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ਅਧਿਆਇ 14 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਮੇਲ-ਧਮਲਾਪ ਮਨੋਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਿੱਕਠੇ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਧਹੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਕਲਧਪਤ ਇਿੱਛਾ ਹੈ। ਧਜਿੱ ਥੇ ਧਕਤੇ ਿੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹਣੋਿੇ। ਇਹ ਿਿੱਲ ਧਸਰਫ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਸਿੋਂ ਕਲੀਸੀਆ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਪਰ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਧਹਮਤਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ 
ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਧਿਿੱਚ ਇਸ ਧਿਸ਼ ੇਤ ੇਧਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 12:1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, 
ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਧਿਸਧਤਰਤ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ੇਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਕਹ ੋ
ਧਜਹਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਨੇ ਛਿੱਤੀ ਆਇਤਾਂ-ਇਿੱ ਕ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਧਲਆ। 

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਧਕ 
ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ1 ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਈਆਂ ਸਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਇਹੋ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਣ ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ2 ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ। ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ (16:3–15), ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਧਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਸਰਫ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ, ਪਰ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਧਕਸਮ ਦੇ ਤਨਾਅ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਧਪਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਲੂਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਖਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਧਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਧਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਚੁਨੌਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਇਹ 
ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਧਥਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਭਿ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ 
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ਰੋਮ ਧਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼  ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪਿੱਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ (14:2, 21), ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ (14:5), ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਿੀ (14:21) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ—ਪਰ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਸਧਹਮਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸਧਹਮਤੀ ਹੈ 
ਧਕ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ (15:1) ਅਤੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ (14:1, 2; 
15:1)। 

ਬਹੁਧਤਆਂ ਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹ ੈਧਕ, ਰੋਮੀਆ ਂ14 ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, 
“ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਿੀ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਧਚੰਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਿੀ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਿ, ਰੋਮ ਿਰਿੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਮਾਜ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ 
ਧਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਖਰੀਧਦਆ ਕੋਈ ਿੀ ਮਾਸ ਕੋਸ਼ਰ3 ਸੀ। ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦ ੇ
ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ4 ਬਣ ਿਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਿੈਰ 
ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ-ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਿਰਿੇ ਕੁਝ ਜਾਧਿਰਤ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਫੜ੍ੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਧਕ, 
ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਧਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਚਰਚਾ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8–10 ਧਿਿੱ ਚ 
ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਿ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮਾਮੂਲੀ ਧਜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦ ੇਹੋਏ ਧਕ ਦੋਿਾਂ ਹਿਾਧਲਆ ਂਧਿਿੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਅੰਤਰਾਂ ਤੇ ਿੀ ਧਿਆਨ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਧਜਸਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼  ਹਾਂ ਧਕ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧਬੰਦ ੂਤੇ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂ
ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਸਮੂਹ 
ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹ ੈਧਕ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8–10 ਦ ੇ
ਸੰਭਿ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਧਰਜ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਆਧਖਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ 
ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਧਲਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲਿਾਤਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ 
ਕਰਿਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 
ਸਨ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਂ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। 

ਯਹੂਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਭੋਜਨ ਸੰਬੰਿੀ ਧਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਸਨ ਉਹ 
ਕੋਸ਼ਰ ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸ 
ਧਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਉਹ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਜ ੋਇਹ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਧਕ ਕੁਝ ਮਾਸ ਜੋ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੰੂ ਬਲੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਚੜ੍ਹਾਿੇ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। 
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ਇਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਜਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦ ੇਅਿਾਰ ਤ ੇਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” 
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਾ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਚੁਧਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਹੋਣ 
(ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ) ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਿਸ਼ਾ ਉਹ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਹੋਣ (ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ) ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ 
ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਅਧਜਹੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲੋਂ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ” ਦਰੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿੇਿਾ ਧਕ ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਹਾਂ, ਧਫਰ ਿੀ ਇਹ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਹੋਈਏ।) 

ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਧਥਤੀ ਦੇ ਪਰਧਤ ਅਸੀਂ 
ਕਿੱ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬ ੇੇ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਖੁਸ਼ਧਕਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਾਿ ਧਿਚਲੀ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਿ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਹੂਬਹ ੂ
ਪਧਹਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।”5 ਮੂਲਪਾਠ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦ ੇਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿਾ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ 
ਅਸੀਂ ਅਨੁਧਚਤ ਕਲਪਨਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੀਏ। 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ, ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ, ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ 
ਕੀ ਹੋਿੇਿਾ? ਰੋਮੀਆਂ 14 ਤੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਧਕਉਂ ਨਾ ਰਹੀ 
ਹੋਿੇ, ਪੌਲਸੁ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਧਜਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਿਿੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਿੱ ਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ 
ਇਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਿੱ ਖਦਾ। ਇਿੱਕਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਹੈ? 

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਮੋੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਿਤੀਧਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਧਿਸਧਤਰਤ ਲੜ੍ੀ 
ਨੰੂ ਯੋਿ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14:1 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ 
ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਧਕਹੜ੍ੀਆਂ ਪਰਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਹਿਾਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੈਧਤਕ ਪਰਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਰੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ 
ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਧਮਆਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, KJV ਧਿਿੱ ਚਆਇਤ 21 ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ (“ਠੇਡਾ ਖਾਿੇ”) ਨੰੂਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਮੈਨੰੂ ਠੋਕਰ ਲਿੱ ਿਦੀ ਹ;ੈ ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਧਬਕ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੂ ਪਾਠ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
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ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਧਿਹਾਰ ਕਰਾਂਿੇ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਿੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦ ੇ
ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰੀਏ। NASB ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਧਿਆਇ 14 ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: “ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ 
ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ ਪਰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਧਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ” (14:1; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)।6 
ਸ਼ਬਦ “ਭਰਮਾਂ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਉਸ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ, 
“ਧਨਿੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨ”7 ਨੰੂ ਸੂਧਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ 
ਪਰਿ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕ ਹਿਾਲਾ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਧਜਿੇਂ “ਇਤਫ਼ਾਧਕਆ ਮਾਮਲੇ,” “ਿੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ,” 
“ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ,” “ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ,” ਅਤੇ “ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ।” 

ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ 
ਮਾਮਲਾ” (ਜੋ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤ ੇਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ “ਧਿਚਾਰ 
ਦਾ ਮਾਮਲਾ” (ਉਹ ਧਜਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੀ 
ਹੈ) ਧਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਿਾਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਧਣਆ 
ਧਿਆ ਸੀ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਿੱਚ, ਏਕਤਾ; ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ; ਅਤ ੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਦਇਆ [ਜਾਂ ਪਰੇਮ]।”8ਰੋਮੀਆਂ 16:17 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਿੱ ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲਪਾਠ ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਧ ਿੱ ਪਣੀਕਾਰ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਦੀ 
ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਨੰੂ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇ
ਤੌਰ ਤੇ, ਡਿਲਸ ਜੇ. ਮੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਿਰਧਹਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਧਜਸ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ 
ਮੰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧਿਸਥਾਰ ਸਾਧਰਆਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ . . . 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ. . . ਧਕ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਦੀ ਿਰਧਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ 
ਧਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਿੂ ਕਰੀਏ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲਦੇ–ਜੁਲਦੇ 
ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਧਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”9 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ 
ਆਪਧਣਆਂ ਖੁਦ ਧਦਆਂ ਧਸਿਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿਿੱ ਚ ਡਾਕਧ ਰਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਧਜਿੇਂ ਕੀ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁਿੱ ਬਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕ ਮੁਿੱ ਦੇ ਧਜਿੇਂ ਜੂਆ 
ਆਧਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਰਮੋੀਆਂ 14 ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਿਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਿਿੱਲ 
ਦਾਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਣ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ 
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ਲੈਣ ਧਕ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਦੀ ਿਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਫਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ 
ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ। ਧਕਸੇ ਿੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਧਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਸਾਨੰੂ ਕਧਹਣ ਦੇ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਹੈ? ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਧਿਿੱ ਚ, ਕਈ ਿਾਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਧਲਆ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਧਲਆ ਂਨੰੂ (ਅਧਣਿੱਛਾ ਦੇ 
ਨਾਲ) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ  ਿਾਰ ਧਸਿਾਂਧਤਕ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚਰਚਾਂ ਨੰੂ ਭਾਿਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ ਿੇਧਖਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੈਂਕਧੜ੍ਆਂ ਿਾਰ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਧਸਆਿਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਹੁੰ ਦਾ ਿੇਧਖਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹ ੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ 
ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਚਾਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਿ ੇਜਾਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ 
ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਧਦਸ਼ਾ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਿੱਥ ੇਉਹ ਧਸਿਾਂਤ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਿੀ ਅਸੀਂ 
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧਸਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਸਧਥਤੀ ਕੋਈ ਿੀ 
ਧਕਉਂ ਨਾ ਹਿੋੇ। ਜੋ ਧਸਿਾਂਤ ਇਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਸਰਫ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਹਨ; ਉਹ ਧਿਆਹਾਂ, ਪਧਰਿਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰੋਮੀਆਂ 14:1—15:13 ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਹ ੈ“ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।” ਹਿਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, “ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ” (14:1)। 
ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ, ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ, ਇਹ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰੋ ਧਜਿੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਹੋਿੇ।” (15:7; 
ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਮੂਲਪਾਠ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰ ਮੁਿੱ ਖ ਧਸਰਲੇਖਾਂ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ: “ਅਜ਼ਾਦੀ ਧਿਿੱ ਚ” (14:1–12), “ਪਰੇਮ ਧਿਿੱ ਚ” (14:13–18), “ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਧਿਿੱ ਚ” (14:19–23), ਅਤੇ “ਏਕਤਾ ਧਿਿੱ ਚ” (15:1–13)। 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਧਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (14:1–12)  
ਭੋਜਨ ਦੇ ਧਵਸ਼ੇ ਧਵੱਚ (14:1–4) 

1ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਵੱਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਗਿ ਧਵੱਚ ਰਲਾ ਿਾਂ ਲਓ ਪਰ 
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ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਧਵਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। 2ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਵਸਿ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋਗ ਹੈ 
ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਿ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 3ਧਜਹੜ੍ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ 
ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵ ੇ
ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ। 4ਿ ੂੰ  ਪਰਾਏ ਟਧਹਲ ਏ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਅਥਵਾ 
ਧਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਹੇਗਾ ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਭੁ ਉਹ ਦੇ ਖਧਲਹਆਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਥ 
ਹੈ। 

ਆਇਿ 1. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਧਿਿੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲੀ 
ਚੁਨੌਤੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੀ: ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਵੱਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੂੰ ਗਿ ਧਵੱਚ ਰਲਾ ਿਾਂ ਲਓ। “ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ” προσλαμβάνω (ਪਰੋਸਲਾਮਬਾਨੋ) ਤੋਂ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ πρός (ਪਰੋਸ, “ਧਿਿੱ ਚ”) ਅਤੇ λαμβάνω (ਲਾਮਬਾਨੋ, “ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ”) ਦ ੇ
ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ।” ਸ਼ਬਦ ਿਰਧਹਣ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  “ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਦਲਚਸਪੀ, ਇਿੱਕ ਸਿਾਿਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ” ਦੇ ਧਰਹਾ ਹੈ।10 ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਸੰਿਤੀ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਲਓ, ਰੰਜ ਜਾਂ ਬੇਧਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਧਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 

“ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱਚਾ” ਿਾਕ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ? ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲਪਾਠ ਧਿਿੱ ਚ, ਸ਼ਬਦ 
“ਧਨਹਚਾ” ਦੇ ਅਿੱ ਿ ੇਇਿੱਕ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਉਪਪਦ ਹੈ (ਿੇਖ ੋKJV; McCord)। ਸ਼ਬਦ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ” 
ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਧਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਯਸੂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਤ ੇਕੇਂਧਦਰਤ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੇਖੋ ਿਲਾਤੀਆ ਂ
1:23)। ਇਸ ਲਈ, “[the] ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱਚਾ” ਉਸ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“[the] ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱਚਾ” ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਸਧਕਆ ਧਜਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ। 

ਭਾਿੇਂ, ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਸ਼ਬਦ “ਧਨਹਚਾ” ਨੰੂ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਿ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ 
ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਤੈਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ ਰਿੱ ਖ” (14:22)। 
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਆਪਣੀ “ਧਨਹਚਾ” ਨੰੂ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਰਿੱਖ। ਧਕਉਂਧਕ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਕਦੀ ਿੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਧਯਸੂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਰਿੱ ਖਣ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਪਰਸੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਧਨਹਚਾ” ਦਾ ਿਿੱ ਖਰਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਧਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ πίστις (ਧਪਸਧ ਸ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ (1:16, 17 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਉਹ ਿਿੱਲ ਧਜਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਧਦਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸੰਿ ਦ ੇ
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ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਿਿੇਰੇ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤ ੇ
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦ ੇਲਈ “ਧਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹ;ੈ ਪਰ ਰੋਮੀਆ ਂ14 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਿੀਨ ਧਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਦਰੜ੍ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਜਾਂ ਿਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਿਲਤਫਧਹਮੀ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਲਿਭਿ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਉਹ ਿਿੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਿਨ ਭਰ 
ਧਸਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਦਰੜ੍ਹ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੰਭੀਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਧਨਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਧਫਰ, “ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱਚ ਕਿੱਚਾ ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ ਭਾਈ 
ਦੇ ਿਾਂਿ ਇਿੱਕ ਿੰਭੀਰ ਭਾਈ ਧਜਸਦਾ ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਿਿੱਲ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੜ੍ਬੜ੍ੀ ਹੋਿੇ। ਜੋ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਧਿਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ” ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਧਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਇਸ ਖਾਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਧਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ “ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱਚਾ 
ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਧਕ, ਪਰ ਭਰਮਾਂ ਦ ੇ
ਧਵਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਧਸਰਫ ਇਸ ਲਈ 
ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਧਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਧਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਲੇ ਧਕ ਉਹ ਧਕੰਨਾ ਿਲਤ ਹੈ। JB ਕਧਹੰਦਾ ਹ ੈ
“. . . ਇਿੱਕ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਿਤ ਕਰੋ।” 

ਆਇਿ 2. ਰਸਲੂ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਇੱਕ [ਇਿੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ] ਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਹੈ [ਇਿੱਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ] ਭਈ ਹਰ ਵਸਿ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋਗ ਹੈ [ਮਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ] ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੱਚਾ 
ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਿ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਧਸਹਤ ਦ ੇਸੰਬੰਿੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਤ ਧਸਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਿਾਰਧਮਕ ਸੰਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਿੈਰ ਕੋਸ਼ਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ 
ਲੋਕ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਸਨ ਧਕ ਉਹ ਮਾਸ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਿਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਂ  ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਂ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਮਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਿੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਿੱਕ ਬੁਿੱ ਤ ਪੂਜਕ 
ਇਿੱਕ ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਲਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਬੁਿੱ ਤ ਪਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਿਤੇ ਨੰੂ 
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਨਿਰ ਨੰੂ ਬਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ  ੁਕਧੜ੍ਆਂ 
ਨੰੂ ਜਿਿੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ। ਬਚੇ ਹਏੋ ਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣ ੇਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੰੂ ਕਮਾਈ ਦ ੇਇਿੱਕ ਸਰੋਤ ਿਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਭੇਧਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਧਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਧਬਨਾਂ ਖਾ 
ਸਕਣਾ ਧਕ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ (ਿੇਖ ੋ1 ਕੁਰੰਥੀਆਂ 8:7)। 
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ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸ ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਜੇਕਰ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਉਹ 

ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਹੁਣ ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿੇ ਹੋਏ 
ਨਹੀਂ ਸਨ (ਿੇਖ ੋ7:4, 6)। ਮਾਸ ਨੰੂ ਕੋਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਇਿੱਕ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਂ  ਕੀਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪਰਧਤ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਧਕ 
ਇਿੱਕ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:4) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਨਿਰ ਦੀ 
ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਧਕਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾਸ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਕੋਈ ਿਸਤ [ਕੋਈ 
ਭੋਜਨ ਿਸਤ] ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ” (14:14; ਿੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 7:19)। ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਦੇ 
ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਪਿੱਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਬੋਧਲਆ “ਉਨਹ ਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ” ਅਤੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਿਸਤ ਚੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਤਆਿਣ ਦੇ ਜੋਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਿੰਨਿਾਦ ਨਾਲ 
ਲਈ ਜਾਿੇ” (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:3, 4)। ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, “ਮਜ਼ਬਤੂ” ਭਾਈ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦਧਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆਨ ਅਤ ੇਅੰਤਰਧਦਰਸ਼ ੀ ਦੀ 
ਕਮੀ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:7)। 

“ਧਿਿੇਕ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (συνείδησις, ਸੁਨੇਆਈਡੇਧਸਸ) ਰੋਮੀਆਂ 14:1—
15:13 ਧਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਧਸਿਾਂਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NLT ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ 
“ਕੌਣ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੈ” ਧਜਿੇਂ 14:2 ਧਿਿੱ ਚ “ਧਜਹੜ੍ਾ ਕਿੱਚਾ ਹੈ।”11 “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਧਕ ਇਸ ਨੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੇ ਧਿਿਕੇ ਨੰੂ ਅਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 3. ਪੌਲਸੁ ਪਧਹਲਾਂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਧਜਹੜ੍ਾ [ਮਾਸ] ਖਾਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ [ਮਾਸ] 
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। “ਤੁਿੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੇ” ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਬਦ, ἐξουθενέω 
(ਐਕਸਓਥੇਨੀਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ,” ਧਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਧਿਿਹਾਕ ਕਰਨਾ ਧਜਿੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਹਿੋੇ।12 ਇਹ ἐκ (ਏਕ, “ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ 
ਦੇਣਾ”) ਅਤੇ οὐδέν (ਆਊਡਨ, “ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਹੋਣਾ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਚੇਤਾਿਨੀ “ਕਮਜੋ਼ਰ” 
ਭਾਈ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਝਣ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹੈ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ 
ਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਸੀ: ਧਜਹੜ੍ਾ [ਮਾਸ] ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਜਾਣ ੇ
ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ [ਮਾਸ] ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਕਹਾ ਹੈ (14:1, 3, 4, 10, 1313)। 
“ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ” ਸ਼ਬਦ κρίνω (ਕਰੀਨੋ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ 
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ਲਈ,”14 ਇਿੱਕ ਧਨਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਨੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ, ਆਇਤ 5 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ “ਚੰਿਾ ਸਮਝਦਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇਆਇਤ 13 ਧਿਿੱ ਚ “ਧਿਚਾਰ”ੋ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 16:17 ਧਿਚਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਧਨਰਣਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਰਣਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਧਫ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਰੀਨੋ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਪਰਧਤਕੂਲ ਸਜ਼ਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨ, 
ਧਨੰਦਾ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ ਲਿੱ ਭਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਨਕੰਮਾ ਠਧਹਰਾਉਣ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਿੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 14:3 ਧਿਿੱ ਚ, AB ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਜੋ [ਮੀ  ਖਾਣ ਤੋਂ] 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਧਨੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤ ੇਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਿੇ।” (ਿਿੇਰ ੇ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਿੇਖੋ: “ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ” [ਕਰੀਨੋ] ਉੱਤ ੇਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ, ਪੇਜ 117–119.) 

ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਹ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। “ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 
ਪਰੋਸਲਾਮਬਾਨੋ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਇਤ 1 ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਉਪਪਦ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ: ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ 
ਧਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਜਮੀ ਐਲਨ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਮਸੀਹ 
ਨੇ . . . ਮੋਹਧਕਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦ ੇਹੁੰ ਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿੀ ਸਾਡਾ ਸਿਾਿਤ ਕੀਤਾ”, “ਉਸ ਦਾ 
ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”15 

ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਿੈਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤੀ ਦ ੇ
ਧਿਿੱ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਿਰਧਹਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ (14:3): ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਧਹਲੂਏ (14:4), ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਭ ੁਦ ੇ
ਹਨ (14:8), ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਭਰਾ (14:10)। 

ਆਇਿ 4. ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਿ ੂੰ  ਪਰਾਏ ਟਧਹਲ ਏ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ? ਧਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ ਧਹਲੂਏ” (οἰκέτης, ਓਈਕੇ ੇਸ ) 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਉਹ “ ਧਹਲੂਏ” ਲਈ ਸਿਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਹ “ਘਰ” 
ਲਈ ਸ਼ਬਦ (οἶκος, ਓਈਕੋਸ) ਤੋਂ ਧਨਕਧਲਆ ਹੈ।16 ਓਈਕੇ ੇਸ ਇਿੱ ਕ ਪਧਰਿਾਧਰਕ  ਧਹਲੂਏ 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਧਬਆਨ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਅਥਵਾ ਧਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦਸ਼ੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ  ਧਹਲੂਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ  ਧਹਲ 
ਸੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਿੇਿਾ (ਿੇਖੋ 14:10–12)। ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਿਾ 
ਧਕ ਕੌਣ “ਖੜ੍ਾ ਰਧਹੰਦਾ ਜਾਂ ਧਡਿੱਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਦੇ ਦਰਧਮਆਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀਏ।17 ਰੋਮੀਆਂ 12:19 ਆਇਤ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ ਧਕ 
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ਸਾਨੰੂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਕਧਹੰਦੀ 
ਹੈ ਧਕ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਧਨਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੋ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ ਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਧਹੰਦਾ ਅਥਿਾ ਧਡਿੱਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ 
ਉਹ ਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਹੇਗਾ ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਭੁ ਉਹ ਦੇ ਖਧਲਹਆਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਧਬਆਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਮੰਨ ਧਲਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਸ਼ਨ ਧਿਚਲਾ  ਧਹਲੂਆ ਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਭੁ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਧਕ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਧਥਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ। 

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਧਵੱਚ (14:5–9) 

5ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਧਦਨ ਨਾਲੋਂ  ਚੂੰ ਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਭਨਾਂ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕੋ 
ਧਜਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਵੱਚ ਪੱਕੀ ਧਨਹਚਾ ਰੱਖੇ। 6ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਦਨ 
ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੁ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂ 
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਿਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਜੀਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। 8ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਿਾਂ ਪਰਭ ੁਦੇ ਲਈ 
ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਿਾਂ ਪਰਭ ੁਦ ੇਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੀਏ 
ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਭੁ ਦੇ ਹੀ। 9ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਅਿੇ ਧਫਰ 
ਜੀ ਧਪਆ ਭਈ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਜੀਉਂਧਦਆਂ ਦਾ ਪਰਭੁ ਹੋਵੇ। 

ਆਇਿ 5. ਆਇਤ 2 ਅਤੇ 3 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ। ਆਇਤ 5 ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਧਿਚਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਈੋ ਇੱਕ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਧਦਨ ਨਾਲੋਂ  ਚੂੰ ਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਭਨਾਂ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕੋ ਧਜਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਜੋ ਲੋਕ “ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਧਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਿਾ” ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬਤ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ-ਮੰਨਦੇ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਜਦਧਕ, 
ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂਦੇ ਿੀ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਧਖਆ ਅਤੇ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ, ਪਰ 
ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖੋ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਕੌਣ (ਯਹੂਦੀ 
ਜਾਂ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ) ਸਨ। 

ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਧਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਭਰ ਸਬਤ ਨੰੂ ਮੰਧਨਆ ਹੋਿੇ। ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰਾ ਧਿਚਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਅਤ ੇਸਤਿੇਂ 
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ਧਦਨ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਧਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਏ। ਭਾਿੇਂ ਹੁਣ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੀ 
ਕੀ ਦਹਾਧਕਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਨੰੂ ਖਾਧਰਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਤਿੇਂ ਧਦਨ ਜਾਿਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ “ਬਸ 
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਧਦਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਇਿੱਕ ਯਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀ “ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਿ” ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਲੋਕ “ਹਰ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਧਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ, “ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਧਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ  
ਕੇ . . . ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਚੁਿੱ ਕ ਸੁਿੱ ਧ ਆ” (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:14; ਿੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:15)। ਧਕਸੇ ਦੀ ਿੀ ਸਬਤ ਦ ੇ
ਧਦਨ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਧਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ (ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਧਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ) ਸੀ 
(ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:16)। 

ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਧਥਤੀ ਨੰੂ “ਕਮਜੋ਼ਰ” 
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰੂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਿਲਾਤੀਆ ਂ4:9–11 ਧਿਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਦਨਾਂ 
ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਧਫ ਕਾਧਰਆ ਿੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ, 
ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਾਲਾ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਸੀ ਜਦਧਕ ਉਹ ਜੋ ਨਾ-ਮੰਨਣ ਿਾਲਾ ਸੀ 
ਉਹ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਸੀ। 

ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦ ੇਕਾਰਣ ਿਲਾਤੀਆ ਂਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂ
ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਉਂ ਬੋਧਲਆ ਸੀ ਜਦਧਕ ਉਸ ਨੇ ਰੋਮ ਧਿਖੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਾਧਲਆ ਂਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਿਲਾਤੀਆ ਂਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਧਸਖਾਇਆ 
ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਦਨਾਂ ਸਧਹਤ) 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ (ਿਲਾਤੀਆਂ 5:1–4; ਿੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 15:1)। ਸ਼ਾਇਦ 
ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਦਨ ਨੰੂ ਮੰਧਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਧਕ ਇਸ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਧਕ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 
ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। NASB ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਹਰ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਸਮਾਨ” ਆਦਰ ਧਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਇਸ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੀ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਹਰ ਧਦਨ ਨੰੂ ਸਿਾਰਣ 
ਧਦਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਧਦਨ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਸ਼ਬਦ “ਸਮਾਨ,” ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਦਈਏ ਜੋ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਧਮਲੇਿੀ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ “ਹਰੇਕ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ” ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਡ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। “ਆਦਰ” ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਨੋ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱਚ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਮੰਨਣਾ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ।”18 ਰੋਮੀਆਂ 14:5 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ “ਹਰ ਧਦਨ ਨੰੂ . . . 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਮੰਨਣਾ।”19 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ, “ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਧਚਆ ਹੈ ਧਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਦਨ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਨੰੂ ਅਰਾਿਨਾ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਖਾਸ ਧਦਨ20 ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਧਦਨ ਹ ੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ “ਰੋ ੀ 
ਤੋੜ੍ਣ” ਦੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 20:7) ਧਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਭੁ ਭੋਜ ਧਿਿੱ ਚ ਧਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।21 ਇਸ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਸਾਨੰੂ ਧਸਰਫ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਨੰੂ ਹੀ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ (ਿਿੱ ਖ ਰਿੱ ਧਖਆ) ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਦਨ” ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਕ ਇਹ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਐਤਿਾਰ ਦਾ ਧਦਨ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਧਬਆਨ ਤੇ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ 
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਵੱਚ ਪੱਕੀ ਧਨਹਚਾ ਰੱਖੇ। “ਪਿੱਕੀ ਧਨਹਚਾ ਰਿੱ ਖੇ” ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ, 
πληροφορέω (ਪਲੇਰੋਫੋਰਓੇ) ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ।” ਇਹ πλήρης 
(ਪਲੀਰੇਸ, “ਪੂਰਣ”) ਨੰੂ φέρω (ਫਰੇੋ, “ਲੈ ਲੈਣਾ”) ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 4:21 ਧਿਿੱ ਚ, 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਪਿੱਕੀ ਧਨਹਚਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। KJV, 14:5 ਧਿਿੱ ਚ, “ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ” 
ਹੈ। NIRV ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਪਿੱਕੀ ਧਨਹਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।” 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਧਹਮਤੀ ਹ ੈਧਕ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿੱ ਦਾ 
ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇਧਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋੜ੍ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਇਹ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਿੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੰੂ ਸੋਚਣ, 
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਧਣਆਂ ਮਨ ਨੰੂ ਧਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਪਰਧਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ “ਪਿੱ ਕੇ ਯਕੀਨ” ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਸਿੱ ਧ ਆਂ ਨਾਲ 
ਬੰਨਹ  ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਫਰ ਿੀ, ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਜੀਿਨ ਧਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ ਹਿੋੇ ਧਿਕਤੀਿਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
ਹੈ। 

ਆਇਿ 6. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਧਕਉਂ? ਆਇਤ 6 ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ 
ਧਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਦਿੋੇਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਪਰਭੁ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ। JB ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਪਰਭ ੁਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਧਦਮਾਿ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾਰਧਮਕ ਮੰਤਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹਰ 
ਿਾਰ ਅਧਜਹਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਪਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
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ਹੈ।22 
ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਦਨ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, 

ਪੌਲੁਸ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੱ ਲ ਚਲਾ ਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੰਿ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਿੇਂ, ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਦਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਿੀ ਉਹ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਧਣਆ ਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ “ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ”23 ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸ ੇਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੱ ਲ ਮੁੜ੍ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਅਧਿਆਇ 
ਦੇ ਆਰੰਭ ਧਿਿੱ ਚ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱ ਸ ੇਲਈ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ 
ਨੰੂ ਲਿਾਤਾਰ ਿਰਤਦਾ ਧਰਹਾ (ਿੇਖੋ 14:15, 17, 20, 21, 23): ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ [ਮਾਸ] ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੁ ਖਾਂਦਾ ਹੈ [ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ] ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ [ਮਾਸ]24 ਉਹ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ [ਮਾਸ] ਹੈ ਅਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਸ 
ਦੀ ਪਲੇ  ਖਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦਧਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਸਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਆਪਣ ੇ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭੁ ਨੰੂ ਿੰਨਿਾਦ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਿੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਫਰ, ਧਕਉਂ, ਦਿੋਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਧਕਸ ੇ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਆਇਤ 6 ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਭੁ” ਹੈ; ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਤੰਨ ਿਾਰ ਆਇਆ 
ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਭੁ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਣਾ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਕਤੇ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ 
ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਇਿਾਂ 7, 8. ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਅਿਲੀਆਂ ਕੁਝ 
ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਡਾ ਸਾਧਰਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । 

ਆਇਤ 7 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ: ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਿਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਜੀਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। KJV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਧਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ।” KJV ਦੀ ਿਾਕ ਰਚਨਾ ਅਕਸਰ 
ਇਹ ਧਸਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਤੀ ਿਈ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਕ–ਭਾਿੇਂ ਚੰਿੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦ ੇਲਈ-ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਂਦ ੇਹਾਂ।25 
ਇਹ ਸਿੱ ਚਾ ਧਬਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਮੂਲ ਧਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਧਿਅਕਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਮੌਤ ਇਸ ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।”26 

ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਤ 7 ਨੰੂ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਿੀ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਇਹ ਧਕਿੇਂ ਆਇਤ 8 
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ।27 “ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ,28 ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 
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ਮਰਦਾ ਹੈ;” ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਿਾਂ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ 
ਿਾਂ ਪਰਭੁ ਦ ੇਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੀਏ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਭੁ ਦ ੇ
ਹੀ। AB ਆਇਤ 7 ਦਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਅਸਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਜਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਪਰ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ), ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇ
ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਪਰਭੁ ਦੇ ਲਈ . . .)।” “ਅਸਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ” ਹਾਂ। ਆਇਤਾਂ  
7 ਅਤੇ 8 ਦੋਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਬੰਦ ੂਇਹ ਸੀ ਧਕ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ “ਪਰਭੁ ਦਾ” ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤ ੇਮਤੌ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪੂਰ ੇਅਸਧਤਤਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀ ਧਿਆ ਸੀ। Phillips ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਇਤ 8 ਦੀ 
ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਹਰ ਮੜੋ੍ ਤੇ ਜੀਿਨ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਿਾਂਿ ੇਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਿਾਂਿੇ। ਜੀਿਨ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਮੌਤ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹਾਂ।” 

ਆਇਿ 9. ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਿੇ ਿਧਿਆ: ਧਕਉਂ 
ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਅਿੇ ਧਫਰ ਜੀ ਧਪਆ ਭਈ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਜੀਉਂਧਦਆਂ 
ਦਾ ਪਰਭੁ ਹੋਵੇ। MSG ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਇਸੇ ਲਈ ਧਯਸੂ ਜੀਆ ਅਤੇ ਮਧਰਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਧਠਆ: 
ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਰ ਹੋ ਸਕੇ।” 

ਆਇਤਾਂ 6, 7 ਤੋਂ 9 ਤਿੱਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ “ਪਰਭੁ” ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾਿਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਭ ੁ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਿੱ ਖਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਿੀਏ 
ਜਾਂ ਮਰੀਏ, ਸਾਡ ੇਧਿਚਾਰ ਉਸ ਤ ੇਹੀ ਕੇਂਧਦਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਿੇਖ ੋਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:21–23)। 
ਪਰ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਿੀ ਉਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਸੀ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। JB ਆਇਤ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਧਫ ਕਾਰ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ: “ਇਹ [ਜੋ ਹਣੁੇ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ] ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ 
ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਿੀ ਧਨਆਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ” (14:10; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 

ਇਹ ਤਿੱਥ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਭੁ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ ਤੇਜ ਸਿਾਲਾਂ ਿਰਿਾ ਇਿੱਕ ਸਿਾਲ ਹੈ: 
“ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਧਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧਨਆਂ ਧਕਉਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?”; “ਅਸੀਂ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ?” 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਨਆਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (14:10–12) 

10ਪਰ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਿੇ ਕਾਹਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਥਵਾ ਫੇਰ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਧਕਉਂ 
ਿੁੱ ਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆਉਂ ਧਸੂੰ ਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 
11ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  
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ਪਰਭੁ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਜੂੰ ਦ ਦੀ ਸੌਂਹ,  
ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵੇਗਾ,  
ਅਿੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ।  

12ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆਂ ਦੇ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਿੋਾਂਿੇ। 

ਆਇਿ 10. ਆਇਤ 10 ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਭਾਿ ਉਸ ਧਿਚਾਰ ਿਿੱ ਲ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ 
ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਅਿੱ ਿੇ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ 
ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਣੈਾਂ ਹਾਂ ।29 

ਪਧਹਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 14:2, 3): ਪਰ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਭਰਾ ਉੱਿੇ ਕਾਹਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਦੂਸਰਾ ਪਰਸ਼ਨ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 14:3): ਅਥਵਾ ਫੇਰ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਧਕਉਂ ਿੁੱ ਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਦੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 
ਆਇਤ 4 ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਏ ਪਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿੂੰ ਜ ਹਨ: “ਤੂੰ  ਪਰਾਏ  ਧਹਲੂਏ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ 
ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਂ?”। ਪਰ, ਇਿੱਥੇ, ਆਇਤ 10 ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਏ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
ਸੰਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: ਸ਼ਬਦ “ਭਾਈ।” ਧਜਿੇਂ ਸਾਰੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ, “ਭਾਈ” ਸ਼ਬਦ 
ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਈਆਂ ਅਤ ੇਭੈਣਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਧਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਧਰਿਾਰ ਹਾਂ! 

ਅਸੀਂ ਪਧਰਿਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਿਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਸਧਹਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੌਧਤਕ ਪਧਰਿਾਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੰੂ ਸਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਤਧਮਕ ਪਧਰਿਾਰ ਧਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਹਣ ਦੇ ਲਈ ਧਕੰਨਾ ਿਿੱ ਿ ਕੇ 
ਧਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਚਾਰਲਰ ਆਰ. ਸਧਿੰਡਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14 
ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਇਿੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੇਮ ਦੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਸੀ।30 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ “ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਿੂੜ੍ਹਾ ਪਰੇਮ ਰਿੱ ਖੋ 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰੇਮ ਬਾਹਧਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢਿੱ ਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 4:8)। 

ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮ ਕਾਰਣ ਤਿੱਕ ਧਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ । 
ਆਇਤ 4 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ,ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਕਹਾ  
ਧਿਆ ਹੈ: ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆਉਂ ਧਸੂੰ ਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ੇ31 ਹੋਵਾਂਗ।ੇ “ਧਨਆਉਂ 
ਧਸੰਘਾਸਣ” ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ βῆμα (ਬੀਮਾ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਹਿਾ ਧਿਿੱ ਚ, ਖੜ੍ਹ ੇਉੱਚੇ 
ਮੰਚ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਣੋਿੇ।32 ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੈਦੀ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਮ ਧਦਰਸ਼ ਹੋ ਿਏ ਸਨ। 

ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਰੁਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, 
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ਪੌਲੁਸ ਖੁਦ ਿੀ ਿਾਲੀਓ ਦੇ “ਧਨਆਉਂ ਧਸੰਘਾਸਣ” (ਬੀਮਾ) ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 18:12)। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਿੱ ਜ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ੍ ਉਸਾਰੇ ਿਏ ਬੀਮਾ ਨੰੂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਮੈਦਾਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਖੰਭਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। 

ਧਜਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਰਮੋੀ ਧਨਆਂ-ਧਪਿੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ੇ
ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆਂ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਿਾਂਿੇ। MSG ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਧਿਆਧਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: “ਆਧਖਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਧਰਆ ਂ
ਦਾ ਅੰਤ . . . ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ।” 

ਆਇਿ 11. ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਿੇਿਾ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ 45:23 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਭੁ33 ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਜੂੰ ਦ ਦੀ 
ਸੌਂਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵੇਗਾ, ਅਿੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰੇਗੀ। ਯਸਾਯਾਹ 45 ਅਧਿਆਇ ਇਿੱਕ ਹਿਾਲਾ ਹ ੈ“ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ 
ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”34 ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਸਮਾਂ ਆਿੇਿਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਿੇਿਾ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਧਨਆਂ ਦੇ ਧਦਨ ਉਸ ਦੇ ਧਨਆਂ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਿਾਂਿੇ (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:10, 
11)। 

ਧਕਉਂਧਕ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਧਨਆਂ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਿਾਂਿੇ, 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਧਕੰਨੀ ਅਯਿੋ ਿਿੱਲ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰੀਏ! ਮੰਨ 
ਲਿੋ ਧਕ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲਾਇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ, ਧਨਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੀਮਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਧਿਆ। ਉਹ ਕਧਹੰਦਾ 
ਹੈ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਜ ਹਾਂ!” ਧਕੰਨਾ ਬੇਿਕੂਫ਼ ਇਿੱਕ ਬੇਿਕੂਫ਼ ਆਦਮੀ! ਜਦੋਂ ਧਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਧਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ 
ਿਾਪਸ ਲਾਇਨ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈਧਕ ਉਹ ਦੂਧਜਆਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰੇ। 

ਆਇਿ 12. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਸ ੋਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਆਪੋ ਆਪਣਾ 
ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ ਧਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ 
ਦੇਿੋਿੇ। “ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ . . . ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਆਇਤ 12 
ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਰ ਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: (1) ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿੇਿਾ, ਪਰ 
ਧਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਹੀ; (2) ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਿੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਿੇਿਾ (ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 7:1, 2)। 

ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ (ਿਲੀਲ ਦੀ) ਧਤਧਬਧਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਚੇਧਲਆਂ ਤੇ ਪਰਿ  ਹੋਇਆ (ਯੂਹੰਨਾ 21)। ਧਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ, 
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ਧਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇ
ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, ਜੋ ਨੇੜ੍ੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ: “ਪਰਭੁ ਜੀ . . . , ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਿੀ?” ਧਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ 
ਧਦਿੱਤਾ, “ਤੈਨੰੂ ਕੀ? ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਿਰ ਹੋ ਤੁਰ!” (ਯੂਹੰਨਾ 21:21, 22)। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ, 
“ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਸੰਬੰਿ ਦੀ ਧਚੰਤਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ!” MSG ਧਿਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆਂ 14:12 ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: “ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹਿੱਥ ਕੇਿਲ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਹੀ ਧਮਲੇ ਹਨ।” 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਧਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (14:13–18) 
13ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ ਏ ਉੱਿੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਗੋਂ ਿੁਸੀਂ ਇਹ 

ਧਵਚਾਰੋ ਭਈ ਠੇਡੇ ਅਥਵਾ ਠੋਕਰ ਵਾਲੀ ਵਸਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਧਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। 
14ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਿੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸ  ਿੋਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਵਸਿ ਆਪ ਿੋਂ ਆਪ 
ਅਸ਼ੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕਸੇ ਵਸਿ ਨ ੂੰ  ਅਸ਼ੁੱ ਿ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱ ਿ ਹੈ। 
15ਜੇਕਰ ਿੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਿੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਜੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ 
ਹੈਂ। ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਿ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ। 16ਸੋ ਿੁਹਾਡੀ 
ਸੁਧਬਹਿੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ। 17ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਂਿੀ ਅਿੇ ਅਨੂੰ ਦ ਹੈ। 18ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਸ ਧਬਿ ਨਾਲ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਅਿੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਲੀਧਸਆਈ ਧਿਿਾਦ ਅਕਸਰ ਛੋ  ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਧਜਿੇਂ “ਧਿਿੀ ਅਤੇ ਧਮਸਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।”35 

ਧਿਿੀ: “ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰਾਜੈਕ  ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”  
ਧਮਸਾਲ: “ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ?”  
ਮਾਣ: “ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕਸ ਨੰੂ ਕਰੇਧਡ  ਧਮਲੇਿਾ?” 

ਰੋਮੀਆਂ 14:13–18 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ36 ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੀ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ ਉਤਾਂਹ 
ਚੁਿੱ ਧਕਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿੱ  ਰਪੰਥੀ, 
ਧਜਿੱ ਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਧਨਿਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਭਾਈ ਦੇ ਿਾਂਿ ਿੇਖੀਏ “ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ 
ਮੋਇਆ” (14:15)। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: “ਧਜਹ ਦ ੇ
ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ।”  ੀ. ਆਰ. ਿਲੋਿਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਹ ੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ “ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ 
[ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਿੱ ਚ] 37 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. ਲਿੱ ਕੌਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਧਨਰਸੁਆਰਥ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰਕ . . . ਜੋ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਧਿਆ 
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ਹੋਿੇ”38 ਧਕਹਾ ਹ।ੈ 
ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 14 ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਬਾਰਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਅਤੇ 

“ਮਜ਼ਬੂਤ” ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਿੱਲ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ 
“ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਖਣ। ਪੌਲੁਸ “ਮਜ਼ਬੂਤ” 
ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਿਰੋਿੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 
ਿੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਖੇ-ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮੌਕਾ “ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ।” 

ਆਇਿ 13. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਬਆਨ ਨੰੂ ਆਇਤ 1 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਧਹਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ ਏ ਉੱਿੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਧਕ 
ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀਮਾ ਧਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿੇਖ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਇਰਾਧਦਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਧਮਤ 
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸਾਡੀ “ਿਿੱਡੀ ਤਸਿੀਰ” ਧਿਿੱ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਘ ੀਆ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਹੇ ਪਣ ਦੇ ਿਿੱ ਧਬਆਂ ਅਤੇ ਿੰੁਦਲੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ 
ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ, ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ,ਅਸੀਂ ਅਪੂਰਣ, ਪਰਸਪਰ ਧਿਰੋਿੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਪਧਨਕ 
ਹਾਂ। 39 

ਆਇਤ 13 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਖੇਡ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ [ਕਰੀਨੋ ਤੋਂ ] ਨਾ ਲਾਈਏ,” ਸਗੋਂ ਿਸੁੀਂ ਇਹ ਧਵਚਾਰੋ 
[ਕਰੀਨੋ ਤੋਂ ]। KJV ਕਰੀਨੋਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਪਯੋਿ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਏ 
ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ: ਸਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਚਾਰੋ ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)।40 
ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪਰਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਧਮਲਾਇਆ, ਇਹ 
ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ “ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਈ ਠੇਡੇ ਅਥਵਾ ਠੋਕਰ ਵਾਲੀ ਵਸਿ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਧਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ “ਠੇਡ”ੇ ਅਤ ੇ
“ਠੋਕਰ ਿਾਲੀ ਿਸਤ”ੂ ਹਨ। “ਠੇਡ”ੇ πρόσκομμα (ਪਰੋਸਕੋਮਾ) ਤੋਂ ਹ,ੈ ਜੋ πρός (ਪਰੋਸ, “ਤੋਂ”) 
ਅਤੇ κόπτω (ਕੋਪ ੋ, “ਸਿੱ   ਲਿੱ ਿਣੀ”) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਇਿੱਕ ਰੋੜ੍ਾ ਧਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਠੇਡਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”41 “ਠੋਕਰ ਿਾਲੀ ਿਸਤ” σκάνδαλον (ਸਕੈਨਡਲੋਨ) ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹੈ,ਧਜਸ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ਬਦ “ਸਕੈਡਿੱਲ” ਅਤੇ “ਸਕੈਨਡਲਿੱ ਸ”42 ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਸਕੈਨਡਲੋਨ 
“ਇਿੱਕ ਜਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਦਾਣਾ ਲਾਇਆ [ਸੀ] ਜਾਂਦਾ ਸੀ।” (CJB ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ “ਫਾਹੀ” ਕਰਦਾ ਹੈ; ਆਰ. ਸੀ. ਐਚ. ਲੇਨਸਕੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਸ਼ਬਦ “ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ”43 
ਨੰੂ ਿਰਤਦਾ ਹੈ।) ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ, ਸਕੈਨਡਲੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੰਕਾਧਰਕ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
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ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰੁਕਾਿ  ਬਣਦੀ ਹ,ੈ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚ ਧਡਿੱਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।”44 

ਰਸੂਲ ਸਾਡ ੇਅਿੱ ਿ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਦ ੇਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਠੇਡੇ 
ਜਾਂ ਠੋਕਰ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਿੱ ਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਈ 
ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਧਡਿੱਿਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ। ਸਾਡ ੇ ਧਦਮਾਿਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਹਮਸ਼ੇਾ ਇਿੱਕ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਧਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿ ਪਾਿੇਿਾ?” ਸੰਸਾਰ ਧਿਚਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਹੈ; ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆ ਂ
ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਹੈ।45 

ਆਇਿ 14. ਇਹ ਆਇਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦ ੇਮੁਿੱ ਦੇ ਤ ੇਰਸੂਲ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੇ ਇਿੱਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿ ਾਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਿੇ ਪਰਭ ੁਧਯਸ  ਿੋਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਹੋਈ 
ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਧਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, “ਇਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਧਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 
“ਪਰਭੁ ਧਯਸ ੂਤੋਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱਚ ਧਯਸੂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ 
ਖਾਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਰਭੁ ਦ ੇਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਸੰਿਤੀ ਦੇ ਪਧਰਣਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ਤੇ ਪੁਿੱ ਜਾ ਹੈ।46 

ਧਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ? ਭਈ ਕੋਈ ਵਸਿ ਆਪ ਿੋਂ ਆਪ ਅਸ਼ੁੱ ਿ 
ਨਹੀਂ। “ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κοινός (ਕੋਈਨੋਸ ) ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਆਮ” ਿੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ “ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ”47 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੌੁਸ ਦ ੇਧਬਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈਧਕਉਂਧਕ, 
ਦੂਜੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਹ “ਕਾਫੀ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਧਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਨ।”48 ਮਲੂ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ “ਚੰਿੀ” ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:31), ਪਰ ਉਸ ਦੀ (ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਿ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਧਫਰ 
ਿੀ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ” (ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਭਾਿ ਧਿਿੱ ਚ), ਰਚਨਾ “ਚੰਿੀ” (“ਸ਼ੁਿੱ ਿ”) ਹੈ (ਿੇਖ ੋ 
1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:4)। ਪਰਸੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਲੌੁਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 
ਭਾਿੇਂ ਮਾਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਧਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ “ਆਪਣ ੇਆਪ ਧਿਿੱ ਚ” ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕਸੇ ਵਸਿ ਨ ੂੰ  ਅਸ਼ੁੱ ਿ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਅਸ਼ੁੱ ਿ ਹੈ। ਧਕਉਂ? “ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।”49 ਸਾਨੰੂ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਧਹਮ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਲਤ ਹੈ। ਰੋਮੀਆ ਂ2:14, 15 ਦੀਆ ਂਸਾਡੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆ ਂ
ਧਿਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਿੇਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਧਕਸੇ ਦ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਧਭਰਸ਼  ਨਾ ਕਰਨਾ ਧਕੰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਿਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ 
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ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਦਾਿਦਾ ਹ ੈ
(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:2), ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤ ੇਿਏ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਕਿਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਿਲਤ ਿਾਰਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਧਜਿੇਂ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ), ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਧਸਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ; ਪਰ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਉਹ “ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹੈ।” 

ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਜਾਂ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਮਸੀਹੀ 
ਹੋਿੇ, ਆਇਤ 14 ਧਿਿੱ ਚ ਹ ੈ– ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਜ਼ਬਤੂ” ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਲੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ 
“ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੀ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਦੇ ਪਰਧਤ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਡੀ ਸਮਝ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਧਤ ਹੋਰ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਦਯਾ ਹੋਿੇ। ਉਹ ਇਿੱਕ ਕਮਜੋ਼ਰ ਭਾਈ ਸੀ “ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਧਰਆ।” 

ਆਇਿ 15. ਜੇਕਰ (γάρ, ਿਰ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਣ ਧਿਖਾਉਣਾ।” ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਇਤ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ “ਭਈ ਠੇਡੇ ਅਥਿਾ ਠੋਕਰ 
ਿਾਲੀ ਿਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ।” ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਾਰਣ: ਜੇਕਰ 
ਿੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਿੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਅਜੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ। ਇਿੱਥੇ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (βρῶμα, ਬਰਮੂਾ) “ਭੋਜਨ” ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਇਹ ਮਾਸ 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਧਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਿਾਕ “ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” λυπέω (ਧਲਊਪੇਓ) ਤੋਂ ਹੈ, “ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ”50 ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ “ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਕੁਲ ਹੋਣਾ, ਰੰਜ ਹੋਣਾ।”51 ਪਰਸੰਿ ਧਿਿੱ ਚ,ਧਲਊ ਪੇਓ ਧਸਰਫ ਭਾਿਨਾਤਮਕ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਣੋ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 15 ਦਾ ਅਿਲਾ ਿਾਕ “ਦੁਖੀ” 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਆਤਧਮਕ ਦੁਖ, 
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਧਕਿੇਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ, ਠੋਕਰ ਲਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਧਡਿੱਿਣ, 
ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਜਿਾਬ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8 ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਭਾਿੇਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹ:ੈ 

ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਧਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ . . . ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਇਲਮ 
ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਕਈਕੁ ਧਜਹੜੇ੍ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇ  
ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਧਨਤਾਣਾ ਹੋਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱਿੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਿਾ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਘਾ ਾ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਿਾਿਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਿੱਕ ਧਕਤੇ 
ਧਨਤਾਧਣਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਇਲਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਧਿਿੱ ਚ ਬੈਧਠਆਂ ਖਾਂਦੇ ਿੇਖੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਧਨਤਾਣਾ ਹੈ ਕੀ 
ਉਹ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਧਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿਾ? ਸੋ ਤੇਰੇ 
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ਇਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋ ਧਨਤਾਣਾ ਹੈ ਨਾਸ ਹੰੁਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਭਾਈ ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:4–11)। 

ਮੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ ਧਦਿੱਤਾ: ਇਿੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸ 
ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨ ਧਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਨਰਾਜ਼ ਕਰੇ 
ਧਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਿਿੇਾ।52 ਹਾਲਾਂਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਧਚੰਤਾ ਦਾ ਧਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਿਧੇਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੀ ਮਾਸ ਖਾ 
ਜਾਿੇਿਾ-ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਕਹ ੇਧਕ ਇਹ ਿਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰੇਿਾ (14:23)। 

ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੌਲਸੁ ਦਣੇਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ “ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ 
ਪਰੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈਂ।”53 ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਿਲਤ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇ
ਧਿਿੱ ਚ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਜੰਨੀ ਪਰੇਮ ਧਦਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਿੱ ਚ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ 13:8 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਧਦਿੱਤਾ, “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾ 
ਧਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਲੀਓਨ ਮੌਧਰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ [,] ਪਰੇਮ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।”54 ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਤਭੇਦਾਂ 
ਨੰੂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਮਸੀਹੀ ਪਰੇਮ ਦਾ ਅਧਭਆਸ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਧਕਆਂ”55 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਮਦਦ ਧਮਲੇਿੀ। 

ਆਇ3 15 ਇਸ ਭੜ੍ਕਾਊ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ 
ਿ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ। (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:11)। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ 
ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਨਾਸ” ἀπόλλυμι (ਅਪੋਲੂਮੀ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।”56 ਕੌਣ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸੀ? “ਉਹ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ”—ਪਰਭੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਇੰਨੀ 
ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਧਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਧਿਿੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ 
ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਧਕਸਮਤ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ 
ਮੋਇਆ। ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਨੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ, “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਧਪਆਰ 
ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਧਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਧਪਆਰ ਿੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਧਕ ਉਸ 
ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ?”57 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਾਮਧਲਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਲੀ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਭੀਰ ਝਿੜ੍ਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਧਕਹੜ੍ਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
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“ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਧਜਸ 
ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਧਰਆ।” 

“ਆਪਧਣਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦ ੇ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਨਾਸ ਨਾ 
ਕਰੋ।” 

“ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਾਪਸ ਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 
ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ।” 

ਆਇਿ 16. ਇਿੱਕ ਹੋਰ “ਸ”ੋ ਦ ੇਨਾਲ ਇਹ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਹੋਰ ਧਸਿੱ  ੇ ਕਿੱ ਢਣ 
ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਸੋ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਧਬਹਿੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ। 
“ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਬਹਤੇ ਦੀ” ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਧਕਉਂਧਕ ਜੇਕਰ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੇ 
ਲਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ “ਸਧੁਬਹਤੇ,” ਕੁਝ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਿਿੱ ਲ ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੇ ਤਧਹਤ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਭਆਸ ਅਤੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨੰੂ “ਬਦਨਾਮੀ” ਧਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ βλασφημέω (ਬਲਾਸਫੇਮੀਓ) ਤੋਂ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ “ਧਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ” ਹੈ। 

ਕੌਣ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ “ਬਦਨਾਮੀ” ਕਰੇਿਾ? ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ “ਕਮਜੋ਼ਰ” 
ਭਾਈ ਹੋਿੇ; ਪਰ ਆਇਤਾਂ 16 ਤੋਂ 18 ਧਿਿੱ ਚ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰ ਕੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦਾ ਧਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। (ਆਇਤ 18 “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ” ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।) ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ, 
ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦ ੇਲਈ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਚਰਚ ਧਿਚਲੇ ਝਿੜ੍ੇ, ਸਿਾਰਣ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਧਿਕ ਤੌਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਧਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬੁਧਰਆਈ ਨਹੀਂ 
ਸੀ-ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਿਾੜ੍, ਕਠੋਰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ 
ਫੁਿੱ   ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਲਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇੰਨਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਧਜੰਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮਸ਼ੇਾ, ਇਿੱਕ ਕਲੀਧਸਆ ਧਿਚਲੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆ ਦੀ ਖਬਰ ਇਿੱਕ 
ਸਮਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਸਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਅਧਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ “ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਚੀਜ਼” ਦੀ “ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” 

ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਸ਼ਨ 
ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ “ਇਸ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ 
ਪਿੇਿਾ?”; “ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼?”; “ਕੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਧਿਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਿ  ਬਣੇਿਾ?” 

ਆਇਿ 17. ਇਹ ਆਇਤ 16 ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਰੁੂ ਹੋਏ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਧਬਹਤੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ;” ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ 
[ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ58] ਸਗੋਂ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਂਿੀ ਅਿੇ ਅਨੂੰ ਦ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਰਾਜ” ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।59 ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਨੰੂ ਸਿਾਰਣ ਰੂਪ 
ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਧਿਆ—ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਚੰਤਾ 
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“ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ” (ਿਖੇੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23, 25)। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜ/ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਹੋਂਦ ਧਿਿੱ ਚ ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧਕ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਧਹਸ ਕਰਨ ਧਕ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਧਿਿੱ ਚ 
ਕੀ ਪਰੋਧਸਆ ਜਾਿੇ? ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਰਾਜ/ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਇਹ ਉਹ  
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:8)। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, “ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਰਾਜ . . . ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੈ।”60 

“ਸ਼ਾਂਤਾ” (εἰρήνη, ਈਰੇਨੇ): ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼। 
“ਅਨੰਦ” (χαρά, ਚਾਰਾ): ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਜੀਿਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਜੋ ਧਸਰਫ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ” ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਧਫਰ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਪਰਾਥਸਧਮਕਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਿਕਧਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ 
ਧਦਿੱ ਤੀ। ਅਿਲੀ ਿਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਤੇ ਭੜ੍ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਰੁਿੱ ਕ ਕੇ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਰਾਜ ਦ ੇਧਿਸ਼ ੇਧਿਿੱ ਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 
ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਿਾਰਧਮਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?” 

ਆਇਿ 18. ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਧਬੰਦੂ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਧਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ: 
ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਸ ਧਬਿ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਅਿੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। “ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ” ਰਸੂਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਧਕਹਾ ਸੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਇਤ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚ ਠੋਕਰ ਨਾ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈ ਲਈ ਧਪਆਰ ਧਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ “ਧਜਹ 
ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੇਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਹਰ ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 2:2)। ਧਫਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ ਧਕ ਕੌਣ 
ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਿਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਭੁ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਕ ਨਹੀਂ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਹਾਰ ਕਰਾਂਿੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਿਾਂਿੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਣ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਮਹਿੱਤਿ ਹੈ। ਪਰ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮਨਭਾਉਂਦਾ 
ਧਸਿੱ  ਾ ਧਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨ”61 ਹੋਿਾਂਿੇ। ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ 
ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਸਦਭਾਿਨਾ ਿਿੇਿੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਪਰਭਾਧਿਤ ਹੋਿੇਿਾ। ਮੈਕਕੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਿਾਦ 
ਹੈ “ਉਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ . . . ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਸਨਮਾਨ 
ਯੋਿ ਹੈ।” 
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ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਿੀ ਧਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ (14:19–23) 
19ਸੋ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਪੱਿਾ ਕਰੀਏ ਧਜਨਹ ਾਂ ਿੋਂ ਧਮਲਾਪ ਅਿੇ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੀ ਿਰੱਕੀ 
ਹੋਵੇ। 20ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਧਵਗਾੜ੍। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱ ਿ ਿਾਂ ਹੈ ਪਰ ਓਸ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਧਜਹ ਦੇ ਖਾਣਾ ਿੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 21ਭਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿ ੂੰ  
ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈ ਪੀਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਂ ਧਜਸ ਿੋਂ ਿੇਰੀ ਭਰਾ ਠੇਡਾ ਖਾਵ।ੇ 22ਿਨੈ ੂੰ  
ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਿੂੰ ਨ ਉਹ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਕੂੰ ਮ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਜੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ। 23ਪਰ 
ਧਜਹੜ੍ਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਿਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਨਹਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨਹਚਾ ਥੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ।  

ਆਇਿ 19. ਇਹ ਭਾਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਨਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹਦਾ ਹ ੈਸ ੋਚੱਲੋ। “ਚਿੱ ਲੋ” οὖν (ਓਨ) ਤੋਂ 
ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਆਇਤ 13 ਅਤੇ 16 ਧਿਿੱ ਚ “ਇਸ ਲਈ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
ਧਜਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਧਿਕਧਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਪੱਿਾ ਕਰੀਏ ਧਜਨਹ ਾਂ ਿੋਂ ਧਮਲਾਪ ਅਿੇ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੀ 
ਿਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। “ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰੀਏ” (διώκω, ਦੀਓਕੋ, ਤੋਂ ਹੈ) ਇਿੱਕ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। AB ਹੈ 
“ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਿੱਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿੱ ਖੀਏ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰੀਏ।” 

ਸਾਨੰੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਧਕਸ ਦਾ ਧਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਧਹਲਾ, “ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੈਰ 
ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੜ੍ੇ ਰਧਹਣਾ ਝਿੜ੍ੇ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਇਿੱਕ 
ਮੰਨ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਿਿਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 3:17)। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ ਧਲਆਉਂਦਾ ਹ ੈ (ਿੇਖੋ ਧਫਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:4)। ਇਿੱਕ ਤਰਕ ਨੰੂ ਧਜਿੱ ਤਣ ਦੀ 
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਿਿੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਦੂਜੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਕਹਾਉਤਾਂ 15:1)। 

ਦੂਜਾ, ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨਾਲ “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਹੋਿੇ।” 
“ਤਰਿੱਕੀ ਹੋਿੇ” ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਅਕਸਰ “ਆਤਧਮਕ ਉੱਨਤੀ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ: οἰκοδομη (ਓਈਕੋਡੋਮ)।62 ਇਹ ਸ਼ਬਦ οἶκος (ਓਈਕੋਸ, “ਘਰ”) ਅਤੇ δέμω (ਡੇਮੋ, 
“ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ”) ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ “ਇਿੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ” ਜਾਂ 
ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਮਾਰਤ ਹੈ।63 ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ 
ਆਤਧਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੰੂ 
ਧਕਿੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ! ਧਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ, “ਸਿੱ ਭੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 14:26; ਿੇਖੋ 8:1)। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਿਾਕ “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਹੋਿੇ” ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ” ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 
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ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਧਿਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਉਹ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਅਤੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਦੋਿਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ 
ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ, “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਿੀ ਿਿਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿਿਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਐਲਨ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 14:19 ਨੰੂ “ਸਾਰੇ ਭਾਿ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਆਇਤ”64 ਮੰਧਨਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੰੂ 
ਚੁਨੌਤੀ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: “ਕੀ ਮੇਰ ੇ ਕੰਮ ਮੇਰ ੇਭਾਈ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ 
ਕਰਨਿੇ?” ਅਤ ੇ“ਕੀ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨਿੇ?” (ਿੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:12)। 

ਆਇਿ 20. ਉਸਾਰਣ ਦਾ ਉਲ  ਧਿਿਾੜ੍ਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ: ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਧਵਗਾੜ੍।65 

“ਧਿਿਾੜ੍” καταλύω (ਕਾਤਾਲੂਓ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ λύω (ਲਓੂ, “ਿਿੱ ਖਰਾ-ਿਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨਾ, ਕਿੱ  ਕੇ ਿਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ੍ਣਾ, ਢਾਉਣਾ”) κατά (ਕਾਤਾ) ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਾਤਾਲੂਓ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਖਾੜ੍ ਸੁਿੱ  ਣਾ।”66 

ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਧਿਿਾੜ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ।” ਇਸ ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਸਭ 
ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੰਿ ਦੇ 
ਧਿਿੱ ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਧਤਮ ਧਸਿੱ  ੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਹੈ:67 ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ।ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਧਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਧਲਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੂਦਾ 
ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਝਿੜ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। Phillips ਆਇਤ 20 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਭਾਿ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਯਕੀਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਮਾਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਲੇ  ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਈਏ!” 

14:14 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਕੋਈ ਿਸਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ।” ਇਿੱਥ,ੇ 14:20 
ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸੱਭ ੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱ ਿ ਿਾਂ ਹੈ (καθαρός, 
ਕੈਥਾਰੋਸ)। ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਨ ਦੇ ਿਾਂਿ (ਿੇਖੋ 14:14 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ), ਇਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲੇ, ਪਲੌੁਸ ਨੇ “ਅਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ” ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਹੀ ਸੀ (ἀκαθαρσία, ਆਕਾਥਾਰਧਸਆ, 
“ਅਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ”) (1:24; 6:19), ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਕ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ 
ਹਰ ਚੀਜ਼ “ਸ਼ੁਿੱ ਿ” ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਧਿਿੱ ਚ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ ਸੀ: ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਧਿਿੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਧਕਸਮ ਦੇ ਮਾਸ “ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹਨ।” (NIV ਧਿਿੱ ਚ ਹੈ “ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਿਸਤੂਆ ਂ
ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹਨ”।) 

ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋਧੜ੍ਆ, ਓਸ [ਅਨੇਕਾਂ ਧਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਸ] ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ 
[κακός, ਕਾਕੋਸ ] ਧਜਹ ਦੇ ਖਾਣਾ ਿੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।68 ਧਲਖਤ ਇਸ “ਆਦਮੀ” ਦੀ 
ਪਧਹਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 14:23)। ਪਰ, ਅਿਲੀ ਆਇਤ ਦੀ 
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ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਿਿੱ ਚ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” 
ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਧਭਰਸ਼  ਕਰੇ। ਮੈਕਕੋਰਡ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ “ਜੋ ਧਿਅਕਤੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਧਕਸੇ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।” 

ਆਇਿ 21. ਜੇਕਰ ਉਹ “ਬੁਰਾ” ਹ,ੈ ਤਾਂ “ਭਲਾ” ਕੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਧਦਿੱਤਾ: ਭਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਿ ੂੰ  ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਮੈ ਪੀਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਂ 
ਧਜਸ ਿੋਂ ਿੇਰੀ ਭਰਾ ਠੇਡਾ ਖਾਵੇ। ਆਇਤ 17 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ), ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਸ਼ਰਾਬ” ਪੀਣ ਨੰੂ 
ਜੋੜ੍ ਧਲਆ।69 ਧਕਉਂਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ ੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਾਰਣ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਪੀਣਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਪੌਲੁਸ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੈਂ ਿਰਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਿਾ!” 
ਜੇਕਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਰਾਬ” ਨੰੂ ਅਧਹਮੀਅਤ ਧਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਧਕ ਸ਼ਰਾਬ ਧਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਹੋਈ 
ਸੀ।70 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੋਹਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ (ਦਾਨੀਏਲ 1:8)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਧਕਉਂਧਕ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਿਧਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ; ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇ  ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।71 

ਪਰ, ਸਾਡ ੇਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਿਰ ਉੱਿਰ ਦੇ ਧਬੰਦੂਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਫਸ ਕੇ ਪੌਲੁਸ  
ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਧਬੰਦ ੂਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹ ਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਭਲੀ ਿਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ  
ਨਾ . . . ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਧਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਧਜਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਠੇਡਾ ਖਾਿੇ।” 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:13 
ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਠੋਕਰ ਖੁਆਿ ੇਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 
ਤੀਕ ਕਦੇ ਿੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਿਾਂਿਾ ਤਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਹਿੋੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਠੋਕਰ ਖੁਆਿਾਂ” 
(ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਬਆਨ ਨੰੂ ਚਰਮ ਧਬਆਨ ਮੰਨਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ “ਇਿੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ, ਧਸਖਾਇਆ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।”72 

ਆਇਿ 22. ਪੌਲੁਸ ਨੇ, “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਸਾਿਿਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ। ਉਸ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਧਕ ਭਾਈ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਧਕ ਉਹ ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮਾਸ 
ਖਾਣਾ ਿਰਧਹਣਯੋਿ ਹੈ: ਿੈਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ73 ਹੈ ਸੋ ਆਪਣ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। 
ਇਿੱਥੇ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ” “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਦੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਾਸ ਖਾਣ 
ਧਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਲਤ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। CEV ਆਇਤ 22 ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਧਿਅਕਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿੱ ਖੋ।” ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਿੋਖੇਬਾਜ਼ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ 
ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸ ੇਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਿੇਿਾ 
ਤਾਂਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਰਿੱ ਖਣ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋਧੜ੍ਆ, ਿੂੰ ਨ ਉਹ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਜਹ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਜੋਗ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ। “ਧਜਹ ਨੰੂ ਉਹ ਜੋਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ” ਮਾਸ 
ਖਾਣ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਧਕ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਧਕਸੇ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੁਖ 
ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਧਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਰਿੱ ਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ “ਖੁਸ਼”74 ਹੋਿੇਿਾ। “ਖੁਸ਼” μακάριος (ਮਾਕਾਰੀਓਸ) ਤੋਂ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਮਿੱ ਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5:3–11 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿਾਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਿੰਨ” ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਧਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕ ਿਾਰਧਮਕ ਸਮਿੱਿਰੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ‘ਖੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਕਮੀ 
ਹੈ; ਇਹ ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸਿੱ ਚੀ ਬਰਕਤ ਹੈ।”75 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਿਰਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਜਾਇ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਿ 23. ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਆਇਤ ਤਿੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 
ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ: ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ [ਧਕ ਮਾਸ 
ਖਾਣਾ ਚੰਿਾ ਹੈ] ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਿਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਨਹਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ 
[ਮਾਸ] ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨਹਚਾ ਥੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ। ਧਜਿੇਂ ਇਹ ਅਧਿਆਇ 14 
ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਧਨਹਚਾ” ਇਿੱਥੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਕੋਰਡ 
ਨੇ ਆਇਤ 23 ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ: “ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਰੜ੍ਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ 
ਧਦਰੜ੍ਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਧਕਸੇ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ 
ਧਭਰਸ਼  ਨਾ ਕਰਨਾ ਧਕੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਮੁਿੱ ਖ ਧਬਆਨ ਹੈ। 
Phillips’ ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ ਹ ੈ“ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਿਲਤ ਹੈ . . . [ਜ] ਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰੇ ਹ ੋਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

ਆਇਤ 23 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ: “ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ . . . ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; 
ਹਾਲਾਂਧਕ, ਆਇਤ “ਪਰ” (δέ, ਦੇ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜ੍ਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਆਇਤ 22 ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਇਤ 23 ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ 
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ਠਧਹਰਾਏ ਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਪਰਸਤਾਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਧਰਹਾ 

ਹੈ, ਿਾਰਧਮਕ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅਿਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 
ਬਣਾਓ।” ਸਾਡਾ ਿਾਰਧਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ ਸਾਡੇ ਅੰਤਹਕਰਨ। 
ਜ਼ਮੀਰ ਉਸੇ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਿਾਈਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ,ਬਹੁਧਤਆ ਂਨੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 8:3; 23:1)। ਧਫਰ ਿੀ, 
ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਾਡਾ “ਅਿਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੈ”: ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨਾਂ  
ਨੰੂ ਧਭਰਸ਼  ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਏ ਰੋਪੜ੍ ਨੰ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਰਿੱ ਧਖਆ: “ਅੰਤਹਕਰਨ 
. . . ਇਿੱਕ ਿਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਲਤ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।”76 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੋੜ੍ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਜੋ਼ਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ ੌ  ਨੇ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਜੋਧੜ੍ਆ: “ਇਸ ਖਾਸ ਧਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਧਭਰਸ਼  ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧਸਖਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਧਨਸ਼ਚਤ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ।”77 ਧਫਰ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਧਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਲਤ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਿਤ ਕਧਹੰਦੀ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ 
ਕਰੋ।” ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਉਧਚਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਿੱ ਕ 
ਹੋਿੇ ਧਕ ਧਕਸੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ 23 ਨੰੂ ਛਿੱ ਡੀਏ, ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਹੈ: ਭਾਿੇਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੌਲਸੁ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਕਧਹ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਿੱਕ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਭਾਈ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ 
ਧਭਰਸ਼  ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਸਿੱ  ੇ ਿਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰੇ। 
ਇਹ ਸਹੀ ਠਧਹਰਣ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ, ਬਹਤੁ ਹੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਐਲਨ ਨੇ 
ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਧਕਹਾ, “ਅਧਜਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਧਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਰਧਹ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ [ਜੀਿਨ] ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦ ੇ
ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਯਹੂਦਾਹ 3)।”78 ਝੂਠੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਿਾਧਲਆ ਂ
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਘੜ੍ੀ ਿੀ ਅਿੀਨ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਸ ਧਿਿੱ ਚ 
ਨਾ ਆਏ” (ਿਲਾਤੀਆਂ 2:5)। 

ਧਿਚਾਰਦੇ ਮਾਮਧਲਆ ਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਜਦਧਕ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਠਧਹਰਣ ਨਾਲੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਭਰਾ ਨੰੂ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸਹੀ ਠਧਹਰਣ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਠਧਹਰਣ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ 
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ਮਦਦ ਕਰੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੇਰੇ ਧਚੰਤਾ 
ਕਰੀਏ। 

ਵਿੀਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ: 
“ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ” (ਕਰੀਨੋ) ਉੱਿੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ 

ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κρίνω (ਕਰੀਨੋ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਿਾਰ ਅਨੁਿਾਦ “ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਣਾ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ) ਰੋਮੀਆਂ 14 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੌ ਿਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ “ਮੁਿੱ ਖ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਿਿੱ ਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਨਾ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ’; ਇਸ ਲਈ ‘ਧਨਰਿਾਰਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਧਨਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ।’”79 ਸੋਚ ਨੇ 
ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਬਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਦੋਿੇਂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ  ੇਢੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ 
ਧਦਓ, ਹਰੇਕ ਕਰੀਨੋ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: 

14:3—ਧਜਹੜ੍ਾ ਖਾਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਾ 
ਖਾਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਿੇ ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ। 

14:4—ਤੰੂ ਪਰਾਏ  ਧਹਲੂਏ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ੇਖਧਲਹਆਧਰਆ ਰਧਹੰਦਾ ਅਥਿਾ ਧਡਿੱਿ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਪਰ ਉਹ ਖਧਲਹਆਧਰਆ 
ਰਹੇਿਾ ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਭੁ ਉਹ ਦੇ ਖਧਲਹਆਰਨ ਨੰੂ ਸਮਰਥ ਹੈ। 

14:5—ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਧਦਨ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਧਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਿਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਭਨਾਂ ਧਦਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਪਿੱਕੀ ਧਨਹਚਾ ਰਿੱ ਖੇ। 

14:10—ਪਰ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤ ੇਕਾਹਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਥਿਾ ਫੇਰ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਤੁਿੱ ਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਧਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਨਆਉਂ ਧਸੰਘਾਸਣ ਦੇ 
ਅਿੱ ਿੇ ਖੜ੍ੇ ਹੋਿਾਂਿੇ। 

14:13—ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸਿੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਹ ਧਿਚਾਰੋ ਭਈ ਠੇਡੇ ਅਥਿਾ ਠੋਕਰ ਿਾਲੀ ਿਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚ 
ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ। 

14:22—ਤੈਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱ ਿੇ ਰਿੱ ਖ। ਿੰਨ ਉਹ 
ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜਹ ਨੰੂ ਉਹ ਜੋਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ। 
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14:23—ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਿੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 
ਧਨਹਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨਹਚਾ ਥੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਇ 14 ਧਿਿੱ ਚ, ਕਰੀਨੋ ਕੁਝ ਕੁ ਿਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 5 ਧਿਿੱ ਚ ਦੋ ਿਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਸਮਝਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਆਇਤ 13ਬ 
ਧਿਿੱ ਚ “ਧਿਚਾਰੋ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਧਕਧਰਆ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਿਾਦ “ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ” (14:3, 4, 10, 13ਏ)। ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ”ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਣਾ” ਅਤੇ “ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ (14:22, 23)। 

ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਿੱ ਿਾ ਭਾਿ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਏ 
ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ” (14:13)। ਕਈ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦਸ਼ੋ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਧਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੰੂ ਕਦੀ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ 
ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਤ ੇਸਧਹਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸੇ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਜਸ ਨੇ 15:7 ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਹਾ ਸੀ “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ” 
ਉਸ ਨੇ 16:17 ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਿੀ ਧਕਹਾ “ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ ” “ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਲੀ ਹੈ ਫੁਿੱ   ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ “ਕਬੂਲ ਕਰਨ” ਲਈ ਧਕਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ”ਲਾਂਭੇ ਰਧਹਣ” ਲਈ ਧਕਹਾ। 
ਫਰਕ ਧਕਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਖਰ ੇ
ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਜੋ ਫੁਿੱ   ਨੰੂ ਿਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਕਿੱ ਸ ਕੇ 
ਬੰਨਹ ੀ ਰਿੱ ਸੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧਡਿੱਿ ਜਾਈਏ, 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਚਾਰ ਿਿੱ ਖਰ ੇਹਨ; ਅਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧਡਿੱਿ ਜਾਈਏ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਿਲਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਧਫਰ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂ14:1—15:13 ਧਿਚਾਰ ਦ ੇ
ਮਾਮਧਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ” (14:13)। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਧਿਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਿਾ 
ਖੇਰ ੂੰ  ਖੇਰ ੂੰ  ਹੋਣ ਿੋਂ ਧਬਨਾਂ ਅਸਧਹਮਿੀ (ਅਧਿਆਇ 14) 

ਧਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? 
1. ਚਰਚ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ। ਚਰਚ ਧਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਧਹਮਤੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ ੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਧਹਣਿੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਧਸਿਾਂਤਕ ਹਨ। ਅਧਜਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਿ ਧਿਿੱ ਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹ,ੈ “ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਧਨਹਚਾ ਦ ੇਲਈ ਧਜਹੜ੍ੀ ਇਿੱ ਕੋ ਹੀ ਿਾਰ 
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ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਿਈ ਸੀ ਜਤਨ ਕਰੋ” (ਯਹੂਦਾਹ 3)। ਪਰ, ਕਲੀਧਸਆਿਾਂ ਧਿਿੱਚ ਿੜ੍ਬੜ੍ੀ ਦੀ 
ਉੱਚ ਪਰਧਤਸ਼ਤਤਾ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 14 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਿੱ ਧਸਆ 
ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦ ੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਭੈਣਾਂ ਤ ੇ
ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੰੂ ਖੇਰੂੰ  ਖੇਰੂੰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਅਸਧਹਮਤ ਹੋਣਾ ਧਸਖ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ।80 

2. ਸਮਾਜ ਧਿਿੱ ਚ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਚਰਚ ਧਿਚਲੀ ਅਸਧਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਧਸਿਾਂਤਾਂ 
ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਧਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਤ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਲੋਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਨਰਿਾਹ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।81 ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ, (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ) ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਖਸ਼ੁ ਕਰਨ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਿਆਹ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ 
ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਹ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਧਸਆਸੀ ਖੇਤਰ 
ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਛੁ ਕਾਰਾ ਦ ੇਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਜਮ ਮੈਕਿੁਿੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ “ਆਪਣੀ 
ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱ ਕੀ ਧਜਿੱ ਦ . . . ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ/ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ; 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਿਿੱਲ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਧਸਿੱ  ਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; 
[ਅਤੇ] ਰਾਸ਼ ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਦੰਿੇ ਅਤੇ ਯੁਿੱ ਿ ਨੰੂ ਛੇੜ੍ਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਬਣਦੇ ਹਨ।”82 

ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂਅਧਿਆਇ 14 ਇਿੱਕ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਧਸਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਕਿੱ ਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਕਸੇ 
ਿੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦਿਾਰ ਧਸਿੱ ਿ ਹੋਣਿੇ ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਾਂ-ਭਾਿੇਂ ਧਸਿਾਂਤਕ ਅੰਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਿੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਮੈਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਯਾਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।) 

1. ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਅ ਲ ਬਣ।ੋ83 ਪਧਹਲਾ, ਸਾਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਿਚਨ 
ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇ ਧਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੰੂ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਧਦਰੜ੍ਹ ਧਨਹਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (14:5); ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ 
ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਰੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਧਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (14:23)। 

2. ਦਇਆਿਾਨ ਅਤੇ ਦੂਧਜਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਸਿੱ ਧ ਆ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਾ ਹਿੋੇ, ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਪਆਰ ਨਾਲ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ 
(14:15ਅ)। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਭਾਈ ਹੈ “ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ” 
(14:15ਬ)। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਿਾਂਿੇ (14:10ਬ)। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 
(14:10ਅ), ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਾਂਿੇ ਜੋ ਉਹ ਕਧਹੰਦੇ 
ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਕਸੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਾਂਿੇ ਧਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਿੀ 
ਸਾਡੇ ਿਾਂਿ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਿੀ, ਪਰਭ ੁਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
(14:8)। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਿੇ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਸਧਥਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਰਹਾਂਿੇ। 

3. ਧਚੰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ 
ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਧਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ 
(14:20, 21)। ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਫੁਿੱ   ਨੰੂ ਿਿਾਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਜਾਂ 
ਪਰਭੁ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ “ਬਦਨਾਮੀ” ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਣੀਏ (14:16)। ਪਰਭੁ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ 
ਹਮੇਸ਼ਾ “ਓਹਨਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦਾ ਧਪਿੱ ਛਾ ਕਰੀਏ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਧਮਲਾਪ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਹੋਿੇ” 
(14:19)। 

ਧਸਿੱ  ਾ। 12:18 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇ ਹੋ ਸਿੱ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਹ ਲਿੱ ਿਧਦਆਂ ਸਾਰੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਿੱ ਖੋ।” ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਕਈ ਿਾਰ ਧਕਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਸੰਭਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ, ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, “ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਲੀ ਹੈ ਫੁਿੱ   ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ” “ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ” 
(16:17)। ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਜੇਕਰ,ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ, 14 ਦੇ ਸਿਾਰਣ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਜਹੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   
ਹੋਣਿੇ। ਕੋਏ ਰੋਪਰ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 

[ਰੋਮੀਆ ਂ14 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ] ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਿੱ ਿਦੀ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸੰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਧਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਧਝਜਕ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿੀ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਆਧਖਰਕਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿ ੇਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ 
ਭਰਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਛਿੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਿੱਿ ੇ
ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਹ ਧਸਰਫ ਿਿੱ ਡੀ ਅਣਇਿੱ ਛਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਅੰਝੂਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।84 

ਕੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਿਹਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ  
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਅਧਿਆਇ 14) 

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਧਜਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, “ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ 
ਧਦਓ।” ਿਰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਮ ਿਾਰਣਾ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਧਕ ਜਦ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਸਭਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
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ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ 
ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਮੇਰਾ ਜਿਾਬ ਧਕਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਿਰਿਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਧਕਉਂਧਕ 
ਮੇਰਾ ਜਿਾਬ ਹੈ “ਹਾਂ” ਅਤੇ “ਨਾ।” ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿੌਰ ਨਾਲ ਸਣੁੋਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰ ੇ
ਕਧਹਣ ਦੇ ਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਆਓ “ਨਾ” ਜਿਾਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

“ਨਾ”: ਿਾਰਧਮਕ ਮਸਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਇਕਿੱਲਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਿਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ 
ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਿੇਖੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਰਨ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਮੈਂ ਅਿੱ ਜ 
ਤੀਕ ਪੂਰੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮਸ਼ੇਰੁ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ੇਚਿੱਲਦਾ ਧਰਹਾ ਹਾਂ” (ਰਸੂਲਾਂ 23:1)। ਉਸ ਨੇ 
ਰਾਜਾ ਅਧਿਰਿੱ ਪਾ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਚਿੱ ਤ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸਮਧਝਆ ਭਈ ਧਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦ ੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ 26:9)। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਤਾਂ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਦੀ . . . ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (2 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 1:3)। 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ, ਧਫਰ ਿੀ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਦਰਸ਼ ੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਪਰਿਾਨਯੋਿ ਨਹੀਂ ਸਨ—ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਯਸੂ ਦਾ ਧਿਰੋਿ ਕਰਨਾ, ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਸਤਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
ਧਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਧਤਆ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਰਿੱ ਪਾ ਸਾਹਮਣ ੇਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਾਇਆ: 

 . . . ਮੈਂ . . . ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਧਨਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਓਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਧਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਿਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਿਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੰਿ ਕੀਤਾ ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਰੋਿ ਧਿਿੱ ਚ 
ਅਿੱ ਤ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਨਿਰਾਂ ਤੀਕ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸਾਂ (ਰਸੂਲਾਂ 
26:10, 11)। 

ਉਸ ਨੇ ਧਤਮਧੋਥਉਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤ ਧਿਿੱ ਚ 
ਆਇਆ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ” (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:15)। 

1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:4 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਭਾਿੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿੇਖਦਾ ਤਾਂ ਿੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਧਹਰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਰਭੁ ਹੈ।” “ਮੈਂ 
. . . ਿੇਖਦਾ” ਸ਼ਬਦ “ਅੰਤਹਕਰਨ” ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ। 
ਦਰਅਸਲ ਪੌਲੁਸ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਹਾਲਾਂਧਕ ਮੇਰਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਮੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ, ਧਫਰ ਿੀ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ; ਕੇਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ 
ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” 

ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣਾਂ, ਧਕ ਿਰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਈ ਿੁਣਾਂ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਲੋਕ ਧਿਿੇਕਪੂਰਿਕ ਲਿਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਧਕ ਉਹ 
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਲਬੜ੍ੇ ਯਸੂੁਫ਼ ਦੇ ਕਪੜ੍ੇ ਿੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਸਿੱ ਚੀ ਇਹ ਮੰਨ ਧਲਆ ਧਕ ਉਸ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਿਰ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁਿੱ ਧ ਆ ਹੈ 
(ਉਤਪਤ 37:31–35)। 

ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਤ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਅਧਜਹਾ 
ਰਾਹ ਿੀ ਹ ੈਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਿਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 
14:12; 16:25)। ਧਕਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਿੁਆਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਿ ਹੈ (2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
2:10–12)। ਕੇਿਲ ਸਿੱ ਚਾਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 8:32)। 

ਇਕਿੱਲਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਜੀਿਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ:85 ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਧਜਹਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਕਦੇ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ; 
ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਧਿਿੇਕਪੂਰਿਕ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਧਰਹਾ ਸਾਂ ਧਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤ ੇਤੁਧਰਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸਾਂ, 
ਜਦਧਕ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਧਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਧਸਹਤ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਡਾਕ ਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਧਕਸੇ ਖਾਸ 
ਰੋਿਾਂ ਲਈ ਧਿਿੇਕਪੂਰਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਧਫਰ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿਲਤ ਰੋਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ 
ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਈ ਲੋਕ ਚੰਿੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਿੱ ਚ 
ਉੱਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਫਰ ਉਸ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਹੁਤਾ ਜੀਿਲ 
ਲਈ ਿੀ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹ ੇ
ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਧਿਿੱਚ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ ਧਕ 
ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। (ਯਾਕੂਬ ਧਿਿੇਕਪੂਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਧਰਹਾ ਧਕ ਉਹ 
ਰਾਖੇਲ ਨਾਲ ਧਿਆਹ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ ੈਜਦਧਕ ਅਸਲ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਹ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਭੈਣ 
ਲੇਆਹ ਨਾਲ ਹੋ ਧਰਹਾ ਸੀ [ਉਤਪਤ 29:21–30]!) 

ਿਰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱਲਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਧਮਲੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਧਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਿੱਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਧਕ ਧਕਹੜ੍ੇ ਕੰਮ ਿਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧਕਹੜ੍ੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਕਹੜ੍ੇ ਕੰਮ ਿਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧਕਹੜ੍ੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹਨ। 
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਧਹ ਲਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਜ਼ਲੁਮਾਂ ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 
ਧਨਖੇਿੀ ਕਰਨਿੇ।) 

ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਮਸਧਲਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿੇ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਧਕਸ ਕੰਮ 
ਨੰੂ ਸਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਸ ਨੰੂ ਿਲਤ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ 
ਧਸਖਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿ ਧਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ ਿੁਲਾਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਸਖਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਧਿਰਧਸਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ  ਾਕਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਿਰੇਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਾਮਰਾਜ ਨੰੂ ਿਿਾਉਂਧਦਆਂ ਭਾਰਤ 
ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਿਾ ਧਕ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਿਾਜਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਧਰਿਾਜ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਧਿਿਿਾ ਔਰਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਧਚਤਾ 
ਦੀ ਅਿੱ ਿ ਧਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸਾੜ੍ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਿਰੇਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਿਾਜ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਜਾਰੀ ਕਰ ਧਦਿੱਤੇ। ਇਿੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਿਾਰਧਮਕ ਿੁਰੂ ਇਿੱਕ ਅੰਿਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ 
ਆਧਖਆ: “ਸਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਿਿਾ ਨੰੂ ਸਾਧੜ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਫਸਰ 
ਨੇ ਜਿਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ ਧਦਆਂਿੇ!” 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ, ਿਿਾਹ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਨੰੂ ਧਮਲਾ ਕੇ ਬਣੀ 
ਇਿੱਕ ਯੁਧਨ  ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਿਿਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਜਲਾਦ ਦਾ। ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਿ ੂ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਿੱਕ ਧਿਿਾਨਕ ਧਿਭਾਿ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ 
ਪਰਬੰਿਕੀ ਧਿਭਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਿਲ ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਧਜਹੜ੍ੇ ਇਸ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ। 

1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆ ਂ 14 ਤੇ 15 ਧਿਿੱ ਚ “ਤਕੜ੍”ੇ ਅਤ ੇ
“ਧਨਤਾਣੇ/ਕਿੱ ਚੇ” ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਿੌਰ ਕਰੋ। “ਤਕੜ੍”ੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਾਲਾ 
ਧਿਅਕਤੀ (15:1) ਉਹ ਸੀ ਧਜਸ ਕੋਲ ਮੂਰਤਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਿਏ ਮਾਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ 
ਸੀ: 

ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਧਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁਿੱ   ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:4; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਿਆਹੈ)। 

ਧਕਉਂਧਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਲਮ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਧਿਿੱ ਚ ਬੈਧਠਆਂ ਖਾਂਦਾ 
ਿੇਖੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਧਨਤਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੰੂ 
ਧਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿਾ? ਤੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋ ਧਨਤਾਣਾ ਹੈ ਨਾਸ ਹੰੁਦਾ ਅਰਥਾਤ 
ਉਹ ਭਾਈ ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:10, 11; ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ)। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, “ਧਨਤਾਣੇ” ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ (15:1) ਕੋਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ: “ਪਰ 
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਕਈਕੁ ਧਜਹੜ੍ੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਿੱ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 
ਨੰੂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇ  ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਧਨਤਾਣਾ ਹ ੋਕੇ 
ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:7; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)।86 

ਧਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ 
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ਹੈ “ਧਿਆਨ।” ਪਧਰਪਿੱਕ ਧਿਆਨ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ) ਧਕਸੇ ਿੀ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਧਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:13, 14)। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ, “ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਜੋ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ?” ਸਿੋਂ ਇਹ ਹੈ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਚਨ ਧਕਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਆਖਦਾ 
ਹੈ?” ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, “ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਉਹ ਪਰਿਾਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਹ ਦੀ ਪਰਭੁ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:18)। 

ਧਕਸੇ ਨੇ ਬੜ੍ੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਅੰਤਹਕਰਨ ਉੱਥੇ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ 
ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”—ਅਰਥਾਤ 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ।” ਸਿਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਧਕ “ਕੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਧਿਿੇਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਨੈੱਕੇ-ਧਨੈੱਕੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ 
“ਬਪਧਤਸਮਾ” ਧਦੰਦੇ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂ ਧਦਆਂ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ, 
ਜਾਂ ਅਰਾਿਨਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸੰਿੀਤ ਿਜਾਉਂਧਦਆਂ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੋਂ ਸਿਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ 
“ਬਾਈਬਲ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਧਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ?” 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਰਧਮਕ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਇਸ ਨੰੂ ਧਮਲੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਧਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਹੀ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਰਭਰ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਰਧਹ ਸਕਦੇ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਐਨਾ ਦੁਰਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ 
ਿੀ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਅਿਿਾਈ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਰਧਹਣ 
ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਧਭਆਸ ਲਾਜਮੀ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ 24:16; KJV)। 

ਜਦ ਲੋਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਭਧਰਸ਼  ਦੋ ਜਾਂਦਾ (ਤੀਤੁਸ 
1:15) ਅਤੇ ਦਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:2)। ਭਧਰਸ਼  ਅਤੇ ਦਾਿੇ ਹੋਏ ਅੰਤਹਕਰਨ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਿੰਦੀ ਧਖੜ੍ਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ। ਧਯਸੂ ਨੇ ਮਿੱ ਤੀ 6 ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਿਾ ਅਿੱ ਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਿੱ ਖ ਧਨਰਮਲ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 
ਚਾਨਣਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਿੱ ਖ ਬੁਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਨਹੇ ਰਾ ਹੋਿੇਿਾ। 
ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਨਹੇ ਰਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਧਕਿੱ ਡਾ ਅਨਹੇ ਰਾ ਹੋਿੇਿਾ (ਮਿੱਤੀ 6:22, 23; 
NCV)। 

ਧਯਸੂ ਨੇ “ਅਿੱਖ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਤਮਕ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਅਿੱ ਖ ਅੰਨਹ ੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੈ। 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਜਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲੇ ਅਤ ੇਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰੇ ਧਿਿੱ ਚ ਚਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ ਿੀ ਉਲ -ਪੁਲ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ “ਧਜਹੜ੍ ੇ
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ਅਨਹੇ ਰ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਅਨਹੇ ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ! ਧਜਹੜੇ੍ ਕੌੜੇ੍ ਨੰੂ ਧਮਿੱ ਠੇ ਦੇ 
ਥਾਂ, ਅਤੇ ਧਮਿੱ ਠੇ ਨੰੂ ਕੌੜੇ੍ ਦੇ ਥਾਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ” (ਯਸਾਯਾਹ 5:20)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਧਲਧਖਆ 
“ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:19)। 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਿਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਮੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ “ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਦੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

“ਹਾਂ”: ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ—
ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੇਲੇ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਿਾਰਧਮਕ ਮਸਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱਲਾ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਿਿੱਲ ਸਿੱ ਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਿਸਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ 
ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਕਸੇ ਿਸਤ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹੈ 
(14:14)।  

ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਾਿੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਨਹਚਾ 
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨਹਚਾ ਥੀਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ (14:23)। 

ਇਿੱਥੇ ਿਰਧਤਆ ਧਿਆ ਸ਼ਬਦ “ਧਨਹਚਾ” ਉਸ ਪਰਤੀਤ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (10:17), ਸਿੋਂ ਉਸ ਿਿੱ ਲ ਧਕ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਧਕਸ ੇ
ਚੀਜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਿਲਤ, ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਿਲਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਹ,ੈ ਆਪਣ ੇ
ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰਦਾ ਹੈ।87 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਧਕਉਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਧਜੰਨੀ ਿਾਰ ਿੀ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਘ ਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਕਿਚ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੀ 
ਤੰਤੁ ਪਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਿੱ ਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੰਤੁ ਪਰਣਾਲੀ 
ਦੀ ਧਚਤਾਉਣੀ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੰਤ ੁਪਰਣਾਲੀ ਦੇ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਮੇਰੇ ਿੀ) ਸੜ੍ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹ ੋਜਾਣ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਿੇਿੀ। 

ਇਿੱਕ ਛੋ ੀ ਬਿੱਚੀ ਨੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰ ਮਣ ਿਾਲੇ ਇਿੱਕ ਪਹੀਏ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਦੇ ਧਕਨਾਰੇ ’ਤੇ ਧਤਿੱ ਖੇ ਤੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਤਿੱ ਖੇ ਤੀਰ ਸਾਨੰੂ ਚੁਿੱ ਭਦੇ ਹਨ!” ਧਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿ ੇ
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ਆਧਖਆ, “ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 
ਇਹ ਧਤਿੱ ਖੇ ਤੀਰ ਸਾਹਮਧਣਓਂ ਧਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਧਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਭਦੇ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਹ ਜੋੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: “ਅਤੇ ਧਫਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਆਧਖਰਕਾਰ ਇਹ ਧਤਿੱ ਖੇ ਤੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਧਘਸ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ 
ਧਫਰ ਜ਼ਰਾ ਧਜਹਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱ ਭਣਿੇ।” 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਧਜਹੜ੍ੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਿੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ 
’ਤੇ ਤੈਰਨ ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਜੰਤਰ ਲਿਾਇਆ ਧਿਆ ਧਜਸ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਡਾ ਸਾਰਾ ਘੰ ਾ ਲਿੱ ਿਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧਚਤਾਉਣੀ ਧਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ 
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਿਤ ਹੋ ਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੋਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਨਹੇ  ਹੋਏ 
ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਜੰਤਰ ਤੋਂ ਘੰ ੇ ਨੰੂ ਿਿੱ ਢ ਸੁਿੱ ਧ ਆ। ਬਾਅਦ 
ਧਿਿੱ ਚ ਉਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਧਕਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਤੁਫਾਨ ਧਿਿੱ ਚ ਫਿੱ ਸ ਧਿਆ। 
ਉਹ ਚ ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੰ ੇ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਿੱ ਿਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਖਤਰ ੇ
ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿੀ ਮਾਰੇ ਿਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ੍ 
ਪੈਣ ਿੇਲੇ ਉਹ ਅਿਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੇੇਿੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:19 ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਖਰੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ: 
“ਧਨਹਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਤਕਧੜ੍ਆਂ ਰਿੱ ਖੀਂ ਧਜਹ ਨੰੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਧਨਹਚਾ ਦੀ 
ਬੇੜ੍ੀ ਡੋਬ ਧਦਿੱ ਤੀ।” ਇਿੱਕ “ਛਿੱਡੇ ਹੋਏ” ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਧਦਸ਼ਾਸੂਚਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਹੁਣ ਸ ੀਕ ਨਹੀਂ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਸ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਜਸ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਿੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਨਾੜ੍ਾਂ ਿਰਿਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਧਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਜਾਂਦੀਆਂ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
4:2)। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਹ ੈਧਜਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਧਯਸੂ ਨੇ ਮਿੱ ਤੀ 
6:22, 23 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਿੱ ਖ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਚਿੱਲਦਾ ਧਕ ਧਜੰਨੀ ਿਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਿੇ, ਓਨੀ ਿਾਰੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ੀ-ਥੋੜ੍ੀ ਧਨਿਾਹ 
ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਿੀ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਧਮਲਦਾ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਧਯਸੂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ 
ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਧਨਿਾਹ ਨਹੀਂ ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ 
ਧਨਿਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਹੋਰ ਿੀ ਿਿੇਰ ੇ



130 

ਤਕੜ੍ੀ ਧਚਤਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਧਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇ

ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਿਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਦਿੱਬ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਧਜਸ ਨੇ ਬੜ੍ ੇਿਿੱ ਡੇ ਿਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਫਰ 
ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਧਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਬੈਠਾ। ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਤ ੇਧਹਰਦਾ ਐਨੇ ਕਠੋਰ ਹ ੋ
ਿਏ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਧਲਆ (1 ਸਮੂਏਲ 16:14)। 

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਕੋਮਲ ਅੰਤਹਕਰਨ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ ਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਜੋੜ੍ਦਾ 
ਧਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਧਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦਾ ਿਲਾ ਘੋ ਦਾ ਧਰਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦ ੇ
ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਜਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ (2 ਸਮੂਏਲ 12:1–14), ਤਾਂ ਉਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਧਿਆ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਤਦ ਤਿੱਕ—ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨਹੀਂ ਧਮਲ ਜਾਂਦੀ—
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ 
ਕਰੀਏ ਧਕ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਿਨਭਰ ਇਹ ਧਸਖਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਭਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਉਹ ਮੀ  ਨਾ ਖਾਿੇ। ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹ ੈਧਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਧਿਅਕਤੀ ਮੀ  ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:1–5)। ਪਰ ਜਦ 
ਤਿੱਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਉਹ ਮੀ  ਤੋਂ ਉਿੇਂ 
ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਧਜਿੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਪੁਲ ਨੰੂ 
ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਅਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਹੈ। ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਮੰਨਦੇ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੁਲ ਅਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਹੈ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਧਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਸਧਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ—ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਲਿਾਤਾਰ ਚਿੱਲਦੇ ਰਧਹਣ 
ਿਾਲੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਧਹਲਾ, ਅਸੀਂ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤ ੇ
ਧਨੈੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡ ੇਮਨ ਖੁਲਹੇ  ਹਣੋ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ 
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ। 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਸੀਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤ ੇਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਧਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਚਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਿਲਤ ਹੈ, ਤਦ ਤਿੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਘੇ ਸੁਿਾਰਕ, ਮਾਰਧ ਨ ਲੂਥਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਧਸਿ ਿਿੱਲ ਆਖੀ: 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਮੈਨੰੂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਿੇ-ਧਸਿੱ ਿੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਿਲਤ ਪਰਮਾਧਣਤ ਨਹੀਂ 
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ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ—ਤਦ ਤਿੱਕ ਮੈਂ ਪੋਪ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ 
ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਿਰੋਿੀ ਰਹੇ ਹਨ—ਮੇਰਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚਨ 
ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਂ ਿਾਧਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਲਿਾਂਿਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।88 

ਧਸਿੱ  ਾ. ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਧਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸ਼ਨ “ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਦ ੇ ਮੇਰੇ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਧਜਹੇ ਜਾਪਣ ਿਾਲੇ 
“ਹਾਂ/ਨਾ” ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਏ ਹੋ। ਿਾਰਧਮਕ ਮਸਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਸਾਡਾ 
ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਧਪਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇਹ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਸਾਨੰੂ ਲਿਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਜਾਂ ਿਲਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੋਿਦੇ ਰਧਹਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਧਹਣ 
ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਆਓ 1 ਪਤਰਸ 3:21 ਨੰੂ ਿੇਖੀਏ। ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ, “ਏਹ 
ਬਪਧਤਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹ ੈਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਧਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।” ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਆਧਖਆ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣੀ ਨਹੀਂ 
ਪਰ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ।” ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲੈਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਸਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਿਿੱਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ 
ਬਣਾਏ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਯਸੂ ’ਤੇ ਧਨਹਚਾ ਕਰੋ (ਯੂਹੰਨਾ 3:16), 
ਆਪਧਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 17:30), ਆਪਣੇ ਧਹਰਦੇ ਧਿਚਲੀ ਧਨਹਚਾ 
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ (ਰੋਮੀਆਂ 10:9, 10), ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ (ਪਾਣੀ ਧਿਿੱ ਚ ਡੋਬਾ 
ਦੇ ਕੇ) ਬਪਧਤਸਮਾ ਲਿ ੋ(ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਬ 2:38) ਅਤੇ ਧਫਰ ਮਰਨ ਤੜੋ੍ੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹ ੋ
(ਪਰਕਾਸ਼ 2:10)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿੇਿਾ ਧਕ 
ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡਾ ਅੰਤਹਕਰਨ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖੇਿਾ ਧਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦਾ ਅਧਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ “ਹਾਂ” ਆਖਣ ਧਦਓ! 

ਧਮਲਜੁਲ ਕੇ ਰਧਹਣਾ (ਅਧਿਆਇ 14) 
ਰੋਮੀਆਂ 14 ਧਿਚਲੇ ਧਸਿਾਂਤ ਧਕਸ ੇਿੀ ਿੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਅਸਧਹਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਐਿਰ  ਹਫ਼ਰਡ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਧਮਲਜੁਲ ਕੇ ਰਧਹਣ ਬਾਰ ੇਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦ ੇ
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ਹਨ: “ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਿੀ ਹ ੋਤਾਂ ਿੀ ਧਕਸੇ ਬਧਹਸ ਧਿਿੱ ਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।”89 ਇਹ ਿਿੱਲ 
ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹਾ। ਇਿੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈਨਰੀ ਕਲੇ 
(1777–1852) ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, “ਮੈਂ ਰਾਸ਼ ਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਿਾ।”90 ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ, ਇਹ ਮਨਿਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। 

ਰੋਮੀਆਂ 14 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਧਿਿੱ ਚ ਮੀ  ਖਾਣ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਹੋ ਰਹ ੇਧਿਿਾਦ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਧਡਆ ਹ ੈਧਕ 
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰ ੇਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਿਅਕਤੀ “ਸਾਿ ਪਿੱਤ ਹੀ” ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ “ਕਿੱਚਾ” ਭਰਾ ਹੈ (14:2)।91 ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਕੋਈ ਿਸਤ [ਕੋਈ ਿੀ ਭੋਜਨ, ਇਿੱਥੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਮੀ  ਿੀ] ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਅਸ਼ੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ” ਹੈ (14:14) ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ “ਤਕੜ੍ਾ” 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਆਧਖਆ (ਿੇਖੋ 15:1)। ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਇਸ 
ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। 

ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹਰੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ 14:13–23 ਧਿਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਕਈ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪਰੂਣ ਆਖਦਾ ਹੈ।92 ਆਇਤ 13 ਤੋਂ 18 ਤਿੱ ਕ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਧਕਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤ ੇ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਿੇਰ ੇਮਹਿੱਤਿਪਰੂਣ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁਿੱ ਜੇ (ਿੇਖੋ 14:13, 15)। ਆਇਤ 19 ਤੋਂ 23 ਤਿੱ ਕ 
ਉਹ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹ ੈਧਕ ਸਾਡੇ ਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਾ ਪੁਿੱ ਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਧਿਚਾਰ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ 
ਧਨਰਦੇਸ਼, ਧਕ ਧਕਸ ੇਭਰਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਧਲਆਂ ਛਿੱਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਿੱਲ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਧਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਧਕ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ (ਿੇਖੋ 14:19)। 

“ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰੋ” (14:1; 15:7) 
“ਤਕਧੜ੍ਆ”ਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ “ਕਿੱ ਧਚਆਂ” ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨੀਿਾਂ ਨਾ 

ਿੇਖਣ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਕਿੱ ਚੇ” ਿੀ “ਤਕਧੜ੍ਆ”ਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ (ਿੇਖੋ 15:7) 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਿਾਂ ਦਾ ਧਨਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਿੀ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਪਤਾ 
ਲਿੱ ਿੇਿਾ ਧਕ ਮੈਂ ਤਕੜ੍ਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਚਾ?” ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਕੜ੍ੀ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ “ਤਕੜ੍ਾ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ। (ਮੈਨੰੂ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ “ਕਿੱਚਾ ਭਰਾ” ਆਧਖਆ।) ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੇਲੇ 
ਇਹ ਿਿੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੀ ਧਕ ਤੁਸੀਂ “ਤਕੜ੍”ੇ ਹੋ ਜਾਂ “ਕਿੱ ਚੇ।” (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦੇ ਹੋ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ “ਤਕੜ੍”ੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ “ਤਕਧੜ੍ਆ”ਂ ਉੱਤ ੇਿਿੇਰੇ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ 
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ਹੈ।) ਭਾਿੇਂ “ਤਕੜ੍”ੇ ਜਾਂ “ਕਿੱ ਚੇ”, ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਿੱ ਕੋ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ” 
(15:7)! 

ਕੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ (14:1, 15) 
ਰੋਮੀਆਂ 14:1 ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੋਈ ਧਨਹਚਾ ਧਿਿੱ ਚ ਕਿੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ 

ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ ਪਰ ਭਰਮਾਂ ਦ ੇ ਧਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।” ਆਓ ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਇਸ 
ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤੇ ਿੌਰ ਕਰੀਏ: ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ ਿਾਰਧਮਕ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਿਲਤ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ੇਿਾਰਧਮਕ ਸਮੂਹ ਦ ੇ
ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਭ ੂਧਿਿੱ ਚ ਧਲਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਿਾ ਧਕ 
ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ ਧਕ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਮੀ  ਨਾ ਖਾਣਾ ਧਕੰਨੀ 
ਿਿੱ ਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ? ਧਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਅਜੇ ਇਿੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੁਆਕ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਸੁਆਿਤ ਦੀ ਿਲਿਕੜ੍ੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜ੍ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ 
ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਅਧਜਹਾ ਿੀ 
ਨਾ ਕਧਰਓ ਧਕ ਅਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਧਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ੇਮਾਸ 
ਰਿੱ ਖ ਧਦਓ। ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਣਾ ਪਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇਿਾ। ਰੋਮੀਆਂ 14:15 ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਖੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ  ਅਜੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈਂ। ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਤੂੰ  ਭੋਜਨ ਨਾਲ 
ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ।” 

ਦ ਧਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਿ ਨਾ ਜਾਣੀਏ (14:3) 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ, “ਧਜਹੜ੍ਾ ਖਾਣ ਿਾਲਾ ਹੈ [‘ਤਕੜ੍ਾ’] ਉਹ ਨਾ-ਖਾਣ ਿਾਲੇ 

[‘ਕਿੱ ਚੇ’] ਨੰੂ ਤੁਿੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਨਾ-ਖਾਣ ਿਾਲਾ [‘ਕਿੱਚਾ’] ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਿਾਲੇ [‘ਤਕੜ੍’ੇ] 
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਿੇ ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ” (14:3)। 

ਤਕੜ੍ਾ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਧਲਖੀਆ ਂਿਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਿਰੇੇ ਧਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਰਧਕਆਂ ਤੋਂ ਧਘਰਣਾ 
ਅਤੇ ਕ ਾਕਸ਼  ਪਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਧਿਸ਼ੇ ’ਤ ੇ“ਤਕੜ੍ਾ” ਸਮਝਦੇ 
ਹੋ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਧਖਆ ਹ ੈਧਕ ਧਜਹੜ੍ਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਤੁਸੀਂ “ਤੁਿੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੋ।” 

ਕਿੱਚਾ. ਮੈਂ ਅਧਜਹੇ ਲੇਖ ਿੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਤੀਆਂ ’ਤੇ 
ਉੰਿਲਾਂ ਚੁਿੱ ਕੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਧਿਿੱ ਚ ਤਾਂ ਬੜ੍ੀ ਹੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਉਣ 
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ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਰੀਤ ਨੰੂ ਿਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਿਕ ਹੈ। 

ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਿੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈਏ (14:4) 
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਧਕ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ 

ਧਜਹੜ੍ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਿਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਧਮਹਮਾਨ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਿੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਧਕਧਰਆ ਕੀ ਹੋਿੇਿੀ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਮਹਮਾਨ ਨੰੂ ਆਖੋਿੇ (ਹਾਂ ਚੰਿੇ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹੀ) ਧਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ ਬੈ ਸਲ ਬੈਰੇ  ਬੈਕਸ ਰ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਿਆ ਧਕ ਉਹ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਧਕ ਨਹੀਂ। ਬੈਕਸ ਰ ਨੇ ਜਿਾਬ ਧਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਸਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਲਤ ਆਦਮੀ 
ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਿ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਧ ਕ  ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਨਹੀਂ।”93 

ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (14:5–13) 
14:5–12 ਧਿਿੱ ਚ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਧਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ “ਇਿੱਕ ਦੂਏ 

ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ” (14:13): 

ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (14:5, 6)। 
ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ (14:7–9)। 
ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱ ਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਾਂ (14:10)। 
ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭੂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸਾਡੇ ਸਾਧਰਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ (14:10–12)। 

ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਨ ਿੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਉਣਾ ਛਿੱਡ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਕਸੇ 
ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡਦੇ। 

“ਪੱਕੀ ਧਨਹਚਾ” ਰੱਖਣਾ (14:5) 
ਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪੋਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ ਪਿੱਕੀ 

ਧਨਹਚਾ ਰਿੱ ਖੇ” (14:5)। ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਧਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਧਿਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,94 ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ 
ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਿਿੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੀ ਧਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰ ੇ
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ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਧਲਤ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੰੂ ਧਬਨਾ ਧਕਸ ੇ
ਸਿਾਲ ਦ ੇਸਿੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੋਂ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ੋ
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਿਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤਿੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਧਿਿੱ ਚ “ਪਿੱ ਕੀ ਧਨਹਚਾ” ਨਾ ਕਰ ਲਿੋ। ਧਫਰ ਆਪਣੀ ਧਨਹਚਾ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੋ। 

ਪਧਰਵਾਰ ਧਵੱਚ ਸਧਹਣਸ਼ੀਲਿਾ (14:10) 
ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਿੀਰਜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਪਧਰਿਾਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋਣ ਿਏ ਸੀ। ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਸੜ੍ ਆਪਣੇ ਧਖਲਰ ੇਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਿਰੀਬ 
ਆਦਤਾਂ ਧਦਖਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ 
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਧਜਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਿੀ ਲਿੱ ਿਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਠ 
ਚਚੇਰੇ ਜਾਂ ਮਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੰ਼ਦਿੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਤਦ ਤਿੱਕ 
ਅਿੂਰਾ ਰਹੇਿਾ ਜਦ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਜਾ ਇਿਰ-ਉਿਰ ਦੌੜ੍ਦਾ ਨਾ ਧਫਰੇ ਅਤੇ ਧਕਸ ੇ
ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਡੇਿ ਨਾ ਦਿੇ। ਹਰੇਕ ਪਧਰਿਾਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸਿੱ ਧਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਿੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ (14:13–23) 
ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀਆਂ ਧਕ ਧਜਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਪਸੰਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਕਈ ਦਹਾਧਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਿੱ ਸ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਕਰ ਧਲਆ ਜਾਿੇ (ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ), ਘਿੱ  ੋ-
ਘਿੱ   ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਹੋਿੇਿਾ ਹੀ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇਾ। ਧਜਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ “ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” ਉਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਧਕ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦਾ ਕੰਮ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠਿੱ ਪ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਕਸੇ ਚੰਿੇ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲ ਰਧਹਣ 
ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਧਜਸ ਿੀ ਮੰਡਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਮੈਂ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਧਜਹ ੇਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪੂਰ ੇਧਿਿੇਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਂ 
ਉਸ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ਼ਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ 
ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਜਾਣਾ 
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ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਪਆ। ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਧਿਿੱਚ ਧਭੰਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਧਿਿੇਕੀ ਹਨ ਅਤੇ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਝਿੜ੍ਾਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਧਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਿੋਡੇ  ੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੁਿੱ ਿ ਮੰਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:5)। 

ਮਸੀਹਿ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ (14:13–18) 
14:13–18 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਹਰੋ ਿੀ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਿਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੀ ਧਚੰਤਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੋਂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਾਰ 
ਇਹ ਹੈ . . .  

ਸ ਭਰਾ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰੋ ਧਜਹੜ੍ਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੈ (14:13, 14)।  
ਪਰੇਮ ਕਰੋ (14:15)। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡਾ ਧਿਹਾਰ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਹੋਿੇ “ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ” (14:15)।  
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦ ੇਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ (14:16, 18)। 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ (14:17)।  
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੇਾ ਕਰਨਾ (14:18)। 

ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਿਰਮੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਧਲਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਧਹਰਧਦਆਂ ਧਿਿੱਚ ਕੁਝ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਹੀ ਿੜ੍ਬੜ੍ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣਾ? (14:16) 
ਧਕਸੇ-ਧਕਸੇ “ਭਲਾਈ” ਦੀ “ਬਦਨਾਮੀ” ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ 

ਹੈ।95 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਿੱ ਚ ਬੇਸਬਾਲ ਨੰੂ “ਰਾਸ਼ ਰੀ ਖੇਡ” ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ 
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਲਆ। ਜਦ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਕਲੀਧਸਯਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਐਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ 
ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਬੇਸਬਾਲ ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜੁਧੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 
ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਖਡੇਦੇ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਿੀ ਅਤੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਲਈ 
ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। 

ਧਵਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਧਨਰਮਾਿਾ? (14:20) 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, “ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਧਿਿਾੜ੍” 

(14:20), ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਧਜਹੇ “ਮਸਧਲਆਂ” ਕਾਰਨ ਮੰਡਲੀਆਂ 
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ਨੰੂ  ੋ ੇ- ੋ ੇ ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਧਿਚਲੇ ਮੀ  ਖਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 
ਿਾਂਿ ਮਹਿੱਤਿਹੀਣ ਸਨ: ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਭੰਨਤਾ, ਠੇਸ ਲਿੱ ਿੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ, 
ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਧਨਰਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਹੋਰ ਧਨੈੱਕੇ-ਧਨੈੱਕੇ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਧਕੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ! 

ਧਨਰਮਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਿਿੱ ਚ ਢਾਹੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਥੌੜ੍ਾ ਦੇ 
ਧਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ, ਉਹ ਧਮੰ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਹੀ ਧਭਆਣਕ ਨਾਸ ਕਰ 
ਦੇਿੇਿਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਹਥੌੜ੍ਾ ਧਦਓ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕੰਨਾ 
ਿੀ ਸਮਾਂ ਧਕਉਂ ਨਾ ਦੇ ਧਦਓ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਿਾ। ਕਲੀਧਸਯਾ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਧਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੂਧਜਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਲਤੀਆਂ ਲਿੱ ਭਣਾ ਅਤੇ ਨਾਸ 
ਧਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਰ ਲਿੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ “ਧਨਰਮਾਤਾ” ਹੀ ਬਣੋਿੇ। 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਧਕਉਂ ਜੋ ਰੋਮੀਆ ਂ14 ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੰੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਧਕ ਲੋਕ 

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਮਸਧਲਆਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ ਬਨਾਮ ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਮਸਧਲਆਂ ਿਾਂਿ ਧਕਉਂ ਿੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਿਲੇ ਅਧਿਆਇ 
ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੌਲੁਸ “ਕਿੱਚੇ” ਅਤੇ “ਤਕੜ੍ੇ” ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (15:8–12)। 2ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ 14:13 ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਧਦੰਦੇ ਹਨ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ।” ਉਹ ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ
’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧਿਿੱ ਚ ਦੂਧਜਆ ਂ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਦਸ਼ੋੀ ਸਨ। ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਿੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (“ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ”), ਧਜਸ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ 
ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਸੀ। 3“ਕੋਸ਼ੇਰ” ר  ਦਾ ,ָכשֵׁ
ਬਦਲਿਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ “ਢੁਕਿਾਂ” ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4ਅਿੱਜਕਲਹ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਬਦ “ਿੈਸ਼ਨੰੂ” ਸੁਧਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ: ਧਜਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀ , ਦੁਿੱ ਿ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਆਂਡ ੇਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਚਧਲਤ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ” ਹੈ। 5ਧਰਚਰਡ ਏ. ਬੇ ਈ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਧਲਧਿੰਿ 
ਿਰਡ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਔਸਧ ਨ,  ੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਿੀ  ਕੰਪਨੀ, 1969), 165. 6ਕਈ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਭਾਿ 
ਅਨੁਿਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਧਿਿੱਚ “ਰਾਏ” ਜਾਂ “ਮਾਨਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਆਇਤ 5 ਨੰੂ 
JB ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ “ਹਰੇਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਧਹਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।” 7ਧਥਓਲੋਧਜਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਦ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਸੰਪਾਦਕ ਿੇਰਹਾਰਡ ਧਕ ਲ ਅਤ ੇ ਿੇਰਹਾਰਡ 
ਫਰੀਡਧਰਕ, ਅਨੁਿਾਦ ਅਤ ੇਲਘੂ ਰੂਪ ਜੈਫਰੀ ਡਬਧਲਯੂ. ਬਰੋਮਾਇਲੀ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. 
ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1985), 156 ਧਿਚ “ਡਾਇਲੋਧਿਸਮੋਸ,” ਜੀ. ਸ਼ਰੇਂਕ। 8ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਜਹਾ 
ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਿਾਕ ਥਮੋਸ ਕੈਂਪਬੈੈੱਲ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ (1809) ਧਿਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਂਪਬੈੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਿਾਕ ਨੰੂ ਪਰ ੋੈਸ ੈਂ  
ਸੁਿਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਜਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸਤਾਰਿੀਂ ਸਦੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 9ਡਿਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਸ, 
ਦੀ NIV ਐਪਧਲਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਜੋਂਡਰਿਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਉਸ, 2000), 453. 
10ਡਬਧਲਊ. ਈ. ਿਾਈਨ, ਮਧੇਰਲ ਐਫ. ਅੰਿਰ ਅਤੇ ਧਿਲੀਅਮ ਿਾਈ , ਜੂਨੀਅਰ, ਿਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਲੀ  
ਐਕਸਪੋਧਜ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਿਰਡਸ (ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 511 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)।  
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11ਕਈ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਭਾਿ ਅਨੁਿਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱਚ “ਅੰਤਹਕਰਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, NEB ਆਇਤ 22 ਧਿਿੱ ਚ; AB ਆਇਤ 20, 21, ਅਤੇ 23 ਧਿਿੱ ਚ; ਅਤੇ Phillips 
ਆਇਤ 20 ਅਤੇ 23 ਧਿਿੱ ਚ “ਅੰਤਹਕਰਨ” ਧਲਖਦੀ ਹੈ। 12ਿਾਈਨ, 163. 13ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਧਿਿੱ ਚ ਿੇਧਖਆ 
ਧਿਆ ਹੈ, ਰੋਮੀਆ ਂ14 ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿਿੱ ਚ κρίνω (ਧਕਰਨੋ, “ਦਸ਼ੋ ਲਿਾਉਣਾ”) ਰੂਪ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਧਕ NASB ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਨਆ ਂਕਰਨਾ” ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
14ਿਾਈਨ, 336. 15ਧਜਮੀ ਐਲਨ, ਰੋਮਨਸ, ਦ ਕਧਲਅਰੇਸ  ਿਾਸਪਲ ਆਫ਼ ਆਲ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੈਨਸਾ: ਬਾਯ 
ਦ ਆਥਰ, 2005) 287. 16ਿਾਈਨ, 562. 17ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਧਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਿਾਂ 
’ਤੇ ਧਸਖਾਇਆ ਹੈ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੰੂ ਡਾਕਧ ਰਨ ਦੀ ਿਲਤੀ (16:17) ਅਤੇ ਅਨੈਧਤਕਤਾ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ5) ਬਾਰੇ 
ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 18ਮੈੈੱਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਧਲਖਦਾ ਹੈ, “ਰੋਜਾਨਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਫੜ੍ੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।” 
19ਿਾਈਨ, 207 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 201 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ16:1, 2 ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਕੁਧਰੰਥ 
ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋਣਿੇ। (ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਿਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਖਣ।) 

21ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆ ਂ14:5 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਐਤਿਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਦਨ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 
ਿਜੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਧਿਿੱ ਚ ਧਕਤੇ ਿੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਧਕਸ ੇਧਦਨ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ 
ਦਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 22ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਧਕ 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ13:7 ਧਿਚਲੇ “ਸਭਨਾਂ ਿਿੱ ਲਾਂ ਦੀ 
ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ” ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਭਾਿ ਇਹ ਿੀ ਹੈ। 23ਧਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧਿਿੱ ਚ “ਨਾ ਮੰਨਣ ਿਾਲਾ” 
ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ KJV ਜੋੜ੍ਦੀ ਹੈ, “ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਦਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ” 
(ਿੇਖੋ NKJV)। 24ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ” ਰੋਜ਼ਾ ਰਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ (ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਬਾਰੇ) ਆਖਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ” ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। 25ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ 
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇਂ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 14:7 ਧਿਿੱ ਚ JB 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਮਤੌ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਦੂਧਜਆ ਂਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ)। 26ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ, ਦੀ ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਸ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 481. 27KJV ਿਿੱਲੋਂ ਿਰਤੀ ਿਏ ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਆਇਤ 7 ਦ ੇਅੰਤ ਧਿਿੱਚ 
ਇਿੱ ਕ ਪੂਰਨ ਧਿਰਾਮ ਲਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ 
ਆਇਤ ਦ ੇਅੰਤ ਧਿਿੱਚ ਅਰਿ ਧਿਰਾਮ ਲਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ 7 ਅਤ ੇ8 ਆਇਤਾਂ ਆਪਸ ਧਿਿੱ ਚ ਜੜੁ੍ ਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ। 28KJV “ਲਈ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਿਾਸਤੇ” ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਿਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਾਏ 
ਿਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੜ੍ੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਧਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। “ਿਾਸਤੇ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਲਈ” 
ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿੇਰੇ ਢੁਕਿਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 29ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਆਇਤ 13 ਅਤੇ 15 ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਸਥਾਰ 
ਨਾਲ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੈ। 30ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਧਿੰਡਲੋ, ਦੀ ਿਰੇਸ ਅਿੇਕਧਨੰਿ (ਅਨਾਹੇਮ, ਕੈਧਲਫ਼ੋਰਧਨਆ: ਇਨਸਾਈ  
ਫ਼ਾਰ ਧਲਧਿੰਿ, 1990), 158 (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 

31ਆਇਤ 4 ਧਿਿੱ ਚ, “ਖਧਲਹਆਰਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਧਡਿੱ ਿੇਿਾ ਨਹੀਂ” (ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਿੱ ਲੋਂ 
ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ), ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਇਤ 10 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦ ੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਧਿਿੱਚ ਅਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਕਸੇ ਜਿੱ ਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ ੇਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਸੁਣਾਉਣ ਹੀ ਿਾਲਾ ਹੈ। 32ਿਾਈਨ, 337–38. 33ਇਸ ਿਾਕ ਦ ੇਅਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਯਸਾਯਾਹ 49:18 ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਪਦ ੇ
ਹਨ। 34ਲਾਰੀ ਡੀਸਨ, “ਦ ਰਾਈਚੇਸਨੈੈੱਸ ਆਫ ਿੌਡ”: ਐਨ ਇਨ-ਡੈਪਥ ਸ ਡੀ ਆਫ ਰੋਮਨਸ, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਨ 
(ਕਧਲਫ ਨ ਪਾਰਕ, ਧਨਉ ਯੋਰਕ: ਲਾਈਫ ਕਧਮਉਧਨਕੇਸ਼ਨਜ਼, 1989), 308. 35ਧਿਲੀਅਮ ਬਰਕਲੇ, ਦ ਲੈ ਰ 
 ੂ ਦ ਰੋਮਨਸ, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਨ, ਦ ਡੇਲੀ ਸ ਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ: ਿੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1975), 
193. 36ਸਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14 ਰਾਏ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 37ਹਾਲਫੋਰਡ ਈ. 
ਲੁਕੌਕ, ਪਰੀਧਚੰਿ ਿੈਲਯੂਜ਼ ਇਨ ਦ ਏਧਪਸਲਜ਼ ਆਫ ਪੌਲ, ਧਜਲਦ 1 ਰੋਮਨਸ ਐਡਂ ਫਸ  ਕੋਧਰੰਥੀਅੰਸ (ਧਨਉ 
ਯੋਰਕ: ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਬਰਦਰਸ, 1959), 102 ਧਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਿਆ। 38ਉਪਰੋਕਤ। 39ਸਧਿੰਡੋਲ, ਦ ਿਰੇਸ 
ਅਿੇਕਧਨੰਿ, 49–50. 40NEB ਧਲਿੱ ਖਦੀ ਹੈ “ਆਓ . . . ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਸਿੋਂ ਇਹ 
ਧਸਿੱ ਿਾ ਧਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ” (ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 
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41ਿਾਈਨ, 441, ਧਿਿੱ ਚ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱ ਕੋ ਧਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਅਰਥ ਐਨੇ 
ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਮਲਦੇ ਜੁਲਦ ੇਹਨ ਧਕ, ਹਾਲਾਂਧਕ NASB “ਠੇਡਾ” ਪਧਹਲਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਠੋਕਰ” ਬਾਅਦ ਧਿਿੱ ਚ, ਪਰ 
ਜਦਧਕ ਕਈ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੰੂ ਉਲ  ਧਦੰਦ ੇਹਨ। 42ਧਜਮ ਮੈੈੱਿੀਿਨ ਨੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆ ਂਧਨਤਾਣੀਆ ਂਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਧਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਧਮਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਿੱ  ਣ ਿਾਧਲਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਘੋਰ ਧਨੰਦਾ ਦ ੇ
ਲਾਇਕ ਹਨ!” (ਧਜਮ ਮੈੈੱਿੀਿਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਰੋਮਨਸ, ਲੁਧਕੰਿ ਇਨ ੂ ਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ [ਲੁਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਸ: 
ਮੌਨ ੈਕਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1982], 401)। 43ਆਰ. ਸੀ. ਐਚ. ਲੇਂਸਕੀ, ਦ ਇੰ ਰਪ ਸ਼ੇਨ ਆਫ ਸੇਂ  ਪੌਲਜ਼ 
ਏਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਸ (ਧਮਧਨਆਪੋਧਲਸ: ਔਿਸਬਰਿ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਉਸ, 1936), 832. 44ਿਾਈਨ, 441. 
45ਐਲਨ, 285. 46ਇਨਹ ਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ। 47ਿਾਈਨ, 
113, 649. 48ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਰੋਮਨਸ: ਿੌਡਜ਼ ਿੁਿੱ ਡ ਧਨਉਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਿਰਲਡ, ਦ 
ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਨਰਸ ਿੂਿ, ਇਧਲਨੌਏ: ਇੰ ਰ-ਿਰਧਸ ੀ ਪਰਸੈ, 1994), 365. 49ਬ ੇਈ, 171. 
50ਮੋਧਰਸ, 487. 

51ਿਾਲ ਰ ਬਾਿਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਧਸਕਨ ਆਫ ਦ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ 
ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਨ, ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਫਰੈਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ. ਡੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: 
ਯੂਧਨਿਰਧਸ ੀ ਆਫ ਧਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰਸੈ, 2000), 604. 52ਮੂ, 460. 53“ਚਿੱਲਣਾ” ਪੌਲੁਸ ਿਿੱ ਲੋਂ “ਜੀਿਨ ਧਜਉਣ” ਲਈ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੀ। 54ਮੋਧਰਸ, 487. 55ਧਫਰ ਜ਼ ਰਾਈਡਨੋਰ, ਸੰਪਾਦਕ, 
ਹਾਓ  ੂ ਬੀ ਏ ਧਕਰਸ਼ਧਚਅਨ ਧਿਦਾਉ  ਬੀਂਿ ਧਰਧਲਧਜਅਸ (ਿਲੈਂਡੇਲ, ਕੈਧਲਫੋਰਧਨਆ: ਰੀਿਲ ਬੁਕਸ, ਜੀ/ਐਲ 
ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਨਸ, 1967), 124. 56ਿਾਈਨ, 164. 57ਸ ੌ , 365. 58ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਿੱ ਥ ੇ“ਪੀਣਾ” 
ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਕੇਿਲ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਿੇ; ਧਕਉਂਧਕ ਭੋਜਨ ਧਿਿੱ ਚ ਖਾਣਾ 
ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (14:21 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। 59“ਕਲੀਧਸਯਾ” ਅਤੇ “ਰਾਜ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਮਿੱ ਤੀ 
16:18, 19 ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਰਾਜ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਰਮੋੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ); ਆਮਤੌਰ ’ਤ ੇਉਸ ਨੇ “ਕਲੀਧਸਯਾ” 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਿੱ ਥੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਧਕ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। 60“ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ” ਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਿਿੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ 
ਇਹ ਆਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 

61ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਿੱਚੇ” ਭਰਾਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਿਾਨਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਧਿਸਧਤਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਿੂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। 62ਔਇਕੋਡੋਮ ੇਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 15:2 ਧਿਿੱ ਚ “ਤਰਿੱ ਕੀ” ਕੀਤਾ ਹੈ। 63ਿਾਈਨ, 194. 64ਐਲਨ, 
288. 65ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿਿੱ ਚ, “ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਨੰੂ ਿਾਕ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲਾਂ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਿਿੱਲ 
ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 66ਿਾਈਨ, 164. 67ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਿਿੱਲ ’ਤ ੇਸੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਸਾਡ ੇਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ “ਇਿੱ ਕ ਦਏੂ” ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ (14:19); ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਦਾ “ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ . . . ਧਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਇੋਆ” (14:15)। 68“ਠੇਡਾ” ਪਰੋਸਕੋਮਾ ਤੋਂ ਹੈ (14:13 ਦੀ 
ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਿੇਖੋ)। 69ਆਇਤ 21 “ਮੈ” ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ οἶνος (ਓਇਨੋਸ)। ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜੋਂ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਮਲੀ ਮੈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ 
ਇਿੱ ਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿੀ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਿਿੱਚ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੈੈੱਿੀਿਨ, 
485–94, ਧਿਿੱ ਚ ਓਇਨੋਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਬੰਿ ਜੋਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਹੈ। 70ਮੋਧਰਸ, 491. 

71ਸੀ. ਐਫ. ਕੇਇਲ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਡੈਧਨਅਲ, ਅਨੁਿਾਦ ਐਮ. ਜੀ. ਈਸ ਨ, ਧਬਬਧਲਕਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਦੀ 
ਓਲਡ  ੈਸ ਾਮੈਂ  (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1959), 80. 
72ਧਰਚਰਡ ਰੋਜਰਸ, ਪੇਡ ਇਨ ਫੁਲ: ਏ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਨ ਰੋਮਨਸ (ਲੁਿੱ ਬੌਕ,  ੈਕਸਸ: ਸਨਸੈੈੱ  ਇਨਸ ੀਧ ਉ  ਪਰੈਸ, 
2002), 192. 73“ਤੈਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ ਹੈ” ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂਨਾਨੀ ਧਿਿੱ ਚ ਕੇਿਲ ਐਨਾ ਹੀ ਧਲਧਖਆ ਹੈ “ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਲਈ।” 74ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 14:22 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਿੰਨ ਉਹ ਧਜਹੜ੍ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 75ਮੋਧਰਸ, 492. 
76ਕੋਏ ਰੋਪਰ, “ਹਾਓ ਧਕਰਸ਼ਧਚਅਨਸ ਕੈਨ ਧਡਸਅਿਰੀ ਧਿਦਾਉ  ਦ ਚਰਚ ਧਡਸਇੰ ੇਿਰਧੇ ੰਿ,”  ਰਿੱ ਥ ਫਾਰ  ੁਡੇ 10, 
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ਨੰ. 1 (ਜੂਨ 1989): 39. 77ਸ ੌ , 368. ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਪਿੱ ਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਧਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ ’ਤ ੇ
“ਤਕੜ੍ਾ” ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ “ਕਿੱਚਾ” ਕੌਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਿਚਨ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਲੈ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 78ਐਲਨ, 289. 79ਿਾਈਨ, 336. 80ਇਹ ਿਾਕ, ਧਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਸਰਲੇਖ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ 
ਹੈ, ਕੋਏ ਰੋਪਰ, 35–39 ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਸੀ।  

81ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ “ਿੁਆਂਢੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (15:2) ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਧਿਸਧਤਰਤ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। 82ਮੈੈੱਿੀਿਨ, 403. 
83ਪਾਠ ਦ ੇਇਸ ਧਹਿੱ ਸ ੇਧਿਿੱ ਚ ਿਰਤੀਆ ਂਿਈਆਂ ਿਿੱ ਲਾਂ ਡੀਸਨ, 312; ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਧਿੰਡੋਲ, ਧਰਲੇਧ ੰਿ   ੂ
ਅਦਰਸ ਇਨ ਲਿ: ਏ ਸ ਡੀ ਆਫ ਰੋਮਨਸ 12—16 (ਫੁਲਰ ਨ, ਕੈਧਲਫੋਰਧਨਆ: ਇਨਸਾਈ  ਫਾਰ ਧਲਧਿੰਿ, 
1985), 40 ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਿਈਆ ਂਹਨ। 84ਕੋਏ ਰੋਪਰ, 37. 85ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਏ. ਜੀ. ਹੌਬਸ, ਜੂਨੀਅਰ, ਿਿੱਲੋਂ 
ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ “ਇਜ਼ ਕੌਂਸ਼ਨਸ ਏ ਸੇਫ ਿਾਈਡ?” (ਫੋਰ  ਿਰਥ,  ੈਕਸਸ: ਬਾਯ ਦੀ ਔਥਰ, ਧਮਤੀ ਉਪਲਬਿ 
ਨਹੀਂ), 1–5 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। 86“ਤਕੜ੍ੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਆਨਿਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਬਲਧਕ ਧਸਰਫ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱਚ ਧਜਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ ਸਾਡਾ 
“ਅੰਤਹਕਰਨ ਤਕੜ੍ਾ (ਧਿਆਨਿਾਨ)” ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਧਕਸ ੇਹੋਰ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱਚ ਸਾਡਾ “ਅੰਤਹਕਰਨ ਕਿੱਚਾ (ਅਧਿਆਨੀ)” 
ਹੋਿੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ 14; 15 ਧਿਿੱ ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਧਿਸ਼ੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ 
ਹਨ: ਮੂਰਤਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਚਾੜ੍ਹ ੇਿਏ ਮਾਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਤਕੜ੍ੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ 
ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਕਿੱਚੇ ਸਨ। ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ, ਮੂਰਤਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਿਏ ਮਾਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਕਿੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅੰਤਹਕਰਨ ਤਕੜ੍ ੇ
ਸਨ। 87ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਿੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਲਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਬਾਕੀ ਿੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਤ ਮੰਨਦ ੇਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਿਕ ਤੌਰ ’ਤ ੇਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। 88ਰੋਲੈਂਡ ਐਚ. ਬੇਨ ਨ, 
ਹੇਅਰ ਆਈ ਸ ੈਂਡ: ਏ ਲਾਈਫ ਆਫ ਮਾਰਧ ਨ ਲੂਥਰ (ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਐਧਬੰਿ ਨ ਪਰਸੈ, 1950), 144. 89ਐਿਰੇ  
ਹਾਫਰਡ, “ਲਾਈਫ ਮੈਚੋਧਰ ੀ ਐਡਂ ਫੈਧਮਲੀ,” ਬਾਰੇ ਈਸ  ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸ , ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, 
ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਧਿਖੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2004 ਨੰੂ ਧਸਖਾਇਆ ਧਿਆ। 90ਹੈਨਰੀ ਕਲੇ, ਸਪੀਚ ਇਨ ਦ ਸੈਨੈ  (1850); 
ਜੌਨ ਬਾਰ ਲੈੈੱ , ਬਾਰ ਲੈੈੱ ਜ਼ ਫੈਧਮਧਲਅਰ ਕੋ ੇਸ਼ਨਜ਼, 16ਿਾਂ ਸੰਸਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਕ ਜਸਧ ਨ ਕਾਪਲੈਨ 
(ਬੋਸ ਨ: ਧਲ ਲ, ਬਰਾਉਨ, ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, 1992), 389 ਧਿਿੱ ਚ ਆਧਖਆ ਧਿਆ। 

91ਚਤੇੇ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ “ਕੇਿਲ ਸਾਿ-ਪਿੱ ਤ” ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 92ਇਹ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲੋ ਧਕ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਮਸਧਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ 
ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। 93ਮੈਂ ਬ ੈਸਲ ਬੈਰੇ  ਬੈਕਸ ਰ ਨੰੂ ਇਹ 1955 ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ-ਤੇੜ੍ੇ ਐਧਬਲੇਨ ਧਕਰਸ਼ਧਚਅਨ ਕਾਲਜ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਣ ਧਿਿੱ ਚ ਬੋਲਧਦਆਂ ਸਧੁਣਆ ਸੀ। 94ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਧਿਭਾਿ ਐਨੇ 
ਭਧਰਸ਼  ਹਨ ਧਕ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾ ਇਨਹ ਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 95ਧਜਮ  ਾਉਨਸੈਂਡ, ਰੋਮਨਸ: ਲੈੈੱ  ਜਸਧ ਸ ਰੋਲ ਡਾਉਨ (ਐਲਧਿਨ, 
ਇਧਲਨੌਏ: ਡੇਧਿਡ ਸੀ. ਕੁਿੱ ਕ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 93 ਤੋਂ ਲਏ ਿਏ। 


