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ਅਧਿਆਇ 12 

ਮਸੀਹੀ ਜੀਉਣ 
(ਭਾਗ 1) 

ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 8 ਧਿਚ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਧ ਿੱ ਪਣੀਆ ਂ
ਹਨ, ਜਦਧਕ ਅਧਿਆਇ 9 ਤੋਂ 11 “ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ। ਅੰਧਤਮ 
ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਿਹਾਰਕ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹਨ ਧਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਧੋਲਆ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧ ਕਾਈ ਰਿੱਖੇ-ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਉਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਧਿਹਾਰ1 ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਸਰਫ ਧਸਿੱ ਖਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਸਿੋਂ ਜੀਿਨ ਢੰਿ ਤੇ ਿੀ–ਧਸਰਫ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਿੀ ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ।2 ਆਰ. ਸੀ. 
ਬੈੈੱਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ “ਜੜ੍ਹ”, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੰੂ 
“ਫਲ”3 ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਿੱਤਰੀ ਦਾ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਿਾਲਾ ਭਾਿ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਇਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਪਆਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚ, ਜੇ. ਡੀ. ਥੋਮਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਤੇ ਿੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਿਨ ਦਾ ਇਸ 
ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਧਮਲੇਿਾ।”4 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਧਿ ਰਵੱਈਆ (12:1, 2) 
1ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਿਾਂ ਦੀ ਖਾਿਰ ਿੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦਾ 

ਹਾਂ ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦਾ ਅਿੇ ਪਧਵੱਿਰ ਅਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੋ, ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਰ ਹਾਨੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਹੈ। 2ਅਿੇ ਇਸ ਜੱੁਗ ਦੇ ਰ ਪ ਜੇਹੇ 
ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰ ਪ ਧਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ 
ਧਸਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਿੇ ਪ ਰੀ ਇੱਧਿਆ ਕੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਅਧਿਆਇ 12 ਤੋਂ 16 ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਮੰਚ ਧਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀਆਂ 12:1, 2 ਧਿਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਰਮੋੀਆਂ 12:3—16:27 ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਧਕਸੇ ਿੀ 
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ਮੰਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਘਿੱ   ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ।  
ਆਇਿ 1. ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਬਦ ਸੋ (οὖν, ਓਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 

ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ “ਸ”ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ ਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 1:24; 2:1; 5:1, 12; 
6:12; 7:4, 13; 8:15), ਤਾਂ ਧਕ ਜੋ ਉਹ ਅਿੱਿੇ ਕਧਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਸਕੇ 
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12:1 ਧਿਚਲਾ ਜੋੜ੍ਕ ਸ਼ਬਦ “ਸੋ” ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਭਾਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਿ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਥੇ 
ਉਹ ਇਹ ਿੇਰਿਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਦਾ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਿਾਂ ਦੀ ਖਾਿਰ ਿੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। KJV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿ ੇਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” NEB ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮੰਨਤ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਭੀਖ ਮੰਿਦਾ ਹਾਂ” (Phillips; McCord; 
JB) ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦਣੇ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਿੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਮੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਭੀਖ ਮੰਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ 
ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

“ਬੇਨਤੀ” παρακαλέω (ਪਾਰਾਕਾਲੇਈਓ) ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹ,ੈ ਧਜਸਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ 
“ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ।”6 ਇਹ καλέω (ਕਾਲੇਓ, “ਬੁਲਾਉਣਾ”) ਦੇ ਨਾਲ παρά (ਪਾਰਾ, 
“ਨਾਲ ਨਾਲ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ਧਕਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਿੱਕ ਧਮਿੱ ਤਰ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਹੈ, “ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਕਰੋ।” ਡੇਲ ਹਾਰ  ਮੈਨ ਨੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ਼ਰ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰ ਲਾਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਚ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਣੀ ਸੀ।”7 
ਰਸੂਲ ਇਹ ਪਰਿ  ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸੀ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਵੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਨੈੱਘੇ ਅਤ ੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਨੰੂ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਮ ਧਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਆਤਧਮਕ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਿਾਂ ਦੀ ਖਾਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਅਿੱ ਿ ੇਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। 
ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਰਹਮਤ” (ਇਿੱਕ ਿਚਨ) ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਬਹੁਿਚਨ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਰੂਪ οἰκτιρμός (ਓਇਕਧ ਰਮੋਸ) ਹੈ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ 
ਧਿਿੱ ਚ “ਰਹਮਤ” ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ἔλεος (ਏਲੀਓਸ) ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
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9:15 ਧਿਿੱ ਚ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਿਰਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਧਜਿੱਥੇ ਏਲੀਓਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਰਹਮਤ” ਅਤ ੇ
ਓਇਕਧ ਰਮੋਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਤਰਸ” ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ” ਦੇ ਕਈ ਭਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਰਹਮਤ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਿਨ ਧਜਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਰਹਮਤ, ਅਤ ੇਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਿੀ। (NIV) “ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ” ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿਾ?” 
(NLT) 

ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਭਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹੇੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦਾ ਅਿੇ ਪਧਵੱਿਰ ਅਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਧਤਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਿੇਰੇ ਅਰਥ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤਿੱ ਕ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮੰਦਰ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀਆਂ ਧਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿੀ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਲ  
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ। ਆਓ 
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੁਨੌਤੀ ਨੰੂ ਧਿਸਥਾ ਰਨਾਲ ਿੇਖੀਏ: 

“ਚੜ੍ਹਾਿੋ”—παρίστημι (ਪਾਰੀਸਤੇਮੀ ) ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕੋਲ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਹੈ”। ਇਹ ἵστημι (ਧਹਸਤੇਮੀ, “ਰਿੱਖਣਾ”) ਦੇ ਨਾਲ παρά (ਪਾਰਾ, “ਕੋਲ”) ਧਮਲਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਭੇਂ  ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ “ਲੇਿੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਭੇ ਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ।”8 

“ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ”—ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਿੀ ਕੋਈ 
ਜਾਨਿਰ ਹੈਕਲ ਇਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, “ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ! ਮੈਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ 
ਧਦਓ!” ਪਰ, ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

“ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ”—ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ, ਆਪਣ ੇਜੀਿਨਾਂ ਨੰੂ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

“ਜੀਉਂਦਾ”—ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ 
ਚੜ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਜੀਉਂਦਾ” ਇਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਮਸੀਹੀ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ “ਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਦੇ 
ਰਾਹ” ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ (6:4)। 

“ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ”—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੜ੍ਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਹ ਪਧਿਿੱਤਰ (ਉਸ ਦ ੇ
ਲਈ ਿਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਬਿੱਜ ਰਧਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (ਲੇਿੀਆ ਂ1:3; ਮਲਾਕੀ 1:8; 
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1 ਪਤਰਸ 1:19)। ਮਸੀਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭੇਂ  ਕਰਦੇ ਹਨ। 
“ਬਲੀਦਾਨ”—ਐਫ਼. ਐਫ਼ ਬਰੂਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, “ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੰੂ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕੋ ਿਾਰ ਦੇ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਦਲਾਂ ਦ ੇਿਾਸਤੇ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੁਜਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ 
ਹੈ।”9 ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਿੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪਿੱ ਥਰਾਂ ਦੀ ਧਨਆਈ ਂਹੋ ਕੇ 
ਆਤਮਕ ਘਰ ਉੱਸਰਦੇ ਜਾਓ ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਹ ਆਤਮਕ 
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਾਓ ਧਜਹੜ੍ੇ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ”  
(1 ਪਤਰਸ 2:5)। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ: “ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ੇਸਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ 
ਕਰੀਏ। ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨੋਂ  ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੋਂ  ਨਾ ਭੁਧਲਓ ਧਕਉਂਧਕ ਅਜੇਧਹਆਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:15, 16)।  

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ”—ਸ਼ਬਦ εὐάρεστος (ਯੂਅਰਸੇ ੋਸ) ਧਜਸਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 
“ਭਾਉਂਦਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ “ਬਹੁਤ ਭਾਉਂਦਾ” ਹੈ। ਇਹ εὖ (ਯੂ, 
“ਬਹੁਤ”) ਅਤੇ ἀρεστός (ਅਰੇਸ ੋਸ, “ਭਾਉਂਦਾ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੂੰਆ ਂ
“ਯਹੋਿਾਹ ਲਈ ਸੁਿੰਿਤਾ” ਦ ੇਰੂਪ ਧਿਿੱਚ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ (ਧਿਣਤੀ 15:3; NIV)। ਉਸੇ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਧਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਧਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਰਮੋੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਸ਼ਬਦ “ਚੜ੍ਹਾਓ” (ਪਾਧਰਸ ੇਮੀ) ਅਤੇ “ਦੇਹੀ” (σῶμα, ਸੋਮਾ) ਨੰੂ ਿਰਧਤਆ ਸੀ, 

. . . ਆਪਣੇ ਅੰਿ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾ ਸੌਂਪੋ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਿ [ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਿ] ਿਰਮ ਦੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਓ (6:13; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਅਤ ੇਅਨੁਿਾਦਕ 12:1 ਦੇ “ਦੇਹੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ “ਸਾਡ ੇ
ਸੰਪੂਰਣ ਆਤਮਤਿੱਿ” ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਸਾਡ ੇਕੋਲ 
ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ “ਦੇਹੀਆਂ” 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ਼ਰਧਦਿੱਤਾ ਹੈ 
ਧਕ ਆਤਧਮਕ ਸੰਕ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੌਧਤਕ ਸਰੀਰ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜੋ਼ਰੀ ਦੇ 
ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (7:25)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਛਿੱਡਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੇਹੀ ਨੰੂ 
ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸਾਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੇਿਾ (7:5, 18, 23, 24)। 
ਜਦਧਕ, ਅਧਿਆਇ 8 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ 
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ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ “ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ” ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (8:13)। ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ 
ਧਕ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਹਧਥਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ “ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ” ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਿਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦਾ ਉਧਚਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਧਤਕਾਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।10 “ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, . . . ਸਰੀਰ ਇਿੱਕ ਕੈਦ ਖਾਨਾ 
ਸੀ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਿਸਤੂ ਧਜਸ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਕਰਨ 
ਿਾਲਾ ਸੀ।”11 ਇਸ ਦੇ ਉਲ , ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:19)। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਸਰੀਰ ਧਿਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 6:20; ਧਫ਼ਿੱ ਧਲਪੀਆਂ 1:20)। 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:15, 16 ਇਿੱਕ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ, 
ਚੰਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਰਭ ੁਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਅਤ ੇਅੰਤਧਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ 
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭ ੁ
ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੋੇਿਾ: 

ਧਫਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱ ਲਣਿੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਿੱ ਲ ਸਿੱ ਚ ਬੋਲਣਿੇ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 
ਫੈਲੇਿਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੰਿਾਈ ਨੰੂ ਧਲਆਉਣਿੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਥ ਧਡਿੱ ਧਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ 
ਚੁਿੱ ਕਣਿੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਧਨਆਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ . . . ਧਜਿੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ,  ਾਈਧਪੰਿ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ; ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਿਾਂ ਇਕਿੱ ਧਲਆਂ ਅਤੇ ਅਧਪਰਯ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲੇ ਨਾਲ ਲਿਾਉਣਿੀਆਂ; ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੰੂ ਸੁਣਨਿੇ, ਅਤੇ 
ਸਾਡੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਧਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਿੱ ਲ ਿੇਖਣਿੀਆਂ।12 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਿੁਹਾਡੀ ਰ ਹਾਨੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ 
ਦੋ ਥੋੜ੍ੇ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਧਹਲਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਰਹੂਾਨੀ”: λογικός 
(ਲੋਜੀਕੋਸ)। ਲੋਜੀਕੋਸ, ਇਿੱਕ ਿੈਰ-ਭੌਧਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ λόγος (ਲੋਿੋ, “ਸ਼ਬਦ”) ਤੋਂ ਧਨਕਧਲਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਤਰਕ” ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਡਬਧਲਯੂ. ਈ. ਿਾਇਨ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਲੋਧਿਸਕੋ ਦਾ 
ਸੰਬੰਿ “ਅੰਤਧਰਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੈ” ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਤਰਕਸੰਿਤ” ਜਾਂ “ਉਧਚਤ”13 ਹੈ। ਸਭ 
ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਆਿੁਧਨਕ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਰੂਹਾਨੀ” ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ 
ਿਿੱ ਖਰਾ ਯੂਨਾਨੀ ਧਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (πνευματικός, ਧਨਊਮਾ ੀਕੋਸ) ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ 
“ਰੂਹਾਨੀ” ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ “ਉਧਚਤ” ਜਾਂ “ਧਿਚਾਰ ਕੀਤਾ” ਲੋਿੀਕੋਸਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  

ਧਕਹੜ੍ੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ “ਉਧਚਤ” ਹ?ੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 
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ਸਭ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਿੱਕ ਉਧਚਤ ਮੰਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਨੰੂ ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ 
ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਹੁੰ ਿਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜ੍ੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਚਾਰਸ਼ੀਲ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਦੂਸਰਾ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹ ੈਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ NASB ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ “ਬੰਦਿੀ 
ਦੀ ਸੇਿਾ”: λατρεία (ਲਾ ਰੇਈਆ)। ਲਾ ਰੇਈਆਧਕਧਰਆ λατρεύω (ਲਾ ਰੇਯੂਓ) ਦਾ ਨਾਂਿ 
ਰੂਪ ਹੈ। 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ [ਲਾ ਰੇਯੂਓ] ਦਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ . . . । 
ਧਫਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਧਿਆ . . . । ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ 
ਦੇਿਧਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਧਿਲਿੱ ਖਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਧਿਆ। 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੀ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਭਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ।14 

“ਸੇਿਾ” ਅਤ ੇ“ਬੰਦਿੀ” ਦੋਿੇਂ ਲਾ ਰੇਈਆ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਧਚਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
KJV ਸਮੇਤ, ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਸੇਿਾ” ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਰਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਧਜਿੇਂ NIV ਧਿਿੱ ਚ “ਬੰਦਿੀ” ਹੈ। ਦੋਿਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, NASB ਦੇ 
ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ “ਬੰਦਿੀ ਦੀ ਸੇਿਾ।”15 
(ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਿੇਖ ੋਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ: “ਸੇਿਾ” ਜਾਂ “ਭਿਤੀ”? ਸਫਾ 33–35)। 

ਆਇਿ 2. ਜੋੜ੍ਕ ਅਿੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਧਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਪਰਭੁ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ। ਧਕਸੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 
ਿਾਰ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਜੀਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਿੇਦੀ ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ 
ਰੇਂਿਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।”16 ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੇਧਖਆ ਧਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਸੀ ਧਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਿਈ ਸੀ।  

ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਨਾਿਾਚਕ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: ਅਿੇ ਇਸ ਜੱੁਗ ਦੇ ਰ ਪ 
ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। “ਰੂਪ ਜੇਹੇ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ συσχηματίζω (ਸਸਚੇਮਾਤੀਜੋ਼) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਦਲ ਧਿਿੱ ਚ σχῆμα (ਸਕੀਮਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ “ਰੂਪ”17 ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਇਹ σύν (ਸਨ, “ਦੇ”) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। “ਜੁਿੱ ਿ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ αἰών (ਆਈਓਨ) 
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ,ੈ ਜੋ “ਯੁਿੱ ਿ” ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। “ਆਈਓਨ  
ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧਜਿੇਂ ਚਿੱ ਾਨਾਂ, ਦਰਿੱਖ਼ਤ, ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਲ), ਪਰ ਜੋ ਧਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਇਸ ਿਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਜੁਿੱ ਿ [ਆਈਓਨ]” (ਿਲਾਤੀਆਂ 1:4) 
ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਧਬਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਇਸ ਚੇਤਾਿਨੀ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਦੇ: 
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ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਿਰਤਮਾਨ ਜੁਿੱ ਿ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨੰੂ ਨਾ ਅਪਨਾਓ 
(NEB)। 

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ (NLT)। 

ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਨਚੋੜ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਢਾਲਣ 
ਨਾ ਧਦਓ (Phillips)। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱ ਧਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 
ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਫਿੱ   ਹੋ ਜਾਓ (MSG)। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਪੌਲੁਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਰੁਧਕਆ; ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋ  
ਜੋਧੜ੍ਆ: ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰ ਪ ਧਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। “ਬਦਲਦੇ 
ਜਾਓ” μεταμορφόω (ਮੈ ਾਮੋਰਫ)ੂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਦਲ, μορφή 
(ਮੋਰਫੇ, “ਰੂਪ” ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ) ਤੋਂ ਹ,ੈ ਜੋ μετά (ਮੈ ਾ, “ਦੇ” ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ) ਤੋਂ 
ਪਧਹਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈਧਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ “ਮੈ ਾਫੋਧਸਸ” ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਬਦਲਾਿ 
ਦਾ–ਅਕਸਰ ਇਿੱਕ ਨਾ ਕੀ ਬਦਲਾਿ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।18 ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜ੍ੇ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਧਤਤਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਕਾਇਆ ਪਲ  ਹੈ। ਧਜੰਨਾ ਉਸ 
ਧਕਸਮ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਿ ਅਦਭਤੁ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਅਦਭੁਤ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਬਦਲਾਿ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ” ਧਨਸ਼ਧਕਰਆ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਧਕਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈਬਜਾਇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਬਆਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਧਦਓ” ਜਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੁਝ (TEV; CEV; NLT; Phillips)। ਯੂਨਾਨੀ ਧਕਧਰਆਿਾਂ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ” ਅਤ ੇ “ਬਦਲ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ” ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਿੀ 
ਕੁਝ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ, ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤ ੇਜੋ਼ਰ ਦੇਣ, “ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ” ਕੁਝ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ।” ਦੋਿਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਅੰਤ ਧਨਸ਼ਧਕਰਆ (ਜੋ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਮਿੱ ਿਮ ਸਿਰ (ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)।19 ਧਕਉਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਿ ਨੰੂ “ਸ ੋਹ ੇਭਰਾਿੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਿੱ ਿ ੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, 
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ –ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੁਕਮ 
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ– “ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ”। 
ਅਧਿਆਇ 7 ਅਤੇ 8 ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਭੁ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਧਕਿੇਂ “ਬਦਲੇ” ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਲੌੁਸ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਹੋਣ ਕਰਕ।ੇ “ਨਿੇਂ ਹੋਣਾ” ἀνακαίνωσις (ਐਨਾਕਾਈਨੋਧਸਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ καινός 
(ਕਾਈਨੋਸ, “ਨਿਾਂ”) ਅਤੇ ἀνά (ਐਨਾ, “ਧਫਰ ਤੋਂ”) ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। “ਬੁਿੱ ਿ” νοῦς (ਨਾਊਸ) ਦਾ 
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ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕਸੇ ਦੇ “ਧਿਹਾਰ” ਜਾਂ “ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ” ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਿ 
ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਚਿੱ ਕੜ੍ ਧਿਿੱ ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇਿੱਕ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣ ਦਣੇਾ ਹੋਿੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਜਿੇਂ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ “ਧਜਹੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 
ਧਿਚਾਰ ਹਨ ਤੇਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 23:7)। 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਕਰਨਾ ਧਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਇਤ 2 ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਧਸਆਣ ਲਵੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਿੇ 
ਪ ਰੀ ਇੱਧਿਆ ਕੀ ਹੈ। “ਚੰਿੀ” (ἀγαθός, ਐਿਾਥੋਸ), “ਿਰਧਹਣ ਯੋਿ” (εὐάρεστος, 
ਯੂਆਰੇਸ ੋਸ, “ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ”), ਅਤੇ “ਧਸਿੱ ਿ” (τέλειος,  ੇਲੀਓਸ, “ਸੰਪੂਰਣ, ਪਿੱਕੀ”) ਇਹ 
ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦਾ ਉਧਚਤ ਧਬਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧਲਖਤ ਦੇ ਉਸ 
ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਚੁਨੌਤੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਧਸਆਣ ਲਿੋ” (δοκιμάζω, ਦੋਕੀਮਾਜੋ਼) ਹੈ। 

ਦੋਕੀਮਾਜੋ਼ਿਾਂਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਖਣਾ, ਜਾਂਚਣਾ” ਜਾਂ (ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ) “ਸਾਬਤ 
ਕਰਨਾ, ਪਰਿਾਨਿੀ ਦੇਣਾ” ਸੀ।21 NIV ਧਿਿੱ ਚ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਧਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
“ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਸਆਣ ਲਿ ੋਭਈ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਕੀ ਹੈ” (ਜੋ਼ਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਪਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਲਸੁ ਆਇਤ 2 ਧਿਿੱ ਚ ਦੋਕੀਮਾਜੋ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੂਲ ਧਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੇਖਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹਣੋਾ ਸੀ। McCord ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲੀ 
ਅਤੇ ਿਰਧਹਣਯੋਿ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਿ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕੋ।” JB ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਖੋਜਣ 
ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹੋ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਕੰਮ ਧਕਹੜ੍ਾ ਹੈ।” ਮਨ ਦੇ ਨਿੀਨੀਕਰਣ 
ਦੇ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਤਧਮਕ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਸੇ ਿਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ 
ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਸਮਝ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ “ਪਰੀਧਖਆ ਕਰਨ” ਜਾਂ “ਸਾਬਤ ਕਰਨ” ਦੇ ਧਿਚਾਰ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇ ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਹੈ “ਤਹੁਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਚੰਿੀ ਅਤ ੇਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਿ ਹੈ।”22 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇ
ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ, “ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਚੰਿੀ ਹੈ।” ਧਫਰ, ਧਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਤੇ ਿੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋਿੇ ਧਕ ਇਹ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਭਲੀ 
ਹੈ।  
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ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਧਿ ਰਵੱਈਆ (12:3–13) 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਧਤ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਰਿਿੱਈਏ ਨਾਲ ਨਧਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲਸੁ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਪਰਧਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਿਹਾਰ ਦੇ ਿਿੱ ਲ ਮੁਧੜ੍ਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨਮਰਤਾ (12:3–8) ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਪਰੇਮ (12:9–13) ਦੀ ਲੋੜ੍ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ। 

ਧਨਮਰਿਾ (12:3–8) 

3ਮੈਂ ਿਾਂ ਓਸ ਧਕਰਪਾ ਿੋਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਾਨ ਹੋਈ ਿੁਹਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ 
ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਜੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਗੋਂ ਸੁਰਿ ਨਾਲ 
ਸਮਝੇ ਧਜੱਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਵੂੰ ਡ ਧਦੱਿੀ ਹੈ। 4ਧਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 
ਧਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਗ ਹਨ ਪਰ ਸਾਧਰਆਂ ਅੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ੋਹੀ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ। 5ਧਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ 
ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਧਵੱਚ ਧਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੇ ਅੂੰ ਗ 
ਹਾਂ। 6ਸ ੋਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਿਾਂ ਧਮਲੀਆਂ। 
ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਨਬੁੱ ਵਿ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਬੁੱ ਵਿ ਕਰੀਏ। 7ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ 
ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਧਵੱਚ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਧਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਧਸਖਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਧਵੱਚ। 8ਜੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਧਵੱਚ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਲੁਹੇ  ਧਦਲ ਦੇਵੇ, ਉਪਕਾਰ 
ਿਰੱਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੇ। 

ਰਸੂਲ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨਮਰ ਆਤਮਾ ਹਿੋੇ, ਇਹ ਪਧਹਚਾਨਣ 
ਿਾਲਾ ਆਤਮਾ ਧਕ ਹਰ ਧਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਆਇਿ 3. ਇਹ ਿਾਕ ਧਕਰਪਾ ਧਜਹੜ੍ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਾਨ ਹੋਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਸੂਲਪੁਣੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1:5; 15:15, 
16; ਿਲਾਤੀਆ ਂ2:7–9)। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਨਜੀ ਯੋਿਤਾ 
ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਿੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ। 

ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਰ ਇਿੱਕ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਅਪੀਲ 
ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਜੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਿ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਗੋਂ ਸੁਰਿ 
ਨਾਲ ਸਮਝੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਖੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼  
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਮਝੇ” (φρονέω, ਫਰਧੋਨਓ) ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ 
ਚਾਰ ਿਾਰ ਪਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੋਧਨਓ ਦੋ ਿਾਰ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ὑπερφρονέω (ਧਹਊਪਰਫਰੋਧਨਓ) ਨੰੂ ਿਰਧਤਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱ ਚ ὑπέρ (ਧਹਊਪਰ, 
huper, “ਉੱਪਰ” ਜਾਂ “ਿਿੱ ਿ ਕੇ”) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ।” ਆਧਖਰ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ σωφρονέω (ਸੋਫਰਧੋਨਓ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਧਿਿੱ ਚ, σῶς (ਸਸੋ, “ਆਿਾਜ਼”) ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਹੀ 
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[ਚੰਿੇ] ਧਦਮਾਿ”, ਦੇ ਕਾਰਣ “ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।”23 ਧਲਖਤ ਦੇ ਇਸ ਭਾਿ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “[ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ] ਉੱਚੇ ਧਖਆਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਚੰਿੇ ਧਿਚਾਰ 
ਸੋਚੋ।” CJB ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਮੈਂ . . . ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹਾਂ . . . ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਅਸਿਾਰਣ ਧਿਚਾਰ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੰਭੀਰ ਧਿਚਾਰ ਰਿੱ ਖੋ।” 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਿਿੇਰ ੇ
ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ” ਿਰਤਣ ਦ ੇਕਾਰਣ ਿੀ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਕਹੜ੍ਾ ਰੂਹਾਨੀ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਕਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ? ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ [ਧਜਸ] ਨੇ ਧਮਣ ਕੇ 
ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਵੂੰ ਡ ਧਦੱਿੀ ਹੈ। ਪਰਭੁ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ; ਨਾ ਧਕ ਅਸੀਂ। 

ਿਾਕ “ਧਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ” ਥੋੜ੍ਾ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ। “ਮਾਪ” ਸ਼ਬਦ μέτρον (ਮੇ ਰੋਨ) 
ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ “ਮਾਪਣ ਿਾਲੇ ਇਿੱਕ ਜੰਤਰ” ਜਾਂ “ਇਿੱਕ ਧਮਣੇ ਹੋਏ ਭਾਿ”24 ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਮਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ, ਇਿੱਕ ਮਾਪ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਸਾਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਪ ਧਦਿੱਤਾ ਹ ੈਧਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਧਮਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਪਣ ਿਾਲੇ ਜੰਤਰ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 
ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਅਸੀਂ ਧਕੰਨਾ ਘਿੱ   ਅਿੱ ਿੇ ਿਿੇ ਹਾਂ। ਧਫਰ ਘਮੰਡ ਹਾਰ ਜਾਿੇਿਾ। ਜਦਧਕ, 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਦੂਸਰੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ–ਇਿੱਕ ਭਾਿ–ਪਰਸੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 
ਿੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਧਫ  ਬੈਠਦੀ ਹੈ: “ਸ ੋਸਾਨੰੂ ਉਸ 
ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ ਹਈੋ ਿਿੱ ਖੋ ਿਿੱ ਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਧਮਲੀਆਂ।” 

ਧਫਰ ਇਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ “ਧਨਹਚਾ” (πίστις, ਧਪਸਧ ਸ) ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਹੋ ਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ-ਕੁਝ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਧਤਆ 
ਧਿਆ ਹੈ। “ਧਨਹਚਾ” ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਾਡੀ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਪਰਧਤਧਕਧਰਆ 
ਨਹੀਂ ਹੈ (1:16, 17; 10:17) ਧਜੰਨੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਿ ਾਿਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਰਦਾਨ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧਚਏ ਧਕ ਆਇਤ 3 ਧਿਿੱ ਚ “ਧਨਹਚਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਿਚਨ ਸਧਹਤ) 
ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹ ੈਧਜਸ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਤਧਮਕ ਿਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ  ਧਹਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਸ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ”  
(1 ਪਤਰਸ 4:11; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਿੰਡ ਧਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਿਾਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਮਣ ਕੇ ਹਰਕੇ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਿੰਡ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ” ਦ ੇਅਰਥ ਧਿਿੱ ਚ ਫਸਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਲਸੁ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਬੰਦ ੂਇਹ 
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ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਧਮਿੱ ਥਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਘਮੰਡ 
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਕਸੇ ਨੇ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ 
ਮੇਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਿੀ ਧਜੰਨੀ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ 
ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:10)। 

ਆਇਤ 3 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਉੱਚਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। “ਜਦਧਕ, [ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ] ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੋਚਣਾ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਸਮਾਨ ਹੈ” ਜਦਧਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲ  ਸੋਚਣਾ ਚਰਮ ਧਨੰਦਾ ਹੈ: ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘ ੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ   ਨਾ 
ਸਮਝੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਿੰਡ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਬਾਹਰ 
ਨਹੀਂ ਰਧਹਣ ਧਦਿੱਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਿਰਦਾਨ ਧਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਅਯੋਿ ਘਮੰਡ 
ਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਝੂਠੀ ਦੀਨਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਿਰਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।  

ਆਇਿਾਂ 4, 5. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਜਸ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਧਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਗ ਹਨ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:14, 
20)। ਅਧਜਹੇ “ਅੰਿਾਂ” ਧਿਿੱ ਚ ਹਿੱਥ, ਪੈਰ, ਅਿੱ ਖਾਂ, ਕੰਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:15–19, 21–26)। ਭਾਿੇਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਿ ਹਨ, 
ਪਰ ਸਾਧਰਆਂ ਅੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ 
ਦੇਹੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਧਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਧਵੱਚ ਧਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 
ਹਾਂ ਅਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੇ ਅੂੰ ਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਿਰਣ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ- ਕਲੀਸੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22, 23; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:18, 
24)। ਹਰੇਕ ਭਾਿ ਪਰਸਪਰ ਜੁਧੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਧਮਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:27)। 

ਆਇਿਾਂ 6-8. ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ 
ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਿਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ: ਸੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਾਨ 
ਹੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਿਾਂ ਧਮਲੀਆਂ। NASB ਦੇ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਰਤੀਏ।” ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਮੁਹਾਿਰੇ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਸੀ? ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡ ੇਿਰਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸਾਰ ੇਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਸਾਧਰਤ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਰਦਾਨ ਧਦਿੱਤ ੇਹੋਏ ਹਨ (12:3, 6), ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਮੁਖ਼ਧਤਆਰੀ ਦੀ 
ਿਿੱਲ ਹੈ, ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਿੱ ਤਾਂ ਿਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ: ਨਬੁਿੱ ਿਤ ਕਰਨ, ਸੇਿਾ ਕਰਨ, 
ਧਸਖਾਉਣ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦਾਨ ਦੇਣ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ, ਦਯਾ ਕਰਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ਆਦਾ 
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ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਿਾਂਿ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਅਸਿਾਰਣ” (ਚਮਤਕਾਰੀ) ਅਤੇ “ਸਿਾਰਣ” (ਿੈਰ-
ਚਮਤਕਾਰੀ) ਦੋਿੇਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਰਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚੀਆਂ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:8–10, 28; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11; ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 4:11 ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ 12:6–8 ਦੇ ਸਿੱ ਤਾਂ ਿਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਿਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਧਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ (ਨਬੁਿੱ ਿਤ) ਇਿੱਕ “ਅਸਿਾਰਣ” 
(ਚਮਤਕਾਰੀ) ਿਰਦਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ “ਸਿਾਰਣ” (ਿੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਧਿਿੱ ਚ ਧਫਿੱ   
ਬੈਠਦੇ ਹਨ।25 ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਿਰਦਾਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਧਹਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਰੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਨ। ਬੈੈੱਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ 
ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਧਦਿੱਤੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ। ਧਫਰ, ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ 
ਿਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਿਚਨ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਿੱਤ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਿੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਅਿੱ ਿੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।26 ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੁਿੱ ਿ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ 
ਹੁਣ ਿੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਿੈਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਨ (ਯਾਕੂਬ 
1:17)। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਤਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਧਿਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ: 

1. ਨਬੁਿੱ ਿਤ ਦਾ ਦਾਨ। ਸ਼ਬਦ “ਨਬੀ” (προφήτης, ਪਰੋਫੇ ੇਸ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਕਸੇ ਦੂਸਰ ੇ
ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ।” ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ πρό (ਪਰ,ੋ “ਪਧਹਲਾਂ”) ਅਤੇ φημί (ਫੇਮੀ, “ਕਧਹਣ ਦ ੇ
ਲਈ”)27 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਨਬੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰ ਦ ੇਸਨ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 11:27; 13:1; 15:32; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:28; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20; 3:5; 
4:11)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਬੁਵੱਿ (προφητεία, ਪਰੋਫੇ ੇਈਆ) ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਹਿੱ ਸਾ ਨਿੇਂ 
ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਨਬੁਿਿੱ ਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਬੁੱ ਵਿ ਕਰੀਏ। “ਸਮਾਨ” ἀναλογία 
(ਐਨਾਲੋਜੀਆ) ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹ,ੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਸਮਾਨਤਾ” ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ। ਐਨਾਲੋਜੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਮਾਨਤਾ, ਅਨੁਪਾਤ, ਸਮਾਨ।”28 “ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ” 
(ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਧਨਹਚਾ”) ਆਇਤ 3 ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱਕ ਹਿਾਲਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ “ਧਨਹਚਾ ਿੰਡ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ”। ਡਬਧਲਯ.ੂ ਈ. ਿਾਇਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਇਿੱਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਹੈ।”29 ਇਿੱਕ 
ਨਬੀ ਧਸਰਫ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਧਹੰਦਾ ਹ,ੈ 
“ਜੇ ਕੋਈ ਿਿੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ” (1 ਪਤਰਸ 4:11)। 
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਧਜਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ ੌ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ, ਧਜਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਅਸੀਂ 
ਿਾਕ ਅਨੁਿਾਦ ‘ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਧਿਿੱ ਚ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ‘ਨਬੀ ਇਸ 
ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਧਨਸ਼ਚਤ ਕਰੇ ਧਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।’”30 
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2. ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਿਲੇ ਸ਼ਬਦ, διακονία (ਦੀਆਕੋਨੀਆ), ਦਾ 
ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਜਾਂ “ਸੇਿਕਾਈ” ਹੈ। ਸੰਬੰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ διάκονος (ਦੀਆਕੋਨੇਸ, “ਦਾਸ” or 
“ਸੇਿਕ”) ਅਤੇ διακονέω (ਦੀਆਕੋਨੇਓ, “ਸਿੇਾ ਕਰਨਾ” ਜਾਂ “ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ”) ਹੈ। ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਿਾਰ ਚਰਚ ਧਿਚਲੀਆਂ ਖਾਸ ਸੇਿਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਡੀਕਨਾਂ 
(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:10, 13) ਜਾਂ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:6; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:5)। 
ਜਦਧਕ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
19:22; ਰੋਮੀਆਂ 15:25; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:18; ਧਫਲੇਮੋਨ 13; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:10)।  
1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:5 ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਨੰੂ ਉਿਾਰ ਲੈਣ ਤੇ, “ਸੇਿਾਂ ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ” 
(NIV)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿੇਖ ਕੇ ਧਕ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ 
(ਉਹ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿੇ) ਉਸ ਨੰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। 

3. ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਦਾਨ। ਧਸਖਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ κδιδάσω (ਡੀਡਾਸਕੋ) ਦੀ ਇਿੱਕ ਧਕਸਮ 
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਧਕਧਰਆ ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ” ਹੈ।31 ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਧਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਧਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4. ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (παρακαλέω ਤੋਂ, 
ਪਾਰਾਕਾਲੇਓ) ਇਿੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ παρά (ਪਾਰਾ, “ਨਾਲ 
ਨਾਲ”) ਨੰੂ καλέω (ਕਾਲੇਓ, “ਪੁਕਾਰਨਾ”) ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ “ਧਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ।” ਪਾਰਾਕਾਲੇਓ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਉਪਦੇਸ਼,” “ਉਤਸ਼ਾਹ,” “ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ,” 
ਜਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

5. ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਨ। ਅਿੱ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ 
ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਿਰਧਤਆ ਹੈ ਉਹ μεταδίδωμι (ਮੈ ਾਡੀਡੋਮੀ) ਹ,ੈ ਜੋ δίδωμι (ਡੀਡੋਮੀ, 
“ਦੇਣਾ”) ਅਤੇ μετά (ਮੇ ਾ, “ਨਾਲ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਿੰਡਣਾ”32 ਹੈ। NIV 
ਧਿਿੱ ਚ “ਦੂਧਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ।” ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਾ ਅਜੀਬ 
ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਸੰਿ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਉਹ ਯੋਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਧਕ 
ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ 
ਿੁਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਕੁਝ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਸੁਆਰਥੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 6:9, 10, 17–
19)। 

ਧਕਸੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਲਹੇ  ਧਦਲ ਦੀ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਉਰਸ ਦੀ 
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ਲੈਕਸੀਕਨ ਧਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਅਜ਼ਾਦੀ” (ἁπλότης, ਹੈਪਲੋ ੇਸ) ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ “ਸਾਦਿੀ, 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕੀ, ਸਰਲਤਾ”33 ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ἁπλοῦς (ਹੇਪਲਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਧਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਇਕਿੱਲਾ” ਜਾਂ “ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਸਿਾਈ”34 ਹੈ। ਹੈਪਲੋ ੇਸ “ਧਦਲ ਦੀ ਇਕਾਿਰਤਾ” ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ35 ਹੈ। KJV ਅਨੁਿਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਨੰੂ 
ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਜੋ ਦਾਨ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਦਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ।” ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾਨ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਧਿਖਾਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈ(ਮਿੱ ਤੀ 6:2)। NASB ਆਖ਼ਰੀ ਧਸਿੱ   ੇਤੇ 
ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: “ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।” CJB ਧਿਿੱ ਚ ਦੋਿੇਂ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਦਿੀ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਧਦਲ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰੋ।” 

6. ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ। ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ προΐστημι (ਪਰਇੋਸ ੇਮੀ) ਤੋਂ 
ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਾਹਮਣ ੇਖੜ੍ ੇਹੋਣਾ ਹੈ।” ਇਹ ἵστημι (ਧਹਸ ੇਮੀ, “ਖੜ੍ੇ ਹੋਣਾ”) ਅਤ ੇ
πρό (ਪਰ,ੋ “ਪਧਹਲਾਂ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣਹੈ। ਪਰੋਇਸ ੇਮੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹ ੈ“ਅਿਿਾਈ,” “ਸ਼ਾਸਨ,” ਅਤੇ 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ “ਪਰਬੰਿ।” ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਕਸਰ “ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 
ਤੇ-ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇਤਾ” ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 1 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 5:17)। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਨੇਤਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਬਜ਼ਰੁਿ ਦੇ ਰਪੂ ਧਿਿੱ ਚ ਚੁਧਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਅਹੁਦ ੇਤੇ 
ਧਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਧਕ, 
ਅਿਿਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰੋਇਸ ੇਮੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਪਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਧਬਆਨ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:4, 12)। 

ਅਿਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਿਰੱਦਦ ਨਾਲ ਅਿਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਤਰਿੱਦਦ,” 
ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ σπουδή (ਸਪੋਡੇ) ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ” 
ਹੈ।36 ਇਿੱਕ ਧਨਰਿਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿੱਕ ਨੇਤਾ ਥਿੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਲਾਪਰਿਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ 
ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਧਪਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਿੰਭੀਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਧਨਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” (NLT)। 

7. ਦਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ। ਦਯਾ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ἑλεέω (ਏਲੀਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਧਤ . . . ਹਮਦਰਦੀ ਧਿਖਾਉਣਾ” ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿ  ਕਰਨਾ 
ਹੈ।37 ਇਹ ਇਿੱਕ ਬਹੁਮੁਿੱ ਖੀ ਿਰਦਾਨ ਹੈ: ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅੰਤਰਧਦਰਸ਼ ੀ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦੋਂ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ–ਠੀਕ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿਰਦਾਨ ਧਕ ਧਕਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਧਬਨਾਂ ਿੜ੍ਬੜ੍ੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਦਦ ਨੰੂ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਿਰਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਿਿੀਆ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਿੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਘਿੱ   ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦਯਾ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਖੁਸ਼ੀ” ἱλαρότης (ਧਹਲਾਰੋ ਸ) 
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ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ “ਪਰਫੁਲਤਾ” ਅਤੇ “ਪਰਸੰਨਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਧਹਲਾਰੋ ਸ “ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਧਤਆਰੀ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹ [ਫੁਰਤੀ] ਧਦੰਦੇ ਹਨ।” ਬਿੱਿੇ-ਰੁਿੱ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱ ਕ ਮੂੰ ਹ ਮਰੋੜ੍ ਕੇ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਭਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਰਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਰਸਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂ
ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਪਛੜ੍ੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਚੜ੍ਣ ਨਾ ਧਦਓ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹਣੋ ਧਦਓ। 
ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਸਕੁਰਾਹ  ਰਿੱ ਖੋ।” (MSG)। ਡੀ. ਸ ੂਅਰ  ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਧਕਹਾ ਹੈ: “ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਯਾ ਧਦਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਿਾਜੇ਼ ਿਏ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀਆ ਂਮੰਿਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੁੰ ਦਰ ਿਰਦਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”39 

ਇਸ ਸੂਚੀ ਧਿਚਲੇ ਕੁਝ ਿਰਦਾਨ ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ (ਨਬੁਿਿੱ ਤ 
ਕਰਨਾ, ਧਸਖਾਉਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ), ਜਦਧਕ ਬਾਕੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ (ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਯਾ ਕਰਨਾ)। ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਧਹਰ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਧਜਹੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 
ਿਰਦਾਨ ਸਨ-ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: 

ਭਧਿਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ-ਆਿਬੁਸ (ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 11:28; 21:10, 11)। 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਨ-ਪੌਲੁਸ, ਧਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਇਆ 

(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 11:25, 26; 19:8–10)। 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ-ਬਰਨਬਾਸ, “ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ” (ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 4:36)। 
ਸੇਿਾ ਦਾ ਿਰਦਾਨ-ਫ਼ੀਬੀ, ਧਜਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 

(ਰੋਮੀਆਂ 16:1, 2)। 
ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਨ-ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਧਜਸਨੇ ਧਯਸ ੂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਧਲਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 

ਸੀ (ਲੂਕਾ 8:1–3)। 
ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ-ਯਾਕੂਬ, ਧਯਸੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਥੰਮਹ 

ਬਧਣਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 15:13–21; ਿਲਾਤੀਆਂ 2:9)। 
ਦਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ-ਦੋਰਕਸ, ਜੋ ਧਿਿਿਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇ

ਕਰਤਿੱਬ 9:36, 39)। 

ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੇਮ (12:9–13) 

9ਪਰੇਮ ਧਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਬੁਧਰਆਈ ਿੋਂ ਸ ਗ ਕਰੋ, ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਹੋ। 10ਭਰੱਪਣ ਦ ੇ
ਪਰੇਮ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨਾਲ ਗ ੜ੍ਹਾ ਧਹਿ ਰੱਖੋ, ਆਦਰ ਧਵੱਚ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਸਮਝੋ। 11ਧਮਹਨਿ 



16 

ਧਵੱਚ ਧਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਿਮਾ ਧਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਪਰਭੁ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਧਰਆ ਕਰੋ। 12ਆਸਾ 
ਧਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਅਿੇ ਧਬਪਿਾ ਧਵੱਚ ਿੀਰਜ ਕਰੋ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਿਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 13ਸੂੰ ਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ, ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਕਰੋ। 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਿਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਧਪਆਰ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਧਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਜੰਨਾ ਇਸ ਦਾ 
ਧਿਿਰਣ ਇਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰੇਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 
ਪਧਰਸਧਥਤੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰੇਮ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
ਅਧਿਆਇ 13 ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:9–13 ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 9. ਇਹ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਮ ਧਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। ਪਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ἀγάπη (ਅਿਾਪੇ) ਹੈ। ਅਿਾਪੇ ਪਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਕਸਮ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਪਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਪਆਰ ਜੋ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੁਣ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:8)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ 
ਧਬੰਦੂ ਤਿੱ ਕ, ਅਿਾਪ ੇ ਧਸਰਫ਼ ਸਾਡ ੇਪਰਧਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰੇਮ ਤੇ ਹੀ ਲਾਿ ੂਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (5:5, 8; 
8:35, 39)। ਇਿੱਥ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਧਤ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ 
ਪਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਂਰਸ ਨਾਈਿਰੇਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “ਪਰੇਮ . . . ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਿ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਧਿਿੱ ਚ ਬਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”40 

ਅਿਾਪੇ ਪਰੇਮ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ “ਕਪ  ਤੋਂ ਰਧਹਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ, “ਧਨਸ਼ਕਪ ” ἀνυπόκριτος (ਅਨੂਪੋਕਰੀਤੋਸ) 
ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ “ਧਨਸ਼ਕਪ ” (ὑποκριτής, ਹੁਪੋਕਰਾਈ ਸ) ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ 
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (α, ਅ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਸ਼ਬਦ ਹੁਪੋਕਰਾਇ ਸ 
ਇਿੱਕ ਸ ੇਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁਖੌ ਾ ਪਾ ਕੇ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।41 JB ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਆਪਣ ੇ
ਧਪਆਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਦਖਾਿਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।” ਧਪਆਰ ਦੇ ਧਿਖਾਿ ੇਦੀ ਇਿੱਕ ਧਿਧਚਿੱਤਰ ਉਦਾਹਰਣ 
ਯਹੂਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਨੇ ਧਯਸੂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਚੰੁਮ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੋਖਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਲੂਕਾ 22:47, 48)। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪਰੇਮ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਮ 
ਦਾ ਇਿੱਕ “ਮੁਖੌ ਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ” ਭਾਿੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲ ਅਛੂਤੇ ਰਧਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣ ੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ। “[ਆਪਣ]ੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਧਸਰਫ 
ਬਾਹਰੀ ਧਦਖਾਿਾ ਨਾ ਬਣਾਓ” (CJB)। 

ਸਿੱਚਾ ਧਪਆਰ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ: 
ਬੁਧਰਆਈ ਿੋਂ ਸ ਗ ਕਰੋ, ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਹੋ। ਸਾਲਾਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਆਮੋਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ 
ਸੀ, “ਬਦੀ ਤੋਂ ਧਘਣ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰੋ” (ਆਮੋਸ 5:15)। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ 
ਕਰ ਦੇਿੇਿਾ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
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ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਸੂਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਧਕ, ਧਜਿੇਂ ਧਕਸੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਧਕਹਾ ਸੀ, 
ਸਿੱ ਚਾ ਧਪਆਰ “ਧਸਰਫ ਿੰਦੀ ਭਾਿੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਚਾ ਧਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲ  ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱ ਚਾ ਪਰੇਮ ਬੁਰਾਈ 
ਨੰੂ ਧਘਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਭਧਲਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਚੰਬੜ੍ੇ ਰਧਹਣਾ ਹੈ। 

ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਸਿੂ” ਅਤੇ “ਧਮਲੇ ਰਧਹਣਾ” ਤਕੜ੍ੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। “ਸੂਿ” 
ἀποστυγέω (ਅਪੋਸ ੁਧਜਓ) ਤੋਂ ਹ,ੈ “ਨਫ਼ਰਤ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (στυγέω, ਸ ੁਧਜਓ ) ਨੰੂ 
ਸ਼ਬਦ ἀπό (ਅਪੋ )42 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਅਪੋਸ ੁਧਜਓ ਦੇ ਅਰਥ “ਨਫ਼ਰਤ 
ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੂਿ ਕਰਨ ਲਿੱ ਿ ਪਣੈਾ ਹੈ।” ਧਜਮ ਮੈਕਿੁਿਨੈ ਨੇ ਇਹ ਿਾਕ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਨਫ਼ਰਤ” ਅਤੇ “ਆਤਧਮਕ ਨਫ਼ਰਤ।”43 ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ 
ਬੁਧਰਆਈ ਇੰਨੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਿੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, “ਅਧਜਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਧਦਓ!”44 

ਸਾਨੰੂ ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਧਘਣ ਧਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਬੁਧਰਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦ ੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹੈ; ਧਕਉਂਧਕ ਬੁਧਰਆਈ ਅਣਧਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ; ਧਕਉਂਧਕ ਬਧੁਰਆਈ ਭੀੜ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਰਕ ਧਿਿੱ ਚ ਭੇਜੇਿੀ। ਪਰ ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ 
ਸੂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਪਰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਿਿਾਨ ਰਧਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ (ਯਹੂਦਾਹ 23)। ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” 
(ਮਿੱ ਤੀ 5:44)। ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਨੰੂ “ਭਧਲਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਧਹਣਾ ਹੈ “ਧਮਲੇ ਰਧਹਣਾ,” κολλάω 
(ਕੋਲਾਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਿੱਸ ਕੇ ਧਮਲੇ ਰਧਹਣਾ, ਧਚਪਕਣਾ, ਜੁੜ੍ਨਾ . . . (ਕੋਲਾ ਤੋਂ, 
‘ਿੂੰ ਦ’)”।45 CEV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਿਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿੱ ਸ ਕੇ ਫੜ੍ੀ ਰਿੱ ਖੋ”। ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਧਲਆਈ ਦ ੇਨਾਲ ਧਲਪ ੇ ਰਧਹਣਾ ਇਕੋ ਧਸਿੱ ਕੇ ਦੇ ਦ ੋਪਾਸ ੇਹਨ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, 
ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ੀਂ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 
ਦੇਿੇਿਾ। 

ਅਕਸਰ ਇਹ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਪਆਰ ਅੰਨਹ ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਨਹ ਾ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਜਸ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 4:8), ਪਰ ਸਿੱਚਾ ਧਪਆਰ ਭਧਲਆਈ ਅਤ ੇਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ 
ਅੰਨਹ ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤ ੇਿਲਤ ਧਿਚਲੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਫਰਕ ਨੰੂ ਧਮ ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਾਪੇ ਪਰੇਮ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਦਾ 
ਧਿਰੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਧਲਆਈ ਨੰੂ ਫੜ੍ੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 10. ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਿਿੱ ਲ ਮੜੁ੍ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰੇਮ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਧਕਿੇਂ 
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ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ: ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪਰੇਮ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨਾਲ ਗ ੜ੍ਹਾ ਧਹਿ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਿਰਜ਼ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਰਿੱਖੀਏ। 

ਆਇਤ 9 ਤੇ 10 ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ “ਪਰੇਮ” ਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਧਤੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:46 ἀγαπή (ਅਿਾਪੇ ), φιλία (ਧਫਧਲਆ), ਅਤੇ στοργή 
(ਸ ੋਰਜ )। ਅਿਾਪੇ ਆਇਤ 9 ਧਿਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਆਇਤ 10 ਧਿਚਲੇ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਫਧਲਆ ਅਤ ੇ
ਸ ੋਰਜ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਫਧਲਆ ਧਨੈੱਘੇ ਧਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਸ ੋਰਜ 
ਪਧਰਿਾਧਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।47 (ਸ ੋਰਜ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ 
ਧਕਸਮ 1:31 ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਿ  ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ KJV ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ “ਕੁਦਰਤੀ 
ਧਪਆਰ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ।” NASB ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ “ਧਨਰਦਈ” ਹੈ।) 

ਆਇਤ 10 ਧਿਿੱ ਚ, “ਿੂੜ੍ਹਾ ਧਹਤ” φιλόστοργος (ਧਫਲੋਸ ੋਰਿੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ ੋਰਜ 
ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਧਲਆ ਹੋਇਆ ਧਫਧਲਆ (φίλος, ਧਫਲੌਸ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। “ਭਰਿੱਪਣ ਦਾ ਪਰਮੇ” 
φιλαδελφία (ਧਫਲਡੇਲਫੀਆ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਧਫਲੌਸ ਨੰੂ ἀδελφός (ਅਡੇਲਫਸੌ, “ਭਾਈ”) ਨਾਲ 
ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਪਧਰਿਾਧਰਕ ਪਿੱ ਖ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਧਪਤਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਂਿ ਇਿੱਕ 
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਲਖੀ 
ਪਿੱਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਈਏ: ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ 
ਨੰੂ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ। ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਭਰਾ ਅਤ ੇਭਣੈਾਂ ਦ ੇਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦ ੇ
ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। 
ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ੋਧਿਿੱ ਚ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖ ੋਤਾਂ ਇਸ ੇਤੋਂ ਸਭ ਜਾਨਣਿੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰ ੇਚੇਲੇ 
ਹੋ” (ਯਹੂੰ ਨਾ 13:35)। 

ਧਜਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਦੇ ਧਦਮਾਗ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਆਦਰ ਧਵੱਚ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਸਮਝੋ। ਆਪਸੀ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਆਪਸੀ 
ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਆਦਰ” τιμή ( ਾਇਮ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ “ਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ 
ਧਿਿੱ ਚ ‘ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ’”।48 ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ 
ਦੇ ਪਰਿ ਾਿੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਚੰਿਾ ਸਮਝੋ” προηγέομαι (ਪਰੋਏਜੀਓਮਾਈ) ਤੋਂ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਧਿਿੱ ਚ “ਅਿੱਿੇ ਿਿਕੇ ਅਿਿਾਈ [ਕਰਨਾ]।”49 ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 
2:3 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, “ਅਿੀਨਿੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝੋ।” 

ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਧਦਿੱ ਤੀ: “ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਉੱਠਣ ਿਾਲੇ ਅਿੱ ਿੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕਸ਼  
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਧਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ 
ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”50 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੰੂ 
ਸਨਮਾਧਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱਚ ਧਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ 
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ਸਨਮਾਧਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਧਫਿੱ ਧਲਪਸ ਨੇ ਪਰੇਮ 
ਦੀ ਇਸ ਧਕਸਮ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ: “ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਧਸਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ।” ਪਰੇਮ “ਸਿੈ-ਮਾਣ” 
“ਧਿਿੱ ਚ ਉਲਧਝਆ ਨਹੀਂ ਰਧਹੰਦਾ,” ਸਿੋਂ “ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਣ” ਧਿਿੱ ਚ ਉਲਧਝਆ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਧਪਆਰ 
ਬੇਖੁਦਿਰਜ਼ ਹੈ। 

ਆਇਿ 11. ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਿਿੱ ਲ ਮਧੁੜ੍ਆ ਧਕ ਪਰਭੁ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਾਡੀ ਸੇਿਾ ਤੇ ਪਰੇਮ ਧਕਿੇਂ 
ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਮਹਨਿ ਧਵੱਚ ਧਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਅਿਾਪੇ  ਪਰੇਮ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਹੋਰ ਿੁਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: ਉਤਸ਼ਾਹ। 

“ਧਢਿੱ ਲੇ ਹੋਣ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὀκνηρός (ਓਕਨੇਰੋਸ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਜਸਦੇ 
ਅਰਥ ਹਨ “ਹੌਲੀ; ਆਲਸੀ, ਸੁਸਤੀ, ਧਿਹਲਾ।”51 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਧਰਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਉਣ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕਨੇਰੋਸ ਆਲਸੀ ਹਣੋ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਤੋੜ੍ੇ ਿਾਲਾ ਆਦਮੀ ਧਜਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਤੋੜ੍ੇ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਦਿੱਬ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ “ਓਏ ਦੁਸ਼  ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਚਾਕਰ” ਧਕਹਾ 
ਧਿਆ ਸੀ (ਮਿੱ ਤੀ 25:18, 26)। ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਧਿਿਰਣ “ਆਲਸੀ ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਸਪਰ ਧਿਰੋਿ ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਮੇਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ ਸੁਸਤ। “ਮੇਹਨਤ” σπουδή (ਸਪਾਉਡ) ਤੋਂ 
ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ”ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜੋਸ਼ ਹੈ (ਿੇਖ ੋ12:8)। ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਸੇਿਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੰੂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ 
ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NCV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਿੋ ਸਿੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰੋ।” ਜੇਕਰ 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਭ ੁਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਨੇ ਸਾਡ ੇਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਕਸ ੇ
ਹੋਰ ਰਾਹ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ: ਸਾਨੰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਿਮਾ ਧਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। 
“ਸਰਿਰਮ” ζέω (ਜ਼ੀਓ ) ਦੇ ਇਿੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹ,ੈ ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਿਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਉਬਾਲਣ ਦ ੇਲਈ”52 ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ “ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਬਲਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖੋ।”53 

ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਅਸਧਹਮਤੀ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਬਦ “spirit” “ਆਤਮਾ” ਨੰੂ ਛੋ  ੇ“s” ਜਾਂ 
ਿਿੱ ਡੇ “S” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਡਾ 
“S” ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ (RSV; REB; CEV; AB; Goodspeed)। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
RSV ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਧਿਧਚਿੱਤਰ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ: “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਿਰਮ ਰਹੋ।” ਧਕਉਂਧਕ 
ਇਸ ਖਾਸ ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜੋ਼ਰ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਜੰਨਾ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਤੇ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋ ੇ “s” ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ 
ਅਨੁਿਾਦ “ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰਿਰਮ” ਹਣੋ ਨੰੂ ਧਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

ਆਪਣਾ ਆਤਧਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੋ (NIV)। 



20 

ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਣੋ (McCord)। 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਿੱ ਿ ਨੰੂ ਬਲਦੀ ਰਧਹਣ ਧਦਓ (Phillips)। 

ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਧਹੰਦੇ, 
ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਰਹੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਨੰੂ ਅਿੱ ਿ ਤੋਂ ਚੁਿੱ ਕ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਬਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਸਾਡਾ ਪਰੇਮ ਧਸਰਫ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਿਰਮ ਰਹੇਿਾ 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ, ਪਰਾਰਥਨਾ, ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ।  

ਧਪਆਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਪਰਭ ੁਦੀ ਸੇਵਾ ਕਧਰਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਸੈਾ ਕਮਾਉਣ, ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਯਾਤਰਾ, 
ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਖੇਡ ਸਮਾਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਧਕ, ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਬਲਕੁਲ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੰਧ ਆਂ ਤਿੱ ਕ ਕੰਮ 
ਕਰਨ, ਅਧਜਹੇ ਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ 
ਨੋਧ ਸ ਦੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਧਪਆਰ ਧਿਿੱ ਚ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹੋਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਸੇਿਾ ਉਸ ਪਰਭੁ ਦੀ ਹੈ-ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਧਦਨ ਪਰਧਤ ਧਦਨ ਤਕੜ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 12. ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? (ਉਹ ਆਉਣਿ।ੇ) ਜਦੋਂ ਸਭ 
ਕੁਝ ਚੰਿਾ ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਿੀ ਸਹੀ ਨਾ 
ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 12 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਿਾਪੇ ਪਰੇਮ 
ਦੇ ਧਤੰਨਾਂ ਿੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਿੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਿਾਲੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕਸਾਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਧਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਰੇਮ ਆਸਿੰਦ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿੇ। ਆਇਤ 12 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਆਸਾ 
ਧਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ। ਭਾਿੇਂ ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਧਦਨ ਬੁਰਾ ਿੀ ਹਿੋੇ, ਪਰਮੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਸ਼ਾ ਹੈ (ਪਿੱ ਕੀ ਉਮੀਦ) ਧਕ ਕਿੱਲ 
ਬੇਹਤਰ ਹੋਿੇਿਾ (ਿੇਖੋ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 4:18; 5:4)। ਆਇਤ 8:18 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਇਸ 
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਿੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਣੋ ਿਾਲਾ ਹੈ ਧਮਚਾਉਣ 
ਦੇ ਜੋਿ ਨਹੀਂ।” ਪਰੇਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਲਓਨ ਮੌਧਰਸ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ, 

ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਕਾਰਣ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 
ਅਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਭੁ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 
4:4) ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, “ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 
1:27)। . . . ਆਸ਼ਾ [ਮਸੀਹੀ] ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਰਤਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਿੱ ਢਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਰਧਹਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।54 

ਧਕਉਂਧਕ ਪਰੇਮ ਆਸ਼ਾ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੰਧਦਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਧਬਪਿਾ ਧਵੱਚ ਿੀਰਜ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ 
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(θλῖψις, ਥਧਲਪਧਸਸ ) ਧਜਸਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਬਪਤਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ 
“ਦਬਾਅ” ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਦਬਾਅ ਜੋ “ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਝ”55 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (5:3 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਯੁਿੱ ਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋ ਾ ਧਜਹਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚਪੇ  ਧਿਿੱ ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨ ਧਨਸ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ, ਧਬਪਤਾ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 14:22)। ਇਸ ਧਬਪਤਾ ਦੇ 
ਧਿਚਕਾਰ, ਪਰੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹ ਸਕਣਾ ਯੋਿ ਸੀ। “ਿੀਰਜ ਕਰੋ” ਸ਼ਬਦ ὑπομένω 
(ਧਹਉਪੋਮੈਨੋ ) ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ, ਜੋ ὑπό (ਧਹਉਪੋ, “ਅਿੀਨ”) ਅਤੇ μένω (ਮੈਨੰੂ, “ਬਣ ੇਰਧਹਣਾ”) 
ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਅਿੀਨ ਹੋਣਾ।”56 ਪਰੇਮ ਕਦੀ ਖਤਮ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਧਿਿੱ ਚ ਬਣ ੇਰਧਹਣ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਸਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਬੋਝ ਸਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰ ੇਰਧਹਣ ਅਤ ੇਧਦਰੜ੍ ਬਣੇ ਰਧਹਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਹੈ। ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਜੀਿਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪਰੇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਿਾਰ 
ਕਰਦੇ ਰਧਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਲਿਾਤਾਰ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ προσκαρτερέω 
(ਪਰੋਸਕਾਰ ੇਰੇਓ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ (καρτερέω, ਕਾਰ ੇਧਰਓ) “ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ” ਜਾਂ 
“ਸਧਹਣ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ πρός (ਪਰੋਸ)57 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਧਦਰੜ੍ ਰਧਹਣਾ, ਕਿੱ ਸ ਕੇ ਫੜ੍ਣਾ।”58 ਪਰਾਰਥਨਾ ਪਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਧਿਕਲਪ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਧਕਤੇ ਹੋਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹ,ੈ “ਧਨੈੱਤ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ”  
(1 ਥਿੱਸਲੁਕੀਆਂ 5:17)। 

ਆਇਿ 13. ਆਇਤ 10 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀਓ “ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ 
ਪਰੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਿੂੜ੍ਹਾ ਧਹਤ ਰਿੱ ਖੋ।” ਆਇਤ 13 ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ 
ਦਿੱ ਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ। 

ਪਧਹਲਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਸੂੰ ਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। “ਸਾਂਝੀ” (κοινωνέω ਤੋਂ, 
ਕੋਈਨੋਧਨਓ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਧਰਿਾਰ κοινωνία (ਕੋਈਨੋਧਨਆ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਧਜਸਦਾ 
ਅਰਥ “ਸਧਹਭਾਧਿਤਾ, ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਕੋਈਨੋਧਨਓ ਦਾ ਧਿਚਾਰ “ਸਿਾਰਨ 
ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।”59 ਬੰਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜ੍ਿੰਦ “ਸੰਤ” ਹਨ (ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ; 1:7 ਤ ੇ
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਪਰੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਹਰ ਧਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋ ਕੇ 
ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਣੈਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਚੰਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ 
ਪਰ ਧਨਜ ਕਰਕੇ ਧਨਹਚਾਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ” (ਿਲਾਤੀਆਂ 6:10; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਆਇਤ 
13 ਧਿਿੱ ਚ, NIV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ” ਜੋ ਲੋੜ੍ਿੰਦ ਹਨ। ਬੰਦ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ “ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ”, “ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਿਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।” “ਲੋੜ੍ਾਂ” (χρεία, ਚਰੇਈਆਦਾ 
ਬਹੁਿਚਨ) ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਧਜਿੇਂ ਭੋਜਨ, ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ, ਘਰ-ਅਤੇ 
ਧਪਆਰ। 

ਕਲੀਸੀਆ ਕਈਆਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਰਕ ਸੰਿਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਿ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ 
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ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਲਿੱ ਿ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਧਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਧਰਕ 
ਸੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਕਾਰਣ ਜੁੜ੍ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦੇ ਉਲ , ਧਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੂਕ ਹਾਰ  ਮੈਨ ਧਪਆਰ ਦੇ 
ਇਸ ਿੁਣ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ।”60 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਧਪਆਰੇ ਮਸੀਹੀ “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਮਰਧਪਤ 
ਹਨ”: ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਕਰੋ। “ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ” φιλοξενία (ਧਫਲੋਕਸਜ਼ੀਨੀਆ) ਤੋਂ 
ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕਰਨਾ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਫਲੋਸ (“ਪਰਮੇ”) ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ 
ξένος (ਜ਼ੀਨੋਸ, “ਅਜਨਬੀ”) ਦਾ ਸਮਾਿੇਸ਼ ਹੈ। “ਪਰਾਹਣੁਾਚਾਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਕ ਸਮਾਧਜਕ 
ਸ਼ਾਮ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ 
ਧਕਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਨਬੀਆਂ61 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਧਫਲੋਕਜੇ਼ਨੀਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:2 ਧਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, “ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁਿੱ ਧਲਓ ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਧਕੰਧਨਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਧਬਨ ਪਛਾਣ ੇ
ਘਰ ਉਤਾਧਰਆ ਹੈ।” 

ਪਰਸੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਜੋ਼ਰ ਸੰਤਾਂ (ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਪਰਧਤ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਧਦਖਾਉਣ ਤੇ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੀ ਧਮਲੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। Phillips ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਇਤ 13 ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: “ਆਪਣੇ ਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਧਦਓ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਧਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਿੀ ਨਾ ਕੁੜ੍ਕੁੜ੍ਾਓ।” ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ। 
ਸਰਾਿਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ 
ਅਕਸਰ ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਖਤਰਨਾਕ ਿੀ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਿਾਂ ਦੇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਿਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਣੁ ਿੀ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ” ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਧਨੈੱਘੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਐਲਡਰਾਂ ਧਿਚ ਹਣੋ ਿਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਯੋਿਤਾਿਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:2; ਤੀਤੁਸ 1:8)। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਮਾਧਣਆ ਹੈ–ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਧਮਲੇ 
ਸਨ। 

ਧਲਖਤ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ “ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ” ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ” 
διώκω (ਧਡਓਕੋ) ਤੋਂ ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 9:30, 31 ਧਿਿੱ ਚ “ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ” 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 12:13 ਧਿਿੱ ਚ, AB ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ” 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਡੀਓਕੋ ਸ਼ਬਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਖੋਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।62 ਪਰੇਮ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ 
ਧਦਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਧਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਧਿ ਰਵੱਈਆ (12:14–21) 
14ਆਪਣੇ ਦੁਖਦਾਈਆ ਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਧਫਟਕਾਰੋ ਨਾ! 15ਅਨੂੰ ਦ ਕਰਨ 
ਵਾਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂੰ ਦ ਕਰੋ, ਰੋਣ ਵਾਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। 16ਆਪੋ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, 
ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਿੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ ਪਰ ਨੀਧਵਆਂ ਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਧਵੱਚ 
ਧਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ। 17ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣ ੇਚੂੰ ਗੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। 18ਜੇ ਹੋ ਸੱਕੇ ਿਾਂ ਆਪਣੀ 
ਵਾਹ ਲੱਗਧਦਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। 19ਹੇ ਧਪਆਧਰਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ 
ਪਰ ਕਰੋਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਧਦਓ ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭ ੁਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਟਾ ਲਾਹਵਾਂਗਾ। 20ਪਰ ਜੇ ਿੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱ ਖਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  
ਖੁਆ, ਜੇ ਧਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਧਪਆ ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਿ ੂੰ  ਉਹ ਦੇ ਧਸਰ ਉੱਿੇ 
ਅੱਗ ਦੇ ਅੂੰ ਧਗਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। 21ਬੁਧਰਆਈ ਿੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ 
ਬੁਧਰਆਈ ਨ ੂੰ  ਧਜੱਿ ਲੈ। 

ਧਜਿੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰ ਧਲਆ (12:1, 2), 
ਉਹ ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਿਿਹਾਰ ਤੋਂ (12:3–13) ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਧਿਹਾਰ ਿਿੱ ਲ ਮੁਧੜ੍ਆ (12:14–21)। ਜਦਧਕ ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ (12:14, 
17–21), ਪਰ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ (12:15, 16) ਅਤੇ “ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ” (12:17, 
18) ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਿਿੱਲ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਧਕ ਇਸ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਸ ਧਕਸਮ ਦ ੇਜੀਿਨ ਦਾ ਧਿਿਰਣ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈਉਹ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਿ 14. ਇਸ ਧਨਜੀ ਸਿੇਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਯਸ ੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ 
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਕ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦ ੇ ਚੇਧਲਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਧਿਿਹਾਰ 
ਕਰੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਲੋਕ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਿੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਿੇ 
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਿਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਿੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:11)। ਧਫਰ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ “ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੈਰ ਰਿੱ ਖਣਿੇ ਅਤੇ ਜਦ ਓਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਕ ਦੇਣਿੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਿ ੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਉਂ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੱਢ ਸੁਿੱ  ਣਿੇ” (ਲੂਕਾ 6:22)। ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਅਧਜਹਾ ਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਰਪਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਆਪਣ ੇ
ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦਓ,63 ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਧਫਟਕਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ ੇਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਦਾ ਧਿਸਤਾਰ ਆਇਤ 17 ਤੋਂ 21 ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

“ਅਸੀਸ” ਸ਼ਬਦ εὐλογέω (ਯੂਲੋਧਜਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ ਹੈ ਧਜਸ 
ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ “ਯੂਲੋਜੀ” ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ εὖ (ਯੂ, “ਚੰਿਾ” ਜਾਂ “ਿਿੀਆ”) ਨੰੂ λόγος (ਲੋਿਸੋ, 
“ਸ਼ਬਦ”) ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ “ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਿਚਨ”64 ਹੈ। ਧਕਸੇ ਦੀ 
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“ਤਾਰੀਫ” ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ “ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਿਚਨ” ਕਧਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਯੂਲੋਧਜਓ 
ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਿਚਨ ਕਧਹਣਾ” 
ਹੈ। “ਸਰਾਪ” καταράομαι (ਕਾਤਾਰਾਓਮਾਈ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ἀρά (ਆਰਾ, “ਇਿੱਕ 
ਸਰਾਪ”) κατά (ਕਾਤਾ) ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸਰਾਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ”65 ਕਹ ੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ “ਆਧਸ਼ਸ਼” ਦਾ ਉਲ  
ਹੈ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਾਉਣ ਿਾਧਲਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। CEV 
ਆਇਤ 14 ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਿ ੋਧਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬੁਰਾ ਧਿਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਦੇਿੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਿੋ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਦੇਿੇ ਸਰਾਪ 
ਨਾ ਦੇਿੇ।” ਇਹ ਆਇਤ ਧਯਸੂ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਝਲਕ ਧਦੰਦੀ ਹੈ: “ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ ਲਾਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” (ਲੂਕਾ 6:28; ਿੇਖ ੇ
ਮਿੱ ਤੀ 5:44)। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ: “ਪਰ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ!” ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਹੋਣਾ 
ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਧਯਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹੇ ਧਪਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ 
ਕਰ ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ” (ਲੂਕਾ 23:34)। ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ 
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਿੱਕ ਪਥਰਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪਰਭੁ ਇਹ ਪਾਪ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੰੁਮੇ ਨਾ ਲਾ!” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 7:60)। ਇਹੀ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਧਦੰਦੇ 
ਹਾਂ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:12)। 

ਆਇਤ 14 ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰ ਤੇ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਬੁਰੇ-ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਧਥਤੀਆਂ ਤੇ 
ਿੀ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਪਰਧਤ 
ਦਯਾਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਜਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਅਧਿਸ਼ਿਾਸੀ ਅਕਸਰ ਸਰਾਪ-ਪਰ ਮਸੀਹੀ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਧਿਿਹਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ(ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਤੋ ਕੋਈ ਿੀ ਧਕਉਂ 
ਨਾ ਹੋਿੇ), ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਧਕਰਪਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 15. ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱ ਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੁਣ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਦਯਾਿਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, ਅਨੂੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂੰ ਦ ਕਰੋ, ਰੋਣ 
ਵਾਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ 
ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ 
ਧਕ ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਸਰੀਰ [ਕਲੀਸੀਆ] ਧਿਿੱ ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਿ [ਆਤਧਮਕ] ਹਾਂ . . . ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੇ 
ਅੰਿ ਹਾਂ” (12:4, 5)। ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਅੰਿ 
[ਸਰੀਰ ਦੇ] ਨੰੂ ਦੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਿੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੇ ਇਿੱਕ ਅੰਿ ਦਾ 
ਆਦਰ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਿ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:26)। 
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ਆਇਤ 15 ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਪੂਰਿ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। 
ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਸਰਫ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਭੁ ਭੋਜ ਧਿਿੱ ਚ ਧਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਧਸਰਫ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਈ ਿਾਰ 
ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਇਿੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਇਹ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹਨ, ਪਰ 
ਆਇਤ 15 ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ-ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਜੋ 
ਸੁਭਾਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ-ਉਹ ਿੀ ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਧਹਰਾਈ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਿਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਿਨ 
ਧਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਧਕਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਹਾਸਾ ਅਤੇ ਅਿੱ ਥਰੂ ਧਲਆਉਂਦ ੇਹਨ-ਧਜਿੇਂ ਜਨਮ, 
ਧਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਜਨਾਜੇ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ। 

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਲ ਧਿਿੱਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਧਲਆ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ? ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ “ਦੇਖਭਾਲ” ਅਤ ੇ“ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੁ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤ ੇਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਿੇ ਅਤੇ ਬੁਰ ੇਨੰੂ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਿੇਂ ਪਰਸੰਿ ਇਹ ਿਿੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਇਤ 15 ਪਰਾਥਧਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਸੰਬੰਿ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੰਿ ਦਾ ਉਪਯੋਿ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਆਪਣ ੇਸੰਪਰਕ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਰੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭਲਾਈ ਦ ੇਲਈ ਪਰਭਾਿ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ 
ਹੈ। ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਿਾਰ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ 
ਲਾਭ ਜੋਧੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਦਆਂ ਨਾ ਕੀ ਪਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਧਕਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਹ  ਜਾਂ ਅਿੱ ਥਰੂਆਂ ਨੰੂ 
ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 15 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਧਮਆਨ ਮੰਨਣ ਦੇ 
ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਿਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇੰਝ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਧਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਿਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਿ ਹ?ੋ ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹ ੇ
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਿੇ, ਧਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਧਿਿਹਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਿੇ, “ਉਹ ਇਸੇ 
ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ”? ਕੋਈ ਧਿਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਸਧਥਤੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਰੋ ਸਕਣਾ ਅਸੁਭਾਧਿਕ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱ ਚ 
ਹੈ। ਇਹ ਿੈਰ ਸੁਭਾਧਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਭਾਧਿਕ ਇਿੱ ਛਾ ਤੋਂ 
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ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਕਸੇ ਦੇ ਿੀ ਨਾਲ ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ 

ਤਰਸਿਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਆਇਿ 16. ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦਧੂਜਆਂ ਨਾਲੋਂ  

ਧਬਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਉਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿੁਣਿਾਨ ਜਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖ ੇਸਨ ਜਾਂ ਧਫਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਮੂਲਪਾਠ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਬਹਤਰ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਰਿਰਮ ਹਨ, ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮੀ ਜੀਿਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਆਧਦ। 

ਰਸੂਲ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਆਪੋ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ “ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋਣ” ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 
ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:10)। ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹਾ 
ਿਰਤੋ; ਧਕਸੇ ਦਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ।” JB ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਹਰੇਕ 
ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਤਰਸ ਨਾਲ ਧਿਹਾਰ ਕਰੋ।” 

ਮੂਲਪਾਠ ਅਿੱਿੇ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਿੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ ਪਰ ਨੀਧਵਆਂ ਨਾਲ 
ਧਮਲੇ ਰਹੋ। “ਉੱਚੀਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਉੱਚਾ” (ὑψηλός, ਹੁਪਸੇਲੋਸ )। ਯੂਨਾਨੀ ਿਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹੋਿੇਿਾ “ਉੱਚੀਆਂ 
[ਿਿੱਲਾਂ]” ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ (ਿੇਖੋ KJV), ਉਹ “ਿਿੱਲਾਂ” ਜੋ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਬਦ “ਲੋਕ” ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। LB ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਾਰਣ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਸੰਿਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।” ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਅਿੱ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਕਲੀਸੀਆ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 
ਿਰੀਬ ਨਾਲ ਿਿੱ ਖਰਾ-ਿਿੱ ਖਰਾ ਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 2:1–9)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੰਡਲੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਧਿਣਤੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:26–28)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਿੁਲਾਮ ਦਿੋੇਂ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਏ ਸਨ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 6:5–9; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:22–4:1)। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿਾਂ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇਸ ਿਿੱ ਡੀ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪਧਹਲੀ ਿਾਰ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿੁਲਾਮ ਬੰਦਿੀ ਧਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਲਾਿੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਧਿਿੱ ਚ ਧਹਿੱਸਾ ਧਲਆ ਹਿੋੇਿਾ? 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਹੈ ਧਕ “ਨੀਧਿਆਂ [ਲੋਕਾਂ]” ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ “ਨੀਿੀਆਂ [ਚੀਜ਼ਾਂ]” 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। TEV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਨਮਰ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ” ਹੈ। NIV ਬਾਈਬਲ 
ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਫੁ ਨੋ  ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਧਿਕਲਧਪਕ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ: “ਦਾਸ ਿਰਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
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ਚਾਹਿੰਦ।” ਭਾਿੇਂ ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਾਇਕ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਇੰਨੇ ਮਾੜ੍ੇ” ਹਾਂ ਧਕ ਦਾਸਾਂ 
ਿਰਿੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਧਯਸੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਚੇਧਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ 
ਿੋਤੇ (ਯੂਹੰਨਾ 13:5–17)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 18:3; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:12)। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਧਿਿੱ ਚ, ਅਧਜਹ ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਧਥਤ “ਦੁਧਨਆਿੀ ਕੰਮ” ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਧਕ ਉਹ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 16 ਨੰੂ ਇਸ ਧਚਤਾਿਨੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ: ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਧਵੱਚ ਧਸਆਣੇ 
ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ (ਿੇਖੋ ਕਹਾਉਤਾਂ 3:7)। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਉਹ “ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ” ਹੈ? ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਧਿਸ਼ਾ ਹੋਿੇ, 
ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਧਦਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਧਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ “ਸਭ ਕੁਝ 
ਜਾਣਦਾ” ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਧਰਸ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦਾ ਹੈ: “ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਆਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਆਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”66 ਧਫਰ ਿੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੌਲਸੁ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਧਜਆਂ ਿਿੱ ਲ ਉਂਿਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਿੇਂ 
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ “ਧਸਿੱ ਿੀ ਸਾਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ 
ਸਮਝ” ਬਾਰੇ, ਧਜਹੜ੍ੇ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਧਸਆਣ ੇਹਨ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਬਹਤੁ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਲੀਮਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਿੱਲ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਰਤ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਜਹੜ੍ੇ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਭਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਧਕ ਉਹ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਹੈ। ਸ ੌ  ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਕੁਝ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਘਮੰਡ ਫੋਕੀ 
ਆਕੜ੍ ਤੋਂ ਿੀ ਭੈੜ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।”67 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। “ਸਿੀਕਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਾਨਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।”68 
ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਿੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਦਿੱਤੇ ਧਬਨਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਆਦਰ ਧਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਯਸੂ “. . . ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ” (ਮਿੱ ਤੀ 11:19) ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ “ਏਦੋਂ ਅਿੱ ਿੇ ਫੇਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:11)। 

ਆਇਿ 17. ਇਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਧਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਿਾਪਸ ਿੈਰੀਆਂ ਿਿੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (12:14)। 
ਆਇਤ 17 ਇਿੱਕ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਵੱਟ ੇਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਆਤਮ-ਰਿੱ ਧਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਲੂ ਪਰਧਿਰਤੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬੁਰਾ ਿਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਨੰੂ ਧਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।69 ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚਾ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ 
ਮਾਧਰਆ ਹੈ!” ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘੁਸੰਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
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ਇਸ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਆਇਤ 2 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਇਸ ਜੁਿੱਿ ਦੇ ਰੂਪ 
ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣੋ।” “ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ   ੇਬੁਧਰਆਈ ਕਰਨ” ਲਈ ਇਸ ਜਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣਨ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ! 

ਆਓ ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਧਯਸੂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ: 

ਤੁਸਾਂ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ “ਅਿੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਿੱ ਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਦੰਦ।” ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੋਂ ਜੋ 
ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿੱ ਜੀ ਿਿੱ ਲਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ੍ ਮਾਰੇ ਤੰੂ ਦੂਈ ਿੀ ਉਹ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਭੁਆ ਧਦਹ। ਅਤੇ 
ਧਜਹੜ੍ਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜ੍ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਚਾਦਰ ਿੀ ਲੈਣ 
ਧਦਹ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਕੋਹ ਧਿਿਾਰੇ ਲੈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੋਹ ਚਿੱ ਧਲਆ 
ਜਾਹ (ਮਿੱ ਤੀ 5:38–41)। 

ਡਿੱਿਲਸ ਜੇ. ਮੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਨੰੂ “ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੰਨੀਆਂ ਿੀ 
ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਿੇਕਲੀ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ” ਧਕਹਾ ਹੈ।70 

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋ  ਿੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ 
ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ, ਜੋ਼ਰ ਦੇਣ 
ਲਈ “ਧਕਸੇ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਿਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਇਹ ਧਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੀਧਖਆ ਹੈ! 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਬੁਧਰਆਈ ਮੋੜ੍ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। “ਚੰਿੀਆਂ ਹਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ καλῶς 
(ਕਾਲੋਸ ) ਦ ੇਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ “ਉਸ ਨੰੂ ਧਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਜਹੜ੍ਾ ਸੁਭਾਿਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ‘ਚੰਿਾ’ ਹੈ।” ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ “ਜੋ ਨੈਧਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਚੰਿਾ, ਸਹੀ, ਨੇਕ, ਆਦਰਯੋਿ ਹੈ।”71 ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਭਾਿੇਂ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨ ਉਸ 
ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਧਕਉਂਧਕ ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਧਨਰੇ ਪਰਭੂ ਦ ੇ
ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿੀ ਚੰਿੀਆਂ [ਕਾਲੋਸ ਤੋਂ] ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:21)। 

Phillips ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਧਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ‘ਲੋਕ ਭਾਿੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।’” 
ਅਧਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਲੋਕ ਭਾਿੇਂ ਜੋ 
ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ” - ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਅਤੇ ਆਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਸੀਹੀ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਨੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। Phillips ਬਾਈਬਲ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਿੇਖੋ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਹਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਿੇ।” 
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ਆਇਿ 18. ਅਿੱਿੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਹੈ-ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਧਜਹੜ੍ੇ ਸਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ 18 ਕਧਹੰਦੀ 
ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸੱਕੇ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਧਦਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਧਜਿੇਂ 17 ਆਇਤ 
ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸਤਰਤ ਸੀ: “ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖੋ।” 

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨਣ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਧਿਰੋਿ ਕਰੇਿਾ, “ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਿ ਹੈ!” ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ . . . ।” ਕਈ ਿਾਰ, ਮਲੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਸੰਭਿ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਮੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਧਚਆਈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਹੁਤ ਿਿੱ ਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ, ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣਾ 
ਅਸੰਭਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ, ਭਾਿੇਂ ਤਸੁੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਾ ਧਿਅਕਤੀ ਮੇਲ 
ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੋਿਤਾ ਿਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: “ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਹ 
ਲਿੱ ਿਧਦਆ।ਂ” ਜੌਨ ਕੈਚਲਮੈਨ ਨੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਧਸਰਫ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਿੇ ਧਹਿੱਸ ੇ
ਦੇ ਲਈ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹਾਂ।”72 ਦੂਜਾ ਧਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਕਿੇਂ ਉਹ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਕਰੇਿਾ ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਿਿੱ ਸ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿਰੈਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆ ਂ
ਮੇਲ ਨੰੂ ਬੜ੍ਾਿਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ੍ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਿੰਨ ਓਹ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮੇਲ 
ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹਨ ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਹਾਉਣਿੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:9)। 

ਪੋਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੋ ਯੋਿਤਾਿਾਂ-“ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ” ਅਤੇ “ਆਪਣੀ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ”-ਮੇਲ ਨਾ 
ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਿੁਿੱ ਸ ੇਿਾਲੇ ਹ ੋਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ਼ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ” ਜਾਂ “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਜਹਾ ਿੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਬਸ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਹ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ “ਸਾਰ ੇਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣ” 
ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੁਧਰਆਈ ਦ ੇਿਿੱ   ੇਬੁਧਰਆਈ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਿੈਰੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਿੇ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹਿੋੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਧਿਅਕਤੀ ਧਿਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਭਾਿੇਂ ਮੈਂ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਬੁਧਰਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਫਰ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਨਫਰਤ ਕਰਨਿੇ।” ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ-ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਨਫਰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾ ਪਰਮੇ ਕਰਨ ਯੋਿ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਪਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਉਸ ਨਾਲ ਮਲੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ। 

ਆਇਿ 19. 19 ਅਤੇ 20 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਫੇਰ 
ਇਿੱਕ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਹੇ ਧਪਆਧਰਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ। 1:7 
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ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪਧਹਲੀ ਿਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ “ਧਪਆਧਰਓ” ਕਧਹ ਕੇ 
ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧਕ ਅਿਾਪ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ἀγαπητός (ਅਿਾਪੇ ੋਸ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।73 
ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਕਉਂ ਿਰਧਤਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਿੱ ਚੇ “ਪਰੇਮ [ਅਿਾਪੇ ] ਤ ੇਕੇਂਦਧਰਤ ਸੀ (12:9)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਧਦਲ ਆਪਣ ੇਭਰਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਧਕੰਨੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਧਹਦ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੋਿੇਿੀ। 

ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਫਰਾਂਧਸਸ ਬੇਕਨ (1561-1626) ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਧਹਣਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼  ਬਣਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”74 ਡੇਲ ਹਾਰ ਮੈਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਿਾਰ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਧਹਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿੁਆ ਧਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਿੁਆ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ (ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿੰਭੀਰ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।75 

ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਧਹ ਕੇ ਧਿਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਣਿੇ ਧਕ ਮੈਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹਾਂ।” ਇਹ ਿਿੱਲ ਸਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰੀਏ: ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦ ੇਸਾਿਨ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਨੈੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਿੇਖਣ ਿਾਧਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਾਹਨਾ ਮਾਧਰਆ ਅਤ ੇ
ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆ” (ਮਿੱ ਤੀ 27:40)। ਉਹ ਸਲੀਬ 
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਧਫਰ 
ਿੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਧਿਖਾਈ। 

 ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਬਧੁਰਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਧਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 
ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਧਹਣਾ 
ਹੈ। ਧਫਰ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਧਕਿੇਂ ਧਮਲੇਿੀ? ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਉਦੋਂ ਧਮਲਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਿਚਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਿੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 

 ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ (ὀργή, ਓਰਿੇ ) ਕਰੋਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ” ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, 
“ਕਰੋਿ ਨੰੂ ਥਾਂ ਨਾ ਧਦਓ” (ਿੇਖ ੋKJV)। ਧਫਰ ਿੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ ਸੀ:76 ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭ  ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਭਈ “ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ।” CJB ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਮੇਰੀ 
ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਹ;ੈ ਮੈਂ ਿਿੱ  ਾ ਲਿਾਂਿਾ” ਹੈ। ਮਲੂਪਾਠ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 32:35 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਬਿਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲਪਾਠ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ LXX 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਿੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:30)। 
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 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋ ਤੁਲਨਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਇਤ 17 ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ 
ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ।” ਧਕਉਂ? ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ: “ਪਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਬਦਲਾ 
ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।’” ਆਇਤ 19 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਬਦਲਾ (ἐκδικέω, ਏਕਡੀਕੀਓ ) ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਇਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ 
ਨੇ ਧਿਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਧਕ ਧਕਉਂ: ਫੇਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ: “ਪਰਭ ੂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਬਦਲਾ 
[ἐκδίκησις, ਏਕਡੀਕੇਧਸਸ ] ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।’” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਧਰਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਧਕਿੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਧਤੰਨ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹ:ੈ 

ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਿਕ ਨਤੀਧਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆ ਂਨੇ “ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਭੁਿੱ ਲ ਦੇ ਜੋਿ ਫਲ ਭਧੋਿਆ” (1:27)। ਧਜਮੀ ਐਲਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 
“ਦੁਸ਼ ਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਾਪ ਲਈ ਇੰਨੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਧਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਜੰਨੀ 
ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ।”77 

ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਿਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਿਿੱਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 13 ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਿਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਿਕ ਹੈ ਭਈ ਕੁਕਰਮੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ [ਓਰਿੇ ] ਦੇਿੇ” 
(13:4)। 

ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਪਛਤਾਿ ੇਤੋਂ ਰਧਹਤ ਮਨ ਿਾਧਲਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਅਦਾਇਿੀ ਉਦੋਂ ਹੋਿੇਿੀ 
ਜਦੋਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ ਕੋਿ [ਓਰਿੇ ] ਅਤੇ ਸਿੱ ਚਾ ਧਨਆਂ ਪਰਿ  ਹੋਿੇਿਾ। ਉਹ 
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਿੇਿਾ” (2:5, 6)। 

ਆਇਿ 20. ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ  ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 32:35 ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਉਤਾਂ 25:21 ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਪਰ ਜੇ ਿੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱ ਖਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਖੁਆ, ਜੇ ਧਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਹ 
ਨ ੂੰ  ਧਪਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੂਕਾ 6:27 ਧਿਿੱ ਚ ਧਯਸ ੂਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਿਹਾਰਕ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਹਨ: “ਪਰ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਿੈਰ ਰਿੱ ਖਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ।” ਲੜ੍ਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਿੱਜਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਪਧਹਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਸਲਾਹ ਧਦੰਦੀ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਧਨੈੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਿਰਤੋ। ਕੀ ਉਹ ਭੁਿੱ ਖਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਖਾ ਮਰਨ ਧਦਓ। ਕੀ ਉਹ ਧਤਹਾਇਆ 
ਹੈ? ਉਸ ਨੰੂ ਧਤਆਧਹਆ ਮਰਨ ਧਦਓ।” ਧਫਰ ਿੀ, ਪਰੇਮ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਿਰੈੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ-
ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ-ਨੰੂ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆ ਂਕਰੋ।” 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸੰਭਿ ਜਿਾਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਿੈਰ ਕਿੱਢਣਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਧਤਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, 
ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਿਾ  ਧਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।78 ਬੈਂਜਾਧਮਨ ਫਰੈਂਕਧਲਨ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਚੋ  ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।”79 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਧਲਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹਿੋੇਿਾ? ਪੌਲਸੁ 
ਨੇ ਕਹਾਉਤਾਂ 25:22 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਧਕਉਂ ਜੋ 
ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਿ ੂੰ  ਉਹ ਦੇ ਧਸਰ ਉੱਿੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੂੰ ਧਗਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਮੌਧਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ “ਅਲੰਕਾਰਕ ਪਰਿ ਾਿਾ ਧਕਹਾ ਹੈ” ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਿੱਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੈ।80 ਿਾਕ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਸੰਬੰਿੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਧਕ, ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਿੈਰੀ ਦੀ ਅਿੱ ਿ ਬੁਿੱ ਝ 
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਫੇਰ ਅਿੱ ਿ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਧਿਆਰੇ ਲਿੱ ਭ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਿੱਿ 
ਿਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਧਸਰ ਉੱਤੇ ਚੁਿੱ ਧਕਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਿੱਿ ਪਾਉਣਾ 
ਇਿੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।81 ਹੋਰ ਲੇਖਕ “ਇਿੱਕ ਧਮਸਰੀ ਰੀਤ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਜਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਸਰ ਉੱਤ ੇਅਿੱ ਿ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਿਆਧਰਆਂ ਦੀ ਕੜ੍ਾਹੀ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ 
ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ ਿਹਾਿੀ ਧਦੰਦਾ ਸੀ।”82 ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਐਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਿੈਰੀ ਸ਼ਧਹਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ 
ਸਨ, ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਿਾਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆ ਂਦੇ ਧਸਰਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਬਦਲੇ ਹਏੋ 
ਅੰਧਿਆਰੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ-ਸੁਿੱ   ਕੇ ਸ਼ਧਹਰਪਨਾਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਲਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ 
ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 
ਬਚਾਅ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।83 

ਭਾਿੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦ ਨੰੂ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡਾ ਦੁਿੱ ਖ ਦੇਣ 
ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।84 MSG ਬਾਈਬਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਰਤਾ 
ਉਸ ਨੰੂ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਿੇਿੀ।” SEB ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ 
“ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਮੰਦਿੀ ਨਾਲ ਸਾੜ੍ਿੋੇ।” ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਭਧਲਆਈ ਮੋੜ੍ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਿੇਕ 
ਨੰੂ ਧਹਲਾਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੌਬਾ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਕਲੇਅ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਸੀ ਧਕ 
“ਬਦਲਾ ਉਸ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨੰੂ ਧਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਧਕਰਪਾਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਧਦਲ ਨੰੂ ਤੋੜ੍ੇਿੀ।”85 

ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੈਰੀ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਸ 



33 

ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਯੋਿ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਪਰੇਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਇਿ 21. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੁਿੱ ਖ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਕਹਾ ਸੀ: ਬੁਧਰਆਈ ਿੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨ ੂੰ  ਧਜੱਿ ਲੈ। “ਧਜਿੱ ਤ” 
νικάω (ਧਨਕਾਓ ) ਲਈ ਸ਼ਬਦ νίκη (ਨਾਈਕ ) ਦਾ ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਧਕ “ਧਜਿੱ ਤ” ਲਈ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ ਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਹਾਰਨਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਧਰਆਈ 
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾਿੇਿੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਧਰਆਈ ਉੱਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾਿਾਂਿੇ। 

 ਅਸੀਂ ਬੁਧਰਆਈ ਉੱਤੇ ਧਕਿੇਂ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ 
ਧਪਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਧਫ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਹੀਏ (12:14), ਤਾਂ ਬੁਧਰਆਈ ਨੇ ਸਾਡ ੇਉੱਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਬੁਧਰਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ (12:17), ਤਾਂ ਬੁਧਰਆਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਧਜਿੱ ਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ (12:19), ਤਾਂ ਬੁਧਰਆਈ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਧਜਿੱ ਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਜਹੀ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਸ ੌ  ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਦ ੇਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਚੂਸ ਲਏ ਿਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ 
ਿਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਜਿੱਤ ਲਈ ਿਏ ਹਾਂ ਸਿੋਂ ‘ਦਬਾ ਲਏ ਿਏ’ [Phillips] ਹਾਂ।”86 

ਅਸੀਂ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਹਣੋ ਤੋਂ ਧਕਿੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, 
“ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤ ਲੈ।” ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਧਹਣਾ (12:14)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਿਾਹ 
ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ (12:18)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਧਕਸ ੇ
ਨਾਲ ਿੀ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨਾ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸਾਨੰੂ ਿੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨਾ (12:20)।  

 ਕੀ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਰਭੂ 
ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਿਾ 
ਇੱਕ ਮਨਪਸੂੰ ਦ ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 12) 

ਰੋਮੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਆਪਣ ੇ
ਜੀਿਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਧਨਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਕਈ ਿਾਰ ਬੰਦਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਿਰਜੇ ਜਾਣ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਿਾਰ, ਐਤਿਾਰ ਸਿੇਰ ਨੰੂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਘਰ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬੰਦਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ 
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ਹੀ ਬੰਦਿੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਭ ੂਭਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਸਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਕਹੜ੍ਾ ਹਿਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱ ਕੋ 
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, “ਰੋਮੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ।” ਰੋਮੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਧਸਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ 
ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। 

ਭਾਉਂਦੀ ਬੂੰ ਦਗੀ (12:1) 
ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਰਸਮੀ, ਸਿੈਚਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 
ਐਬੀਲੀਨ,  ੈਕਸਾਸ ਧਿਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਧਿਿੱ ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਨੋ ,  ੈਕਸਾਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਛੋ ੀ ਧਜਹੀ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਮੈਂ ਐਤਿਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਧਤੰਨ ਘੰ ੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਿਾਪਸ ਐਬੀਲੀਨ ਧਿਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 
ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਥਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਿਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਕਸਬ ੇਦੇ ਕੁਝ ਅਧਜਹੇ 
ਇਲਾਕੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਧਦਆ ਂਪਾਇਆ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਘਬਰਾਹ  
ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਘਬਰਾਹ  ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ 
ਦੁਿਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਭੂ ਦੀ ਹਰ ਸੇਿਾ ਦ ੇਬਾਰ ੇ
ਿੀ ਇਹ ਿਿੱਲ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। 

“ਸੇਵਾ” ਜਾਂ “ਬੂੰ ਦਗੀ”? (12:1) 
ਲੇਖਕ λατρεία (ਲੇ ਰੀਆ ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱ ਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ 

ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਮ “ਸਿੇਾ” ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਬੰਦਿੀ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮੋੀਆਂ 12:1 ਧਿਿੱ ਚ ਲੇ ਰੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਿੀ ਦ ੇ
ਧਕਸੇ ਤਿੱ ਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੀਮਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।87 ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦੇਹੀ 
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱ ਿੇ ਇਿੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਿਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ; ਉਹ ਬੰਦਿੀ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਤ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ 12:1 ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ “ਸਾਰਾ ਜੀਿਨ ਬੰਦਿੀ” ਹੈ ਉਹ 
ਅਤੇ “ਬੰਦਿੀਆਂ” ਬਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ 
ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ “ਸਾਰਾ ਜੀਿਨ ਬੰਦਿੀ” ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25 ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਯੋਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਲਈ “ਸਾਰੀ 
ਕਲੀਧਸਯਾ ਇਿੱਕ ਥਾਂ ਇਕਿੱ ਠੀ ਹੋਿੇ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 14:23)। ਇਹ ਿਾਰਣਾ ਿੀ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਝੂਠੀ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਿੱਜਕਿੱਲਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਧਿਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
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ਦੇਣ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੀ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ “ਮੰਡਲੀਆਂ [ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ] ਧਿਿੱ ਚ ਚੁਿੱ ਪ ਹੋ ਰਧਹਣ। 
. . . ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੀਿੀਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ [ਕਲੀਸੀਆ] ਧਿਿੱ ਚ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
14:34, 35)। ਫੇਰ, ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਆਮ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਅੰਿੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ 
ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜੋਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਭ ੂਭੋਜ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਯਾਦਿਾਰੀ ਪਰਬ ਜਾਂ ਰਸਮ ਨੰੂ ਅਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ “ਸਮੂਧਹਕ ਬੰਦਿੀ” (ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਧਿਅਕਤੀਿਤ, ਧਨੈੱਜੀ, ਿੁਪਤ ਬੰਦਿੀ ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਿਚਕਾਰ ਕੋਈ 
ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰੋਮੀਆਂ 12:1 ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਕਤੇ ਨਾ ਧਕਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੋਚਰਮਾਂ ਧਿਚਕਾਰ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਧਬਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਡੀ “ਰੂਹਾਨੀ [ਜਾਂ ਭਾਉਂਦੀ] ਬੰਦਿੀ ਹੈ”? ਸ਼ਾਇਦ, 
ਸਾਨੰੂ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਧਸਿੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਸਾਨੰੂ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ” ਅਤੇ “ਦੁਧਨਆਿੀ” ਧਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। “ਪਰਭੂ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤ ੇਮਿੱਤ ਦੇ ਕੇ” ਬਿੱ ਧਚਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
6:4), ਉਪਦੇਸ਼ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਧਜੰਨਾ ਹੀ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਧਹਣਾ, ਇਸ ਨੰੂ “ਧਚਿੱ ਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਭੂ ਦ ੇਲਈ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਲਈ” 
(ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:23) ਿਾਰਧਮਕ ਲੇਖ ਧਲਖਣ ਧਜੰਨਾ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ-ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਧਨੈੱਚਰਿਾਰ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਖਰੀ 
ਧਕਸਮ ਦਾ ਜੀਿਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ “ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਧਚਆਈ ਨਾਲ” ਬੰਦਿੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ 
ਸਿੱ ਚਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਧਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਾਰਧਮਕ ਲੇਖ 
ਧਲਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਿੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਪਤਾ ਦੀ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਸੁਰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ ਿਧਡਆਈ ਕਰਨ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:16)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਸਿੱਭੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਲਈ ਕਰੋ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:31)। 

“ਰ ਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣੋ” (12:2) 
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦ ੇਰੂਪ ਧਜਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧਨਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਲੋਕਾਂ-ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ, ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਿੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਧਹਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ 
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ਸਧਹਪਾਠੀਆਂ-ਿਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੀਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਧਲਆਂ, ਧਕਤਾਬਾਂ, 
ਸੰਿੀਤ, ਰੇਡੀਓ,  ੈਲੀਧਿਜ਼ਨ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਧਦ ਿਿੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ 
ਅਣਥਕ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖੂਮ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕਾਨਾਫੂਸੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਧਨੈੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਧਹਣਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਾਂਿ ਸੋਚਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਿੱਤਿ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਸਮਝੇ ਧਬਨਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ 
ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧਸਰਫ ਦੋ ਮੂਲ ਮਹਿੱ ਤਿ 
ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱਕ “ਇਹ ਿਰਤਮਾਨ ਬੁਰਾ ਯੁਿੱ ਿ” ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ “ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਇਿੱਛਾ” ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਮਲਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਮੰਨਤ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਜੁਿੱਿ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣੋ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਧਚਤਾਿਨੀ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ। “ਇਸ ਜੁਿੱਿ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣੋ” ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਨਰਾ ਿਿੱ ਖਰ ੇਬਣਨ ਲਈ ਿਿੱ ਖਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਫੋਰਡ 
ਲਿੱ ਕੌਕ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ “ਧਨਰਾ ਿਿੱ ਖਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਿ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਪਧਰਪਿੱਕ ਮਨ ਦੀ ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਅਕਸਰ ਧਿਖਾਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਜੀਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਧਹਲੂਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਰੂਰਤ 
ਹੈ।”88 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ੇ ਧਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕੇ ਓਨਾ ਿਿੱ ਖਰੇ ਅਤ ੇ
ਅਜੀਬ ਧਦਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਧਕਸਮ ਦਾ ਿਤੀਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਧਸਰਫ ਅਿੱ ਡ ਹੀ ਕਰੇਿਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦ ੇਧਿਰੁਿੱ ਿ ਸੰਸਾਰਕ ਿੁਣਾਂ ਦ ੇਰੂਪ ਜੇਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਿਰੋਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰ ਪ ਜੇਹੇ ਬਣਨ ਦਾ ਦਬਾਅ (12:2) 
ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹ ੈ ਧਕ ਮੈਂ ਲੋਨ ਿੋਲਫ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਧਿਆਨ ਦੀ 

ਜਮਾਤ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਸੰਪਲ ਧਜਹਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿੇਧਖਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ, ਸਪਾ  
ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਿੱਕ ਿੈਲਨ ਿਾਤੂ ਦਾ ਬਧਣਆ ਭਾਂਡਾ ਧਲਆ। ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਢਿੱ ਕਣ ਲਾਹ 
ਧਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਜਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸ ੋਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲਿੱ ਿ ਧਪਆ। ਰਿੱ ਧਖਆਤਮਕ ਦਸਤਾਧਨਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਪਕ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਢਿੱ ਕਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਢਿੱਕ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਢਿੱਕਣ ਕਿੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੰੂ ਅਿੱ ਿ 
ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਧਲਆ। ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਫਰ, ਅਚਾਣਕ-ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਿਿੱ ਡੇ, 
ਅਧਦਰਸ਼ ਹਿੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੋਿੇ-ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਚਾਰ ੇਪਾਸ ੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਧਸਓਂ 
ਨਸ਼  ਹੋ ਿਏ। ਮੈਂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਹੋ ਧਿਆ! 

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਧਕ ਤਪਸ਼ ਹਿਾ ਧਿਿੱ ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਪਸ਼ ਨੰੂ 
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ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਠੰਡਾ ਹ ੋਧਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਿਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਂਡ ੇਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 
ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ   ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦ ੇਨਸ਼  ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਧਣਆ। ਸਾਡੇ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮੁੰ ਦਰੀ 
ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ, ਦਬਾਅ ਲਿਭਿ ਪੰਦਰਾਂ ਲਿੱ ਖ ਪਾਉਂਡ ਿਰਿ ਇੰਚ ਹੈ!89 (ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਸ਼  ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਧਕਉਂਧਕ ਅੰਦਰਲਾ ਦਬਾਅ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਧਜੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।) 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਮੋੀਆਂ 12:2 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਮਨੰੂੈ ਹਿਾ ਦ ੇ
ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਧਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਧਚਆ, “ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ 
ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇਹੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਅਿੱਿੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।” ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ “ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਚੇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪੀਸਣ” ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਬੁਿੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ) ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਕਾਰਿਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਿ 
ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਧਡਿਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੁਿੱ ਿ ਧਨਰੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੈਧਤਕ, ਅਢੁਿੱ ਕਿੇਂ ਅਤੇ ਆਪ-ਸੁਆਰਥੀ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਤੀ ਉਜਾਿਰ ਹੁੰ ਦੀ ਰਧਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਭਿ ਅਸੰਭਿ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਹੋਰ ਧਕਤੇ ਿੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, “. . . ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਸਿੱ ਚੀਆਂ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਆਦਰ ਜੋਿ 
ਹਨ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਜਥਾਰਥ ਹਨ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹਨ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ 
ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਿੁਣ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦੀ ਧਿਚਾਰ ਕਰ ੋ

” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:8; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਸੀਂ 

ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਧਬੰਦੂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
ਉਸ ਅਨੋਖੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹ ੈ
(ਿੇਖੋ 1:20)। ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਤਧਮਕ ਬਲ ਹੈ; ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਸੰਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਯਸੂ ਤ ੇਧ ਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਰਿਾ ਬਣਨ 
ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ . . . ਪਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਪਰਤੀਧਬੰਬ 
ਿੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਧਜਿੇਂ ਪਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਬਦਲਦੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:18)। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ “ਧਦਨੋਂ  ਧਦਨ 
ਨਿੀਂ ਹੁੰ ਦੀ” ਜਾਿੇਿੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:16)। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ (ਸਰੀਰ) ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ (ਬੁਿੱ ਿ) ਬਦਲ 
ਜਾਿਾਂਿੇ। 
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਧਰਿਰਧਤਤ ਜੀਿਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਧਰਿਰਤਨ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਿਨਭਰ ਦੇ ਿਤੀਰ ੇਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ, ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਪਿੱ ਕੀਆ ਂ
ਆਦਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਖਰ ੇਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਧਰਿਰਤਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ “ਜੀਿਨ ਦੇ ਨਿੇਂਪਣ ਧਿਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ” ਲਈ ਧਜਿਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ (6:4; ਜੋ਼ਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ “ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ” 
ਿਿੱਲੋਂ  ਮੋੜ੍ ਕੇ “ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ (8:5)। 

ਿੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ! (12:3–8) 
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਕਾਿਜ਼ ਧਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ 

ਕਾਿਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: “ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਉੱਤ ੇ
ਧਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਓ ਜੋ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਥਿੱ ਲੇ ਇਿੱਕ 
ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਿੁਣ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ: 

ਸੁੰ ਦਰ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਾ। 
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ। 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ; ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। 
ਦੂਸਧਰਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਹੋਣਾ। 
ਇਿੱਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣਾ। 
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਿੀਰ ਹੋਣਾ। 

ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਧਿਿੱ ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਥਿੱ ਲੇ, ਇਹ ਿੁਣ ਹੈ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਓਿੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ 
ਧਿਚਾਰ ਕਰੋ ਧਕ ਇਿੱਕ ਦੁਧਨਆਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ 
“ਖਾਸ” ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਿੱਤਿ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ 
ਧਬਨਾਂ ਸਮਝੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ “ਨਿਾ” ਸਰੂਪ (12:2), ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਨਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 

12:3–8 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਖਾਸ ਹੋ । ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਧਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹ ੋਅਨੇਕਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਿੱਥ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ। “ਧਸਰਸ਼ ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”90 ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ 
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ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਪਲੌੁਸ ਨਾਲ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ . . . ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਲਈ ਦ ੇਧਦਿੱਤਾ” (ਿਲਾਤੀਆਂ 2:20; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਧਫਰ ਿੀ, 
12:3-8 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਿਰਦਾਨ ਧਦਿੱਤਾ ਹ ੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਪਰਭ ੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

12:4, 5 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਸੰਧਿਤਾਿਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:12–
27)। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਦੇਹ/ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਸੰਦਰਭ 
ਧਿਿੱ ਚ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤ ੋਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਧਿਤ ਜਾਂ ਅਰਥਯੁਕਤ 
ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਿਾਂਿਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਓ। 

ਦੇਹੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਿ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਦਾਤਾਂ (ਕੰਮ) ਹਨ; ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਧਡਆ 
ਧਿਆ। ਆਇਤ 6 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸ ੋਸਾਨੰੂ ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ . . . ਦਾਤਾਂ ਧਮਲੀਆਂ।” ਇਹ 
ਦਾਤਾਂ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਹਨ? ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਉਹ ਿੁਣ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਹਨ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ 
ਿਿੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਉਸ ਿਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ/ਕੰਮ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਇਤ 6 ਤ ੇਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ:ੋ “ਸ ੋਸਾਨੰੂ 
ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਾਨ ਹੋਈ ਿਿੱ ਖੋ ਿਿੱ ਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਧਮਲੀਆਂ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ)। ਅਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਹੈ; ਹਿੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸਾਡੇ ਮੂਲਪਾਠ ਦੇ ਇਸ ਭਾਿ ਨੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ 
“ਧਿਧਭੰਨਤਾ” ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ “ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਧਿਚਾਰਾਂ” ਸੰਬੰਿੀ ਸਧਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜ੍ ਬਾਰ ੇ
ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੌਕੇ ਿਜੋਂ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਧਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ ਧਿਧਭੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧਿਧਭੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 14 ਅਤੇ 15 ਅਧਿਆਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ 
ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਰਾਇ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਤੀ ਸਧਹਣਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਲਤੀ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਧਹਣਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 16:17 ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, 
“ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਿ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿ ੇਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ੍ ਰਿੱ ਖੋ ਧਜਹੜ੍ ੇ
ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਲੀ ਹੈ ਫੁਿੱ   ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ 
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ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ।” 
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਿਿੱ ਲ ਿਾਪਸ ਚਿੱਲੀਏ: ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕੋ 

ਧਜਹੀ ਦਾਤ/ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਿੱਖ ਕੋਲੋਂ  ਸੁੰ ਘਣ ਜਾਂ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ  ਿੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ;ੇ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਹਿੱਥਾਂ ਭਾਰ ਚਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧਫਰ ਿੀ, ਕਈ ਿਾਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕੋ 
ਧਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਿ “ਕੰਨ” ਨੰੂ ਤਾੜ੍ਨਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਆਪਣਾ “ਿਖੇਣ” ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਕੰਮਾਂ 
ਦੀ ਧਿਧਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਦਾਤ/ਕੰਮ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਿਾਂ ਿਿੱਲ ਬਾਕੀ ਅੰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਜਸ ਦੇ ਧਕਸੇ ਅੰਿ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਬਮਾਰੀ ਦ ੇ
ਧਬਸਤਰ ਤੇ ਿੇਧਖਆ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਕਸੇ ਅੰਿ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਿਏ ਹਿੋੋਿੇ ਧਕ ਮੇਰੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਧਰਿਾਰ ਆਸ ਰੇਲੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌਏ ਨੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਧਿਿੱਚ ਧਬਤਾਇਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਕਕੁਆਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ 
ਪਰੀਧਚੰਿ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਕੌਏ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਧਿਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਦਰਸ਼ 
ਸਾਿਨ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਧਦਿੱਤਾ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਚਾਰ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਸਮਿੱਿਰੀ ਧਤਆਰ ਕਰਕੇ ਧਲਆਏ; ਪਰ ਡੌਨ ਮੇਲਸ 
ਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਧਿਿੱਚ ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨਹੀਂ ਧਲਆਇਆ। ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 12 ਅਤੇ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਧਲਆ ਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਾਲੇ ਿਜੋਂ ਿਰਧਤਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ, “ਹਰ ਅੰਿ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਥ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਂਿਲੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਅੰਿੂਠਾ ਅਤੇ ਧਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਿਲ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਧਹਲੀ 
ਉਂਿਲ ਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਉਂਿਲ ਧਿਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਿੂਠੀ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਉਤਾਂਹ ਕੀਤੀ। “ਪਰ ਇਹ ਚੀਚੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ ਧਕਸ 
ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਿੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਿੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕ ਧਿਆ ਅਤੇ ਧਫਰ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਕਦੇ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਕੰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾੜ੍ੀ ਅਤ ੇਚੀਚੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਧਹਲਾਇਆ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਕੰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੋੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਿੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਧਿਖਾਿਾ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅੰਿ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ!” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ 15 ਆਇਤ ਨੰੂ ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਿ ਹਾਂ।” 
AB ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਧਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਿ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਨਰਭਰ।” ਧਜਿੇਂ ਮੇਰੀ 
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ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਦੇ ਇਿੱਕ ਅੰਿ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਆਤਧਮਕ ਦੇਹ (ਕਲੀਸੀਆ) ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਦਾਤ ਮਹਿੱਤਿਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਸਾਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਾਰ 
ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੋ: “ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਹਨ . . . , ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਉਮੀਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਿੱ ਦਾਂ ਦਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੋਿੇਿਾ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਉਪਹਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹ ੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ (ਜਾਂ 
ਔਰਤ) ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਧਦਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿੇਖਦੇ ਹੋ? 

6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹੇਠ 
ਧਲਖੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਨਬੂਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ, ਧਸਖਾਉਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, 
ਅਿਿਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਧਿਖਾਉਣਾ। ਨਬੂਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਬੰਿੀ ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਸੰਭਿ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਬੋਲਣ-ਇਿੱਕ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਲਈ ਬੋਲਣ” ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। (ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਹ 
ਯੋਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ 
ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।) 

ਚੁਣੌਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਸ਼ਾਇਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦਾਤ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ”? ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਧਕ ਉਸ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਿਣੁ ਕੀ ਹ ੈਅਤੇ ਧਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ 
ਿਿੱਲਾਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਿੱ ਹਤਿਪੂਰਣ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਰੁਿੱ ਧਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ 
ਹੈ? ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ! 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਧਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ 
ਧਕਹੜ੍ੀ ਦਾਤ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ?” ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਜੇਮਸ ਓ. 
ਬੇਅਰਡ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸੰਭਿ ਧਿਿੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ:91 

ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਚੰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦ ੇ
ਹ,ੋ ਇਿੱਕ ਕਾਿਜ਼ ਤੇ ਧਲਖ ਲਓ। 

ਮੰਡਲੀ ਬੰਦਿੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਸੇਿਾ ਪਧਰਯਜੋਨਾ ਧਿਿੱ ਚ, ਲਿਾਤਾਰ ਲੋੜ੍ਾਂ ਲਈ, ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਲਈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਹਨ ਆਧਦ-ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਾਿਜ਼ ਤੇ ਧਲਖ ਲਓ।  

ਦੋਿਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਣ 
ਅਤੇ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਧਕਿੱ ਥੇ ਧਫ  ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਿੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੀਧਮਤ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ, 
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“ਮੈਂ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਦਾ ਧਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?” 
ਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। (ਇਹ ਿਿੱਲ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।) 
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ-ਐਲਡਰਾਂ, ਡੀਕਨਾਂ, ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਸਆਣੇ ਮਸੀਹੀਆਂ-ਤੋਂ ਸਲਾਹ 

ਮਸ਼ਿਰਾ ਭਾਲੋ। 
ਡੂੰ ਘੇ ਧਚੰਤਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਧਦਓ। 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ 

ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ  ਧਦਓ। 

ਇਿੱਥੇ ਧਚਤਾਿਨੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ, “ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਧਸਖਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦਯਾ ਧਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ 
ਨਹੀਂ ਹੈ” ਜਾਂ “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਤ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿ ੂਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਹਿੱ ਦ 
ਤਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦੰਦੀ ਹ:ੈ 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਲਈ “ਬੁਲਾਰਾ” ਬਣਨਾ (ਮਿੱ ਤੀ 28:19, 20; 
ਮਰਕੁਸ 16:15, 16)। 

ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ (ਰੋਮੀਆਂ 12:11; ਿਲਾਤੀਆਂ 5:13)। 
ਧਸਖਾਉਣਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:12)। 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:13; 10:24, 25)। 
ਦਾਨ ਦੇਣਾ (ਲੂਕਾ 6:38; ਰੋਮੀਆਂ 12:13; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:1, 2; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:9)। 
ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:4, 12)। (ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਅਿਿਾਈ [ਐਲਡਰ ਬਣਨਾ] 

ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।) 
ਦਯਾ ਧਿਖਾਉਣਾ (ਲੂਕਾ 10:37; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:12)। 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਇੰਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਮਸੀਹੀ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤ ੇਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤ ੇਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਧਦੰਦੀ 
ਹੈ। ਬਲਧਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਸੇਿਾ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ਼ਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 
ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆ, ਮੈਨੰੂ ਿਰੈਜੁਏ  ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਧਿਧਿਆਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, ਮੇਰਾ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਤ ੇ
ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਬੀਧਤਆ। ਕਾਲਜ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਸ਼ਬਦ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ “ਬਾਈਬਲ” ਮੇਰੀ “ਮੇਜਰ” ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਧਿਸ਼ ੇਤੇ ਲਾਿ ੂ
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਤਧਮਕ “ਿਿੱ ਡੀ ਿਿੱਲ” ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਧਕਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦਾਤਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। 
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ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰਿਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਿਾ। (ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਧਚਹਧਰਆਂ ਨੰੂ ਿੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਪਣੀ ਜਿਹਾ ਲਿੱ ਭ ਹੀ ਲਈ ਹੈ!”) ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੇਿਾ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੋੇਿੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:12)। ਇਹ ਦੂਸਧਰਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਬਰਕਤ ਦੇਿੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰੇਿਾ (1 ਪਤਰਸ 4:11)। 

ਇਹ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ “ਅੰਿ” ਹਾਂ (12:4, 5): “ਅਿੱਖਾਂ,” “ਕੰਨ,” “ਹਿੱਥ,” “ਪੈਰ” 
ਆਧਦ। ਜੇਕਰ ਅਿੱਖ ਨਹੀਂ ਿੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿੁਆ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ; 
ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿੁਆ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਧਤੰਨ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਧਕਿੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਧਿਿੀਆਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਦਣੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਧਬਤਾਇਆ। ਬਲਧਕ, ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਰਿਿੱਈਆਂ ਤ ੇਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਧਿਿੱਚ ਧਕਸੇ ਿੀ ਦਾਤ 
ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਿੀ ਸਲਾਹ ਹੈ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਿੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਤੇ ਧ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨੰੂ ਧਿਖਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਿਰਤੋ। 
ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਧਿਿੱਚ ਅਣਖੀ ਬਣੋ।  
ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਿ ੋਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਇਿੱਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ। ਸਿੱ ਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕਈ ਿਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਅਸਧਹਮਤੀ 
ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਧਕ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਿਤੀਧਿਿੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਧਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਸੰਬੰਿੀ 
ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹਨ; ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਯਾ ਧਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਧਮਲੀ ਹ ੈ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਦੂਸਧਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ 
ਜੋ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੀਏ ਧਕ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹਨ। ਧਫਰ ਆਓ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਮਲ ਕੇ 
ਜੀਉਣਾ ਧਸਖੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਧਸਿੱ  ਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁਿੱ ਛੀਏ, “ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?” ਦੁਨੀਆ ਂ
ਧਿਿੱ ਚ, ਦੌਲਤਮੰਦ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਾਂ ਿਣੁਿਾਨ ਹੋਣਾ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਿੱਕ 
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ਥਾਂ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਧਨਰਭਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਕਲੀਸੀਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਿ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ੇਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਯਸੂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲਾ ਦੇਿੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:38, 47; KJV; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:13)। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੰੂ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸ ਪਰਭੂ 
ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਧਜਹੜ੍ਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਧਹਣ ਅਤ ੇਸਿਰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤਿੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਦਾ ਇਹੋ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਭਣਾ (12:3–8)92 
ਰੋਮੀਆਂ 12:3–8 ਧਿਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਧਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ 

ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਿੱ ਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈ
(3:23, 24; 6:3), ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਧਕਸਮ ਦਾ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ (6:1–5, 12–
15)। ਉਹ ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਦੇ ਪਰਭੂ ਲਈ ਜੀਉਣ ਿਾਸਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ (12:1, 2)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (12:3–8)। 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਿੱ ਤ “ਦਾਤਾਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੋਮੀਆਂ 12 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ:  
(1) ਨਬੂਿਤ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਧਜਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਿਰਿੀ ਕੋਈ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ-ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਾਂਿ ਬੋਲਣਾ ਧਜਿੇਂ ਧਕ “ਯਹੋਿਾਹ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ”; (2) ਸੇਿਕਾਈ, 
ਜਾਂ ਸੇਿਾ; (3) ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣਾ; (4) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨਾ; (5) ਦੇਣਾ;  
(6) ਅਿਿਾਈ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (7) ਦਯਾ, ਜਾਂ ਤਰਸ।  

ਰੋਮੀਆਂ 12:3–8 ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਹੜ੍ੀ ਿਿੱਲ ਸਪਿੱਸ਼  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਧਕਿੇਂ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੋਿ ੇਧਕ 
“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਹਨ?”; “ਮੈਂ ਧਕਿੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” 
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਪੁਿੱ ਛੀਏ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੇਾ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਿੋਤਾਿਾਂ ਦਾ ਧਕਿੇਂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ?”; “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਹੇ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਧਮਕਾਿਾਂ ਲਿੱ ਭਣ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਲਪਾਠ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਿਾਲਾਂ ਤੇ ਿੌਰ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਹਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਧਕ “ਮੈਨੰੂ ਧਕਿੇਂ 
ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ?” ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ 
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ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਿਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਚਮਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁਿੱ ਿ ਬੀਤ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧਿਿੱ ਚ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਢੰਿ ਨਾਲ ਿਰਦਾਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਂਿ ਅਿੱ ਜ ਕੋਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਿੈਰ ਜ਼ਬੁਾਨ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜੋ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਸਧਮਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:29–31), ਤਾਂ ਉਹ ਅਿੱ ਜ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ 
ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ-ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ-ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ 
ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ ਯੋਿਤਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ)! ਮਿੱ ਤੀ 25:14–
30 ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਨਹ ਾਂ “ਤੋਧੜ੍ਆਂ” ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਪਸੈੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ “ਤੋੜ੍”ੇ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਉਹ ਧਦਰਸ਼ ਾਂਤ ਸਾਨੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ “ਪੰਜ-ਤੋਧੜ੍ਆਂ” ਿਾਲੇ ਲੋਕ, “ਦੋ-ਤੋਧੜ੍ਆਂ” ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ “ਇਿੱਕ-ਤੋੜ੍”ੇ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
ਹਨ-ਪਰ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਿੀ ਤੋੜ੍ਾ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਧਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੁਣ (ਧਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ) ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ; ਹਰੇਕ 
ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਿਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਿਰਮੀ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਨਾ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਿਚਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿਾਲਾ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜ੍ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਸੋਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇ
ਧਜੰਨਾ ਨੀਿਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ  “ਿਿੇਰੇ ਨੀਿਾਂ” ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਧਿਅਕਤੀ ਧਜਹੜ੍ਾ ਆਪਣਾ ਧਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਧਿਿੱ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਧਬਹਤਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋੜ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।” 

ਅਸੀਂ ਧਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ 
ਸਿਾਲ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਤੋੜ੍ਾ ਜਾਂ 
ਦਾਤ ਜਾਂ ਯੋਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ?” ਤੁਸੀਂ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਦੋ ਤਰੀਧਕਆਂ 
ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

1. ਕੁਝ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰੂ 
ਸੁਭਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?” ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਚੰਿੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
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ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਮਲਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਿੁਣ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭੂਧਮਕਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:3–8 ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਹੈ ਇਿੱਕ ਛੋ ੀ ਧਜਹੀ ਪਰੀਧਖਆ ਧਜਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ ਸੁਧਣਆ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਧਦਨ ਦੀ ਪਾਰ ੀ 
ਧਿਿੱ ਚ ਹੋ। ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਪਆਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ 
ਪਾਰ ੀ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਛੇ-ਸਿੱ ਤ ਜੋੜ੍ੇ ਇਸ ਪਾਰ ੀ ਧਿਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਏ 
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਰ ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਇਹ ਪਾਰ ੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰ ੀ ਦੀ ਸਜਾਿ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਨੰਦਮਈ 
ਿਿੱਲਬਾਤ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦਲਾ 
ਸੀ।  

ਹੁਣ ਪਾਰ ੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਹੈ। ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਮਸੀਹੀ 
ਔਰਤ ਧਚਹਰੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਬੜ੍ੀ ਖਬੂਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਧਦਨ ਦਾ ਕੇਕ 
ਚੁਿੱ ਕੀ ਕਮਰੇ ਧਿਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਮਧਹਮਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, “ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇਅ  ੂ ਯ,ੂ ਹਪੈੀ ਬਰਥਡੇਅ   ੂ
ਯੂ . . . ।” ਅਚਾਣਕ, ਮੇਜਬਾਨ ਨੰੂ ਠੇਡਾ ਲਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਡਿੱਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਕੇਕ ਮੂਿੇ ਮੂੰ ਹ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧਡਿੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਧਚਪਧਚਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਦੇ 
ਕੁਝ ਧਛਿੱ ੇ ਕੰਿ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਿੇ ਖੜ੍ੇ ਮਧਹਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਾਉਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਇਕਦਮ ਚੁਿੱ ਪੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਫਰ ਮੇਜਬਾਨ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ 
ਖਰਾਬ ਕਿੱ ਪਧੜ੍ਆਂ, ਧਖਿੱਲਰ ੇਹੋਏ ਕੇਕ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਪਾਰ ੀ ਿਿੱ ਲ ਿੇਖਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਧਸਸਕੀਆ ਂ
ਲੈਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਿੇ? 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ, ਧਬਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਆਪਣ ੇਧਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿੋਧਡਆਂ ਭਾਰ ਉਸ ਦ ੇ
ਲਾਿੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇਿੋ ਜਾਂ ਸਿੋਂ ਇਸ ਸਧਥਤੀ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਜਾਕੀਆ ਿਿੱਲ ਲਿੱ ਭਣ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਾ ਪਰੁਾਣਾ ਕਿੱ ਪੜ੍ਾ ਲਿੱ ਭਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਉਸ ਿੰਦਿੀ ਨੰੂ ਪੋਚੇ 
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਕੇਕ ਦੇ  ੁਕਧੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਧਡਿੱਿੀ ਹੋਈ ਮੇਜਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋ, “ਧਚੰਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ।”  

ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆ ਂਿਿੱਲਾਂ ਕਧਹਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਲ ਮੁੜ੍ਦ ੇ
ਹ।ੋ “ਇਹ ਪਾਰ ੀ ਧਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 
ਮਸਤੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 
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ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ 
ਹੋਿੋ। “ਯਾਦ ਰਿੱ ਖ,ੋ” ਤੁਸੀਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋ, “ਪਰਭੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਕਸੇ ਭਰਾ ਜਾਂ 
ਭੈਣ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ . . . ।” ਧਫਰ ਤਸੁੀਂ ਯਾਕੂਬ 2:15–17 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹੋ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋ ੀ ਧਜਹੀ ਘ ਨਾ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਧਿਹਾਰਕ ਸਬਕ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਧਸਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋ, “ਮੈਰੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ 
ਹਾਂ ਤੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕਧਸਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਧਖਿੱਲਧਰਆ ਕੇਕ 
ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪਾਰ ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ CAKE ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਬਕ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: 
ਧਜਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਕੇਅਰ ਆਲਿੇਜ਼  ੂ ਕੀਪ ਹੋਲਡ ਆਨ ਦੀ ਇ ਰਨਲ 
ਿਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕ (ਪੁਰਖ) ਨੰੂ ਫੜ੍ੀ 
ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ” ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਧਕ ਕੇਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਕੇਕ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ  ੋਕਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਧਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
 ੋਕਰੀ ਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸ ੇਘੁੰ ਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਧਕ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕੇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧਲਆ ਸਕੇ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਧਥਤੀ ਦਾ ਸਰਿਖੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿੇਖਦ ੇਹੋ ਧਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਅੰਨਾ, 
ਤੂੰ  ਮੈਰੀ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇਹ। ਰੂਥ, ਤੂੰ  ਅਤੇ ਧਪਰਧਸਲਾ ਇਸ ਿੰਦਿੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਜੌਨ, ਤੂੰ  ਸਾਧਰਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਪੈਸੇ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਕਰ ਅਤੇ ਧਫਰ ਮੈਧਥਊ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਕੇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧਲਆਿੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 
ਕੇਕ ਪਰੋਸਾਂਿੇ ਅਤੇ ਤੋਹਧਫ਼ਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹਾਂਿੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਜ਼ਫ, ਤੂੰ  ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਿੀਤਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਅਿਿਾਈ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?” 

ਫੇਰ, ਮੈਂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖੋਿੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਬ ਨੰੂ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 12:3–8 ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਬਣਾਈਏ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝਿੱ  ਔਰਤ ਨੰੂ ਤਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਯਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਿਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭ ੂਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
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ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ “ਨਬੂਿਤ ਕਰਨ” (“ਪਰਭ ੂਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ”) 
ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਧਕ ਇਸ ਘ ਨਾ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਬਕਾਂ ਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਸਖਾਉਣ 
ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ੍ ਿੇਖਦੋ ਹੋ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦ ੇਚਾਹਿੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ-ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਲਹੇ  ਧਦਲ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ-ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ-ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 

ਰੇਖਾਂਧਕਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਜਿਾਬਾਂ ਸੰਬੰਿੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਅਧਜਹੀ ਸਧਥਤੀ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਕਰਨਾ ਧਿਅਰਥ ਹੈ!” ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਧਕ 
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਮੁਿੱ ਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਦਾਤ ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ 
ਕੁਝ ਸਧਥਤੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋਿੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਜਸ ਦਾ ਹਣੁੇ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਦੀਆ ਂ
ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋਿੀ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਧਫਰ ਿੀ, ਸਾਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 12 (ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਤ ਬੰਦਾਂ) 
ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹੀ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਭਾਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 
ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧਜਿੇਂ 
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਦੂਸਧਰਆਂ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਅਧਜਹੀ ਪਰੀਧਖਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਧਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, 
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ? ਮੈਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹ ੈਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਣੇ ਿਾਲਾ ਹੋਿਾਂਿਾ 
ਜਦ ਧਕ ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਿੱ ਭਣ ਿਾਲੀ ਹੋਿੇਿੀ। 

ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਿੇਂ ਧਕਿੱ ਦਾਂ ਦੀ ਿੀ ਹਾਲਤ ਹੋਿੇ, ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਧਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। “ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਦਾਤ” ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਦੂਧਜਆਂ ਨਾਲ 
ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ (ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ)-ਭਾਿੇਂ ਉਹ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਬੰਿਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਮੇਰੇ ਜਿਾਈ ਡੈੈੱਨ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬੰਿਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਸਰਲ ਧਜਹਾ ਸਿਾਲ ਪੁਿੱ ਧਛਆ-ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਧਕ “ਬੰਿਲਾਦੇਸ਼ ਧਕਿੱ ਥੇ ਹੈ?” ਮੇਰਾ ਧਖਆਲ ਹ ੈਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਿਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਇਿੱਕ ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਾਬ ਬੰਿਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ, 
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ਭੂਿੋਲ ਅਤੇ ਸਿੱ ਧਭਆਚਾਰ ਤੇ ਤੀਹ ਧਮੰ  ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਡੈੈੱਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਰਿਾਰ ਨੰੂ 
ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਿਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਿਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੀ 
ਿਿੇਰੇ ਧਸਖ ਧਲਆ ਹ ੈਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸਾਂ।” ਮੇਰ ੇਲਈ, ਉਹ ਧਸਖਾਉਣ (ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਇਸ ਨੰੂ “ਸਰਾਪ” ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਸਧਖਅਕ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ ਮਧਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣੇਿਾ। 

ਇਹ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਿੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਭ ੂਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸੁਭਾਿਕ ਪਰਧਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

2. ਕੁਝ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਧਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੰੂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਹੈ! ਸਾਡਾ ਇਿੱਕ ਆਸ ਰੇਲੀਆਈ ਧਮਿੱਤਰ ਕਧਹੰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ, “ਜਾਓ ਇਸ ਨੰੂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਿੇਖੋ!” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਯੋਿਤਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤਿੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਿੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਧਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਿਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿੇਧਖਆ ਹੈ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਚਾਰਕਾਂ, ਧਸਧਖਅਕਾਂ ਅਤੇ ਿੀਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅਿਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ 
ਨੰੂ ਤਦ ਤਿੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿੱ ਕ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ-ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹ ੇਅਤੇ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ! ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਸਖ ਧਲਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਬੜ੍ੇ ਚੰਿੇ ਬਣ ਿਏ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।  

ਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦਾਤ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈ
ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਿਕ ਪਰਧਿਰਤੀਆਂ ਅਤ ੇਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਧਕਸ ਨੰੂ 
ਿੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਨਿੇਂ-ਨਿੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਜਹ ੇ
ਿੁਣ ਹੋਣ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਧਿਕਧਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋਿੇ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਕਉਂ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਿਾਲ ਜੋ ਪੁਿੱ ਛਣ ਿਾਲਾ 
ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: “ਕੀ ਹਿੋੇਿਾ ਜਦੋਂ ਮਨੰੂੈ ਉੇਨਹ ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਮੈਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹਾਂ?” ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੋ ਿਿੱਲਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹਿੋੋਿੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੋ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਬਹਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਿੇ 
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ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਿੀਆ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿਾਿੇ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਓਿੇ ਧਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਿਕਾਈ ਧਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਧਦਆਂ ਉਸ 
ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਧਤਭਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਹੋਿੋਿੇ। 
ਧਜਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰਦਾਨ ਧਮਧਲਆ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਚੰਿੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਧਨਰੰਤਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਮਲਨਾ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਨਾ ਸਧਹਣ ਯੋਿ ਭਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਿੱਕ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਸਾਹਸੀ 
ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰੋ: “ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਧਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਲਿੱ ਭਣ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?” ਧਤੰਨ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦਮਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਧਹਲਾ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰ ੇਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਘਿੱ  ੋ-ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਹੁਨਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਭੂਧਮਕਾ ਬਹੁਮੁਿੱ ਲੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਧਕ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਧਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਿੀ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦ ੇਰਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਖਜੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਧਕਸਮ ਦੀ ਸਿੇਾ ਲਈ ਧਜੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ, 
ਓਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਥਾਂ-ਇਿੱ ਕ ਸੇਿਾ-ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥ ੇ
ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਤਧਮਕ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਧਿਣਤੀ ਦੇ ਿਾਿੇ ਧਿਿੱ ਚ ਿਡਮੁਿੱ ਲਾ ਯਿੋਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ 
ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ, ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰੋ ਧਜਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਅਧਜਹੀਆਂ ਪਰਧਤਭਾਿਾਂ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ 
ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਡੀ ਸਿੇਾ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, “ਮੇਰਾ ਧਖਆਲ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰ  ਇਿੱਕ 
ਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਸਧਖਅਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਂ” ਜਾਂ “ਧਜੰਨੀ ਤੇਰੇ ਧਿਿੱ ਚ ਯਿੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ  ਇਿੱਕ 
ਿਿੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਂ” ਜਾਂ “ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਚੰਿਾ ਐਲਡਰ ਬਣਨ ਦੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ।” 

ਧਸਿੱ  ਾ। ਜਦ ਧਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਧਤਭਾਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਧਜਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਿਕਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਧਿਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣਾ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦ,ੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ 
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ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ 
ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਿੱ ਿਰੀ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 
ਧਦੰਦਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭ 
ਲਿੋ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼  ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇ। 

ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਿੀ (12:9–13) 
12:9–13 ਤੇ ਪਰੇਮ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਪੰਜ ਿਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਪਰੇਮ ਸਿੱ ਚਾ ਹੈ – “ਪਰਮੇ ਧਨਸ਼ਕਪ  ਹੋਿੇ” (12:9)। 
ਪਰੇਮ ਧਨਸੁਆਰਥੀ ਹੈ – “ਆਦਰ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਚੰਿਾ ਸਮਝੋ” (12:10)। 
ਪਰੇਮ ਸਰਿਰਮ ਹ ੈ – “ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰਿਰਮ ਰਹੋ, ਪਰਭ ੂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਧਰਆ ਕਰੋ” 

(12:11)। 
ਪਰੇਮ ਅ ਿੱਲ ਹੈ – “ਆਸਾ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਧਬਪਤਾ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀਰਜ ਕਰੋ” (12:12)। 
ਪਰੇਮ ਮਦਦਿਾਰ ਹੈ – “ਸੰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ, ਪਰਾਹਣੁਚਾਰੀ ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ ਕਰੋ” 

(12:13)। 

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਵਅਕਿੀ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ (12:9–16) 
ਇਿੱਕ ਛੋ ੇ ਧਜਹੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤ ੇਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰ “ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ 

ਿਰਤਧਦਆਂ ਸੁਧਣਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ 
ਹੈ। ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਡੈਡੀ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਦੇ 
ਧਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਧਕ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਧਕਿੇਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੰ ਡਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਉਲਝਣ ਧਿਿੱ ਚ ਧਪਆ 
ਹੋਇਆ ਲਿੱ ਿ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਪਤਾ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਧਕਸਮ ਦਾ 
ਜੀਿਨ ਿੁਜਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਉਸ ਦੇ 12ਿੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੰਿਾ ਸਾਰ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਇਿੱ ਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:9–16 ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋ ਸ 
ਲਏ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, “ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਧਨਸੁਆਰਥੀ, ਸਰਿਰਮ, ਅ ਿੱਲ, 
ਮਦਦਿਾਰ, ਧਕਰਪਾਲੂ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਧਿਅਕਤੀ ਿੇਧਖਆ ਹੈ?” 
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ਇਕਸੁਰਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ (12:16) 
ਰੋਮੀਆਂ 12:16 ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਪੋ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋਿੋ, ਉੱਚੀਆ ਂਿਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ 

ਲਾਓ ਪਰ ਨੀਧਿਆ ਂਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਆਣ ੇਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ।” ਚੁਣੌਤੀ 
ਦੂਸਧਰਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹਣ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਜਕ ਰੁਤਬਾ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਿੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹਿੋੇ। 

ਇਿੱਕ ਿਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਫ ੇ ਪੁਰਾਣ ੇਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਪਧਹਨੇ 
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿਨੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਧਿਆ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਦੇ 
ਲਾਿੇ ਬੈਠ ਧਿਆ ਧਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਧਿਖਾਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰ ਦਰ ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ ਅਤੇ 
ਿਧਹਣੇ ਪਧਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਇਸ ਿਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਾਿੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਕਤੇ ਦੂਰ ਜਾ 
ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਧਿਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼ 
ਧਿਿੱ ਚ ਆਧਖਆ, “ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਿੀ ਉਹ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਮੈਨੰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?” ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਹਿਾ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸੁੰ ਧਘਆ ਅਤੇ ਧਫਰ ਧਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ।” 

ਮਸੀਹੀਅਤ ਧਿਿੱ ਚ ਸਭ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ (ਿਲਾਤੀਆਂ 3:28)। ਮਸੀਹ ਿਰਿ ਭੇਦ ਜਾਂ 
ਜਾਤੀ ਪਰਣਾਲੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਬੀਲੀਨ ਧਕਰਸਚਨ ਕਾਲਜ (ਹੁਣ ਇਹ 
ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ) ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਰਿਾਨ ਕਾਲਜ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ  
ਦਾ ਐਲਡਰ ਸੀ। ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦ ੇਦਰਬਾਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਜਣਾ ਐਲਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਿੇਂ 
ਐਲਡਰ ਮੀਧ ੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਬੈਠੇ, ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਧਜੰਨੀ ਹੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਰਿਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇ। ਲਿਭਿ ਹਰੇਕ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ, ਘਿੱ -ੋਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਲਿੱ ਿਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ 
ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਅਿੱ ਿੇ ਪਰਿਾਨਿੀ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਧਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬਧੋਿਤ ਕੀਤਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ “ਉੱਚ ਿਰਿ ਦੇ ਲੋਕ” 
ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨੁਭਿ ਧਰਹਾ ਹ ੈਧਕ 12:16 ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਘਿੱ   ਪੈਸ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਿਾਧਲਆਂ ਨਾਲ ਧਨਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ 
ਸੁਧਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਿੱ   ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੁਧਣਆ 
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਭਾਿਕ ਇਿੱਛਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਨਾ ਧਕਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ 
ਦੂਧਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਬਹਤਰ ਹਾਂ: ਉਸ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਧਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਰੰਿ 
ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ-ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਿਿੱਲਾਂ ਜੋੜ੍ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਜਹੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਮਹਿੱਤਿ ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲੀਮ ਹੈ। 

ਦੁਧਪਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਵੇਂ ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ (12:14, 17–21) 
ਇਿੱਕ ਨੌਜਿਾਨ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਿਰੈਜੂਏ  ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਇੋਆ, ਘਰ 

ਧਿਿੱ ਚ ਭਿੱਜਾ-ਭਿੱਜਾ ਆਇਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰੀਧਖਆ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ!” ਉਸ ਦੇ ਧਪਤਾ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਧਸਰ ਧਹਲਾਇਆ ਪਰ ਸਧੋਚਆ, “ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਿਨ ਦੀ 
ਪਰੀਧਖਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!” ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ 
ਧਕ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਧਖਆ 
ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਜੋ ਸਾਡ ੇਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਪਰਖ ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਝਾਈ ਿਈ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਹਾਂ। 

ਇਸ ਪਰਖ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰੋਮੀਆਂ 12:14 ਧਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਈ ਿਈ ਹੈ: “ਆਪਣ ੇ
ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਧਫ ਕਾਰੋ ਨਾ!” 17 ਤੋਂ 21 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ 
ਧਿਆਧਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: 

ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਭਾਣੇ ਚੰਧਿਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ਖੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ 
ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖੋ। ਹੇ ਧਪਆਧਰਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ ਪਰ ਕਰੋਿ ਨੰੂ 
ਜਾਣ ਧਦਓ ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ 
ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਿਿੱ  ਾ ਲਾਹਿਾਂਿਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਿੈਰੀ ਭੁਿੱ ਖਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਖੁਆ, ਜ ੇ
ਧਤਹਾਇਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਧਪਆ ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਤੰੂ ਉਹ ਦੇ ਧਸਰ ਉੱਤੇ ਅਿੱਿ ਦੇ 
ਅੰਧਿਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਿੇਂਿਾ।” ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਿੋਂ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ 
ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤ ਲੈ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 14 ਆਇਤ ਨੰੂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਿੱ ਚ ਚਾਰ ਨਾਂਹ 
ਿਾਚਕ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹਾ ਹੈ।93 

“[ਆਪਣੇ ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨੰੂ] ਧਫ ਕਾਰੋ ਨਾ” (12:14)। 
“ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ” (12:17)। 
“ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ” (12:19)। 
“ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ” (12:21)। 

ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਰ ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹਾਂ ਿਾਚਕ ਿਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਧਲਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਓ (12:14)। ਉਹੋ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (12:17, 18)। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਦੇ ਧਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਆਰ ਧਿਖਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰੋ (12:19, 20)। 
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ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤੋ (12:21)।  
ਰੋਮੀਆਂ 12:14, 17–21 ਅੰਤਰ-ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਰਸ਼ਧਤਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿਾਧਲਆ ਂਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਿੈਰ-ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਿਿੱਲ ਸੀ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਦੁਖਦਾਇਕ (12:14), ਿੈਰੀ (12:20) 
ਅਤੇ ਬੁਧਰਆਰ (12:21)। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਮੂਲਪਾਠ ਝਿੜ੍ਾਲੂ ਭਰਾਿਾਂ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਚਿੱਲਣ ਦੇ 
ਲਈ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਧਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ੇਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੰੂ “ਨਾ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਯੋਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਧਕਿੇਂ ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ” ਧਸਰਲੇਖ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਧਚਤਾਿਨੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਿੇ। 

ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (12:14)। 14 ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, “ਆਪਣ ੇ
ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਅਸੀਸ ਧਦਓ, ਧਫ ਕਾਰੋ ਨਾ!” “ਅਸੀਸ” ਦਾ ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਧਹਣਾ,” ਜਦ ਧਕ “ਧਫ ਕਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਫ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਧਹਣਾ।” ਸਾਨੰੂ ਪਧਹਲੀ ਿਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ 
ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਇਤ 14 ਨੰੂ ਧਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਕ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਦ ੇਬਾਰ ੇਪਧੜ੍ਹਆ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਿੱਕ ਬੰਦਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਧਹਰ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਿਰਿਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।94 ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਉਹ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਧਸਰਫ 
ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਖਾਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” 

ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ।” 
ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।” 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਧਨਕਧਲਆ ਧਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਧਿਰੋਿੀ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ “ਉਹ ਿੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿੁਿੱ   ਹੈ! ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮਰ ਜਾਣ!” 

ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਖੁਸ਼ ਰਧਹਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ  
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਿਾ।” 

ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਿਾ।” 
ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਸਰ ਧਹਲਾ ਕੇ ਧਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੂੰ  ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਿਾ।” 
“ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਿਾ,” ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ। “ਮੈਨੰੂ ਦਿੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।” 
ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੰੂ, ਸੌਂਣ ਲਈ ਧਬਸਤਰੇ ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਿੋਡ ੇ

 ੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਰੋਿੀਆ ਂਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਖ 
ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਿਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਿੇ।” 

“ਕੀ!” ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੀਕ ਉੱਧਠਆ। “ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਿਾ!” 
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ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਤੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਿਾ।” 
ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁੜ੍-ਬੁੜ੍ ਕਰਨ ਲਿੱ ਿ ਧਪਆ, “ਅਤ ੇਮੈਂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਿਾ, 

ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ।” 
ਧਜਿੇਂ-ਧਜਿੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤਦੇ ਿਏ, ਪਰਚਾਰਕ ਨੇ ਿੇਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਲਿੱ ਿ ਪਈ। ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਫੇਰ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਇਆ। “ਿਾਹ, ਪਰਚਾਰਕ ਜੀ,” ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕਧਹਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣ ੇ
ਧਿਰੋਿੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਿਿੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤ ੇਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਕਧਹੰਦਾ 
ਸਾਂ, ‘ਪਰਭ,ੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਮੇਰੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਧਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।” 

ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਯੋਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਪਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਧਹਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (12:17, 18)। ਪਰਤਾਿੇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਭਾਿ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ 17 ਅਤੇ 18 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਤਾਿਾਂ ਹੋਰ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਬਧੁਰਆਈ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਧਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਧਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਸਾਰ ੇਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਧਿਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ ਸਾਰ ੇ
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖੋ।” ਸਾਡੀ ਪਰਧਿਰਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਿਾਪਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਧਫਰ ਿੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਨੰੂ ਉੱਚ ਸਾਦਾ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 5:38–
42)। 

ਇਿੱਕ ਧਦਆਲੂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਧਜਹੜ੍ਾ ਇਿੱਕ ਜਾਲ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜੰਿਲੀ 
ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 
ਜਾਨਿਰ ਫੁੰ ਕਾਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਰਾਹਿੀਰ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਤੂੰ  ਉਸ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਧਕਉਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈਂ? ਜੇਕਰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਨਿਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਚੋ  ਪਹੁੰ ਚਾਉਣੀ ਸੀ।” ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, 
“ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫੁੰ ਕਾਰਨਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾ ਮਾਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭੁਾਅ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ 
ਇਹ ਜਾਨਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਧਕਉਂ ਬਦਲਾਂ?”95 

ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ੋ(12:19, 20)। ਪਰਤਾਿਾਂ ਹੋਰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। 19 
ਅਤੇ 20 ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ 
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧਕਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਧਿਚਾਰ ਦਾ ਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਰੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਅਿਾਧਰਤ 
ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: “ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ” (12:19ੳ)। ਅਸੀਂ ਅਧਜਹੇ ਯੁਿੱ ਿ 
ਧਿਿੱ ਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਜਿੱ ਥੇ ਧਨੈੱਜੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤ ੇ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਧਫਲਮਾਂ ਅਤੇ  ੈਲੀਧਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਆਂ 
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ਲਈ ਕਥਾਨਕ ਹੈ। ਬੰਮਰ ਸਧ ਿੱਕਰਾਂ, ਪੋਸ ਰਾਂ ਅਤੇ  ੀ-ਸ਼ਰ ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰ ੇਆਮ ਧਲਧਖਆ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਮੈਂ ਧਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਕਈ ਿਾਰ ਬਦਲੇ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਧਨੈੱਜੀ ਧਨਆ”ਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਅਿੱਖ ਦੇ ਿਿੱ   ੇ
ਅਿੱ ਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਿਿੱ  ੇ ਦੰਦ” (ਿੇਖੋ ਕੂਚ 21:24; ਲੇਿੀਆਂ 24:20)।96 ਭਾਿੇਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਨੰੂ 
ਧਕੰਨਾ ਿੀ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕੰਨਾ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, 
ਇਹ ਧਫਰ ਿੀ ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਧਰਆਈ ਮੋੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫਰ 
ਿੀ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ!” 

ਅਿਲੀ ਧਚਤਾਿਨੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਿ ਨੰੂ ਜਾਣ ਧਦਓ” (12:19ਅ) ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੈ
ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਆਪ ਬੁਧਰਆਈ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਿਾਹ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। 
 ੇਲਰ ਕਲੇਿ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਘ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਦਿੱ ਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾਪਰੀ 
ਸੀ।97 ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦ ੋਚੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਿੱ ਕੜ੍ੀ ਚੋਰੀ ਕਰਧਦਆਂ ਫੜ੍ ਧਲਆ। 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਜਾਣ ਲਿੱ ਿੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਿੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਿੱ ਡੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਧਦਿੱਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੰੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ੍ ਧਲਆ। ਪੁਲਸ 
ਮਾਰੇ ਿਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਛੋ ੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਿਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਆਹ 
ਲੈ ਬੰਦੂਕ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ।” ਉਸ ਨੌਜਿਾਨ ਨੇ 
ਬੰਦੂਕ ਿਾਪਸ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।” 

ਧਨਆਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। “ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ 
ਭਈ ‘ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ’” (12:19ੲ)। ਸਾਨੰੂ ਿੈਰ ਕਿੱਢਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸਧਲਆਂ ਨਾਲ ਨਧਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਬਹਤਰ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਿਿੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿੇਖਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈੈੱਲ ਨੇ ਧ ਪਿੱ ਣੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, “ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਨਾਲ 
ਢਿੱਕੀ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਢਿੱਕੀ ਸੋਚ,” ਸਾਡਾ “ਅਿੂਰਾ ਧਿਆਨ” ਅਤੇ ਸਾਡੀ “ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਅਯੋਿਤਾ” ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।98 

ਿਚਨ ਅਿੱਿੇ ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਜੇ ਤੇਰਾ ਿਰੈੀ ਭੁਿੱ ਖਾ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਖੁਆ, ਜੇ ਧਤਹਾਇਆ ਹੋਿ ੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਧਪਆ” (12:20)। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਮੈਂ 
ਇਿੱਕ ਧਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜ੍ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਿਰ ਨੇ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਧਕ ਲਿਭਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ ਕੜ੍ਿਾਹ  ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ 
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ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਿਾਨ ਨਾਲ ਧਮਿੱ ਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਿਿੱ ਸਣ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਧਿਆ 
ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਿੀ।99 

ਕੀ ਿੈਰੀ ਨਾਲ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਬਾ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੇਲ ਧਮਲਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ-ਪਰ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਿਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੜ੍ਿਾਹ  ਿਾਲੇ ਧਦਲ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਪਾਓਿੇ। 

ਬੁਧਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਧਲਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਿਾਰ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਿੱਕ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਬੁਧਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਧਰਪੋਰ  ਨੇ ਇਿੱਕ 
ਿੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਧਸਆ ਧਜਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਾਈਕ ਧਿਿੱ ਚ ਧਹੰਦ ੂਸੰਿੀਤ ਿਜਾਉਣ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਿੱਕ ਧਭਆਣਕ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਿੁਆਂਢੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਰਜੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਨਾਹ 
ਲਈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਤੰਨ ਧਦਨ ਤਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖਿਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ 
ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।100 

ਧਸਿੱ  ਾ । ਹਾਂ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੀਧਖਆ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰੀਧਖਆ 
ਨਾ ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਯੋਿ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਰੀਧਖਆਿਾਂ ਦ ੇਿਾਂਿ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਜ਼ਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਹੈ। ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਧਮਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-
ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸੁਭਿਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੇਸ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਧਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਇਿੱਕ ਅਸਾਨ ਪਰੀਧਖਆ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਧਖਆਿਾਂ ਦੇ ਿਾਂਿ, ਇਹ ਪਰੀਧਖਆ ਿੀ ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਧਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਧਬਲਕੁਲ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ 
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:14, 17–21 ਧਿਿੱ ਚ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕੇ। 

ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਧਤਆਰੀ ਿੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰੀਧਖਆ ਧਿਿੱ ਚ ਸਫ਼ਲ 
ਹੋਿਾਂਿੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਧਫਰ ਿੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ (ਇਿੱਕ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ) ਅਸਫ਼ਲ ਿੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਿਾਰ ਪਰੀਧਖਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਿੱ ਖ ਿਾਲੇ 
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਧਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਧਕਰਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਿਦਾ 
ਹਾਂ।” 
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ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 62. 7ਡੇਲ ਹਾਰ ਮਨੈ ਦਆੁਰਾ 2004 ਧਿਿੱ ਚ ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , 
ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਿਿੱਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। 8ਮਾਰਧਿਨ ਆਰ. ਧਿਨਸੈਂ , ਿਰਡ ਸ ਿੱ ਡੀਜ਼ ਇਨ 
ਦ ਧਨਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ , ਧਜਲਦ 3, ਦੀ ਐਧਪਸ ਲ ਆਫ਼ ਪਾਊਲ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ 
ਈਰਡਮੈਨਜ਼ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1965), 153. 9ਐਫ. ਐਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਜਾ 
ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਧ ੰਡੇਲ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ 
ਈਰਡਮੈਨਜ਼ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1985), 212. 10ਥੋਮਸ, ਕਲਾਸ ਨੋ ਸ, ਰੋਮਨਜ਼। 

11ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਿੱਡੀ ਬਾਈਬਲ 
(ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਿੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1975), 156. 12ਸ ੌ , 322. 13ਿਾਈਨ, 509. 14ਬਾਰਕਲੇਅ, 156-
57. 15ਪਧਹਲਾਂ, 9:4 ਧਿਿੱ ਚ, NASB ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਲੇ ਰੀਆ ਦ ੇਅਿੱ ਿੇ “ਮੰਧਦਰ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਧਦਆਂ ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ “ਉਪਾਸਨਾ” ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ λειτουργία (ਧਲ ੂਰਜੀਆ ) ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਸਾਨੰੂ 
“ਧਲ ਰਜੀ” ਸ਼ਬਦ ਧਮਧਲਆ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਰਾਿਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16ਅਧਿਆਤ ਲੇਖਕ; ਬਰੂਸ ਬਾਰ ਨ, 
ਡੇਧਿਡ ਿੀਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੀਲ ਧਿਲਸਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਈਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿੀਹ ਨ, 
ਇਲੀਨੋਇਸ: ਧ ੰਡੇਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992) ਧਿਿੱਚ ਸਫ਼ਾ 232 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
1712:2 ਧਿਿੱਚ “ਰੂਪ” ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੇ ਹਨ: σχῆμα (ਸ਼ੇਮਾ ) “ਰੂਪ ਧਜਹਾ ਬਣਨਾ” 
(ਧਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਧਨਰੰਤਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਾਿਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ) ਅਤੇ μορφή (ਮੋਰਫੇ ) “ਸਰੂਪ 
ਧਿਿੱ ਚ ਬਦਲਨਾ” (ਜੋ ਧਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ)। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਦੋ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੇ ਸਨ। TEV ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 
ਇਸ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: “ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਧਜਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣ ਧਦਓ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਿਧਿਿਤਾ ਦ ੇਲਈ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਜੋਂ 
ਿਰਧਤਆ ਸੀ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਅਿੱ ਜ ਕਿੱਲਹ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਧਿਆਧਖਆ ਸੰਭਿ ਹੈ। 
ਭਾਿੇਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਿੀ ਧਿਆਧਖਆ ਿਰਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਸੰਦਸ਼ੇ ਉਹੋ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ। 18ਮਿੱਤੀ 17:2 ਅਤ ੇ
ਮਰਕੁਸ 9:2 ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਧਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਰੂਪ ਬਦਲ ਧਿਆ” ਮੀ ਾਮੋਰਫੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ। ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਰੂਪ ਨਾ ਕੀ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਬਦਲ ਧਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤ ੇਚਮਧਕਆ। 19ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ 
ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਦ ੋਿਾਚ ਹਨ: ਕਰਮ ਿਾਚ (ਜ ੋਅਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ) ਅਤ ੇਭਾਿ ਿਾਚ (ਜੋ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ)ੈ। 
ਯੂਨਾਨੀ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੀਜਾ ਿਾਚ ਹੈ: ਧਿਚਕਾਰਲਾ (ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)। 20“ਹੈ” ਸ਼ਬਦ 
ਮੂਲ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹ।ੈ 

21ਿਾਲ ਰ ਬਾਉਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ 
ਧਕਰਸਚਨ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸੋਿ ਅਤ ੇ ਸੰਪਾਦਨ। ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: 
ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਆਫ਼ ਧਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰੈਸ, 2000), 255. 22ਬਾਰਕਲੇਅ, 155. 23ਿਾਈਨ, 583. 24ਸੀ. ਜੀ. ਧਿਲਕੇ 



59 

ਅਤੇ ਧਿਲੀਬਾਲਡ ਿਧਰਿੱ ਮ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ੈਸਾ ਮੈਂ , ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਸੋਿ। 
ਜੋਜ਼ਫ ਹੈਨਰੀ ਥੇਅਰ (ਐਧਡਨਬਰਿ:  ੀ. ਐਡਂ  ੀ. ਕਲਾਰਕ, 1901; ਦੂਜੀ ਛਾਪ, ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: 
ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਊਸ, 1977), 408. 25ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਧਕ ਸਚੂੀ ਧਿਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਿੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੋਿੇਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਕਹੜ੍ੀਆ ਂਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਿੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ ਇਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਰਾਇ ਹਨ। 26ਬੈੈੱਲ, 136. 27ਦੀ ਐਨਾਧਲ ੀਕਲ ਿਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸੈਮੂਏਲ ਬੈਿਸ ਰ 
ਐਡਂ ਸਨਜ਼, 1971), 354. 28ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ 23. 29ਿਾਈਨ, 494. 29ਸ ੌ , 327; ਸਾਇਧ ੰਿ ਸੀ. ਈ. ਬੀ. 
ਕਰੈਨਫੀਲਡ, ਏ ਧਕਰ ੀਕਲ ਐਡਂ ਐਕਸਜੈ ੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਧਜਲਦ 2, ਦੀ 
ਇੰ ਰਨੈਸ਼ਨਲ ਧਕਰ ੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਐਧਡਨਬਰਿ:  ੀ. ਐਡਂ  ੀ. ਕਲਾਰਕ, 1983), 621.  

31ਿਾਈਨ, 619. 32ਦੀ ਐਨਾਧਲ ੀਕਲ ਿਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 265. 33ਬਾਉਰ, 104. 34ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। 
35ਓ. ਬਾਉਰਨਫੈਂਡ, ਧਥਓਲੋਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਧਿਿੱ ਚ “ਹੈਪਲੋ ੇਸ” ਹੈ, ਸੰਪਾ. ਿਰਹਾਰਡ 
ਧਕਿੱ ਲ ਐਡਂ ਿਰਹਾਰਡ ਬਾਉਰਨਫੈਂਡ, ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ। ਜੀਓਫਰੀ ਡਬਧਲਯੂ. ਬਰੋਧਮਲੀ (ਿਰੈਂਡ 
ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਡਮੈਂਨਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1985), 65. 36ਿਾਈਨ, 169. 
37ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 404. 38ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 98. 39ਡੀ ਸ ੂਅਰ  ਬਧਰਸਕੋਇ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਧਮਊਨੀਕੇ ਰਜ਼ 
ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿਾਕੋ,  ੈਕਸਾਸ: ਿਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 222. 40ਐਡਂਰਸ ਨਾਇਿਰੇਨ, ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਜ਼ 
(ਧਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰ ਰੈਸ ਪਰੈਸ, 1949), 424.  

41ਿਾਈਨ, 316. 42ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ, 1. 43ਧਜਮ ਮੈਕਧਿਉਿਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕੰਿ ਇੰ ੂ ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਮਨੋ ਕੈਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1982), 367. 44ਬੁਧਰਆਈ ਤੋਂ ਧਘਣ 
ਕਰਨ ਤੇ ਿਿੇਰੇ ਹਿਾਧਲਆਂ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 97:10; 119:104; ਕਹਾਉਤਾਂ 8:13; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:9. 
45ਿਾਈਨ, 104. KJV ਧਿਿੱ ਚ “ਡ ੇ ਰਧਹਣਾ” ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਤੀ 19:5 ਧਿਿੱ ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਧਮਲੇ ਰਧਹਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦਣੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। 46“ਪਰਮੇ” ਲਈ ਚੌਥਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ἔρως (ਈਰੋਸ ) ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਮ (ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਚਨ ਅਿਾਧਰਤ 
ਧਿਆਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ
7:2, 3; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ13:4), ਪਰ ਈਰੋਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਭਾਿ ਅਰਥ ਸਨ ਧਕ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 47“ਪਰੇਮ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਡੇਧਿਡ ਰੋਪਰ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਿੈਧ ੰਿ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਉ  ਲਿ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੈਨਸ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1992), 13-29. 
48ਿਾਈਨ, 310. 49ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ, 483. 50ਬਾਰਕਲੇਅ, 164. 

51ਦੀ ਐਨਾਧਲ ੀਕਲ, ਿਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਨ, 286. 52ਿਾਈਨ, 233. 53ਬਾਰਕਲੇਅ, 163. 54ਲੀਓਨ 
ਮੌਧਰਸ, ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇਅ ਈਰਡਮੈਨਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 447. 55ਿਾਈਨ, 17. 56ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 462. 57NASB ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ 10 
ਅਤੇ 12 ਦੋਿਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਸਮਰਪਤ” ਹੈ; ਪਰ ਆਇਤ 10 ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਹੜ੍ਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤ 12 ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਿਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। 58ਡਬਧਲਯੂ ਿਰੰੁਡਮਾਨ, 
ਧਥਓਲੋਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਧਿਿੱ ਚ “ਕਾਰ ੀਰੀਓ ” ਹੈ, 417. 59ਿਾਈਨ, 177, 233. 
60ਲੂਕ ਹਾਰ ਮਨੈ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2005 ਧਿਿੱ ਚ ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, 
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਉਪਦਸ਼ੇ। 

61ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਡੇਧਿਡ ਰੋਪਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਿੇਿ ਲਾਈਫ਼ (2 ਰਾਧਜਆ ਂ
4:8-17),”  ਰੁਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ  ੁਡ ੇ24, ਨੰਬਰ 11 (ਅਪਰੈਲ 2004): 28-29. 62ਏ. ਓਪਕੇ, ਧਥਓਲੋਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ 
ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ , 177 ਧਿਿੱ ਚ “ਧਡਓਕੋ ” ਹੈ। 63“ਤਸੁੀਂ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੱ ਥਧਲਖਤਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਛਿੱ ਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚਤਾਿਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 64ਿਾਈਨ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ, 69. 65ਉਸ ਧਕਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਧਕਤੇ ਿੀ 
ਧਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:8 “ਿੰਦੀਆਂ ਿਾਲਾਂ” (“ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਿੱਲਬਾਤ”; KJV) ਦੀ 
ਧਨੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 66ਮੌਧਰਸ, 451. 67ਸ ੌ , 333. 68ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ ੀ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, 
ਦ ਧਲਧਿੰਿ ਿਰਡ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਔਸਧ ਨ,  ੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਿੀ  ਕੰਪਨੀ, 1969), 155. 69ਬਾਰ ਨ, 
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ਿੀਰਮੈਨ ਅਤ ੇਧਿਲਸਨ, 243. 70ਡਿੱਿਲਸ ਜ.ੇ ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਐਨ ਆਈ ਿੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿਰੈਂਡ 
ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਜ਼ੋਨਡੇਰਿਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਊਸ, 2000), 417.  

71ਿਾਈਨ, 274. KJV ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ” ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ 
“ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ” (ਕਾਲੋਸ ) ਧਿਿੱ ਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। NKJV ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਸਨਮੁਖ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਨੇਕ ਹਨ।” 
72ਜੌਨ ਕਾਚੇਲਮਨੈ, “ਹਾਓ   ੂਹੈਂਡਲ ਹੋਸ ੀਧਲ ੀ,”  ਰੁਿੱ ਥ ਫ਼ਾਰ  ੁਡ ੇ9, ਨੰਬਰ 12 (ਮਈ 1989): 27. 73ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਮਿੱਤਰੋ” ਜਾਂ “ਧਪਆਰੇ ਧਮਿੱ ਤਰੋ” ਿਰਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਿਾਪੇ ੋਸ ਧਨਰੀ 
ਧਮਿੱ ਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਧਹਰਾ ਹੈ। 74ਲੂਇਸ ਕੋਪਲੈਂਡ, ਸੰਪਾ. ਪਾਿੱਪੁਲਰ ਕੋ ੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਆਲ 
ਯੂਜ਼ਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ (ਿਾਰਡਨ ਧਸ ੀ, ਧਨਊ ਯਾਰਕ: ਡਿੱ ਬਲਡੇਅ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, 1961), 391. 75ਡੇਲ 
ਹਾ ਮੈਨ ਦਆੁਰਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਧਿਿੱ ਚ, ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, 
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਿਿੱਚ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਉਪਦਸ਼ੇ। 76ਇਹ ਸਝੁਾਅ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦ ੇਕਰੋਿ 
ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਿਾਧਲਆਂ ਦ ੇਕਰੋਿ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਰੋਿ 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ। 77ਧਜਮੀ ਐਲਨ, ਸਰਿੇ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, 7ਿਾਂ ਸੰਸਕਰਣ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੈਨਸ: ਲੇਖਕ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ, 1994), 105. 78ਮੈਕਧਿਉਿਨ 373 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ। 79ਬੈਂਜਾਧਮਨ ਫਰੈਂਕਧਲਨ, ਪੂਅਰ ਧਰਚਰਡਸ 
ਅਲਮਾਨੈਕ (ਅਕਤੂਬਰ 1749)। 80ਮੌਧਰਸ, 454.  

81ਧਜਮ  ਾਉਨਸੈਂਡ, ਰੋਮਨਜ਼: ਲੈ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਊਨ (ਐਲਧਿਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਡਧੇਿਡ ਸੀ. ਕੁਕ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 86. 82ਬਰੂਸ, 217-18. 83ਐਲਨ, 105. 84ਧਫਰ ਿੀ, ਥੋਮਸ ਆਰ. ਸ਼ਰੇਨਰ ਨੇ 
“ਅੰਧਿਆਧਰਆਂ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆ ਂਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਥੋਮਸ ਆਰ. ਸ਼ਰੇਨਰ, ਰੋਮਨਜ਼, ਬੇਕਰ 
ਐਕਸੇਜੀ ੀਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਦ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  [ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਬੇਕਰ ਅਕੈਡਧਮਕ, 1998], 
674-76.) 85ਬਾਰਕਲੇਅ, 170. 86ਸ ੌ , 337. 87ਲੇ ਰੀਆ ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਿਰਤੇ ਿਏ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਬੰਦਿੀ ਹੁਣ ਬੰਦਿੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 88ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. 
ਲਿੱ ਕੌਕ, ਪਰੀਧਚੰਿ ਿੈਧਲਯੂਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਏਧਪਸਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ, ਧਜਲਦ 1, ਰੋਮਨਜ਼ ਐਡਂ ਫਸ  ਕੋਧਰੰਥੀਅਨਜ਼ (ਧਨਊ 
ਯਾਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਬਰਿੱ ਦਰਜ਼, 1959), 77. 89ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਆਫ਼ ਇਲੀਨੋਇਸ, ਅਰਬਾਨਾ-ਛੈਮਪੇਨ, 
“ਐ ਮੋਸਫਧੈਰਕ ਪਰੈਸ਼ਰ” (http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/prs/def.rxml; 
Internet; accessed 19 September 2013. 90ਜੋ ਬਾਰਨੈ , “ਯੂ ਆਰ ਸਮਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ” ( ਰੈਕ ) 
(ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹ)ੈ, 6. 

91ਜਮੇਸ ਓ. ਬੇਅਰਡ, ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 1976 ਧਿਿੱ ਚ, ਮੈਕਕੁਆਰੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , ਧਸਡਨੀ, 
ਆਸ ਰੇਲੀਆ ਧਿਿੱ ਚ “ਿੋਇੰਿ  ੂ ਹੈਿਨ ਫਰਾਮ ਦ ਧਪਉ” ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। 9225 ਅਿਸਤ 2004 
ਨੰੂ, ਫਲੋਰੈਂਸ, ਅਲਬਾਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸਧਥਤ ਹੈਰੀ ਜੇ ਧਕਰਸਚਨ ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਫੈਕਲ ੀ ਧਰ ਰੀ  ਦੌਰਾਨ 
ਕੌਏ ਰੋਪਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿਿੱਲਬਾਤ ਧਿਿੱਚੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ। 93ਸ ੌ  334-35 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ। 94ਸੀ. ਰੌਏ 
ਏਜੈਂਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਇਰਨ ਸ਼ੂਜ਼ (ਨੈਸ਼ਧਿਲੇ: ਬਰੋਡਮੈਨ ਪਰੈਸ, 1953) ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ। 52-53 ਤੋਂ ਧਲਆ। 
95ਰਾਬਰ  ਜੇ. ਮੋਰਿਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੈਲਸਨਸ ਕੰਪਲੀ  ਬੁਕ ਆਫ਼ ਸ ੋਰੀ, ਇਲਿੱ ਸ ਰਸ਼ੇਨਜ਼, ਐਡਂ ਕੋ ਸ 
(ਨੈਸ਼ਧਿਲੇ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 2000) ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਫ਼ਾ 267-68 ਤੋਂ ਧਲਆ। 96ਪਧਹਲਾ, ਇਸ ਦੀ 
ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਓਨਾ ਧਨੈੱਜੀ ਬਦਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜੰਨਾ ਧਕ ਸਮਾਜ 
ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ ਧਬਤਾਉਣਾ ਹੈ 
(ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 5:38-42)। 9714 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਧਿਿੱ ਚ,  ੇਲਰ ਕੇਿ ਨੇ ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , 
ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਲਾਸ ਧਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। 98ਬੈੈੱਲ, 141-42. 99ਬਬੌ ਸ ੀਿਾਰ , ਧਰਿੈਂਜ 
ਧਰਡੀਮਡ (ਓਲਡ  ਿੱ ਪਣ, ਧਨਊ ਜਰਸੀ: ਫਲੇਧਮੰਿ ਐਚ. ਇਿੈੈੱਲ ਕੰਪਨੀ, 1991)। 100ਇੰਡੀਆ ਧਰਪੋਰ , ਸੈਂ ਰਲ 
ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ , ਲੁਫਧਕਨ,  ੈਕਸਾਸ, 15 ਜੁਲਾਈ 2002. 
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