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1-4 

ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਸ਼ ਰੂ ਵਿਚ ਸਲਾਮ (1, 2) 
1ਵਲਖਤ ਮ ਯਹੂਦਾਹ ਵਜਹੜਾ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, 

ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਵਿੱਚ ਵਪਆਰੇ ਅਤੇ ਵਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਿੇ। 

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਿਬਦ ਬਾਕੀ ਆਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੇਵਰਗੇ ਿੀ ਿਨ। ਲੇਖਕ ਕੇ 
ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਿ 
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਦੱਤੀਆਂ।  

ਆਇਤ 1. ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤ ੇਯਾਕਬੂ ਦਾ 
ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। “ਯਾਕ ਬ” ਹਜਸ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ 
ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਿ  ਦਾ ਿਰਾ ਿੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19; ਯਾਕ ਬ 1:1)। ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ, ਉਸ ਦ ੇਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ 
ਹਗਆ ਿੈ (ਮਰਕੁਸ 3:21, 31; ਯ ਿੂੰ ਨਾ 7:5), ਪਰ ਬਾਅਦ ਇਿ ਮਨੱੁਖ ਹਵਿਵਾਸੀ ਬਣ 
ਗਏ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 1:14; 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 9:5)। ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਦੀਆ ਂ
ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ, ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਹਵਚ ਸੁਝਾਹਵਤ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 
ਰਸ ਲੀ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਵਕਰੋਤੀਆਂ ਹਮਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੈ 
ਗਈਆਂ ਹਕ ਹਯਸ  ਦ ੇਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਆਰੂੰਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਹਦਨ-ਬ-ਹਦਨ 
ਦ ੇਜੀਵਨ ਹਵਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦੀ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਿ ਹਮਕਾ ਸੀ ਹਜੂੰ ਨੀ ਹਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਮਾਨਤਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।1 

ਮੱਤੀ 13:55 ਹਵਚ, ਿਰਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ ਚੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ ਉਿ ਿਨ “ਯਾਕ ਬ 
ਅਰ ਯ ਸੁਫ਼ ਅਰ ਿਮਊਨ ਅਰ ਯਿ ਦਾ।” ਮਰਕੁਸ ਦ ੇਹਵਰਤਾਂਤ ਹਵਚ “ਯਾਕ ਬ ਅਰ ਯੋਸੇਸ 
ਅਰ ਯਿ ਦਾਿ ਅਰ ਿਮਊਨ” ਿੈ (ਮਰਕੁਸ 6:3)। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਤੀਬ ਲਈ ਕੋਈ 
ਸੂੰਤੋਿਜਨਕ ਹਵਆਹਖਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ੀ ਗੱਲ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਹਯਸ  ਦ ੇਿਰਾ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਿੋਵੇਗੀ। ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਿ ਇਸ 
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਿ “ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਦਾ 
ਿਰਾ” ਬਣ ਕੇ ਿੀ ਸੂੰਤੁਿਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਯਾਕ ਬ ਨਾਲ ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ 
ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਅਦਾਹਰਆਂ ਹਵਚ 
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ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਇਕ ਅਹਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ 
ਯਾਕ ਬ ਦ ੇਨਾਂਅ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਨਾ ਵੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਨਰਾ 
ਆਪਣੇ ਦ ੇਨਾਂਅ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨਰਦੇਿ ਦੇਣ 
ਅਤੇ ਸੁਣ ੇਜਾਣ ਦਾ ਿੱਕ ਸੀ।  

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਿੀ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਨੇ ਪ ਰਨ ਕਾਲ ਵਾਕ ਹਵਚ ਦ ੋ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਪਆਵਰਓ 
(ἠγαπημένοις, ਈਗਾਪੇਮੀਨੋਇਸ ) ਜਥਾਰਥ ਰ ਪ ਹਵਚ “ਹਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ,” 
ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ (τετηρημένοις, ਟੀਟਰੀਮੀਨੋਇਸ ) ਜਥਾਰਥ ਹਵਚ “ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇ
ਿਨ” ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਪ ਰਨ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕ ਉਿ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਵਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਮ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਸਨ।  

ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕ ਉਸ ਹਰਿਤੇ ਹਵਚ ਸੁਸਤ 
ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਕਹਰਆਿੀਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇੂੰਜੀਲ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਰਾਿੀਂ, ਉਿ “ਸੱਦੇ ਿੋਏ” ਬਣੇ ਸਨ। ਆਈ. 
ਿੋਵਾਰਡ ਮਾਰਿਲ ਨੇ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹਕ “ਿਬਦ [‘ਸੱਦੇ ਿੋਏ’] ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ 
ਨਾਂਅ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਅ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਵਿੇਿਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਉਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਹਦਆਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਿੈ (ਰੋਮੀਆਂ 1:6, 7; 8:28; 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 1:2, 24; ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, 
ਪਰਕਾਿ 17:14)।”2 

ਯਿ ਦਾਿ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਿੁਰ ਆਤੀ ਸੂੰਕੇਤ ਿੈ 
ਹਕ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਪਰਿ  ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਪ ਰਾ ਿਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਿਰੋਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਪਰਿ  ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਪਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਿਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਉਸ 
ਪਰਕਾਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜੋ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹਗਆ ਸੀ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਆਇਤ 2. ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਮ ਸਲਾਮ “ਹਕਰਪਾ” (χάρις, ਚੈਹਰਸ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਦ ੋਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 
ਬਲਹਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਲਾਮ ਹਕਿਾ ਹਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 
ਰਹਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਿੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿਬਦ “ਵੱਿ ਤੋਂ 
ਵੱਿ” (πληθύνω, ਪਲੇਥੁਨੋ ) ਉਿੀ ਿਬਦ ਿੈ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ 
ਹਮਲਦਾ ਿੈ (1 ਪਤਰਸ 1:2; 2 ਪਤਰਸ 1:2)। ਕੀ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਨਰੀ ਿੈਲੀਗਤ 
ਪਸੂੰਦ ਿੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਕਸੇ ਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਨਾ ਿੈ? ਜਦ ਹਕ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਦਾ ਮਿੱਤਵ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ: ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਪੱਤਰੀ 
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ਖੱੁਲਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਗੜ੍ਬੜ੍ ਦ ੇ ਕਾਰਣ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਵਰਗੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਹਲਆਂਦਾ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਨ ੂੰ  2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਝ ਠੇ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਿਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰਦਰ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਗੜ੍ਬੜ੍ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਿਾਂਤੀ ਦ ੇਪਰਿ  ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਤਕਾਰ ਦ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਮਰਹਪਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਰਿਮ, ਿਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਉਿ ਗੁਣ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਲੋੜ੍ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੋ 
ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹਕ ਇਿ ਚੂੰਗੇ ਗੁਣ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚ ਵਿਦੇ ਜਾਣ। 

ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ (3, 4) 
3ਵਪਆਵਰਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮ ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਲਖਣ ਦੀ ਬਹ ਤ 

ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਲਖ ਕੇ ਤਗੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਓਸ 
ਵਨਹਚਾ ਦ ੇਲਈ ਵਜਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਤਨ ਕਰੋ। 4ਵਕਉਂ 
ਜੋ ਕੋਈ ਮਨ ੱ ਖ ਚੋਰੀਂ ਆ ਿੜੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 
ਅਗੇਤਰ ੇ ਵਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨ ੱ ਖ ਵਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨੰੂ 
ਉਲਟਾ ਕਰ ਕ ੇਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਿੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਸਾਡਾ ਸ ਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 3. ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿ ਦਾਿ ਲਗਿਗ ਹਖਮਾ-
ਜਾਚਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਲਖਣ ਦੀ ਬਹ ਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਦੀ 
ਇਿ ਚਾਿ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ ਉਸਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਵਆਪਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਵਾਚੀ ਪੱਤਰੀ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਲਖੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਉਿ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿਾਂਤੀਪ ਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਹਲਖ ਸਕਦਾ, ਿੋਰ ਪਹਿਲ  ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਹਜਵੇਂ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ 
ਸਹਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਮਹਿਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰੇ ਸਨ। 

ਇਿ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਓਸ ਵਨਹਚਾ ਉੱਤੇ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ੀ 
ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਾਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੱੁਹਝਆ ਹਕ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ “ਹਨਿਚਾ” ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ, ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ 
ਅਰਥ ਉਸ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਤੋਂ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਸ ਲੀ ਇਖ਼ਹਤਆਰ ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਿ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ, ਇਿ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਰਫ ਇੱਕ ੋਤਰੀਕਾ ਹਜਸ ਨਾਲ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ ਕੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਹਕਵੇਂ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਜਾਂ 
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ਆਪਣ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹਕਵੇਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਹਨਿਚਾ” ਤੋਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸੀ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਹਜਿਾ ਵੱਖਰਾ ਿੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਮਾਰਿਲ ਨੇ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 

ਸੋ ਇੱਥੇ ਿਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ੋਰ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰ ਦੇਿ 
ਦੇ ਹਵਿਾ-ਵਸਤ  ਤੇ ਿੈ ਹਜਸ ਤੇ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਪਰ ਇੂੰਜੀਲ ਲਈ ਹਨਿਚਾ ਿਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਖਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਸੀਿੀਅਤ ਦਾ ਪ ਰਕ ਿੈ।3 

ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਿ ਰਚਨਿਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਹਵਚਕਾਰ, 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਵਾਸਤਹਵਕ ਕੜ੍ੀ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਪ ਰਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਉਪਲਬਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, 
ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ 
ਹਮਹਲਆ ਸੀ। ਇਿ ਵਚਨ ਦ ੇਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਹਲਖਤੀ ਰ ਪ ਹਵਚ 
ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਇਿ “ਹਨਿਚਾ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਿਕ ਬਹਣਆ।  

ਜੌਨ ਸਟੌਟ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ: “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬੂੰਦਗੀ ਹਵਚ ਸੌਂਪੀਏ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਤ ੇਇਿ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਉਿ ਕੌਣ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਿਮੇਿਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰਤੀ ਇਕ ਜਵਾਬ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।”4 ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਹਸਆ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ 
ਉਪਦੇਿਕ ਅਤੇ ਉਿ ਹਜਿੜ੍ੇ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂੰਦੇਿ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦ ੋਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂੰਦੇਿ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਚੁਣਨ 
ਹਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। 

ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮ ਕਤੀ 
ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਲਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਿਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਕਾਰਣ ਮੌਜ ਦਾ ਪੱਤਰੀ 
ਹਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਈ ਹਜਸ ਨੇ ਇਿ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਿ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, ਮੈਂ ਤਗੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣੀ। ਹਕਦਰੂੰਤ ποιούμενος 
(ਪੋਇਓਮੁਨੋਸ ) ਨ ੂੰ  ਅਨੁਮੋਦਨ ਸ ਚਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੋਵੇਗਾ, “ਿਾਲਾਂਹਕ ਮੈਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ ਲਈ 
ਉਤਸੁਕ ਸਾਂ,” “ਹਕਉਂਹਕ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਸਾਂ . . . ।” ਸੁਝਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ 
ਹਕਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੱਕ-ੋਤੱਕੀ ਹਲਖੀ ਸੀ। ਹਫਲਿਾਲ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸੀਿੀ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗਣ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜਣਾ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਿ ਤਦ ਮਸੀਿੀ ਹਕਰਪਾਵਾਂ 
ਹਵਚ ਵਿਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਿ ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ ਕਾਇਮ ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋ 
ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਰਫ ਹਕਆਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
ਹਲਖਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਿ “ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ” ਬਾਰੇ ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹਲਖਦਾ। 
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“ਹਨਿਚਾ” ਨ ੂੰ  ਿੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦ ੇਲਈ ਵਰਹਤਆ 
ਹਗਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ ੇਿਰੋਸੇ ਦ ੇਿਾਵ ਹਵਚ ਇਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਵਰਹਤਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ 
“ਹਨਿਚਾ” ਦ ੇਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲਹਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਵਾਸ ਅਤੇ 
ਹਵਿਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:23; 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 1:2; 3:9; 4:1, 6; 
5:8; 6:10, 21; 2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 3:8; 4:7; ਤੀਤੁਸ 1:13)। ਸੂੰਪ ਰਣ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ, 
ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕੂੰਮਕਾਜ ਰਸ ਲੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਿ ਰੱਖੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਸੀ ਹਕ “ਹਨਿਚਾ” ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹਿੱਹਸਆਂ 
ਹਵਚ, ਪਰਸਤਾਵਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਆਹਗਆਵਾਚਕਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਆਈ ਸੀ 
ਹਜਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। 

ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵੱਚੋਂ ਰ ਪਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ, ਯਾਕ ਬ ਦ ੇ ਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ “ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ” ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ 
ਿੋਈ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਪੱਤਰੀ ਖੱੁਲਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ 
ਹਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਹਰਹਆਂ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਰਸ ਲੀ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ 
ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਈਆਂ ਸਨ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਿਣ 
ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਹਕੂੰ ਨਾ ਿੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ 
ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਲੜ੍ਾਈ ਿੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿੋਵ ੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਿਰਾ ਜਾਂ ਿੈਣਾਂ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇ
ਿਨ।  

ਆਇਤ 4. ਹਜਿੜ੍ੇ “ਹਨਿਚਾ” ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ 
ਹਵਚ ਿੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਾਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮਸੀਿੀ ਿਰੋਹਸਆਂ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਵਿੇ ਸਨ: ਉਿ 
ਚੋਰੀਂ ਆ ਿੜੇ। ਿਾਇਦ ਉਿ ਹਫਰਤ  ਉਪਦੇਿਕ/ਨਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਸੀਿ 
ਹਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤਘਰ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੂੰ ਮਾ ਇਤਿਾਸ 
ਸੀ। ਮਸੀਿੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤਘਰਾਂ ਹਵਚ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਉਿ 
ਲੋਕ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਦਾਰਿਹਨਕ ਿਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ 
ਬਿਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਉਪਦੇਿਕ ਆਏ, ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂੰਿਵ 
ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕੋਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾ ਯ ਨਾਨੀ-ਝੁਕਾ ਵਾਲੇ 
ਯਿ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਿੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸਨ ਹਜੱਥੇ ਇਿ 
ਇਕ ਇਕ ਨੈਹਤਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਯਿ ਦਾਿ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰੇ ਵਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਿ 
ਹਬਆਨ ਸਿਾਰਨ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਇਿ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਹਵਿੇਿ ਗੁਰ  
ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਯੁੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕ 
ਅਰਥ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 
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ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਹਕ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹਕ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਨਸਫਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠੇਗਾ। ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ  ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਖੜ੍ਹੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮੇਿਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿੈ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ ਹਪੱਛੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਸੁਿਾਅ ਦ ੇਸੂੰਵੇਦਨਾਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2 ਪਤਰਸ 2:1–3 ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਤ ੇਹਿਆਨ ਹਦਓ: (1) ਉਿ ਇੱਕ ੋਿੀ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿ  ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ; 
(2) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੁੱ ਣਪੁਣਾ ਕੀਤਾ; (3) ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੀ; (4) ਅਤੇ 
ਉਿ ਚੋਰੀਂ ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੜ੍ੇ ਸਨ।  

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ” ਦੀਆਂ ਦ ੋ ਹਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਤ ੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕੀਤਾ। 
ਪਹਿਲੀ ਹਵਿੇਿਤਾ, ਉਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਲ ੱ ਚਪ ਣ ੇ ਿੱਲ ਲਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਉਿ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਸਾਡਾ ਸ ਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਇਕਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਹਕ 
ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਿ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ 
ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਾਕ ਬ ਦ ੇਿਰਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਹਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਦੱਹਸਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਸ ਇੂੰਨਾ 
ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ: ਮਸੀਿੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਯਸ  “ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿ ” ਿੈ। 
ਿਾਵ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਵਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਿਕ ਮਤ, ਵੱਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ 
ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

“ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ‘ਪਰਿ ’ ਕਹਿਣ ਦ ੇਦ ੋਮ ਲ ਿਾਵ ਅਰਥ ਿਨ। ਇਿ ਇਕਰਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਹਿਰ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਕ ਮਸੀਿ ਕੌਣ ਿੈ। ਪਰ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ‘ਪਰਿ ’ 
ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਿੈ।”5 ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ 
ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਦੇ ਪਰਿ  ਿੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਿ  ਗੱਲਾਂ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਮ ਲ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੂੰਗ ਹਜਸ ਦੀ ਇਿ ਮੂੰਗ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਉਗਰ 
ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ਨਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਬਦ ਕਿੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਿਬਦ ਇਸ 
ਲਈ ਕਿੇ ਸਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਯਸ  ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਵਨਹਚਾ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ (ਆਇਤਾਂ 3, 4) 

ਿਰ ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਮੱਤ-ਿੇਦਾਂ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝਗਹੜ੍ਆਂ ਨਾਲ 
ਨਹਜੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹਵਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿ ਹਵਚ ਖੜ੍ਹੇ 
ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਬਲਕੁਲ ਸੱਚ 
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ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਹਵਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿੋ 
ਹਜਿੀਆਂ ਮੁਿਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਦੀਆਂ ਦ ੋਚਰਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਨ। ਕੁਝ ਹਨਰਾਿਾ ਨਾਲ 
ਸਵਾਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਅੂੰਦਰ ਝਗਹੜ੍ਆਂ ਤੋਂ ਹਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ “ਿਰੱਪਣ ਦ ੇ ਮੱੁਹਦਆਂ” ਦ ੇਪਹਿਚਾਨਣ ਯੋਗ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ 
ਸਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੂੰਗੀ 
ਬਹਿਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦ ੇਲਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨ ੂੰ  
ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਤੁਹਲਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਸਾਡੇ ਹਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਯਾਕ ਬ ਦ ੇਿਰਾ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸਾਂਝੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਵੂੰਡਣਾ ਚਾਿ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ 
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਹਣਆ ਸੀ। ਮਸੀਿੀਅਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਰਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਖਣਾ ਅਨੂੰ ਦ ਅਤੇ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਨਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਕਉਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨਾਲ 
ਝਗੜ੍ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਿ ਪਰੇਮ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਮਿਾਨ ਹਵਹਿਆ ਤ ੇ ਹਿਆਨ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਹਝਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸੀ। ਉਿ ਸਮਝ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਸਨ ਹਜਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਹਣਆ ਸੀ। 

ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਹਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਹਨਿਚਾ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ  ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਿੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਕਾਲਪਨਕ ਹਬੱਤਦਾਂ ਨਿੀਂ ਸਨ ਜੋ ਹਕ ਹਨਿੱਜੀ 
ਹਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਿਰਮ ਦੇ 
ਬੁਹਨਆਦੀ ਸੁਿਾਅ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। 
ਉਦਾਰਿਾਦ (ਆਇਤਾਂ 3, 4) 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਹਨਯਮਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਅਕਸਰ ਹਯਸ  ਦ ੇਵੈਰੀ ਸਨ। ਪਰਿ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ “ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ 
ਵਾਹਲਆਂ” ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਰਿਾਿਾਵਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਨ। ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮੂੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਉਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਉਿ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਾਵਿਾਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੁਕਮ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਿਰ ਸਵਾਲ ਲਈ 
ਪੱਕਾ ਹਨਯਮ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਇਸ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਨੈਹਤਕ 
ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਖੜ੍ਹਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਿਰ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦ ੇ ਹਨਯਮ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ 
ਕੁਝ ਹਨਯਮ ਹਲਖੇਗਾ। ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਿੈ।  

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਲਹ ਕੇ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (1) ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਹਵਚ ਚਰਚਾ 
ਅਤੇ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣਾਂ ਦ ੇਮੱਤਿੇਦਾਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ (2) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ 
ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਹਵਚ ਇਕ ਸੂੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ 
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ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦ ਇਕ ਅਸਲੀ ਪਰਤਾਵਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਅਸਲੀ 
ਖ਼ਤਰਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਵਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਲਈ 
“ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦ” ਦਾ ਹਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਿੋਜ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿ  ਦ ੇ ਹਦਨ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ ਹਕ 
ਬਾਈਬਲ ਇਿ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਿੋਜ ਹਵਚ ਦਾਖਰਸ ਹਪਲਾਉਣ 
ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ੋਹਪਆਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਹਵਿਵਾਸ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਹਵਅਕਤੀ ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

“ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਕ ਿੋਰ ਿਬਦ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਲਾਪਰਵਾਿੀ ਨਾਲ 
ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ “ਅਜ਼ਾਦ ਹਖਆਲ 
ਵਾਲਾ” ਵਜੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਿਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨਿਚਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਹਕ ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਿਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ “ਉਦਾਰਵਾਦ” 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਿਾਅ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਹਵਚ ਥਾਂ ਦ ੇਸਕੇ ਤਾਂ ਇਿ ਗਲਤ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਹਵਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਿਨ। 
ਉਦਾਰਵਾਦ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਮਾਰਗ-ਦਰਿਨ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਮਿੱਤਵ ਹਦੂੰ ਦਾ 
ਿੈ। 

ਹਜਵੇਂ ਅਸੀਂ “ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦੀ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਿਾਂ, 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ “ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਹਵਚ ਸਾਵਿਾਨੀ 
ਵਰਤਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ 
ਿਾਰਹਮਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਉਿ 
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਹਵਚ 
ਸਾਵਿਾਨ ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ।  

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦ ਦ ੇਹਵਅਕਤੀ ਅਹਿਐਨ ਦ ੇਲਈ ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਹਵਚ ਨਜ਼ਰ 
ਮਾਰਦੇ ਿਾਂ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੱਿਣਾ ਮੁਿਕਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕਸਮ 
ਦੀ ਆਤਹਮਕ ਹਬਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਿਰਣ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦ ੇਹਵਅਕਤੀ ਅਹਿਐਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਹਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਕੱਥੇ ਲੱਿਣਾ ਿੈ? ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਕਿੜ੍ੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿਨ ਜੋ ਉਸ ਹਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਤਹਮਕ 
ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਹਿ ਰਿੇ ਿਾਂ? ਮੈਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵੇਰਵ ੇਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਿੋਰ 
ਵਿੀਆ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

1. ਉਪਦੇਿਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੈਹਤਕਤਾ, ਿਗਤੀ ਅਤੇ 
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ਹਨਿੱਜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦਾ ਹਨਰਾਦਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਹਕਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਉਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਿਨ” ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ (ਆਇਤ 4)। ਉਸ 
ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਿਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ” (ਆਇਤ 18)।  

ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਹਨਿਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਅੱਜ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਹਜੂੰ ਨਾ ਿੀ ਅਨੈਹਤਕ ਸੀ। 
ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ, ਤਲਾਕ, ਵੇਸਵਾਪਣ, ਿਰ ਣ ਿੱਹਤਆ, ਮੁੂੰ ਡੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਚਾਰ 
ਿਹਰਿਟਤਾ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, 

. . . ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੀਚ ਵਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕਉਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਿਾਵਕ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਸੁਿਾਉ ਦੇ 
ਹਵਰੱੁਿ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਿਾਵਕ ਕੂੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਹਵੱਚੀਂ 
ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸੜ੍ ਗਏ (ਰੋਮੀਆ ਂ1:26, 27)। 

ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਹਲਹਖਆ, “ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਦੀ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ . . . 
ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜ੍ੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਿਰਪ ਰ . . .” (ਰੋਮੀਆਂ 1:28, 29)। 

ਮਸੀਿ ਦੀ ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਵਆਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਆਲਤਾ 
ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਾਵ ਛੱਹਡਆ ਿੈ। ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ 
ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਹਗਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
ਕੁਝ ਨੇ “ਹਖਮਾ-ਜਾਚਨਾ” ਹਲਖੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦ ੇਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ 
ਨਾਗਹਰਕ ਮਸੀਿੀ ਸਨ।  

ਿੁਰ ਆਤੀ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ ਕੁਝ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਜੇਕਰ 
ਕਲੀਸੀਆ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਪੱਛੇ ਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਿ ਓਿ 
ਲੋਕ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਸੂੰਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨਾ ਹਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ । ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੈਹਤਕ 
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸੂੰਸਾਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਠੁਕਰਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਜਸ ਨੇ ਿਮੇਿਾ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਿੇਿਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਿੁਹਨਕ ਸਹਮਆਂ ਤੱਕ, ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਰਿੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਜਸ ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਚਾਿਵੂੰਦ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਿੈ 
ਜੋ ਬਿੁਤ ਿੀ ਬੱਦਤਰ ਿੈ। 

ਮਸੀਿ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ 
ਹਵਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਹਵਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਪਿੁੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਿਨ, 
ਜਦੋਂ ਉਿ ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਿ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਿੈ ਕਦੇ ਹਪੱਛੇ ਨਿੀਂ ਮੁੜ੍ੇਗਾ। 
ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨਾਂ ਹਵਚ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਗੱਲ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ 
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ਿੁੱ ਲਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਪਾਪੀ ਦ ੇਹਸਰ ਤੇ 
ਨਿੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਿਬਦ ਹਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਰੇ ਪਏ ਿਨ: “ਅਤੇ ਹਕੂੰ ਹਨਆਂ 
ਉੱਤੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਦੁਬਿਾ ਹਵੱਚ ਪਏ ਿੋਏ ਿਨ ਦਯਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਕੂੰ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਹਵੱਚੋਂ ਿ  ਹਖੱਚ 
ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਓਸ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜਿ ਦ ੇ ਹਵੱਚ ਦੇਿੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਹਗਆ ਿੋਵੇ ਸ ਗ 
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਕੂੰ ਹਨਆਂ ਉੱਤੇ ਿੈ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੋ” (ਆਇਤਾਂ 22, 23)।  

ਤੌਬਾ ਲਈ ਹਕਰਪਾਲ  ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਹਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਹਦਖਾਵਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਸੀਿੀ ਪਤੀ ਆਪਣ ੇਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿੋਖਾ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਜਾਂ ਇਕ ਮਸੀਿੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੋਖਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਿਰਾਮਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਸਿਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਹਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। “ਉਦਾਰਵਾਦ” ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਨਾਮ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਅੂੰਨਹੇ ਵਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਅਰਥਿੀਣ ਿਬਦ ਿੈ। 
ਉਦਾਰਵਾਦ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

2. ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ 
ਹਵਚ ਕੋਈ ਹਦਲਚਸਪੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਆਪਣੀ ਬੂੰਦਗੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਿਾਸਨ 
ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਰਦੇਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਇਿ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਲੋਕ ਹਕਵੇਂ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਨਰਦੇਿ 
ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿੋ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ। 
ਗੁਮਰਾਿ ਿੋਇਆ ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਿਵੂੰਦ ਿੈ। ਇਸ ਹਕਸਮ ਦਾ 
ਉਦਾਰਵਾਦ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੇਗਾ, “ਇਿ ਹਸਰਫ ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।” 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨਾ ਹਕਸੇ ਹਨਰਦੇਿ ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਂਗ ਨਿੀਂ ਿੈ, 
ਪਰ ਤੁਲਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਗੱਲਾਂ ਿਨ। ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਹਦਆ 
ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਨਰਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ੇ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਸਮਝ ਹਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ੍ਵਾਉਣਾ ਹਪਆ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਤੁਿਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਿੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਉਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਨ ਨਾਲੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਿੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਨਰਦੇਿ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 
ਉਿੀ ਿੈ ਜੋ ਅਰਥ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ “ਹਨਰੀ ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ।”  

ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਬੂੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਇਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਿ 
ਇਕੱਠੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਵੀ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਮੂੰਡਲੀ ਹਵਚ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਯੂੰਤਰਾਂ ਤ ੇਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ “ਬੂੰ ਦਗੀ” ਨ ੂੰ  ਉਿੋ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਿੈ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋਕ ਬੂੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ 
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ਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦੀਆਂ। ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ ਮੈਂ ਟੈਲੀਹਵਜ਼ਨ ਤ ੇ
ਬਾਡੀ ਹਬਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਮੂੰਡਲੀ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ 
ਪਰਦਰਿਨ ਕਰਦੇ ਵੇਹਖਆ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ 
ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੱਹਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍ਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੂੰਟਰਹਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਹਦਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਲਈ ਕਰੋ।” ਮੈਂ ਿੈਰਾਨ ਸਾਂ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਇਿ ਿਬਦ ਜੇਬਕਤਰੇ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਦ ੇ ਠੇਕ ੇਦੇ 
ਮਾਲਕ ਤ ੇਲਾਗ  ਿੋਣਗੇ। ਿਰ ਕੂੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਕੂੰਮ ਸਹਿਜ ਰ ਪ ਹਵਚ 
ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਬੂੰ ਦਗੀ ਿੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੇ 
ਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਿੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਸੂੰਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਹਦਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਹਜਵੇਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ।  

ਕੁਝ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਿਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਦੱਸੀ ਿੈ, ਉਿ ਤਰੀਕਾ ਹਜਸ ਨਾਲ ਗੁਆਹਚਆ ਿੋਇਆ ਪਾਪੀ ਬਚਦਾ ਿੈ। 
ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 
ਹਵਚ ਦੱਸੀ ਿੈ। ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਹਵਚ ਗੁਆਚੇ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਦ ੇਲਈ ਜੋ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  
ਦੱਹਸਆ ਸੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਹਕਿਾ ਸੀ ਉਿ ਮਾਇਨੇ 
ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਆਹਗਆ ਨਾਲ ਿੇਹਜਆ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ  
ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿੁਰ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕ “ਤੁਸੀਂ 
ਓਸ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਇੱਕ ੋ ਿੀ ਵਾਰ ਸੂੰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਤਨ ਕਰੋ” 
(ਆਇਤ 3)। 

3. ਅਸੀਂ “ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਉਦਾਰਵਾਦ” ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਹਕਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਸ 
ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ “ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਬਣਨਾ ਿਮੇਿਾ ਬੁਰਾ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ। ਦੇਣ ਹਵਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਇਕ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਹਯਸ  ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ 
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਚ ਦੇ 
ਹਦੱਤਾ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਲਾ ਸੋਚਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਵਿੀਆ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦ ਹਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਦੇ 
ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਰੀਕ ੇਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ 
“ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਇਿ ਹਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੁਿਕਲ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਿਹਰਿਟ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਿਾਵਨਾ ਹਵਚ “ਉਦਾਰਵਾਦੀ” ਬਣਨ 
ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਹਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੈਹਤਕ ਮੂੰਗਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰ ਮੂੰਨ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਿ ਿੁਕਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆਈ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਮਾਰਗ-ਦਰਿਨ ਲਈ ਹਦੱਤੇ ਿਨ।  

ਹਸੱਟਾ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਿਾਨ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ 
ਜੋ ਉਿ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਜਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਿੁੂੰ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਿਨ। ਹਵਿਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  “ਉਦਾਰਵਾਦੀ” 
ਅਤੇ “ਕਾਨ ੂੰ ਨਵਾਦੀ” ਵਰਗੇ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਸ 
ਦੀ ਸੋਚ ਦ ੇਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਲੀ ਆਤਹਮਕ ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਦਾ 
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ਸਪੱਿਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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