸ ਨO  
ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਪ ਹਨ। 
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ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦਾ   “ਮਾਮਲਾ   ”? ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਜਨK Q ਨO  ਸਮਿਲੰਗਕ ਜੀਵਨ-
ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਜ ੋ ਬਾਈਬਲ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਓਹ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ “ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵQ” 
ਸਮਝਦ ੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕਈਆ ਂ ਨੰੂ ਉਨK Q ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਓਹ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ 
ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਵਰਗੇ 
ਮੂਲਵਚਨQ ਨੰੂ “ਟਾਲਣ” ਦ ੇਕਾਫ਼ੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਇੱਥ ੇਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਵਾਬQ 
ਨਾਲ ਹੋਰਨQ ਦਲੀਲQ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਦਲੀਲ 1: “ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ‘ਮੁੰ ਡੇਬਾਜੀ’ ਿਕਹਾ ਜQਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੂਮ ਦ ੇ
ਪੁਰਸ਼Q ਦਾ ਪਾਪ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨਹL ਸੀ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਓਹ ਰੁੱ ਖੇਪਣ ਜQ ਸ਼ਾਇਦ, 
ਸਮੂਿਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।” ਜਵਾਬ: “ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨO  ਆਪਣੇ ਿਦ3ਸ਼ਟQਤQ ਿਵੱਚN 
ਇੱਕ ਿਦ3ਸ਼ਟQਤ ਿਵੱਚ, ਸਦੂਮ ਦੇ ਅਨO ਕQ ਪਾਪQ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 
16:49, 50), ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਿਜਸ ਦ ੇਲਈ ਸਦੂਮ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਪੁਰਸ਼ ਦੂਜ ੇਪੁਰਸ਼Q ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਉਤਪਤ 19:5)।” 

ਦਲੀਲ 2: “ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਤਰ ਸਮਿਲੰਗੀ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,  
1 ਸਮੂਏਲ 18:1 ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦ ੇਸਨ।” 
ਜਵਾਬ: “ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰQ ਨO  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਨਹL 
ਠਿਹਰਾ^ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹL ਸੀ। ਦਾਊਦ ਸਮਿਲੰਗਕ ਨਹL 
ਸੀ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਤQ ਔਰਤQ ਦ ੇ ਪ3ਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਸੀ (2 ਸਮੂਏਲ 
11:2)। ਯੋਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਮJ ਉਨK Q 
ਸਭਨQ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹQ ਿਜਹੜ ੇਇਸ ਨੰੂ ਪੜKਨਗੇ (ਯੂਹੰਨਾ 13:34), ਪਰ 
ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਸਮਿਲੰਗਕ ਨਹL ਬਣਾ^ਦਾ।” 

ਦਲੀਲ 3: “ਜੇਕਰ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਬੁਰੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਤQ ਿਯਸੂ ਨO  ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਿਨੰਦਾ 
ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨO  ਇਸ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹL ਕੀਤੀ।” ਜਵਾਬ: “ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨੰੂ ਿਲੰਗੀ 
ਪਾਪ ਦੀ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮ ਅਪ3ਵਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 5:27, 
32; ਮਰਕੁਸ 7:20-23)। ਿਯਸੂ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਇੱਕ ਸਰੀਰ’ (ਮੱਤੀ 19:4) ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤN 
ਇਲਾਵਾ, ਿਯਸੂ ਦ ੇਰਸੂਲQ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ (ਲੂਕਾ 10:16; 
ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27)।” 

ਦਲੀਲ 4: “ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੀ ਿਨੰਦਾ 
ਕਰਨਾ ਨਹL ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 
ਿਵਖਾਉਣਾ ਸੀ।” ਜਵਾਬ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਪੌਲੁਸ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਿਕੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਪ 
ਦੀ ਸਭ ਤN Yਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਸੀ।” 

ਦਲੀਲ 5: “ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 27 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਤ ੇ (ਿਜਵX ਿਕ 
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ਿਕਸ ੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਬੱਚ ੇ Yਤੇ) ਸੈਕਸ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣਾ ਸੀ। ਉਹ ‘ਦ ੋ ਰਜ਼ਾਮੰਦ 
ਬਾਲਗQ’ ਦਰਿਮਆਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਨਹL ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ।” ਜਵਾਬ: “ਪੌਲੁਸ ਨO  ਿਕਹਾ 
ਿਕ ‘ਨਰ ਆਪੋ ਿਵੱਚL ਆਪਣੀ ਕਾਮਨQ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ’ (1:27)। ਇਹ ਆਪਸੀ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਸੀ। ਆਇਤ 27, ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਲੰਗਕ ਪਾਪQ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ 
ਕ ੇ ‘ਇਸੇ ਤਰKQ’ ਸ਼ਬਦQ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਸੀ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦੀ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵX ਇਹ ਨਰ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਜQ ਨਾਰੀ ਸਮਿਲੰਗਕQ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜQਦੀ 
ਹੋਵੇ।” 

ਦਲੀਲ 6: “ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕQ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Yਘੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਿਲੰਗਕ ਰਹੇ ਹਨ।” ਜਵਾਬ: “ਹQ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨK Q ਦਾ ਕੁਰਾਹ ੇਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਉਨK Q ਦ ੇਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜQ ਦ ੇਨa ਿਤਕ ਢQਚੇ 
ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਣ ਸੀ।” 

ਿਦਲੀ ਿਚੰਤਾ । ਕੀ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਪ3ਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ 
ਜਦN ਅਸL ਸਮਿਲੰਗਕQ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤQ ਸਾਨੰੂ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜਦN ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨO  ਵੀ ਸਮਿਲੰਗਕ ਹਨ ਉਨK Q ਦਾ 
ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨO  ਅਨੰਦ ਨਹL ਮਨਾਇਆ; ਬਲਿਕ, ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਲਈ 
ਪ3ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ (ਉਤਪਤ 18)। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਨK Q ਲੋਕQ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਿਪਆਰ 
ਭਰੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜ ੇਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜੰਨੀ ਿਚੰਤਾ 
ਅਸL ਪਾਪੀਆ ਂਲਈ ਕਰਦ ੇਹQ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤQ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਉਿਚਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ: 

. . . ਪ3ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ . . . ਸਭਨQ ਨਾਲ ਅਸੀਲ, . . . ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ
ਿਜਹੜ ੇਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹਨQ ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਭਈ ਕੀ ਜਾਣੀਏ 
ਜ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਹਨQ ਨੰੂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਭਈ ਸਤ ਦ ੇਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਉਹ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਕੇ ਹੋਸ਼ 
ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚ ਿਨੱਕਲਣ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:24-26)। 

ਿਫਰ, ਜਦN ਓਹ ਤੋਬਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤQ ਸਾਨੰੂ ਉਨK Q ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਸਮਿਲੰਗਕ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤN ਚੰਗੀ 
ਤਰKQ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜ ੇਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਨK Q ਕੋਲ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹL ਹੈ। ਿਕਸ ੇਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਿਲੰਗਕ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੁਸL ਏਦQ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਏਦQ ਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ।” ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੋਚ 
ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨO  ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਿਕਹਾ ਿਕ “ਮੁੰ ਡੇਬਾਜ਼” ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰੀ” ਨਹL ਹੋਣਗੇ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:9, 10)। ਿਫਰ ਉਸ ਨO  ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚN ਕਈਕ ੁਏਹ ੋਜੇਹ ੇਸਨ, 
ਪਰ ਪ3ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤN ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤN . . . ਧਰਮੀ 
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ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:11; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ, ਲੋਕQ ਨO  ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ 
ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ ਰਲੇ-ਿਮਲੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧQ ਜQ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕQ ਦੀ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸ ੇਪਾਪ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲQ ਤN ਹੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਨਹL 
ਤQ, ਸ਼ਤਾਨ ਸਾਨੰੂ ਕਦ ੇਨਹL ਸੀ ਪਰਤਾ ਸਕਦਾ। ਅਿਜਹੀਆ ਂਰੁਚੀਆਂ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ, ਖੁੱ ਲKੇ 
ਿਜਨਸੀ ਸਬੰਧ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਮਲ, ਜQ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਪਾਪ ਨੰੂ ਸਹੀ ਨਹL ਠਿਹਰਾ^ਦੀਆਂ। 
ਓਹ ਿਸਰਫ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਤN ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪ3ਭੂ ਤ ੇ
ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਿਸਖਣ ਵਾਸਤ ੇਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
10:13)। 

ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਤ ੇਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਵੇਖਣਾ 
ਹੈ।206 ਇੱਕ ਅਿਗਆਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨO  ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ “ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ 
ਕਿਹਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਸ ਨੰੂ ਨਹL ਜਗਾ^ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਪ ਕਿਹਣਾ, ਿਜਵX ਿਕ 
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਲੰਗਕ ਪਾਪੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇ ਕੰਮ 
ਿਵੱਚ ‘ਆਸ’ ਿਜੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲN ਵਧ ਕ ੇਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਉੰਨਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹL ਹੈ।”207 

ਇੱਕ ਸਮਿਲੰਗਕ ਲਈ ਆਸ ਿਕ^ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਿਕ^ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤN ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਤ ੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਪ3ਭੂ “ਓਹਨQ ਦੀ ਿਜਹੜ ੇਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪJਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:18)। 

ਕੀ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਤ ੇਿਜੱਤ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹL। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰKQ ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤQ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ 
ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।208 ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵX ਜ ੋਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਇਸ ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤN ਸੱਭ ੋਕੁਝ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ” 
(ਮੱਤੀ 19:26)। ਉਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਸ਼ਬਦQ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਉਹ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਜ ੋ ਮੈਨੰੂ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਮJ ਸੱਭ ੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹQ” 
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ4:13)! 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ “ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ” ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ (1:28-32) 
ਹਰ ਸਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ “ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ” 

ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰQ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ “ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ” ਤ ੇਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ 
ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇ“ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ” ਸੰਬੰਧੀ 
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ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨO  ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁੰ ਧਲੀ 

ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਨO  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਸ ਿਦੱਤ ੇਗਏ 
ਸਨ (1:28)। ਉਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂ ਕੌਮQ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵੱਲN ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ 
(1:29-31)। ਇਨK Q ਪਾਪQ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਜ ਕੱਲK ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕQ ਲਈ 
ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਪਾਪQ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਛੇ ਸਮੂਹQ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਿਵਸਿਤ3ਤ ਸ਼ਬਦ —“ਕੁਧਰਮ,” “ਬਦੀ,” “ਬੁਿਰਆਈ” ਅਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵੈਰੀ।” 
ਸੁਆਰਥੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ—“ਲੋਭ,” “ਖਾਰ,” “ਘਾਤ,” “ਝਗੜ”ੇ ਅਤੇ “ਛਲ।” 
ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਬਰਬਾਦੀ—“ਬਦਨੀਤੇ,” “ਲਾਵ ੇਲੁਤਰੇ” ਅਤੇ “ਿਨੰਦਕ।” 
ਸੁਆਰਥੀਪਣ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ —“ਧੱਕ ੇਖੋਰੇ,” “ਹੰਕਾਰੀ” ਅਤੇ “ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼।” 
ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜੋੜਾ —“ਬਦੀਆਂ ਦ ੇਉਸਤਾਦ” ਅਤੇ “ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ।” 
ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ — “ਿਨਰਬੁੱ ਧ,” “ਨO ਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ,” “ਿਨਰਮੋਹ” ਅਤੇ “ਿਨਰਦਈ।” 

ਬਦਿਕਸਮਤੀ  ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ 
ਕਰਦ ੇਹਨ; ਕੁਝ ਤQ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹNਦ ਤN ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਅਿਜਹ ੇਵੀ 
ਹਨ ਿਜਹੜ ੇਖੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਓਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਧੋਖਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, 
ਚੋਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ 
ਤQ ਬਦਨੀਤੇ ਹਨ; ਓਹ ਅਫ਼ਵਾਹQ ਫ਼ੈਲਾ^ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣQ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਨK Q ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਪ3ਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਓਹ ਉਨK Q ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨO ਕ ਕੰਮQ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਦੱਤ ੇਹੋਏ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸਾਜਸ਼Q ਰਚਣ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮQ ਗੁਜ਼ਾਰਦ ੇਹਨ। ਅਸL ਅਿਜਹ ੇਸਮX ਿਵੱਚ ਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹQ ਿਜੱਥ ੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਛਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸL ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹੰਦ ੇ
ਹQ ਿਕ ਅਸL ਿਕਸ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹQ। ਸੌਦਾਗਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ 
ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵQ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇ ਹਨ; ਿਵਆਹੇ ਜੋੜ ੇਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ 
ਕਸਮQ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰਦ;ੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹ ੇਵਾਅਦ ੇਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਨK Q ਨੰੂ ਓਹ ਕਦ ੇ
ਪੂਰਾ ਨਹL ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਦ ੇਬੋਲ ਅਤੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੌਦਾ 
ਪੱਕਾ ਹੋ ਜQਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਉਹੋ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨ ਵਕੀਲQ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪJਦੀ ਹੈ। 

ਅਸL ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਸਮX ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹQ ਿਜੱਥ ੇਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨਰਮੋਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨK Q 
ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨO ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹL ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮX ਿਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ, ਬੱਿਚਆ ਂ
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ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਦਯਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ 
ਇਸ ਤੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਜQਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ “ਮਨg ਰੰਜਨ” ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤN 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੰਸਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸL “ਿਹੰਸਾ ਦ ੇ ਿਬਨ ਸੋਚੇ-ਸਮਝ ੇ ਕੰਮQ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜKਦੇ 
ਹQ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸL ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤN ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪੱਛ ੇਨਹL ਹQ। 

ਜਦN ਪੌਲੁਸ ਨO  ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤQ ਉਸ ਨO  ਉਨK Q ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜ ੇ“ਏਹ ੋਿਜਹ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ” (1:32)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਸੰਸਾਰ ਦੀ 
ਹਾਲਤ” ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਰੇ ਪੜKਨਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਵੱਲ ^ਗਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਿਫਰ 
ਵੀ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਿਕ ਅਸL “ਬੁਰੇ” ਹQ, ਪਰ ਕੀ ਅਸL ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ 
ਖਾਰ ਖQਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹQ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਝਗੜ ੇਤN ਬਚਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਅਸL 
ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰਦ ੇਹQ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਕਦ ੇ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਘਾਤ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸL ਅਫ਼ਵਾਹQ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹQ? 

ਪੌਲੁਸ ਨO  ਉਨK Q ਨੰੂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਜਹੜ ੇਇਹੋ ਿਜਹ ੇਬੁਰੇ ਕੰਮQ ਨੰੂ “ਿਦਲੀ 
ਪ3ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦ”ੇ ਹਨ (1:32)। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹ ਦੇਣ ਦ ੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਹQ? ਕੀ ਅਸL ਿਕਤਾਬQ ਪੜKਦੇ ਹQ, ਿਫਲਮQ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ3ੋਗਰਾਮ 
ਵੇਖਦੇ ਹQ ਅਤੇ ਉਨK Q ਗਾਿਣਆ ਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹQ ਿਜਨK Q ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹ ੇਪਾਪੀ ਕੰਮQ ਨੰੂ 
ਵਿਡਆਈ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸL ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਸ਼ਖਸੀਅਤQ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦ ੇ
ਹQ ਿਜਹੜ ੇਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ^ਦੇ ਹਨ? ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਲਾਟQ ਨੰੂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਿਜੰਨO  ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹL 
ਕਰਦੀ। 

ਕੀ ਤੁਸL ਿਯਸੂ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ3ੇਮੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ 
ਿਨਹਚਾ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 
14:15; ਮੱਤੀ 7:21; ਮਰਕੁਸ 16:16)? ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸL 
“ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਪ ਦ ੇ ਵੱਸ” ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ” ਤੁਹਾਡ ੇ ਪਾਪ ਦ ੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੋ ਤQ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ (6:23)। 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਕੁਝ ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਕ ਨੰੂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟ ੇਵਾਕQ ਿਵੱਚ ਵੰਡਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ। 2ਡਬਿਲਯ.ੂ ਈ. ਵਾਇਨ, ਮੈਿਰਲ ਐਫ. ਅੰਗਰ ਅਤ ੇ ਿਵਲੀਅਮ ਵਾਈਟ, ਜੂਨੀਅਰ, ਵਾਇਨਜ਼ 
ਕੰਪਲੀਟ ਐੱਕਸਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਵਰਡਸ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਥੌਮਸ ਨa ਲਸਨ 
ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 30। 3ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਸਟੌਟ, ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼: ਗੌਡਜ਼ ਗੁਡ ਿਨਊਜ਼ 
ਫ਼ਾਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ ਟੁਡ ੇ(ਡਾਊਨਰਸ ਗਰੋਵ, ਇਿਲਨg ਏ: ਇੰਟਰ-ਵਰਿਸਟੀ ਪ3ੈਸ, 1994), 
47। 4ਐਡਂਰਸ ਨਾਇਗ3ੈਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰਟਰੈਸ ਪ3ੈਸ, 1949), 45-46। 
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5ਡੱਗਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼Nਡੇਰਵਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ 
ਹਾਊਸ, 2000), 36। 6ਲੈਰੀ ਡੀਸਨ, “ਦ ਰਾਈਚਸਨa ੱਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ”: ਐਨ ਇਨ-ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, 
ਸੋਿਧਆ ਸੰਸਰਕਣ (ਕਿਲਫਟਨ ਪਾਰਕ, ਿਨਊਯਾਰਕ: ਲਾਈਫ਼ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 40, ਐਨ. 2। 
7ਜੇਮਸ ਬਰਟਨ ਕੌਫਮੈਨ, ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾlਡੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ 
ਹਾਊਸ, 1973), 7। 8ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲਕਥਨ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ, “ਮੁਰਦੇ (ਮੁਰਿਦਆਂ) ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ।” ਇਸ 
ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦ ਿਯਸੂ ਦ ੇਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚN ਜੀ Yਠਣ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਰੱਬੀ ਹੋਣ ਦ ੇਇੱਕ 
ਸਬੂਤ ਵਜN ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 26:23 ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇ
ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀ Yਠਣਾ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਿਯਸੂ ਦ ੇਖੁਦ ਦ ੇਜੀ Yਠਣ ਤ ੇਹੈ (ਵੇਖੋ 6:4, 5, 9; 7:4; 8:11, 34; 10:9)। 9ਐਫ. ਐਫ. 
ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਿਟੰਡੇਲ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀਜ਼ (ਗ3Jਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 69। 10ਡੀ. ਸਟੂਅਰਟ ਿਬ3ਸਕੋ, 
ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਿਮਊਨੀਕੇਟਰਜ਼ ਕਮJਟਰੀ (ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 26।  

11ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸੈਮੂਏਲ ਬੈਗਸਟੱਰ ਐਡਂ ਸਨਜ਼, 1971), 414 । 12ਮ,ੂ 
ਰੋਮਨਜ਼, 38। 13ਿਬ3ਸਕੋ, 27। 14ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, 42। 15ਲੈਸਲੀ ਸੀ. ਐਲਨ, ਿਨਊ ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਬਾਈਬਲ 
ਕਮJਟਰੀ ਸੋਧ: ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜNਡੇਰਵਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1979), 1317 
ਿਵੱ “ਰੋਮਨਜ਼”। 16ਚਾਰਲਸ ਆਰ ਸਿਵਨਡੌਲ, ਕਿਮੰਗ ਟ ੂਟਰਮਸ ਿਵਦ ਿਸਨ: ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ 1-5 
(ਐਨਾਹਮੇ, ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ: ਇਨਸਾਇਟ ਫ਼ਾਰ ਿਲਿਵੰਗ, 1999), 11 । 17ਿਵਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ 
ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਿਧਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ ਪ3ੈਸ, 1975), 15। 
18ਵਾਲਟਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਗਰੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ 
ਿਕ3ਸਿਚਅਨ ਿਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੋਧ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ: ਫਰੈਡਿਰਕ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਡੰਕਰ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਪ3ੈਸ, 2000), 410। 19ਸਟੌਟ, 56 । 20ਵਾਇਨ, 376 । 

21ਜੈਕ ਕੌਟਰੈੱਲ, ਰੋਮਨਜ਼, ਿਜਲਦ 1, ਕੌਲੇਜ ਪ3ੈਸ NIV ਕਮJਟਰੀ (ਜੋਪਿਲਨ, ਿਮਸੂਰੀ: ਕੌਿਲਜ ਪ3ੈਸ 
ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1996), 93। 22ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 60 । 23ਕੌਟਰੈੱਲ, 93। 24ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ, 
ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਰੌਸਵੇਅ ਕਲਾਿਸਕ ਕਮJਟਰੀਜ਼ (ਵੀਹਟਨ, ਇਿਲਨg ਏ:  ਕਰੌਸਵੇਅ ਬੁਕਸ, 1993), 25 । 25ਜੌਨ 
ਮੁਰੇ, ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਿਜਲਦ 1, ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ 
(ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1968), 22 । 26ਡੱਗਲਸ ਜ.ੇ ਮ,ੂ 
ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨa ਸ਼ਨਲ ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1996), 59। ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲQ ਿਵੱਚ, “ਆਤਿਮਕ 
ਦਾਨQ” ਵਾਕ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ12:1; 14:1 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ  “ ਦਾਨQ” ਿਤਰਛ ੇਅੱਖ਼ਰQ ਿਵੱਚ ਹੈ। “ਦਾਨQ” 
ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦਕQ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 27ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ, ਜੂਨੀਅਰ, ਰੋਮਨਜ਼ 
1-8, ਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਮੂਡੀ ਪ3ੈਸ, 1991), 43। 28ਸਟੌਟ, 57। 
29ਵਾਇਨ, 206 । 30ਜੇਮਸ ਮੈਕਨਾਇਟ, ਏ ਿਨਊ ਿਲਟਰਲ ਟਰQਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਦ ਓਿਰਜਨਲ ਗਰੀਕ ਆਫ਼ 
ਆਲ ਦ ਅਪੋਸਟੋਲੀਕਲ ਐਿਪਸਟਲਸ ਿਵਦ ਏ ਕਮJਟਰੀ ਐਡਂ ਨg ਟਸ (ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ; ਿਮਤੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ: ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1984, 57) । 

31ਸਟੌਟ, 57। 32ਉਪਰੋਕਤ। 33ਬਰੂਸ, 73। 34ਵਾਇਨ, 150। 35ਉਪਰੋਕਤ। 36ਿਬ3ਸਕੋ, 34। 37ਵੈਰਨ 
ਡਬਿਲਯ.ੂ ਿਵਅਰਸਬੀ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਐੱਕਸਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਕਮJਟਰੀ, ਿਜਲਦ 1 (ਵੀਹਟਨ, ਇਿਲਨg ਏ: ਿਵਕਟਰ 
ਬੁਕਸ, 1989), 516। 38ਐਵਰੈੱਟ ਫਰਿਗਊਸਨ, ਬੈਕਗਰਾlਡਸ ਆਫ਼ ਅਰਲੀ ਿਕ3ਸਿਚਐਿਨਟੀ, ਦੂਜਾ 
ਸੰਸਕਰਣ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1993), 559-61। 
39ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੈਡਿਰਕ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ ਿਵੱਚ “ਯੂਐਜਂਲੀਜ਼ੋਮਾਈ,” ਸੋਧ: 
ਗੇਰਹਾਰਡ ਿਕੱਟਲ ਐਡਂ ਗੇਰਹਾਰਡ ਫਰੈਡਿਰਕ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਸੰਿਖਪਤ ਰੂਪ: ਜੀਓਫਰੀ ਡਬਿਲਯ.ੂ ਬਰੋਿਮਲੀ 
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(ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1985), 269-70। 40ਰੌਬਰਟ 
ਐਚ. ਮਾlਸ, ਇਵJਜਲੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਥੀਓਲੋਜੀ ਿਵੱਚ “ਗੌਸਪਲ”, ਸੋਧ: ਵਾਲਟਰ ਏ. ਐਲਵੈੱਲ (ਗ3Jਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕਸ, 1984), 472।  

41ਬਰੂਸ ਬਰਟਨ, ਡੇਿਵਡ ਵੀਰਮੈਨ ਅਤ ੇ ਨੀਲ ਿਵਲਸਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਇਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ 
ਕਮJਟਰੀ (ਵੀਹਟਨ, ਇਿਲਨg ਏ: ਿਟੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), xxiii। 42ਿਕ3ਸ ਬੁਲੱਰਡ, “ਰੋਮਨਜ਼: 
ਹਾਓ ਗੌਡ ਐਕਸੈਪਟਸ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਅੱਸ” (ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹL ਹੈ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ, 
ਕੈਸੇਟ। 43ਕੌਏ ਰੋਪਰ ਵੱਲN 13 ਅਗਸਤ 2000 ਨੰੂ ਵਾਲਨੱਟ ਗਰੋਵ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਸਵੱਨਹ, ਟੈਨO ਸੀ 
ਿਵਖ ੇਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ “ਦ ਗੌਸਪਲ।” 44ਡਬਿਲਯ.ੂ ਜੇ. ਡੀਨ, “ਹਬੱਕੂਕ,” ਇਨ ਦ ਪੁਲਪਿਟ ਕਮJਟਰੀ, 
ਿਜਲਦ 14, ਆਮੋਸ ਟ ੂਮਲਾਕੀ, ਸੰਪਾਦਨ: ਐਚ. ਡੀ. ਐਮ. ਸਪJਸ ਐਡਂ ਜੌਜ਼ਫ ਐਸ. ਐਕਸੈਲ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, 
ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1950), 23। 45ਨਾਇਗ3ੈਨ, 88। 46ਸਟੌਟ, 69। 
47ਵਾਇਨ, 651। 48ਉਪਰੋਕਤ, 653। 49ਪਾਪ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ “ਧਰਮੀ ਕ3ੋਧ” ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ3ੋਧ ਸੁਆਰਥੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 50ਬਊਏਰ, 582।  

51ਡੇਵ ਿਮਲਰ ਵੱਲN 16 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੰੂ ਟਰੁਥ ਇਨ ਲਵ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ3ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ3ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਸੰਦੇਸ਼ “ਦ ਮੀਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼ (3)” ਫੋਰਟ ਵਰਥ, ਟੈਕਸਸ। 52ਮੌਿਰਸ, 76। 53ਿਬ3ਸਕੋ, 40। 
54ਸਟੌਟ, 72। 55ਿਲਖਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤ ੇ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨO  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਨO  ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਖੋਜ 
ਕੀਤੀ” (ਿਜਵX ਿਕ “ਕੁਦਰਤੀ ਿਥਓਲੌਜੀ” ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ)। 56ਕੌਫਮੈਨ, 32-38। 57ਹਲਫੋਰਡ ਈ. ਲੱਕੌਕ, ਪ3ੀਿਚੰਗ 
ਵੈਿਲਊਜ਼ ਇਨ ਦ ਐਿਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ, ਿਜਲਦ 1, ਰੋਮਨਜ਼ ਐਡਂ ਫਸਟ ਕੁਿਰੰਥੀਅਨਜ਼ (ਿਨਊਯਾਰਕ: 
ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਬਰੱਦਰਜ਼, 1959), 23। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ 
ਹਾਲQਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮQ ਨO  ਸਿਚਆਈ ਨੰੂ “ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ,” ਉਨK Q ਨO  ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹL ਿਬਤਾਈ 
ਅਤ ੇਇਸ ੇਕਰਕੇ ਓਹ ਅਸਿਥਰ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ (ਜਾਣ 
ਬੁੱ ਝ ਕ ੇਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ) ਤ ੇਹੈ। 58ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 208। 59ਮੌਿਰਸ, 82। 60ਵਾਇਨ, 
178-79। ਥੀਈਓਟਸੇ ਸ਼ਬਦ θεότης (ਥੀਓਟਸੇ ) ਸ਼ਬਦ ਤN ਿਭੰਨ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਕਲੁੁੱ ਸੀਆ ਂ2:9 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 1 ਅਤ ੇਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2 ਿਵੱਚ, KJV ਇਨK Q ਦੋਵQ ਸ਼ਬਦQ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ” ਵਜN ਕਰਦਾ 
ਹੈ; ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਵ ਦੀਆ ਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਵ ਦ ੇਤੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ” ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਚਾਰਾ।”  

61ਬਰਟਨ, ਵੀਰਮੈਨ ਅਤ ੇਿਵਲਸਨ, 28। 62ਵਾਇਨ, 657. KJV ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ “ਿਵਅਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਖਾਲੀ” ਜQ “ਿਨਕੰਮਾ।” 63ਉਪਰੋਕਤ, 246। 64ਲਤੀਨੀ ਿਵੱਚ, ਹੋਮੋ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਮਨੱੁਖ” ਅਤ ੇਸੇਪੀਏਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੂਝਵਾਨ।” 65ਕੌਫਮੈਨ, 41। 66ਚੇਸਟਰ ਵੈਰਨ ਿਕਉਮਬੀ, ਦ 
ਗਰੇਟ ਿਰਡੈਮਪਸ਼ਨ (ਿਨਊਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 1950), 45-46। 67ਐਫ. ਬੁਸ਼ੈਲ, ਿਥਓਲੌਜੀਕਲ 
ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ, 166 ਿਵੱਚ “ਿਡਡੋਮੀ”  ਹੈ। 68ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 
302। 69ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੇਖਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਉਨK Q ਨੰੂ ਿਤਆਗਣ” 
ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਨਹL ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। 70ਿਬ3ਸਕੋ, 48। 

71ਜੇ. ਡੀ. ਥੌਮਸ, ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਏਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਿਚਅਨ ਕਾਲਜ (1955)। 72ਿਰਚਰਡ 
ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਨ ਫੁਲ: ਏ ਕਮJਟਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲੱਬੌਕ, ਟੈਕਸਸ: ਸਨਸੈੱਟ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਪ3ੈਸ, 
2002), 33। 73ਬਰਟਨ, ਵੀਰਮੈਨ ਅਤ ੇ ਿਵਲਸਨ, 31। 74ਸੀ. ਐਸ. ਲੂਇਸ, ਦ ਪਰੌਬਲਮ ਆਫ਼ ਪੇਨ 
(ਔਕਸਫੋਰਡ: ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ, 1940; ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ, ਿਨਊਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 
1962), 127-28। 75ਵਾਇਨ, 384। 76ਫਰੈਡਿਰਕ ਹਾਊਕ “ਕੈਥਾਰੋਸ”  ਥੀਓਲੀਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ 
ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮJਟ 381-82 ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲQ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 77“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲN ਪ3ਮਾਿਣਤ 
ਿਵਆਹ” ਅਤ ੇ“ਵਚਨ ਤ ੇਅਧਾਿਰਤ ਿਵਆਹ” ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਵੱਲN ਪ3ਮਾਿਣਤ ਨਹL ਹਨ (ਵੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 10:11)। 78NASB ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ “ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ” ਹੈ, ਪਰ 
“ਜਾਿਣਆ” ਇੱਕ ਜਥਾਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। 79“ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਅਤ ੇ“ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ”, ਦੋਵX ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰ ੇਯੌਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਪQ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਬਦQ ਵਜN ਵਰਤ ੇਜQਦੇ ਹਨ। ਜਦN ਇੱਕ ੋ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜQਦੇ ਹਨ ਤQ 
“ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ ਅਣਿਵਆਹ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧQ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ 
“ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ” ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 80ਜੇ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਅਤ ੇ
ਿਫਿਲਪ ਵਾਏ. ਪJਡਲੀਟਨ, ਥਸਲੋਨੀਅਨਸ, ਕੁਿਰੰਥੀਅਨਜ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤ ੇ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਸਟJਡਰਡ 
ਬਾਈਬਲ ਕਮJਟਰੀ (ਿਸਨਿਸਨਾਟੀ: ਸਟJਡਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), 305। 

81ਵਾਇਨ, 16। 82ਉਪਰੋਕਤ, 660, 567। 83ਯੂਨਾਨੀ ਿਲਖਤ ਇੱਥ ੇਇਕਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤੀਵL,” ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ “ਤੀਵL,” ਇਸਤ3ੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜN ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦQ ਿਵੱਚ ਬਹੁਵਚਨ “ਤੀਵੀਆ”ਂ ਹੈ। 84ਮੌਿਰਸ, 92। 85ਦ 
ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 62। 86ਜੇ. ਸ਼ਨਾਇਡਰ, ਥੀਓਲੀਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮJਟ, 1129 ਿਵੱਚ “ਸਕੀਮਾ ” ਹੈ। 87ਵਾਇਨ, 205। 88ਮ,ੂ ਰੋਮਨਜ਼, 66-67। 89ਉਪਰੋਕਤ, 62। 
90ਸਟੌਟ, 78। 

91ਬਾਰਕਲੇਅ, 25। 92ਚਾਰਲਸ ਸਿਵੰਡਲ, “ਿਸਨO ਰਾਮਾ ਇਨ ਪੈਨg ਰਾਮਾ” (ਭਾਗ 2) (ਅਨਾਹੇਮ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਇਨਸਾਈਟ ਫ਼ਾਰ ਿਲਿਵੰਗ, 1976), ਕੈਸੇਟ। 93ਐਫ. ਲਾਗਾਰਡ ਸਿਮਥ, “ਦ ਗੇਅ-ਇਜ-ਗੁਡ 
ਸੇਲਜ਼ ਿਪਚ ਇਜ ਏ ਿਰਪ-ਆਫ਼”, ਗੌਸਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ (2 ਮਾਰਚ 1978): 132। 94ਬਰਟਨ, ਵੀਰਮਨ ਅਤ ੇ
ਿਵਲਸਨ, 36। 95ਿਜਮ ਟਾਊਨਸJਡ, ਰੋਮਨਜ਼: ਲੈਟ ਜਸਿਟਸ ਰੋਲ ਡਾਊਨ (ਏਲਿਗਨ, ਇਿਲਨg ਏ: ਡੇਿਵਡ ਸੀ. 
ਕੁਕ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1988), 16 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵਾਲਾ। 96ਸਿਵੰਡਲ, “ਸੀਨO ਰਮਾ ਇਨ ਪੈਨg ਰਮਾ,” 
ਕੈਸੇਟ। 97ਬਰਟਨ, ਵੀਰਮਨ ਅਤ ੇਿਵਲਸਨ, 36। 98ਿਜਮ ਮੈਕਗੂਈਗਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਿਕੰਗ ਇਨ 
ਟ ੂਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲੱਬੌਕ, ਟੈਕਸਸ: ਮੋਨਟੈਕਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1982), 88। 99ਵਾਇਨ, 526-
27। 100ਸਟੌਟ, 78 (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

101ਮੌਿਰਸ, 94। 102ਉਪਰੋਕਤ। 103ਫਾਇਡੋਰ ਡੋਸਟੋਸਕੀ, ਦ ਬਰੱਦਰਜ਼ ਕਰਾਮਾਜੋਵ; ਿਜਵX ਿਕ ਜੈਫ ਹੁਡ 
“ਵੱਟ ਅਬਾਊਟ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਐਿਲਟੀ?” (ਪੁਸਿਤਕਾ) (ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਿਸਟੀ: ਲੇਖਕ ਵੱਲN, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ) 
2 ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 104ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 186, 207। 105ਉਪਰੋਕਤ, 207। 
106ਕੁਝ ਪ3ਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਹੱਥਿਲਖਤQ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਤ ੇ ਅਧਾਿਰਤ, KJV ਿਵੱਚ “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਨੰੂ 
“ਕੁਧਰਮ ” । ਅਤ ੇ “ਬੁਿਰਆਈ” ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਵX ਨO ਮ ਦੀਆ ਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ “ਬੁਰੇ ਕੰਮQ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ” “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” (ਯੌਨ ਅਨa ਿਤਕਤਾ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ 
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-21। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਯੌਨ ਅਨa ਿਤਕਤਾ ਦ ੇਬਾਰੇ ਪਿਹਲQ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ (1:24-27)। 107ਵਾਇਨ, 675; ਜੀ. ਹਾਰਡਰ, ਿਥਓਲੋਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮJਟ, 913 ਿਵੱਚ “ਪੋਨਰੋਸ ”। 108ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਐਡਂ ਪJਡਲੀਟਨ, 305-6। 109ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ 
ਲੈਕਸੀਕਨ, 210। 110ਡਬਿਲਯ.ੂ ਜੇ. ਕੋਨੀਬੀਅਰਡਨ ਐਡਂ ਜੇ. ਅੇਸ. ਹਾਓਸਨ, ਦ ਲਾਈਫ਼ ਐਡਂ ਐਿਪਸਟਲਜ਼ 
ਆਫ਼ ਸXਟ ਪੌਲ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮJਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1980), 501। 

111ਮੌਿਰਸ, 96। 112ਲੱਕੌਕ, 27। 113ਉਪਰੋਕਤ, 28। 114ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 105। 
115ਮੌਿਰਸ, 96। 116ਵਾਇਨ, 388। 117ਮੈਕਨਾਈਟ, 60। 118ਵਾਇਨ, 388। 119ਮੋਜ਼ਜ਼ ਏ. ਲਾਰਡ, ਕਮJਟਰੀ 
ਆਨ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂ ਰੋਮਨਜ਼ (ਲੈਕਿਸੰਗਟਨ, ਕੰਨਟਾਕੀ: ਪ3ਕਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ, 1875; ਮੁੜ 
ਛਾਿਪਆ, ਿਡਲਾਇਟ, ਆਰਕQਸਸ: ਗੌਸਪਲ ਲਾਈਟ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), 64-
65। 120ਉਪਰੋਕਤ, 65।  

121ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 193। 122ਮੌਿਰਸ, 97। 123ਬਾਰਕਲੇਅ, 37। 124ਦ 
ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 412। 125ਬਾਰਕਲੇਅ, 37। 126ਿਥਓਫਰਾਸਟਸ; ਬਾਰਕਲੇਅ, 37 ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵਾਲਾ। 127ਵਾਇਨ, 71। 128ਮੌਿਰਸ, 98; ਬਾਰਕਲੇਅ, 38। 129ਟਾਊਨਸJਡ, 17। ਥੌਮਸ ਅਲਵਾ 
ਐਡੀਸਨ (1847-1931) ਨੰੂ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤN ਮਹਾਨ ਅਿਵਸ਼ਕਾਰਕ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨO  ਸੱਠ ਸਾਲQ 
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ਿਵੱਚ 1,100 ਤN ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਢQ ਕੱਢੀਆ।ਂ 130ਵਾਇਨ, 173।  
131ਉਪਰੋਕਤ, 246। 132ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 57, 404। 133ਮੌਿਰਸ, 99, ਐਨ. 

313। 134ਵਾਇਨ, 16। 35ਬਾਰਕਲੇਅ, 39। 136ਿਭੰਨ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ NKJV “ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” 
ਨੰੂ “ਿਨਰਮੋਹ” ਅਤ ੇ “ਿਨਰਦਈ” ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਿਨਰਮੋਹ ਅਤ ੇ
ਿਨਰਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨK Q ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ ਇਸ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 137ਬਾਰਕਲੇਅ, 39। 
138ਸਟੌਟ, 78। 139ਹੌਜ, 41। 140ਮੌਿਰਸ, 99।  

141ਉਪਰੋਕਤ। 142ਹੌਜ, 42। 143ਿਬ3ਸਕੋ, 52। 144ਆਰ. ਸੀ. ਬੈਲ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਔਸਿਟਨ, 
ਟੈਕਸਸ: ਫਰਮ ਫਾlਡੇਸ਼ਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1957), 16। 145ਿਪਸਿਟਸ ਨQਵ ਹੈ, ਿਪਸਿਟਯੁਓ ਿਕਿਰਆ ਹੈ 
ਅਤ ੇਿਪਸਟੋਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 146ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਸਿਟਸ ਦਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (3:3 ਤ ੇਿਟੱਪਣੀਆ ਂਵੇਖੋ)। ਇਸ ਤN ਇਲਾਵਾ, ਿਪਸਿਟਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੁੱ ਚੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਵਜN ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜQਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ Yਤ ੇਕXਦਿਰਤ ਹੈ। ਜਦN ਅਿਜਹੀ 
ਸਿਥਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤQ ਿਪਸਿਟਸ ਤN ਪਿਹਲQ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਉਪਪਦ (ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ “ਦ”) ਆ^ਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ3ੀ ਿਵੱਚ ਿਪਸਿਟਸ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤN ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹL ਹੈ। 147ਹਾਲQਿਕ ਓਹ 
ਇੱਕ ੋਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤN ਨਹL ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ ਿਤਹਰ ੇਰੂਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਵਾਇਨ, 222; ਸਿਵੰਡਲ, ਕਿਮੰਗ ਟ ੂਟਰਮਸ ਿਵਦ ਿਸਨ, xiii। 148ਵਾਇਨ, 61। 149ਰੁਡੌਲਫ 
ਬਲਟਮਨ, ਿਥਓਲੋਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟਸੈਟਾਮJਟ, 854-55 ਿਵੱਚ “ਿਪਸਿਟਓ। ” 150ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ, ਯੂਹੰਨਾ 3:36 ਆਖਦਾ ਹੈ। “ਿਜਹੜਾ ਪੁੱ ਤਰ Yਤ ੇਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ 
ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਨਹL ਮੰਨਦਾ ਸ ੋਜੀਉਣ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਸਗN ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ3ੋਧ ਉਸ Yਤ ੇਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ)। ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ3:19 ਅਤ ੇ4:6 ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।  

151ਵਾਇਨ, 222। 152ਬਲਟਮਨ, 854। 153ਉਪਰੋਕਤ। 154ਦ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਗਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 102। 
155ਏ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਟੋਜ਼ਰ, ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ਼ ਦ ਹੋਲੀ (ਸੈਨ ਫ3Qਿਸਸਕੋ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਰੋਅ, 1961), 86। 
156ਵਾਇਨ, 535। 157ਇਹ ਵਾਕ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 
ਇੱਕ ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ “ਧਰਮੀ” ਵਜN ਕਦ ੇਹਵਾਲਾ ਨਹL ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵX ਉਸ ਦ ੇਨa ਿਤਕ ਮਾਨਦੰਡ ਿਕੰਨO  ਹੀ 
Yਚੇ ਿਕ^ ਨਾ ਹੋਣ। 158ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨO  ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇ ਿਕਸੇ ਨO  ਉਸ ਨੰੂ 
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਿਜਹ ੇਦੁਿਨਆਵੀ ਪ3ਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ੋਿਜਹੀ ਪ3ਤੀਿਕ3ਆ ਕਦ ੇਨਹL ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਜਸ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਲੂਕਾ 24:36, 37 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 159ਬਾਓਏਰ, 546। 160ਹੋਮਰ ਹੇਲੀ ਦੈਟ ਯ ੂਮੇ ਿਬਲੀਵ: 
ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਗੌਸਪਲ ਆਫ਼ ਜੌਨ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1973), 145।  

161ਜੌਨ ਫਰJਕਿਲਨ ਕਾਰਟਰ, ਏ ਲੇਅਮੈਨਜ਼ ਹਾਰਮਨੀ ਆਫ਼ ਦ ਗੌਸਪਲਜ਼ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਬਰੌਡਮੈਨ ਪ3ੈਸ, 
1961), 341। 162ਉਪਰੋਕਤ। 163ਉਪਰੋਕਤ। 164“ਐਸਕਾਟੋਲੋਜੀ” “ਅੰਤ ਸਮX ਦੀਆ ਂ ਗੱਲQ ਦਾ ਅਿਧਐਨ” ਹੈ 
ਅਰਥਾਤ, ਸੰਸਾਰ ਦ ੇ ਅੰਤ, ਿਨਆਂ, ਨਰਕ ਅਤ ੇਸਵਰਗ ਆਿਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ। “ਐਸਕਾਟੋਲੋਜੀਕਲ” ਦੇਹ ਉਹ 
ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ “ਅੰਤ ਿਵੱਚ” ਪ3ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦN ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। 165ਰੌਬਰਟ ਡੰਕਨ ਕਲਵਰ, ਦ 
ਲਾਈਫ਼ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ (ਗ3Jਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1976), 267। 166ਕਾਰਟਰ, 341। 
167ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਾਡੀਆ ਂਆਤਮਾਵQ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰKQ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰQ ਨੰੂ “ਪਿਹਨਣ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 168ਲੂਕਾ 24:39 ਿਵੱਚ LB ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, 
“ਮੈਨੰੂ ਛੋਹੋ ਅਤ ੇਯਕੀਨ ਮੰਨg  ਿਕ ਮJ ਭੂਤ ਨਹL ਹQ! ਿਕ^ਿਕ ਭੂਤQ ਦ ੇਸਰੀਰ ਨਹL ਹੁੰ ਦ,ੇ ਿਜਵX ਤੁਸL ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 
ਵੇਖਦੇ ਹੋ”! 169ਜਦN ਿਯਸੂ ਨO  ਪ3ਭੂ-ਭੋਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨO  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:23-26); ਪਰ ਪ3ਭੂ-ਭੋਜ ਅਤ ੇਜੀ Yਠਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂੜKਾ 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਿਕ^ਿਕ ਿਯਸੂ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜੀ Yਿਠਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ 28:1-6), ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ 
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ3ਭੂ-ਭੋਜ ਲੈਣ ਦ ੇਮਕਸਦ ਵਜN (ਰਸੂਲQ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:7; ਵੇਖੋ 
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:1, 2)। 170ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜN ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
“ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ” (ਯੂਹੰਨਾ 20:2), ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ 
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ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 13:23; 19:26; 21:7, 20)।  
171ਸ਼ਬਦ “ਵੇਿਖਆ” ὁράω (ਹੋਰਾਓ ) ਦ ੇਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਫ ਵੇਖਣ 

ਨਾਲN ਵਧੀਕ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। 172ਕਈਆ ਂਨO  ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:11-15; ਯੂਹੰਨਾ 20:2)। 173ਵਚਨ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾ^ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤN 
ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: “ਪ3ਾਸਿਚਤ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2; 4:10)। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਉਹ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” 174ਸੱਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ, 
ਇਨK Q ਦੋਵQ ਿਦਨQ ਨੰੂ ਉਨK Q ਘਟਨਾਵQ ਕਰਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗ3ੇਜ਼ੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ “res” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ: ਸੱਬਤ ਦ ੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਸਤਵX ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਰਾਮ ਕਰਨ (resting) ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਿਵੱਤਰ 
ਮੰਿਨਆ ਜQਦਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਜੀ Yਠਣ (resurrection) ਦ ੇਿਦਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ 
ਜQਦਾ ਸੀ। 175ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿਡਕ ਮਾਰਸੀਅਰ, “ਇਟਜ਼ ਟਾਇਮ ਟ ੂਟੇਕ ਏ ਸਟJਡ,” ਿਹਲਟੌਪ ਿਰਫਲੈਕਸ਼ਨਜ਼, 
ਬੁਿਲਟਨ ਆਫ਼ ਦ ਸJਟਰਲ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ ਇਨ ਅਮਾਿਰਲੋ, ਟੈਕਸਸ, ਿਵੱਚN 13 ਅਪ3ੈਲ 1986 ਨੰੂ ਿਲਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। 176ਏਹ ਕਾਰਣ ਡੀਸਨ 51-52 ਿਵੱਚN ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 177ਡੇਿਵਡ ਐਫ. ਬਰਿਜਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, 
ਐਨਸਾਇੱਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਇਲਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸXਟ ਲੂਇਸ: ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, 1988), 67 
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਵਾਲਾ। 178ਰੋਜਰ ਲੱਵੇਟ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਲਸਟਰੇਿਟੰਗ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ ਿਵੱਚN 
ਿਲਆ ਿਗਆ, ਸੰਕਲਨ ਜੇਮਸ ਈ. ਹਾਈਟਾਵਰ (ਨa ਸ਼ਿਵਲ: ਬਰੋਡਮੈਨ ਪ3ੈਸ, 1984), 10। 179ਰੇਅ ਐਫ. 
ਚੈਸਟਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, “ਦ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੌਸਪਲ”, ਐਬੀਲੀਨ ਿਕ3ਸਚਨ ਕਾਲਜ ਐਨੁਅਲ ਬਾਈਬਲ ਲੈਕਚਰਜ਼ 
ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ (1959), 41-42। 180ਿਵਅਰਸਬੀ, 516-17।  

181ਜੇਮਸ ਮੀਡੋਜ਼, ਕਲਾਸ ਨg ਟਸ, ਰੋਮਨਜ਼, ਈਸਟ ਟੈਨO ਸੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਰੀਿਚੰਗ ਐਡਂ ਿਮਸਨਜ਼, 
ਨੌਕਸਿਵਲ (2003), 5। 182ਬਰਾਇਨ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਲਸਟਰੇਿਟੰਗ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ 
ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ, 12। 183ਕੌਏ ਰੋਪਰ (ਸਰਮਨ)। 184ਉਪਰੋਕਤ। (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 185ਇਹ ਹਵਾਲਾ 
ਿਰਚਰਡ ਸੀ. ਹਾਲਵਰਸਨ, ਨg  ਗਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਆਨਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਵਰਜ਼ਨ ਿਵੱਚN ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ (ਡਾਲਸ: ਵਰਡ ਬਾਈਬਲਜ਼, 1993), 1248। 186ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸL ਇੰਜੀਲ ਦ ੇਰਾਹL 
ਬਚਾਏ ਜQਦੇ ਹQ ਨਾ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹਣ ਰਾਹL ਿਕ “ਪਿਹਲQ ਨਾਲN ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਪ3ਚਾਰਕQ ਨO  ਕਈ 
ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ “ਇਹ” ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: “ਇਹ [ਇੰਜੀਲ] ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ।” ਇਹ ਬੰਦ ਇਹ ਨਹL ਿਸਖਾ^ਦਾ ਿਕ ਅੱਜ ਇੰਜੀਲ ਰੂਹQ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ (ਅਤ ੇ
ਇਸ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ “ਇੱਕ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ” ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ), ਪਰ “ਇਹ” ਸ਼ਬਦ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਿਦਆਂ ਨਹL। 
ਿਜਵX ਿਕ Yਪਰ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “ਇਹ” ਸ਼ਬਦ ਅਸਲੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਨਹL ਹੈ। 187ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜ/ਕਲੀਸੀਆ “ਨO ੜੇ” ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 1:14, 15) ਅਤ ੇਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ3ਬੰਧ 
ਸਾਿਰਆ ਂਦ ੇਲਈ ਸਨ (ਮੱਤੀ 11:5)। 188ਕਈ ਵਾਰ ਪ3ਚਾਰਕ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ, “ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਸਭ 
ਤN ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹL ਸੀ . . . ਪਰ . . .” ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਜਹੜ ੇ“ਚਮਤਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ 
ਦ ੇਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤN ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨK Q ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਅਦਭੁਤ ਰੱਬੀ ਪ3ਗਟਾਵਾ।” ਿਜਵX ਿਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ 
ਤ ੇਚਰਚਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜQ ਨਹL, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਬੇਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 
ਭਾਵ ਿਵੱਚ “ਚਮਤਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤN ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 189ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸ3ੋਤQ ਤN ਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਜਨK Q ਿਵੱਚ 
ਮੌਿਰਸ 73; ਅਤ ੇ ਸਿਵੰਡਲ ਦ ਕਿਮੰਗ ਟ ੂ ਟਰਮਸ ਿਵਦ ਿਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, 16। 190ਆਲਟਨ ਐਚ. 
ਮੈਕਈਚਰਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਲਸਟਰੇਿਟੰਗ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ, 20-21। 

191ਿਬਲ ਬਰੂਸਟਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਲਸਟਰੇਿਟੰਗ ਪੌਲਜ਼ ਲੈਟਰ ਟ ੂਦ ਰੋਮਨਜ਼ ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ, 20। 
192ਮੈਕਗੁਇਗਨ ਨO  ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸL ਿਨਰਾ ਕੁਦਰਤ ਤN ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 
(ਮੈਕਗੁਇਗਨ, 76-77) ਿਸਰਫ ਇੱਕ ੋਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥ ੇਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। 193ਟਾਊਨਸJਡ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 194ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤਰਤੀਬ ਅਤ ੇਢQਚ ੇ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ “ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ” ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲN 
ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ: “ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ” ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ। 195ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ 
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ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਸਧQਤ “ਚੱਕਰ” ਹੈ ਜੋ ਸਮX-ਸਮX ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤN ਨਵQ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਪਲ ਇਸ ਿਸਧQਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹL ਕਰਦਾ ਜੋ ਿਵਿਗਆਨ ਦ ੇਪ3ਚਿਲਤ ਤੱਥQ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਜQਦਾ ਹੈ। 
196ਦ ਐਵੀਡJਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਦ ੇਲੇਖਕQ ਿਵੱਚN ਇੱਕ ਨO  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਉਹ ਿਕੱਥN ਆਈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ 
ਿਕਸ ਨO  ਬਣਾਈ ਹੈ?” 197ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਪ3ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰQ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ੋਮਕਸਦ ਸੀ: ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਨਾਜ਼ਕੁ ਕੰਟੇਨਰQ ਨੰੂ ਇੱਕ ਥQ ਤN ਚੁੱ ਕ ਕ ੇਦੂਜੀ 
ਥQ ਤ ੇਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦQ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਯੰਤਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਥ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। 198ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ 
ਰੁੱ ਕਣ ਦੀ ਥQ ਹੈ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਿਕ ਅਸL ਇੱਥ ੇਧਰਤੀ Yਤ ੇਹQ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੰੂ “ਚੋਖਾ 
ਜੀਵਨ” ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 199ਇਨK Q ਿਵੱਚN ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਦੇਸ਼Q ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ3ਭਾਵ ਨਹL 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਕ^ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨQ ਿਵੱਚ ਪ3ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਜਦN ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਫਲਸਫ ੇਬਣਾਏ 
ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਸ਼ਾਵQ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ, ਕਥਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ। 200ਉਨK Q ਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋ
ਿਜਹੜ ੇਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤ ੇਕਬਰQ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਚੀਜ਼Q ਰੱਖਦ ੇਹਨ।  

201ਗਲੈਨ ਪੇਸ, 5 ਜਨਵਰੀ 2003 ਿਵੱਚ, ਜਡਸੋਨੀਆ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ3ਾਇਸਟ, ਜਡਸੋਨੀਆ, 
ਆਰਕQਸਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪ3ਚਾਰ। 202ਡੇਿਵਡ ਰੋਪਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, “ਦ ਡੇਅ ਕ3ਾਇਸਟ ਕੇਮ (ਅਗੇਨ )” ਐਡਂ 
ਅਦਰ ਸਰਮਨਜ਼ ਿਵੱਚN ਿਲਆ ਿਗਆ (ਡਾਲਸ: ਿਕ3ਸਚਨ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਿਮਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹL ਹੈ), 64-
65। 203“ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ” ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪ3ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨO  ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ (1:26-27)। ਹਾਲੇ ਵੀ, ਇਸ ਤ ੇਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਿਕ ਿਕਵX ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ 
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