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ਅਧਿਆਇ 15 

ਮਸੀਹੀ ਏਕਿਾ 
ਅਿੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ  

ਧਵੱਚ ਸੇਵਾ 

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ (15:1–13) ਅਧਿਆਇ 14 ਧਿਿੱ ਚ ਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਿੱ ਚ 
ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਧਹਿੱ ਸਾ (15:14–33) ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਏਕਿਾ ਧਵੱਚ ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ (15:1–13) 
ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਕਲੀਧਸਯਾ ਧਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ 

ਮਧਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਧਯਸੂ ਦੇ ਪਦਧਚਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਲ ਕੇ 
ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ (15:1–6) 

1ਸਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਿਕੜ੍ੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਲਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਰਬਲਿਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰੀਏ 
ਅਿੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਧਰਝਾਈਏ। 2ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਭਧਲਆਈ 
ਲਈ ਧਰਝਾਏ ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਿਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। 3ਧਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਧਰਝਾਇਆ ਪਰ ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਿੇਰੇ ਧਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨੂੰ ਧਦਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਿੇ ਆ 
ਪਈਆ।ਂ 4ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ 
ਧਗਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿੀਰਜ ਿੋਂ ਅਿੇ ਿਰਮ ਪੁਸਿਕ ਦੇ ਧਦਲਾਸ ੇਿੋਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀਏ। 5ਅਿੇ ਿੀਰਜ 
ਅਿੇ ਧਦਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ ੇਜੋ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਧਵੱਚ 
ਮੇਲ ਰੱਖੋ। 6ਿਾਂ ਜੋ ਿਸੁੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਪਰਭੁ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੇ ਧਪਿਾ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰੋ। 

ਆਇਿ 1. ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
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ਅਧਿਆਇ 14 ਧਿਚਲੇ ਰਾਏ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਧਖਆ, ਸਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਿਕੜ੍ੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਲਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਰਬਲਿਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸਹਾਰੀਏ। “ਤਕੜ੍”ੇ ਉਹ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਧਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਧਖਆ: “ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਤਕੜ੍ੇ ਹਾਂ।” 

ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਿੇਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਤਕਧੜ੍ਆ”ਂ ਉੱਤੇ ਿਿੇਰੇ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ 
ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਧਕਉਂਧਕ “ਕਿੱ ਧਚਆਂ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਤਕਧੜ੍ਆਂ” 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਠੇਸ ਪਚੁਾਏ ਧਬਨਾ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। “ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ 
ὀφείλω (ਓਫ਼ੀਲੋ) ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣਾ।”1 ਇਹ 
ਉਸ ਬਾਰ ੇਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜੇ਼ ਿਜੋਂ ਧਸਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹਿੋੇ। NASB 1:14 ਅਤੇ 8:12 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ 
ਨਾਂਿ ਦੇ ਲਈ οφειλέτης (ਓਫ਼ੀਲੇ ਸੇ) “ਦੇਣਦਾਰ” ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਧਕ KJV ਇਨਹ ਾਂ 
ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਜੋ਼ਰ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ 
ਦੀ ਿਿੱਲ ਉਹ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ “ਤਕੜ੍ੇ” ਲੋਕ ਪਰਭੂ ਦੀ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਣੈਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਸੀ। 

“ਤਕੜ੍”ੇ ਲੋਕ ਧਕਸ ਿਿੱਲ ਧਿਿੱ ਚ “ਕਿੱ ਧਚਆਂ” ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ? ਪਧਹਲੀ, “ਬਲਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ 
ਧਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਨ” ਲਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ “ਸਹਾਰਨਾ” (βαστάζω, ਬਾਸਤਾਜ਼ ੋ
ਤੋਂ) ਦਾ ਅਰਥ “ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ “‘ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ’ ਦੇ ਭਾਿ 
ਨਾਲ” ਸਹਾਰਨਾ ਹ ੈ2 (ਿੇਖੋ ਿਲਾਤੀਆਂ 6:2)। ਇਹ ਉਿੇਂ ਹੀ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਇਿੱਕ ਧਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਦਾ ਹਿੱਥ ਫੜ੍ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਉੱਤਰਨਾ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਧਡਿੱਿੇ ਨਾ। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੱ ਡੇ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਆਪਣ ੇਬਜ਼ਰੁਿ ਮਾਧਪਆਂ ਦ ੇ
ਹਿੱ ਥ ਫੜ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਧਰਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਕੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਤਕੜ੍ਾ” ਸਮਝਣ ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਿੀਰ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ “ਕਿੱ ਚੇ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ “ਕਿੱ ਚੇ” ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਾਂਹ ਿਿਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਤੀ ਨੰੂ ਘ ਾ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਤਕੜ੍ੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਬਹੁਤੇ ਤਕੜ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਪੁਲਾਂਘਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਧਨਰਬਲ ਭਰਾ ਦੀ 
ਪੁਲਾਂਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। 

“ਤਕੜ੍”ੇ ਲੋਕ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ “ਕਿੱ ਧਚਆਂ” ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਧਕ “ਤਕੜ੍”ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਧਰਝਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਿਰ ਮਨੂਿੱ ਖੀ ਔਿੁਣਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਰਝਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ—ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥ ੇ
ਜਾਣਾ ਧਜਿੱ ਥੇ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਨਧਸਕਤਾ ਦਾ  ੀਚਾ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ 



143 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ੀਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ “ਤਕੜ੍”ੇ ਆਖ 
ਧਰਹਾ ਸੀ। ਤਕਧੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਧਣਆ ਂਕੁਝ ਸੁਖਾਂ ਨੰੂ ਧਤਆਿਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਿੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਰੋਣ ਲਿੱ ਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਪੇ ਉਸ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ 
ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਿੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖ 
(ਰਾਤ ਦੀ ਚੰਿੀ ਨੀਂਦ) ਨੰੂ ਧਤਆਿ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਿੇਖਦੇ ਹਨ। 
ਤਕੜ੍ੇ ਲੋਕ ਕਿੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਧਨਜੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ
ਸਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਾਂਿੇ, “ਮੇਰ ੇਧਨਜੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਦੂਧਜਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਿ ਪਾਿੇਿੀ?” 

ਆਇਿ 2. ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ: ਸਾਡੇ ਧਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ 
ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਧਰਝਾਏ। ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ “ਿੁਆਂਢੀ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ “ਕਿੱ ਚੇ” ਭਰਾ 
ਿਿੱ ਲ ਹੈ।3 ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਕਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? “ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਿੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਧਰਝਾਉਣਾ ਹੈ” ਉਹ ਦੀ ਭਧਲਆਈ ਲਈ ਧਰਝਾਏ ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਿਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। 
“ਭਧਲਆਈ” (ἀγαθός, ਅਿਾਥੋਸ) ਦਾ ਭਾਿ ਆਤਮਕ ਭਧਲਆਈ ਤੋਂ ਹੈ। “ਤਰਿੱਕੀ” ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 
ਤੋਂ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ 14:19 ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ “ਤਰਿੱਕੀ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ οἰκοδομή (ਔਇਕੋਡੋਮੇ)। 
ਸਾਨੰੂ ਧਨਰਸੁਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ AB ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਭਈ ਉਸ ਨੰੂ ਬਲ ਧਮਲੇ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇ।” JB ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ “ਉਨਹ ਾਂ [‘ਕਿੱ ਧਚਆਂ’] ਦੀ ਤਕੜ੍ੇ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।”4  

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ” ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਅਤੇ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ” ਕਰਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਯਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਨੰੂ? ਅਥਿਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਧਰਝਾਇਆ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ? 
ਜੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋੜ੍ੀ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਧਰਝਾਉਂਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ” (ਿਲਾਤੀਆ ਂ
1:10)। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਿੀ ਪਰੂਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਜਿੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਬਾਹਰਧਲਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
10:33)। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ” ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਸ 
ਦਾ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਨਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ—ਧਫਰ ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਾਂ ਿਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 
“ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 
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ਰਿੱਖਧਦਆਂ ਆਪਣੇ ਧਨਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਧਤਆਿ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤਦ ਤਿੱਕ ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾ ਕਰਦੇ ਰਧਹ ਸਕੀਏ। 

ਆਇਿ 3. ਸਾਨੰੂ ਐਨੇ ਧਨਰਸੁਆਰਥੀ ਧਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਅਧਜਹਾ ਹੀ 
ਸੀ: ਧਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਧਰਝਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਾਥਧਮਕ  ੀਚਾ 
ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਮੈਂ ਸਦਾ ਓਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:29)। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੀ ਭਧਲਆਈ ਅਤ ੇ
ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧਨਜੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨੰੂ ਧਤਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਿੀ ਜੁੜ੍ੀ 
ਹੋਈ ਸੀ (ਿੇਖੋ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:6–8)। 

ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਥੇ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਦਾ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿਾਂ ਪਦ ਪਾ ਧਦਿੱ ਤਾ: ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਿੇਰੇ ਧਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨੂੰ ਧਦਆਂ 
ਮੇਰੇ ਉੱਿੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹਿਾਲਾ ਜ਼ਬੂਰ 69:9 ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਦਾਊਦ ਧਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਪਰਭੂ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ: “ਤੇਰੇ 
[ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ] ਧਨੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨੰਧਦਆਂ [‘ਧਨਰਾਦਰੀਆਂ’; NIV] ਮੇਰੇ [ਦਾਊਦ] ਉੱਤੇ ਆ 
ਪਈਆ।ਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ 
ਧਿਿੱ ਚ “ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਧਯਸੂ (ਮਿੱ ਤੀ 1:1)5 ਦੇ ਪਰਛਾਿੇਂ ਨੰੂ ਿੇਧਖਆ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਸ ਹਿਾਲੇ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਧਕ ਜਦ ਮਸੀਹ ਿਰਤੀ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਿੇਿਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਿਿੇਾ। MSG ਇਸ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ: ਜਦ 
ਧਯਸੂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ “ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਧਲਆ।” ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ 
ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੀ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੀ।6  

ਆਇਿ 4. ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। 
ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਧਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੁ ੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਿਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 15:1–13 ਧਿਿੱ ਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਿਲ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸਿੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ 
ਦੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਇਤ 4 ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ: 
ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਭਈ 
ਅਸੀਂ ਿੀਰਜ ਿੋਂ ਅਿੇ ਿਰਮ ਪੁਸਿਕ ਦੇ ਧਦਲਾਸੇ ਿੋਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀਏ। 

“ਜੋ ਕੁਝ ਅਿੱ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ” ਉਸ ਿਿੱ ਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 
ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 7:6 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਿਿੱ ਲੋ ਮਰ ਕੇ ਧਜਹ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਿ ੇ
ਹੋਏ ਸਾਂ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਿੱ   ਿਏ ਹਾਂ।” ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ “ਸਾਡੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ” ਸੀ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਸਫ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਪਾਠ “ਿੀਰਜ” (“ਸਬਰ”; NIV) ਬਾਰੇ ਧਸਿੱ ਖਦ ੇਹਾਂ। ਪਧਿਿੱ ਤਰ 



145 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਧਕ “ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ” (JB)। ਅਸੀਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ “ਧਦਲਾਸਾ” ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋ ਜਾਿ,ੇ ਅਸੀਂ ਭਧਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਲ 
ਆਤਮ-ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ “ਆਸਾ” ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਇਿ 5. ਇਸ ਅਤੇ ਅਿਲੀ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿੀਰਜ ਅਿੇ ਧਦਲਾਸੇ ਦ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ7 ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਧਦਆਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿੀਰਜ ਰਿੱਖਣ ਧਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਸਾਨੰੂ ਧਦਲਾਸਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡ ੇ
ਅੰਦਰ ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਧਦਲਾਸੇ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਿਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਜਸ ਨੇ ਉਸ ਧਦਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਧਦਿੱਤੀ 
ਸੀ, ਹੁਣ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ . . . ਆਪੋ ਧਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। NIV ਆਖਦੀ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ।” RSV ਆਖਦੀ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਸ 
ਧਿਿੱ ਚ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਰਧਹਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਹਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰਹੀਏ। 

ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋਣ” ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਧਹਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱ ਕੋ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ’ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਸਖਾਉਣਾ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਪਰਾਥਧਮਕ ਕੰਮ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:4–6)। ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ 
ਪੌਲੁਸ ਅਜੇ ਿੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਿੱ ਿ ੇ
ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਧਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਧਹਮਤੀਆਂ ਹਣੋ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਉਹ ਇਿੱਕ 
ਦੂਜੇ ਨਾਲ “ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ” ਰਧਹਣ। ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਥੋਂ ਇਹ ਿਿੱਲ ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ: “ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋ 
ਕੇ” ਰਧਹਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਹਮਤ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ 
ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਿਿੱਲ ’ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਹਣੋਾ ਪਿੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਆਉਣੀ ਅਸੰਭਿ ਹ ੋਜਾਿਿੇੀ। (ਮੈਂ ਅਧਜਹਾ 
ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿੇਧਖਆ, ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਭੰਨਤਾ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਿੋੇ।) 

ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇਿੱਕ ਮਨ” ਧਕਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (KJV)? ਧਯਸੂ ਦ ੇਪਦਧਚਨਹ ਾਂ ’ਤੇ 
ਚਿੱਲ ਕੇ। ਆਇਤ 5 ਦਾ ਅੰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਧਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ “ਮਸੀਹ [ਧਯਸ ੂਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” 
ਜਾਂ “ਮਸੀਹ ਧਯਸ ੂ[ਦੀ ਇਿੱਛਾ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” (ਿੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 17:20–23)। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਧਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਮਸੀਹ ਧਯਸ ੂ[ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।” “ਇਿੱ ਕੋ 
ਮਨ ਹੋਣ” ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਭੂ ਧਯਸੂ ਦੇ ਪਦਧਚਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਲੀਏ, ਧਜਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਰਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਧਰਝਾਉਣ ਦੀ ਿਿੇਰੇ ਧਚੰਤਾ ਕੀਤੀ। 

ਆਇਿ 6. “ਇਿੱ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਹੋਣਾ” ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਧਕਉਂ ਹੈ? ਿਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 
ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੇ ਧਪਿਾ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰੋ। 
NEB ਆਖਦੀ ਹੈ “ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਿੱਕ ਅਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਪਤਾ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰੋ।” ਧਜਿੇਂ ਸਾਨੰੂ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਿੇਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਾਿਕਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਭਰੀ ਧਿਰੋਿੀ 
ਧਿਚਾਰਿਾਰਾ ਤੋਂ ਿਿ ਕੇ ਅਰਾਿਨਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਧਿਿਾੜ੍ ਸਕਦਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਲਈ ਏਕਿਾ (15:7–13) 

7ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਸੁੀਂ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰੋ ਧਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕੀਿਾ 
ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਹੋਵੇ। 8ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੀ ਸਧਚਆਈ 
ਦੇ ਨਧਮੱਿ ਸੁੂੰ ਨਿੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਧਣਆ ਿਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ ਧਪਿਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਧਦੱਿੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ ਧਰਆਂ ਕਰੇ। 9ਅਿੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਹਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਵਧਡਆਈ ਕਰਨ ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,- 

ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਵੱਚ ਿੇਰੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ,  
ਅਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ। 

10ਫੇਰ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ,- 
ਹੇ ਪਰਾਈਓ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। 

11ਅਿੇ ਫੇਰ,  
ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪਰਭੁ ਦੀ ਉਸਿਿ ਕਰੋ,  
ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ।  

12ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,- 
ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ,  
ਅਿੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਿੇ ਹਕ ਮਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  
ਉਹ ਦੇ ਉੱਿੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।  
13ਹੁਣ ਆਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੂੰ ਦ ਅਿੇ 

ਸ਼ਾਂਿੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵ ੇਭਈ ਿੁਸੀਂ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸਾ ਧਵੱਚ ਵਿਦੇ 
ਜਾਵੋ। 

ਆਇਿ 7. ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਧਿਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਤਕਧੜ੍ਆ”ਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਜੋ “ਕਿੱਚਾ 
ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਿਤ ਧਿਿੱ ਚ ਰਲਾ ਲਓ” (14:1)। ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਧਕ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰੋ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਿੇਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ, “ਰਲਾ ਲਓ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਧਦਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ”9—ਉਿੇਂ ਹੀ ਧਜਿੇਂ ਲੂਕਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਧਿਿੱ ਚ ਧਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਜਾੜ੍ੂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ 
ਧਮਧਲਆ ਹੁੰ ਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਾਧਪਸ ਮੁੜ੍ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦ ੇਿਾੜ੍ੇ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾਧਪਸ ਚਧਲਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ “ਿਿੱ ਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਭੁਾਅ” ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਧਹਰੇ ਹਾਂ?) 

ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਧਯਸੂ ਦੇ ਪਦਧਚਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
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ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ,” ਧਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ 
ਕੀਿਾ।10 ਧਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਜਹਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਧਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਦਆਲ ੂ
ਹੈ (ਿੇਖੋ 15:9)। ਉਿੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਿਧਡਆਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਿਕ ਧਸਿੱ  ੇ ’ਤੇ ਿੌਰ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਆਇਿ 8. ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ “ਮਸੀਹ ਨੇ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ,” ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਫਰ “ਤਕੜ੍”ੇ ਅਤੇ “ਕਿੱ ਚੇ” ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸਿੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਾਹ 
ਨਾ ਕਰਧਦਆਂ ਧਕ ਧਕਸੇ ਧਿਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਧਕਹੜ੍ਾ ਸਮੂਹ “ਤਕੜ੍ਾ” ਜਾਂ “ਕਮਜੋ਼ਰ” ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਧਸਿੱ ਖਣ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਇਤ ਤਿੱਕ ਉਸ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ: ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ 
ਮਸੀਹ . . . ਸੁੂੰ ਨਿੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਕ ਬਧਣਆ। “ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਆਪਣੀ  ਧਹਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ 
ਸਿੋਂ  ਧਹਲ ਕਰਨ . . . ਆਇਆ” (ਮਿੱ ਤੀ 20:28)। ਿਰਤੀ ਉਤਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਉਸ ਦ ੇ
ਸੰਿੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਧਰਤ ਸੀ (ਮਿੱਤੀ 10:5, 6)। ਇਹ ਸੇਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਧਚਆਈ ਦੇ 
ਨਧਮੱਿ [ὑπέρ, ਹੁਪੇਰ] ਸੀ—ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀਆਂ ਪਰਧਤਿੱ ਧਿਆਿਾਂ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਹਨ।”11 ਧਯਸੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ 
ਧਪਿਰਾਂ (ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ) ਨ ੂੰ  ਧਦੱਿੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ ਧਰਆਂ ਕਰੇ। 

ਆਇਿ 9. ਅਿੱਿੇ, ਪੌਲੁਸ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਯਸੂ 
ਦੇ ਿਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਹਮ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰਨ। ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਾਂਿ ਧਲਖਤ ਪਰਧਤਿੱ ਧਿਆਿਾਂ ਨਹੀਂ 
ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਿਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਧਲਆ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ12 ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਦਖਾ ਸਕੇ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀ “ਇਿੱਕ ਅਿਾਜ਼” 
ਚੁਿੱ ਕਣਿੇ ਅਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰਨਿੇ।” ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 18:49 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ,13 
ਜੋ ਇਹ ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਧਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ: ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,-ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮਾਂ ਧਵੱਚ ਿੇਰੀ ਵਧਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ। 

ਆਇਿ 10. ਧਫਰ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 32:43 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਧਦਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਫੇਰ 
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ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ,- ਹੇ ਪਰਾਈਓ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। 
ਆਇਿ 11. ਰਸੂਲ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਜਸ ਅਿਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ 117:1 

ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ—ਇਸਰਾਏਲ ਅਤ ੇਿੈਰਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ ਰਾਂ—ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਧਦੰਦੀ ਹ:ੈ ਅਿੇ ਫੇਰ, ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪਰਭ ੁਦੀ ਉਸਿਿ ਕਰੋ, ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ।15 

ਆਇਿ 12. ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੰੂ ਯਸਾਯਾਹ 11:10 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 
ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਾਰ ੇਿਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤ ੇਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆ ਂਸਨ: ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,-ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਿ ੇ
ਧਜਹੜ੍ਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਿੇ ਹਕ ਮਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਿੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸਾ 
ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਯਿੱ ਸੀ ਦੀ 
ਜੜ੍ਹ” ਉਸ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਜੋ ਯਿੱ ਸੀ ਤੋਂ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਯਿੱ ਸੀ ਹੈ।”16 ਯਿੱ ਸੀ 
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਧਪਤਾ ਸੀ (1 ਸਮੂਏਲ 16:5–13; ਮਿੱ ਤੀ 1:6), ਜੋ ਧਯਸੂ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀ 
ਪੁਰਖਾ ਸੀ (ਮਿੱ ਤੀ 1:1; 21:9)। ਧਯਸ ੂਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਸਾ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਿਿੱਚ ਹੀ ਧਮਲਦੀ ਹੈ। 

“ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਿਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਧਨਆ।”17 ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਧਤੰਨ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿੰਡਦੇ ਹਨ: ਸ਼ਰਾ (ਤੁਰੇਤ), ਨਬੀ, ਅਤੇ ਧਲਖਤਾਂ 
ਪੌਲੁਸ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਇਿੱਕ ਆਇਤ ਸ਼ਰਾ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸੀ (ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 32), ਇਿੱਕ 
ਆਇਤ ਨਬੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 11), ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਧਲਖਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸੀ (ਜ਼ਬੂਰ 18; 117)। 
ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨੇ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲਾ ਦ ੇਕੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਿੈਰਯਹਦੂੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਿੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਈ 
ਿਈ ਆਇਤ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ “ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸਾ ਰਿੱ ਖਣਿੀਆਂ।” 

ਆਇਿ 13. ਧਫਰ “ਆਸਾ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਹੁਣ ਆਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
[ਜੋ ਸੋਮਾ ਹੈ] ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੂੰ ਦ ਅਿੇ ਸ਼ਾਂਿੀ ਨਾਲ ਭਰ 
ਦੇਵੇ ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸਾ ਧਵੱਚ ਵਿਦੇ ਜਾਵੋ। 14:17 ਧਿਿੱ ਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਥਧਮਕਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਧਖਆ ਧਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇ
ਅਨੰਦ ਹੈ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 14:17 ਦੇ ਕਈ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਜ 15:13 ਧਿਿੱ ਚ ਿੀ 
ਸੁਣਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ: “ਹੁਣ . . . ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਤੁਹਾਨੰੂ . . . ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਿ ੇ
ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸਾ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿਦੇ ਜਾਿੋ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਧਭੰਨਤਾਿਾਂ 
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ਨੰੂ ਧਮ ਾ ਦਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਅਸੀਸਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ: ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ਅਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾ। 

ਅਿੱਿੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ “ਆਸਾ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿਦੇ” ਜਾਣ। “ਿਿਦੇ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ περισσεύω (ਪਧੇਰਿੱ ਸੇਯੋ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ,ੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਭਰਪੂਰੀ ਧਿਿੱ ਚ 
ਰਧਹਣਾ,” “ਬਹੁਤ ਿਨੀ ਹਣੋਾ” ਜਾਂ “ਉੱਮੜ੍ਹਣਾ।” 18 AB ਧਲਖਦੀ ਹੈ “ਹੁਣ . . . ਤੁਸੀਂ . . . ਆਸਾ 
ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਿੋ ਅਤ ੇਉੱਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।” 

ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਈਸ਼ਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ 
ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਿਾਬ ਧਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਮਲਣ ਿਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੁਆਰਾ 
ਆਿੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਨਹਚਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ: “ਹੁਣ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਨਹਚਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਿੇ। TEV ਧਲਖਦਾ ਹੈ “ਹੁਣ . . . 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰ ੇਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 
ਭਰ ਦੇਿੇ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੈੱਲ ਨੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਸੰਖੇਪ ਰਪੂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: 
“ਸਭਕੁਝ ‘ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ’ ’ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਉਹ ਤਕੜ੍ੀ ਚ ਾਨੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਧਜਸ 
ਉੱਤੇ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਿੱ ਖ ਧ ਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱ ਭ ੋਕੁਝ 
ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ’ [ਮਰਕੁਸ 9:23; KJV], ਪਰ ਤਦ ਤਿੱਕ ਇਿੱ ਕ ਿੀ ਿਿੱਲ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ . . . ਜਦ 
ਤਿੱਕ ਉਹ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”19 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ’ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦੰਧਦਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਸਮਰਥ ਨਾਲ”—ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ (8:9, 26)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਸ 
ਜੀਿਨ ਧਿਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਧਿਿੱ ਖ ਲਈ ਆਸ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਧਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਾ (15:14–33) 
15:1–13 ਦੀਆਂ ਧ ਪਿੱ ਣੀਆ ਂਨੇ ਰਮੋੀਆ ਂਨੰੂ ਧਲਖੇ ਿਏ ਪੌਲਸੁ ਦ ੇਪਿੱ ਤਰ ਦ ੇਪਰਿਾਨ ਅੰਿ ਦ ੇ

ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਧਿਿੱ ਚ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਹਿੱਸ ੇ
(15:14—16:27) ਨੰੂ “ਸਮਾਪਤੀ” ਧਸਰਲੇਖ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ 
ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ 
ਧਫਰ ਿੀ ਅਸੀਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਧਹਣਾ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਆਖਰੀ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ 
ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਧਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਨਜੀ ਮਸਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਲਧਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਧਸਿੱ ਖ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਰੋਮੀਆਂ 15:14–33 ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਪਛਲੇ ਜਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਧਿਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਧਦਆਂ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਧਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿੇਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ। 
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ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿੋਂ ਇੱਲੁਧਰਕੁਨ ਿੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਪਿਲੀ ਸਫਲਿਾ (15:14–21) 

14ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਿੁਹਾਡੇ ਧਵਖੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਆਪ 
ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਧਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਰ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਧਸਖਾ ਸੱਕਦੇ 
ਹੋ। 15ਪਰ ਮੈਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਚੇਿਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਕਿੇ ਧਕਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  
ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਲਖਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ। 16ਭਈ 
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਧਵੱਚ ਜਾਜਕਪੁਣੇ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਿਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੇ 
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਧਵੱਿਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। 17ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਵਖੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ 
ਧਯਸ  ਧਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 18ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਹਆਉ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਬਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਧਗਆਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ ਅਿੇ ਕਰਨੀ ਿੋਂ, 19ਧਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਿੇ ਕਰਾਮਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਨਾਲ ਅਿੇ 
ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਿੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਿੋੜ੍ੀ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਲੁਧਰਕੁਨ ਿੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਿਾ। 20ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਿੀ ਭਈ ਧਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਸੁਣਾਵਾਂ ਿਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਿੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। 21ਸਗੋਂ ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,- 

ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,  
ਓਹ ਵੇਖਣਗੇ,  
ਅਿੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ,  
ਓਹ ਸਮਝਣਗ।ੇ 

ਆਇਿ 14. 1:8 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਮੋ ਦੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਮੈਂ ਧਯਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਧਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਿ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਧਜਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕਾਂ 
ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਿੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ: ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵ,ੋ 
ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਿੁਹਾਡੇ ਧਵਖੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਆਪ ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਅਿੇ 
ਸਾਰੇ ਧਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਰ ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਧਸਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਧਜਹੇ ਸ਼ਬਦ 
ਸਾਡੇ ਜੀਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹ ੋ
ਜਾਣਿੇ। 

“ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਧਹਤ ਸਨ (ਿੇਖੋ 
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3:23), ਸਿੋਂ ਇਹ ਧਕ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। “ਸਾਰ ੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਭਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ (ਸਰਬਧਿਆਨੀ ਸਨ), ਸਿੋਂ ਇਹ ਧਕ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਿਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। “ਧਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ” ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ 
ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਆਧਖਆ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਰਮੋ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆ ਂਬਾਰ ੇਇਹ ਿਿੱਲਾਂ ਧਕਿੇਂ ਪਤਾ ਸਨ? ਉਹ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਜਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ (1:8; 16:19) ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਧਨਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ (16:3–
15)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਪਰਕਾਸ਼ ਿੀ ਧਮਧਲਆ ਸੀ। 

ਆਇਿਾਂ 15, 16. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱ ਿੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਚੇਿਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 
ਧਕਿੇ ਧਕਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਲਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਧਕੰਨੇ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨੇ ਿਿੱ ਡੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਛੋ ਾ ਧਜਹਾ ਕਰਕੇ ਧਦਖਾਇਆ: “ਮੈਂ . . . ਧਕਤ ੇ
ਧਕਤੇ . . . ਧਲਖਦਾ ਹਾਂ”! ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ “ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ” ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ। “ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ” τολμάω ( ੋਲੇਮਾਓ) ਦੇ ਧਕਧਰਆ-ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੈ, 
ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਾਹਸ ਕਰਨਾ, ਧਹਆਉ ਕਰਨਾ।”20  ੋਲੇਮਾਓ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 15:18 ਧਿਿੱ ਚ 
“ਧਹਆਉ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ “ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਧਸਖਾ ਸਿੱ ਕਦ ੇ
ਸਨ” ਤਾਂ ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਧਕਉਂ ਧਲਧਖਆ? ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਧਦਿੱਤੇ। 
ਪਧਹਲਾ [ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ] ਫੇਰ ਚੇਿਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ੁਖਬਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਕਦੇ 
ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ ਸੀ ਧਜਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ: 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।  
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬਣਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਜੀਿਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। 
ਸਿਰਿ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ “ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ” ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਡੁੰ ਧਘਆਈਆਂ ਧਿਿੱਚ ਲੈ ਧਿਆ। 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ 
ਧਹਿੱ ਸਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 1:12–15; 3:1)। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਧਤਆਂ ਨੰੂ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ21 ਅਤ ੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, “ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ 
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ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਸੁਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ” (ਿੇਖ ੋਰਸੂਲਾਂ 17:21;  
2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:3)। 

ਪੌਲੁਸ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਧਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਰਸੂਲ ਿਜੋਂ ਘਿੱ ਧਲਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਮੈਂ ਉਸ ਧਕਰਪਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਲਖਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਭਈ ਮੈਂ . . . ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ (ਿੇਖੋ 1:5; 11:13)। ਧਕਉਂ ਜੋ ਰੋਮ ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ 
ਦਾ ਰਾਜਨੈਧਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਨਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਿ ਪਾਿੇ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ “ਸਿੇਕ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੋਂ 
λειτουργός (ਲੇਇ ੋਰਿੋਸ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ—ਧਜਸ ਦਾ ਆਮਤੌਰ ’ਤ ੇਭਾਿ ਇਿੱਕ ਜਾਜਕ 
ਿਜੋਂ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (13:6 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਖੋ)। 

ਇਿੱਕ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਧਦਆਂ ਪੌਲੁਸ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਧਵੱਚ ਜਾਜਕਪੁਣੇ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਧਦਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਿਾਂ 
ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਧਵੱਿਰ ਬਣ 
ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸ਼ੁਖਬਰੀ ਦ ੇਪਰਚਾਰ ਅਤ ੇਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਭ ੂਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਜਾਜਕ ਬਲੀ ਨੰੂ 
ਧਤਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ (12:1 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਖੋ)। ਜਦੋਂ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲਾਂ 2:38) ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਿੱ ਿ 
ਕੀਤੇ ਿਏ ਅਰਥਾਤ ਿਿੱ ਖਰੇ ਕੀਤੇ ਿਏ (6:3, 4, 17, 18, 22)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਭੇਂ ” ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ “ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕੀਤੀ ਿਈ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ 
ਿਿੱ ਖਰੀ ਕੀਤੀ ਿਈ]।” 

ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕੋਈ  ੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਜੋਂ ਨਾ ਿੇਖੀਏ ਸਿੋਂ ਸਾਡੇ 
ਸੁਰਿੀ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਿਈ ਪਰੇਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਭੇਂ  ਿਜੋਂ ਿੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
“ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ” ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਿੀ ਬਣੇ (1 ਪਤਰਸ 2:9)। 

ਆਇਿ 17. ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਧਿਿੱ ਚ ਧਮਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਧਹਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ 
ਦੇਿੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਵਖੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ 
ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਧਨਜੀ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਰਜਦੀ ਹੈ (ਿਲਾਤੀਆ ਂ
6:14), ਪਰ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਿਿੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਖੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨਾ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਆਇਿ 18. ਪੌਲੁਸ ਅਿੱ ਿੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਧਹਆਉ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਬਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮਸੀਹ ਨੇ . . . ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਿੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਧਕਸੇ ਕੰਮ ਧਿਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੀਧਖਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਧਦਆਂ ਧਕ ਇਹ ਕੰਮ ਿਿੀਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ ੀ ਭਧਰਆ ਸੀ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ 
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ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਿਸਰ ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਮਧਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਸਰ ਦਾ ਲਾਭ 
ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿੀ ਪਰਭੂ ਿਿੱਲੋਂ  ਹੀ ਧਮਲੀ ਸੀ। ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਧਖਆ ਜੋ ਉਸ 
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਧਖਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱ ਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ 
14:27)। 

ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਹਿੱ ਥੀਂ ਧਕਹੜ੍ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ . . . ਆਧਗਆਕਾਰ ਹੋ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ 
ਧਲਖਾਰੀ ਇਿੱਥੇ “ਆਧਿਆਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਧਕ ਉਹ “ਧਿਸ਼ਿਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਆਧਿਆਕਾਰੀ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਿੇਖ ੋ1:5; 16:26)। 

“ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਧਿਆਕਾਰੀ” ਬਚਨ ਅਿੇ ਕਰਨੀ ਿੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਧਦਆਂ 
ਆਧਖਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਨੇ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। NIV 
ਆਖਦੀ ਹੈ “ਮੈਂ ਜੋ ਆਧਖਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਧਿਆਕਾਰੀ 
ਹੋਏ ਹਨ।” 

ਆਇਿ 19. ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਲੌੁਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਧਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਿੇ 
ਕਰਾਮਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਨਾਲ ਅਿੇ ਪਧਵੱਿਰ ਆਿਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ22 ਅਿਾਂਹ ਿਿਣ ਦ ੇ
ਯੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧਿਿੱ ਚ ਚਮਸਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਤੰਨ 
ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ: “ਸਮਰਿੱਥਾ” (δύναμις, ਡੁਨਾਧਮਸ ਤੋਂ), “ਧਨਸ਼ਾਨੀਆਂ” 
(σημεῖον, ਸੇਧਮਓਨ ਦਾ ਬਹੁਿਚਨ) ਅਤੇ “ਕਰਾਮਾਤਾਂ” (τέρας, ਤੇਰਾਸ ਦਾ ਬਹਿੁਚਨ)। 
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:12 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਧਨਸ਼ਾਨ . . . ਧਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂ
[ਸੇਧਮਓਨ], ਅਚੰਭੇ [ਤੇਰਾਸ] ਅਤ ੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ [ਡੁਨਾਧਮਸ]” ਸਨ। “ਧਨਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਉਹ 
ਚਮਤਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:3, 4)। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ “ਅਚਰਜ ਕੰਮ” ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਚਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ (ਿੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 
2:12)। “ਕਰਾਮਾਤਾਂ” ਇਸ ਿਿੱਲ ’ਤ ੇਜੋ਼ਰ ਧਦੰਦੀਆਂ ਸਨ ਧਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ 
ਪਰਤੀਕ ਹਨ। ਡਬਧਲਊ. ਈ. ਿਾਈਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ‘ਅਚੰਭੇ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ . . . ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਲੌਧਕਕ ਹੈ।”23 

“ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਧਤਧਰਕਤ ਧਿਚਾਰ ਿਜੋਂ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰਚਾਰ ਿਿੱ ਲ ਿੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਦਾ ਧਸਹਰਾ ਆਪਣੇ ਧਸਰ ਨਹੀਂ ਬਧਨਹ ਆ। ਹਰੇਕ 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋਇਆ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਧਦਆਂ ਅਰੰਭਕ ਿਾਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਧਿਚਲੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ, 
“ਭਰਾਿੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹ ੋਜੋ ਮੈਂ ਧਕੰਨੀ ਹੀ ਿਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ (ਪਰ ਹੁਣ ਤੋੜ੍ੀ ਮੈਂ ਡਿੱ ਧਕਆ ਧਰਹਾ)” (1:13)। ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਧਕ ਧਕਸ ਿਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਡਿੱ ਧਕਆ ਸੀ। ਹੁਣ 15:22 ਨੰੂ ਿੇਖੋ: “ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਿਾਰ ਅ ਕ 
ਧਿਆ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਬੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਧਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਧਖਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ 
ਤੀਜੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ  ੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਧਲਆ। ਉਸ 
ਨੇ ਆਧਖਆ, ਮੈਂ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਲੁਧਰਕੁਨ ਿੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਿਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਰੰਭਕ ਧਬੰਦੂ ਿਜੋਂ “ਯਰੂਸ਼ਲਮ” ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਧਕਉਂ 
ਕੀਤਾ ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨਿਰ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਧਮਤ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰ ਅੰਤਾਧਕਯਾ 
ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਦਿੱ ਸ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਧਲਖ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣੂ ਸਨ। 

“ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ” ਇਿੱਕ ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਅਦਰੀਆ ਸੰਮੁਦਰ ਦੇ ਧਕਨਾਰੇ ਿਿੱ ਧਸਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਧਜਸ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਮਧਕਦੂਧਨਯਾ ਨਾਲ ਲਿੱ ਿਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਿਿੱ ਚ ਦਲਮਾਧਤਯਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਿੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:10)।24 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲਸੁ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਧਕ ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਦੇ ਧਲਖਾਰੀ ਲੂਕਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੇਿਲ ਚੋਣਿੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਧਲਧਖਆ ਹੈ। ਅਧਜਹੇ ਕੰਮਾਂ 
ਨੰੂ ਰਸੂਲਾਂ 20:1, 2 ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਿਈ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 
ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ ਤੀਕ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਿੇ, “ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ 
ਤੀਕ।” ਪੌਲੁਸ ਕੇਿਲ ਐਨਾ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰ ੇਇਲਾਕੇ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ 
ਹਾਂ।” ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਦਰਭ ਧਿਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੇਂ ਆਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਲੌਸ ਐਜੇਂਲੇਸ ਤੋਂ ਲੈ 
ਧਕ ਧਨਊ ਯੋਰਕ ਤਿੱਕ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ।” 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਧਿਿੱ ਚ “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ” ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਿ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ 
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼, ਇਸਤਰੀ, ਲੜ੍ਕੇ ਅਤ ੇਲੜ੍ਕੀ ਨੰੂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਸਿੋਂ ਉਸ ਦ ੇਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅਬਾਦੀ ਿਾਲੇ 
ਇਲਾਧਕਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤੇ ਸਨ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਦਆਂ ਛੋਧ ਆਂ ਕਸਧਬਆਂ 
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ਅਤੇ ਧਪੰਡਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਘਿੱ ਲਣ। 
ਆਇਿਾਂ 20, 21. ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਜੀ “ਧਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ” ਬਾਰੇ 

ਦਿੱ ਧਸਆ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਿੀ ਭਈ ਧਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਉੱਥੇ ਖਸ਼ੁ 
ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਿਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਿੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। “ਚਾਹ ਕੀਤੀ” 
φιλοτιμέοματι (ਧਫਲੋ ੀਮੇਓਮਾਏ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ φίλος (ਧਫਲੋਸ, “ਪਰਮੇ”) ਅਤੇ τιμή ( ੀਮ,ੇ 
“ਸਨਮਾਨ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਈ ਅਨੁਿਾਦ “ਤਾਂਘ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ ੀਚਾ” ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਖ-ੋਿਿੱ ਖ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤ ੇ
ਚਾਹਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕੋ ਤਾਂਘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।25 
ਉਸ ਦਾ  ੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ ਕਰੇ ਧਜਿੱ ਥੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਧਪਤ ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਨਿੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਪਰਧਸਿੱ ਿ  ੀਿੀ ਅਤੇ ਮੂਿੀ ਲੜ੍ੀਿਾਰ ਤੋਂ 
ਇਿੱਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਦਲੇਰੀ 
ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਜਿੱ ਥੇ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸੀ।26 

ਧਜਸ ਆਇਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤੀ—ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਿਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ 
ਆਖਰੀ ਆਇਤ—ਉਹ ਯਸਾਯਾਹ 52:15 ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਸਗੋਂ ਧਜਵੇਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ,-ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਓਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਿੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ, ਓਹ 
ਸਮਝਣਗੇ। ਯਸਾਯਾਹ 52 ਇਿੱਕ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸੇਿਕ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਆਇਤ 15 ਇਸ ਦੁਖ 
ਝਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਸੇਿਕ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਧਿਿੱ ਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ ਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਧਜਆਂ ਦੀ 
ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚ, “ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ,” ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਧਲਜਾਣ ਦੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ  ੀਚੇ ਨੰੂ ਧਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਕਦਮ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਧਰਹਾ ਧਕ ਹਰੇਕ ਪਰਚਾਰਕ ਉਸ ਦੇ ਧਮਸ਼ਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾ ਲਿੇ। ਿਿੱ ਖੋ-ਿਿੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿਿੱ ਖੋ-ਿਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ ਧਮਲੀਆ ਂਹਨ (ਿੇਖੋ 12:4–
6)। 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:6 ਧਿਿੱ ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਿਿੱ ਖਰਾ ਧਕਿੇਂ ਹ,ੈ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਧਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ 
ਨੇ ਕੁਧਰੰਥ ਧਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਬੂ ਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿੱ ਪੁਲੋਸ ਨੇ ਧਸੰਧਜਆ। 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:10 
ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਉਸ ੇਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 
15:20 ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਮੈਂ ਧਸਆਣੇ ਰਾਜ ਧਮਸਤਰੀ ਿਾਂਙੁ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਕਈ ਪਰਚਾਰਕ ਸਥਾਧਪਤ ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿਿੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ 
ਅਤੇ ਧਿਣਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਅਨੇਕਾਂ 
“ਪੌਲੁਸਾਂ” ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਅਿੱ ਖਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਿੱ ਕ ਿੇਖ ਸਕਣ, ਅਧਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰ ਸਕਣ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਿਰਹੇ ਪਧਹਲਾਂ ਧਰਉਲ 
ਲੈਮੰਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਓ, ਸਿਰਿਦੂਤ ਧਕੰਨੇ ਅਨੰਦਤ ਹੋਣਿੇ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਧਪਤ ਕਲੀਧਸਯਾਿਾਂ 
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ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 10,000 ਪਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਅਧਜਹੇ ਇਲਾਧਕਆਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਚਲੇ ਜਾਣ ਧਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!”27 

ਭਧਵੱਖ ਧਵੱਚ ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (15:22–29) 

22ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟਕ ਧਗਆ। 23ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ ਧਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਧਰਹਾ ਅਿੇ ਬਹੁਿ ਵਧਰਹਾਂ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ 
ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 24ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ 
ਉੱਿਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂ ਅਿੇ ਜਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਿੁਹਾਡੀ ਸੂੰ ਗਿ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਿਰਪਿ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਿੁਹਾਥੋਂ ਉੱਿਰ ਨ ੂੰ  ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। 25ਪਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 26ਧਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦ ਧਨਯਾ ਅਿੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਭਈ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੂੰ ਦਾ 
ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। 27ਹਾਂ, ਇਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਅਿੇ ਓਹ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੀ 
ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਏਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਧਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਿਾਂ 
ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿਾਂ ਨਾਲ ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 28ਸੋ ਜਦ 
ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਧਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਅਿੇ ਇਸ ਫਲ ਨ ੂੰ  ਸੋੱਘੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਧਦਆਂ 
ਿਾਂ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਵਾਂਗਾ। 29ਅਿੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ 
ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਿ ਦੀ ਭਰਪ ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 

ਆਇਿ 22. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿੋਂ ਕਈ ਵਾਰ 
ਅਟਕ ਧਗਆ। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਰੋਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਸਾਮਰਾਜ 
ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਜੇ ਿੀ ਨਿੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਸਨ ਧਜਿੱਥੇ ਪਰਭ ੂਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ।  

ਆਇਿ 23. ਇਹ ਦਿੱਸ ਕੇ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ 
ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਿੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਧਿਿੱ ਚ 
ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ 
ਧਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਧਰਹਾ। “ਇਨਹ ਾਂ ਦੇਸਾਂ” ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ ਧਿਚਲੇ 
ਇਲਾਧਕਆਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਸ 
ਇਲਾਕੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਧਚਆ ਸੀ ਧਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ 
ਸੂਬੇ ਧਿਿੱ ਚ ਅਧਜਹਾ ਇਿੱਕ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਧਚਆ ਸੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੋਿੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਧਸਿੱ ਿਾ-ਧਸਿੱ ਿਾ ਭਾਿ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਭੂਮਿੱ ਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣੋਖੀ ਸੇਿਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 

ਧਫਰ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਧਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਧਖਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਿ ਵਧਰਹਾਂ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। “ਚਾਹ ਰਿੱ ਖਦਾ” 
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(ἐπιποθία, ਐਧਪਪੋਧਥਆ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱਕ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਬੰਿਤ 
ਧਕਧਰਆ ἐπιποθέω (ਐਧਪਪੋਥੇਓ) 1:11 ਧਿਿੱ ਚ ਧਦਸਦੀ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ “ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ।” 

ਪਧਹਲਾਂ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ ਭਈ “ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਰੇਡੇ ਦੇਸਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ” (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:16)। ਜਦਧਕ ਅਫ਼ਸੁਸ ਧਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਸੀ, “ਮੈਨੰੂ ਰੋਮ ਭੀ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (ਰਸੂਲਾਂ 19:21)। ਹੁਣ ਆਧਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਪਿੱਛਮ ਿਿੱ ਲ 
ਜਾਣ ਦੀ ਪਿੱ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 24. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹਾਂ ਭਈ ਉੱਿਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂ ਅਿੇ ਜਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ 
ਿੁਹਾਡੀ ਸੂੰ ਗਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਿਰਪਿ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਿੁਹਾਥੋਂ ਉੱਿਰ ਨ ੂੰ  ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰ ਸੂਧਰਯਾ ਦਾ ਅੰਤਾਧਕਯਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 13:1–
3; 14:26–28), ਪਰ ਪਿੱਛਮੀ ਭਮੂਿੱ ਿ ਇਲਾਕੇ ਧਿਚਲੇ ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਅਤੇ ਹਰੋ ਦੇਸ ਅੰਤਾਧਕਯਾ 
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਲਖਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਿੱਛਮ ਧਿਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ 
ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਰੋਮ ਧਿਚਲੀ ਕਲੀਧਸਯਾ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਭਰ 
ਧਿਿੱ ਚ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਸੀ (1:8)। ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ “ਧਕਸੇ ਹਰੋ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ 
ਉਸਾਰੀ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (15:20), ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ, ਸਿੋਂ “ਉੱਿਰ ਨੰੂ ਜਾਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕੋ ਰਾਤ ਲਈ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਦੀ ਸੰਿਤ ਦਾ “ਕੁਝ” ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਅਿਾਂਹ 
ਿਿਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (1:11, 12)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਜਾਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਉੱਿਰ ਨੰੂ ਪੁਚਾਇਆ 
ਜਾਿਾਂ” ਦੀ ਆਸ ਰਿੱਖੀ ਸੀ। “ਉੱਿਰ ਨੰੂ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਿਾਂ” προπέμπω (ਪਰਪੋੇਂਪੋ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 
πρό (ਪਰ,ੋ “ਪਧਹਲਾਂ”) ਅਤੇ πέμπω (ਪੇਂਪੋ, “ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਿਾਂ”) ਦਾ ਧਮਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਅਿੱਿੇ ਭੇਜਣ ਦ ੇਲਈ।” ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ, ਪਰੋਪੇਂਪ ੋਦਾ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਸੀ: 

ਧਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਕਧਰਆ . . . [ਸੀ] ਲਿਭਿ 
ਇਿੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁਿੱ ਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ 
. . . ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਿਚ ਿਿੱ ਿ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿਚ 
ਇਸ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਸਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ [ਤੀਤੁਸ 3:13; 3 ਯੂਹੰਨਾ 6, 7] ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ 
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਇਿੱ ਕ ਧਹਿੱਸੇ ਤਿੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਰਕਸ਼ਣ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ [ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 20:38; 21:5]।28  
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ਬਾਅਰਸ ਲੈਕਸੀਕਨ ਪਰੋਪੇਂਪੋ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਚ 
ਧਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।” ਅਧਜਹੀ ਮਦਦ “ਭੋਜਨ,” “ਪੈਸਾ,” ਜਾਂ “ਸਾਥੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪਰਬੰਿ” ਅਤ ੇ
“ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਿਨ”29 ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਿਾਂ 25, 26. ਪੌਲੁਸ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਧਲਖ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇ ਲੀ ਤੋਂ ਐਡਧਰਆਧ ਕ 
ਸਾਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਦਰੜ੍ ਇਿੱਛਾ ਸੀ, ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਿਆ ਹੋਿੇ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਧਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ?” (ਧਜੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚਿੱਠੀ ਨੰੂ ਰੋਮ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ੇ
ਲਿੱ ਿਾ ਉੰਨੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦ ਉੱਥ ੇਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।) ਪਰ, ਰੋਮ ਧਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਉਲ  ਧਦਸ਼ਾ ਿਿੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕੀਤਾ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਿੱ ਲ-ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ-ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਜੋੜ੍ਣਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਪੌਲੁਸ ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਧਕਉਂ ਕਰੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦ ਧਨਯਾ ਅਿੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਭਈ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦ ੇਸੂੰ ਿਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੂੰ ਦਾ ਉਗਰਾਹੀ 
ਕਰਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 
ਚੰਦਾ ਇਿੱਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਾਧਕਯਾ ਦੇ ਚੇਧਲਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਯਹੂਧਦਯਾ ਦ ੇ
ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਉਿਰਾਹੁਣ ਧਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 11:27–30; 
12:25)। ਹੁਣ, ਉਹ “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਿਰੀਬ ਹਨ” ਇਿੱਕ ਉਿਰਾਹੀ 
ਲੈ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਧਹਰ ਆਪਣੇ ਿਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 
ਮਸੀਹੀ ਉੱਥੇ ਰਧਹੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਔਸਤ ਨਾਿਧਰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਿਚ ਿਰੀਬ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਭਾਧਿਕ 
ਉਦਾਰਤਾ ਨੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 2:44, 45) ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆ ਂਧਿਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦ ੇ
ਧਿਚ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ, ਭਾਿੇਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚਲੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਸ਼ਧਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 8:1), ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ 
ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਇਸ ਪਰਾਰੰਧਭਕ ਕਾਰਜ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪਾਿੇਿਾ ਜੋ ਬਾਅਦ 
ਧਿਚ ਉੱਥੇ ਰਧਹਣਿੇ। ਭਾਿੇਂ, ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ 
ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਹਣੋਾ ਅਤੇ ਿਰੀਬ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕਠੇ ਚਿੱਲਦੇ ਸਨ।”32 

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਦੋਂ, ਧਕਿੱ ਥੇ, ਜਾਂ ਧਕਿੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇਸੰਤਾਂ ਦ ੇਲਈ ਉਿਰਾਹੀ ਕਰਨ 
ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਬੀਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਧਜਆ ਧਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤ ੇ
ਬਰਨਬਾਸ, ਯਾਕੂਬ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੰੂ ਧਮਲੇ ਸਨ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਆਿੂਆਂ ਨੇ 
ਪੌਲੁਸ ਅਤ ੇਬਰਨਬਾਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ “ਅਸੀਂ ਿਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੀਏ।” ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ 
ਇਹ “ਧਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਿੀ ਲਿੱ ਕ ਬਿੱ ਿਾ ਸੀ” (ਿਲਾਤੀਆਂ 2:10)। ਕੀ ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ ਧਕ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤ ੇ
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ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਧਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਸੁਿਾਧਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਧਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  

1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:1–4 ਅਤੇ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:1—9:15, ਧਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਉਿਰਾਹੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਧਹਲੇ 
ਸਮੇਂ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਨੰੂ ਪੈਸਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ (ਹੁਣ ਲਿਭਿ ਸੰਪੂਰਣ) ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੰਡ ਇਿੱਕਠਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ। ਰੋਮੀਆਂ 15:26 ਧਿਚ, ਉਸ ਨੇ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਦੂਧਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ33 ਦੇ ਪਰਾਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ 
ਉਸ ਦੀ ਧਕਰਤ ਦੇ ਨਿੇਂ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਲਾਧਤਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਧਸਆਿਾਂ ਯੋਜਨਾ 
ਧਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:1) ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ 
ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 20:4)।34 

ਆਇਿ 27. ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਮਕਦੂਧਨਯਾ ਅਤ ੇਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ 
ਹੋਈ ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਿਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ ਉਿਰਾਹੀ ਕਰਨ” 
(15:26), ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਅਿੇ ਓਹ ਏਹਨਾਂ ਦੇ 
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੀ ਹਨ। ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ? ਅਧਜਹਾ ਧਕਿੇਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਧਕਹਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਏਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਮਕ 
ਗੱਲਾਂ35 ਧਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਿਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿਾਂ ਨਾਲ 
ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇੰਜੀਲ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਚਾਧਰਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 2:5, 14–36)। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪਰਚਾਰਕ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ 
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਪਤਰਸ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 10:1—11:18) ਅਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਧਚਤ ਸੀ ਧਕ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਧਤਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯੋਿਦਾਨ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਿਸਤ ੂਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ (“ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਧਿਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ”) ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਿਸਤੂ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਿੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ (ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ “ਕਰਜ਼ਦਾਰ” ਸਨ)। 
ਇਿੱਕ ਕੰਮ ਇਿੱ ਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਧਜਹੀ ਿਸਤੂ ਧਕਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ 
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਡਿਲਸ ਜੇ. ਮੂ ਨੇ ਧਪਤਰਤਿੱਿ ਦੇ ਧਚਤਰਣ 
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧਦਿੱਤਾ।36 ਇਿੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਧਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੰੂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆ ਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਿਈ ਹੈ; ਪਰ, ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਧਨਭਾਉਣਾ ਮੈਨੰੂ ਅਨੰਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਇਹ 
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਅਨੰਧਦਤ” ਹਾਂ)। 
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ਰੋਮੀਆਂ 15:26, 27 ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਿਚ ਪਧੜ੍ਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਰਧਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇ
ਧਿਚ ਕਹੇ ਸਨ (15:7–13)। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਸਰਫ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਦੁਿੱ ਖ-ਕਸ਼  ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਧਿਚਲੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਚ ਧਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇ
ਧਿਚਕਾਰ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 9:12–14)। 

ਆਇਿ 28. ਧਜੰਨਾ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦ ੇਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਧਿਚ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਉਿਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਧਿਅਕਤੀਿਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਧਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਮ ਜਾਣ 
ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਧਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਅਿੇ 
ਇਸ ਫਲ ਨ ੂੰ  ਸੋੱਘੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਧਦਆਂ ਿਾਂ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ 
ਧਹਸਪਾਧਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਵਾਂਗਾ।  

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 20:4 ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਿਦਾਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਕਲੀਧਸਆਿਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ; ਿੇਖੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:23)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਹੀ ਚੰਦਾ ਧਕਉਂ 
ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਧਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਮ ਨੰੂ ਧਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਧਿਚ ਹੈ “ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਧਸਰੇ … ਇਸ ਫਲ ਨੰੂ ਸੋੈੱਘੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਕਰ ਧਦਆਂ।” 
ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੋਧਚਆ ਧਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੀ ਧਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ 
37ਤੌਰ ਤੇ “ਮੋਹਰ” ਲਾਿੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇ ਧਕ 
ਚੰਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਥਾਂ ਦ ੇ ਧਿਚ ਧਿਆ ਸੀ (ਿੇਖ ੋ 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 8:19, 20)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਕੁਝ ਆਿੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ (ਧਜਿੇਂ ਯਾਕੂਬ; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 21:18; ਿਲਾਤੀਆਂ 1:19; 2:9) ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਚੰਦੇ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਆਧਖਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ “ਧਪਆਰ ਦੀ ਭੇਂ ” “ਮੋਹਰਬੰਦ” 
ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “[ਰੋਮ] ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਪੇਨ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ” ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਪੇਨ 
“ਪਿੱਛਮ ਧਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਮੀ ਪਰਾਂਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਇਸ ਭਾਿ ਧਿਚ ਰੋਮੀ ਸਿੱ ਧਭਅਤਾ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਖ ਿੜ੍ਹ ਸੀ।”38 (ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਚ 
“ਤਰਸ਼ੀਸ਼. ”39 ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ।) ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਤੋਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਿੱ ਠ ਸੌ ਮੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਿ ਦੂਰ ਹੋਿੇਿਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ, ਰੋਮ 
ਲਿਭਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਮੀਲ ਹੋਿੇਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱ ਤ ਸੌ ਮੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਪੇਨ ਹੋਿੇਿਾ। 
ਪੌਲੁਸ (ਲਿਭਿ) ਧਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ (4800 ਧਕਲੋਮੀ ਰ) ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਧਨਸ਼ਧਚਤਤਾ ਅਤੇ ਖਤਧਰਆ ਂਨੰੂ ਧਿਆਨ ਧਿਚ ਰਿੱਖਦ ੇ
ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਪਰਸਤਾਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤ ੇ
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ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਸੰਭਾਿਨਾ ਤੇ ਸੀ। 

[ਪੌਲੁਸ] ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮੋਹ ਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।” ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਿੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਲੰਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿੇਧਖਆ ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਉਸ ਸਿਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਬਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਦੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿੇਖੀ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੀਲੀ ਧਦਿੱਸਦੀ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 
ਕੀਤੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਚ 
ਸਪੇਨ ਦਾ ਧਿਚਾਰ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲਿੱ ਿ ਧਪਆ ਸੀ।40 

ਸਪੈਧਨਸ਼ ਲੋਕ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਧਿਚ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਲਈ ਸਪੇਨ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਮ ਧਿਚ ਇੰਜੀਲ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ 
ਆਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਕ ਸਾਮਰਾਜ ਲਿਾਤਾਰ ਫੈਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਧਰਲ ਸੀ.  ੈਨੀ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਇੰਜੀਲ ਪਰਚਾਰ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ ਰਕਰਮੀ ਮੁਧਹੰਮ ਿਾਂਿ ਅਿੱਿ ੇ
ਿਿਾਇਆ। ਰੋਮ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਦੀਆ ਂਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਪਰਿ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਧਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਸ਼ ਰਮੰਡਲ ਨੰੂ ਧਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।”41 

ਆਇਿ 29. ਪਧਹਲਾਂ, ਜਦਧਕ, ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ [ਪੂਰਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ] ਭਈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਵਾਂਗਾ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਿ ਦੀ ਭਰਪ ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।43 ਉਹ ਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਧਕ 
ਧਯਸੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਆਧਸ਼ਸ਼ ਦੇਿੇਿਾ (ਿੇਖੋ 1:11, 12)। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮ ਧਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ 
ਬਾਰੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਮ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਾਹਿ ਅਿੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ (15:30–33) 

30ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਭ ੁਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਧਮੱਿ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੀ ਧਮੂੰ ਨਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਿੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਧਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਕਰੋ, 31ਭਈ 
ਓਹਨਾਂ ਿੋਂ ਧਜਹੜ੍ ੇਯਹ ਧਦਯਾ ਧਵਚ ਬੇਪਰਿੀਿੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹ 
ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਧਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। 32ਿਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇੱਧਿਆ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। 33ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਿੀ 
ਦਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਗ ਸੂੰ ਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।  

15:22–29 ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ। ਪਧਹਲਾ, ਉਹ 
“ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਧਿਚਲੇ ਿਰੀਬਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਯੋਿਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” (15:26) ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ 
ਜਾਿੇਿਾ। ਧਫਰ ਉਹ ਰੋਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ 
(15:24, 28)। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ 
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ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਸ ਹੈ।44 

ਆਇਿ 30. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਧਮੱਿ ਮੈਂ 
ਿੁਹਾਡੀ ਧਮੂੰ ਨਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਧਵਚ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਕਰੋ।45 ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮੰਨਤ [παρακαλέω,ਪਾਰਾਕਾਧਲਓ] ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (JB), “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (KJV), “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲੋਂ  ਮੰਿਦਾ ਹਾਂ” (NEB) (12:1, 2 ਉੱਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ [ਅਧਿਕਾਰ] ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ [ਆਿਾਰ ਤੇ] ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।”46 

ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਅਸਪਿੱਸ਼ , ਉਦਾਸੀਨ “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਹੋ” ਦੀ ਮੰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ “ਧਮਲ ਕੇ ਜਤਨ 
ਕਰਨ।” “ਜਤਨ” συναγωνίζομαι (ਸੁਨਐਿੋਨੀਜੋ਼ਮਾਈ) ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ σύν 
(ਸਨ, “ਨਾਲ”) ਅਤੇ ἀγωνίζομαι (ਐਿੋਨੀਜੋ਼ਮਾਈ, “ਜਤਨ”) ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਐਿੋਨੀਜੋ਼ਮਾਈ 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ “ਐਿਨੋਾਇਜ਼” ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਿੋਨੀਜੋ਼ਮਾਈ ਇਿੱਕ 
ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਐਥਲੇਧ ਕ ਸਮਾਿਮਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਧਿਚ ਇਿੱਕ 
 ੀਮ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੋ ਧਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਜਿੱ ਤਣ ਦੇ ਲਈ ਿਿੱ ਡਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 
ਸੀ।47 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ  ੀਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਧਕਹਾ।  

ਆਇਿਾਂ 31, 32. ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਨੰੂ ਧਮਤੀਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਖਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਿੇਖਾਂਿ ੇਧਕ ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਕੀ ਇਿੱਛਾ 
ਸੀ ਅਤ ੇਅਸਲ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਜਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੇਨਤੀ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ “ਹਾਂ” ਸੀ—ਪਰ ਹਰ “ਹਾਂ” ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਸਨ। ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਰਧਹਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੋਈ 
ਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ “ਅਧਜਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਜਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਿੇ।”  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਧਕ ਮੇਰੀ [ਉਸ ਦੀ] 
ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਧਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  [ਹੋਿੇ] ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ “ਸੇਿਾ 
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹੈ” ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋੜ੍ਿੰਦ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਿਦਾਨ ਸੀ (15:25, 
26)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਸ ਪਰਿ  ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਿਰਾਹੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂ
ਧਿਚਲੇ ਸੰਬੰਿ ਸੁਿਰਣਿੇ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  
ਉਪਹਾਰ ਿਰਧਹਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਧਥਤੀ ਸੁਿਰਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ 
ਿੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਉਪਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਂ 
ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰਧਹਣ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਮਧਹਸੂਸ ਹਿੋੇਿਾ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਉਪਹਾਰ 
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ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਣ। ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ ਘਮੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਇੰਨੇ ਘਮੰਡੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਧਕ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਮਦਦ ਨੰੂ ਿਰਧਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਧਸਰਫ ਦੇਣ ਧਿਚ 
ਹੀ ਧਦਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੋਂ ਧਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਧਹਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਿੀ ਦਾਨ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਿੇ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂ
ਦੇ ਧਿਰੋਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਧਪਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 15:1, 2)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 
ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਕ ਇੰਝ ਨਾ ਜਾਪੇ ਧਕ ਉਹ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਿਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀ ਕਲੀਧਸਆਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੰੂ 
ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 
ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਕੀ ਦਾਨ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ।48 ਪਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਆਿੂਆਂ ਅਤੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬੜ੍ੀ ਧਕਰਪਾਲੂਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 21:17–20ਉ)। ਬਾਅਦ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਿਿਰਨਰ ਫ਼ੇਧਲਕਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ 
[ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ] ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇ  ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ” (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:17)। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਧਨਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ “ਦਾਨ” ਸ਼ਬਦ 
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉਸ ਧਹਿੱ ਸ ੇਦਾ ਉੱਤਰ “ਹਾਂ” ਧਿਚ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਪਰ, ਇਹ “ਹਾਂ”, ਯੋਿਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਆਈ ਸੀ: “ਹਾਂ, ਦਾਨ ਿਰਧਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਿੇਾ, ਪਰ ਤਾਂ 
ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਧਿਚ ਪਾ ਦੇਣਿੀਆਂ।” 
ਜਦੋਂ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਧਚਆ, ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਆਿੂਆਂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਕ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਧਿਰਸ ੇਨੰੂ ਧਤਆਿ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:20ਅ, 21)। ਆਿੂਆਂ ਨੇ 
ਉਸ ਅਿੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਧਿਚ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਭੇਂ  ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਧਿਚ ਧਹਿੱ ਸਾ ਲਿੇ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:22–25)।49 ਅਸੀਂ ਿੇਖਾਂਿੇ ਧਕ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨਾਲ 
ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਧਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਬਾਹੀ ਧਨਕਧਲਆ।  

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਿਰਧਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ, ਉਸ ਨੇ ਧਦਿੱ ਤਾ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਧਕ, ਜਿਾਬ “ਹਾਂ, 
ਪਰ . . . ।” 

ਪੌਲੁਸ ਧਸਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ, ਸਿੋਂ ਉਹ ਿੈਰ-ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ ਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ: ਭਈ ਓਹਨਾਂ ਿੋਂ ਧਜਹੜ੍ੇ 
ਯਹ ਧਦਯਾ ਧਵਚ ਬੇਪਰਿੀਿੇ50 ਹਨ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। “ਧਜਹੜ੍ੇ . . . ਯਹੂਧਦਯਾ ਧਿਚ 
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ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ” ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੋ ਧਯਸੂ ਨੰੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਉਸ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛ ੇਚਿੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਚੰਤਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਣ ਸੀ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਪਹੁੰ ਚੇਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਧਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 
ਯਹੂਦੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਿੱਦਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿੱ ਪ ਕਰਿਾ ਦੇਣਾ 
ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਲ ਪਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਸੀਧ ਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 18:12), ਉਸ ਨੰੂ 
ਮਾਧਰਆ ਧਿਆ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:24) ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿੱ ਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 14:5)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਮਨ ਪਧਰਿਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦ ੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 9:28, 29)। ਬੈੈੱਲ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਧਤ ਪੂਰਣ 
ਸ਼ਰਿਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਭਾਿੁਕ ਪਰੇਮ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਧਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।”51  

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਲਖ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦ ੇਖਤਧਰਆਂ ਤੋਂ ਬੜ੍ੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਣ ੂਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 
20:23; 21:4, 10, 11); ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਭੁ ਧਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਧਿਚ . . . ਸਿੋਂ ਮਰਨ ਨੰੂ ਿੀ ਧਤਆਰ ਹਾਂ” (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:13)। ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਪਰਿ  
ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਿਾ-ਉਹ ਰੋਮ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਧਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਉਸ 
ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ੇ “ਯਹੂਧਦਯਾ ਧਿਚ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ” ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ “ਬਚਾਇਆ ਜਾਿਾਂ”।  

ਸ਼ਬਦ “ਬਚਾਇਆ ਜਾਿਾਂ” ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਫਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ 
ਹੀ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਬਚਾਇਆ ਜਾਿਾਂ” ῥύομαι (ਰਹਓੁਮਾਈ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਤੋਂ ਸੰਭਾਧਲਆ ਜਾਿਾਂ”52 ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। KJV ਧਿਚ ਹ ੈ“ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ” ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸ ੇਿੀ  ਕਰਾਉ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ 
ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱ ਤਾ? 
ਹਾਂ ਧਦਿੱ ਤਾ—ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧਜਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੋਧਚਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਸੰਭਾਿੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਧਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਆਿੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਧਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆ, ਤਾਂ 
ਉੱਥੇ ਇਿੱਕ ਭੀੜ੍ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਧਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਸ਼ੇਾ ਸੀ (ਰਸਲੂਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 21:27–30)। ਜਦੋਂ ਭੀੜ੍ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਕ ਮਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਧਤਆਰ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ। ਧਕਿੇਂ? ਇਿੱਕ ਸਿਰਿ ਦੂਤ ਘਿੱ ਲਣ ਦੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ। 
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇ ਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰਭ ੁ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦ ੇ ਰੋਮੀ 
ਧਸਪਾਹੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 
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21:31–34)। 
ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਚਾਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ “ਇਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ  

ਚੁਿੱ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣਿੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਿ ੇਨਾ ਹੀ ਪੀਣਿੇ” (ਰਸਲੂਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 23:12)। ਦੁਬਾਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਭਣੇਿੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਮੀ ਧਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 23:16–22)। ਧਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਧਨਆ 
ਅਤੇ ਕੈਸਧਰਯਾ ਨੰੂ ਲੈ ਿਏ, ਧਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 23:23–
35)। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 25:1–3)। ਇਸ ਿਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਸਲੂ ਨੇ ਰੋਮੀ ਨਾਿਧਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਭੁ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ 
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 25:9–12)। ਸਾਲਾਂ ਪਧਹਲੇ, ਪਰਭੁ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਨਾਿਧਰਕਤਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 22:25–28)।53 

ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿੱਕ ਯੋਿ “ਹਾਂ” ਸੀ: 
“ਹਾਂ, ਤੂੰ  ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਧਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਿੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਿੀ।” ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ “ਹਾਂ, 
ਪਰ . . . ।” 

ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ (1:9, 
10)। ਹੁਣ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਆਪਣੇ ਿਰਧਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਿਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਧਿਆ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 
ਆਵਾਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਿੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ 
ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਨੇ ਚਾਧਹਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਹ ਇਿੱਕ ਤਨਾਅ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਸਮਾਂ ਧਰਹਾ ਹਿੋੇਿਾ। 
ਆਧਖਰਕਾਰ ਰੋਮ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਅਤ ੇਸ਼ਧਹਰ ਧਿਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਸਧਹਯੋਿ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ 
ਹੋ ਜਾਣਾ ਧਕੰਨੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਿਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਿੇਿੀ! ਧਫਧਲਪਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਧਿਆਧਖਆ ਹੈ “ਧਫਰ ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ . . . ਇਿੱਕ ਅਨੰਦ ਭਰੇ ਧਦਲ ਨਾਲ ਆਿਾਂਿਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਨਾ ਸਕਾਂ।” 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰੋਮ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ। ਪਰ, ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ “ਹਾਂ” ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਸਨ।  

ਆਮ ਸਧਥਤੀਆਂ ਦੇ ਤਧਹਤ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤ ੇਉੱਥੋਂ ਰੋਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਭਿ 
ਧਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਿੱ ਿਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਧਤੰਨ ਮਹੀਧਨਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ ਧਤੰਨਾਂ 
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਭਿ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਿ ਧਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਦੋ ਅਧਨਰਿਾਰਤ ਸਾਲ ਕੈਸਧਰਯਾ ਦੀ 
ਜੇਲਹ ਧਿਚ ਿੁਜ਼ਾਰੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 24:27)। ਕੈਸਰ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਮ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਧਤੰਨ ਅਧਨਰਿਾਰਤ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲ ਾ ਧਿਚ ਿੁਜ਼ਾਰੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤਿੱਬ 28:11)। 

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਕ ਉਹ ਰੋਮ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਇੰਜੀਲ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਅਤੇ 
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ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰ ਦਾ, 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਧਚਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਕ ਉਹ “ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ” ਰੋਮ ਧਿਚ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਮਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਸਪੇਨ ਨੰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ (15:24), ਉਸ ਨੇ ਅਿਲੇ ਦ ੋ
ਸਾਲ ਰੋਮ ਧਿਚ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਧਿਚ ਕੈਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਪੇਸ਼ ਹਣੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਧਿਚ ਿੁਜ਼ਾਰੇ (ਰਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 28:20, 30)। ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ “ਹਾਂ ਸੀ ਪਰ . . .”: “ਹਾਂ, 
ਆਧਖਰਕਾਰ ਤੂੰ  ਰੋਮ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚੇਿਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਜਸ ਦੀ ਤੂੰ  ਕਲਪਨਾ ਿੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਤਾਧਿਤ ਦੌਰਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਧਿਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਸ ਹ ੈਧਕ 
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਿਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸਪੇਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ (15:24, 28)। ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱ ਛਮ ਧਿਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਧਿਚ ਧਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਪਲੌੁਸ ਕਦੀ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਸੀ?” ਅਸੀਂ 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਲਸਹੌਜ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਜਾਂ 
ਮੁਿੱ ਢਲੇ [ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ] ਲੇਖਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਧਿਚ ਿੀ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਧਤਹਾਸਕ ਧਰਕਾਰਡ 
ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਹੌਜ ਨੇ ਧਫਰ ਜੋਧੜ੍ਆ, ਹਾਲਾਂਧਕ, “ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”54 ਰੋਮ ਦੇ ਕਲੈਮੰ  ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਧਲਖੇ ਸਨ: “ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਧਮਕਤਾ ਧਸਖਾਈ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਮ ਦੀ ਸੀਮਾਿਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਧਜਆਂ ਅਿੱ ਿੇ ਆਪਣੀ ਿਿਾਹੀ ਧਦਿੱ ਤੀ।”55 (ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ ਸਪੇਨ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ 
ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ।) ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਿੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਿੀ ਿੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ,56 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹ ੈਧਕ ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਉਸ 
ਨੇ ਸਪੇਨ ਧਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਧਜਿੇਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਧਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਿਦਿਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਘ ਨਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿ  ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਅਤ ੇਤੀਤੁਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਫਰ, ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਿੱ ਧਤਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਦ ਕਰ ਧਲਆ ਧਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧਿਚ ਮਾਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ (ਿੇਖੋ 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:6–
8)। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਸਪੇਨ ਧਿਚ ਧਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਮ ਧਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੈਦ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਛੁ ਕਾਰੇ 
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ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਸਪੇਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, “ਨਹੀਂ, 

ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਸਪੇਨ ਧਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਫਰ ਤੋਂ “ਹਾਂ, ਪਰ . . .”: “ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 
ਧਕਤੇ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ।” ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਆਇਿ 33. ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਧਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਧਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਸ਼ੀਰਿਾਦ ਧਦਿੱਤਾ- ਧਜਿੇਂ 
ਉਹ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ (15:5, 6, 13)। ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਿੀ ਦਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਗ ਸੂੰ ਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ εἰρήνη (ਏਈਰੀਨ), 
ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ָשלֹום (ਸ਼ਾਲੋਮ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਆਮ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ 
ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਕਲੀਧਸਆ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼  ਬਰਕਤ ਧਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱਕ ਿੈਰ 
ਯਹੂਦੀ ਸੀ।  

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਿਾ 
ਧਯਸ  ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਿੇ (15:1–13) 

1896 ਧਿਚ, ਚਾਰਲਸ ਸ਼ੈਲਡਨ ਨੇ ਇਨ ਧਹਜ਼ ਸ ੈਪਸ 57 ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ ਿਾਰਧਮਕ ਨਾਿਲ 
ਧਲਧਖਆ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਕਲਾਧਸਕ ਬਣ ਧਿਆ: ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ 1 ਪਤਰਸ 2:21 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ 
ਧਿਆ ਸੀ: “ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱ ਦੇ ਿਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿੀ ਤਹੁਾਡੇ ਨਧਮਿੱ ਤ ਦੁਖ 
ਝਿੱਲ ਕੇ ਇਿੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛਿੱ ਡ ਧਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਪੈੜ੍ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ)। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਿੱਕ ਪਰਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਕਲੀਧਸਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੇ ਧਲਆ ਧਕ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਪੁਿੱ ਛਣਿ,ੇ “ਧਕ ਧਯਸੂ ਕੀ ਕਰੇਿਾ?”58  

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੁਿੱ ਲ ਹ ੈਧਕ, 
“ਧਯਸੂ ਕੀ ਕਰੇਿਾ?” ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਇਿੱਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਧਿਚ ਧਯਸ ੂਕੀ 
ਕਰੇਿਾ। ਰੋਮੀਆਂ 15:1–13 ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਸੰਬੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਉਸ 
ਪਰਸੰਿ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਯਸ ੂਕੀ ਕਰੇਿਾ। ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਧਕਿੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਧਲਖਤ ਧਿਚ ਧਯਸੂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਲਿਭਿ ਹਰੇਕ ਆਇਤ ਧਿਚ ਉਸ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਧਿਆਨ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਇਤ 3 ਅਤੇ 7 ਨੰੂ ਿੇਖੋ: “ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਧਰਝਾਇਆ”; 
“ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਧਜਿੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਪੁਿੱ ਛੋ, “ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮਰੇੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਧਿਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਧਯਸ ੂਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤ ੇਚਿੱਲ 
ਧਰਹਾ ਹਾਂ?” 
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ਧਯਸੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਦਮਾਿ ਧਿਚ, 
ਇਿੱਕ ਛੋ ੇ ਲੜ੍ਕੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਧਹਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿੱ ਤਾਂ ਨੰੂ 
ਖੋਲਹ-ਖੋਲਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 
ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਯਸੂ ਦੇ ਧਪਿੱ ਛੇ 
ਚਿੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅਿੱਿੇ ਿਿਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੋਿਾਂਿੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਦੀ ਕਲੀਧਸਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ 
ਹੋਿੇਿੀ। 

ਜਦੋਂ ਸੂੰ ਸਧਕਰਿੀਆਂ ਧਵਚ ਮਿਭੇਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (15:1–13) 
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਿਧਹਰੀ ਖਿੱਡ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਡ ਧਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਿੇਂ ਦਿੋਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਮੋ ਧਿਚ ਰਧਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਧਪਛੋਕੜ੍ ਇਕਦਮ ਿਿੱ ਖਰੇ ਸਨ: ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ; ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਿੱ ਖਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿੈਰ 
ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਧਰਸ਼ ਦੇ “ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਹੈ” ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਧਿਚ ਆਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਧਿਚ ਧਸਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਿੇ; ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ, 
ਉਹ ਸਭਾ ਧਿਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਮਲ ਕੇ ਧਕਿੇਂ ਰਧਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ 
15:1–13 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬਿੋਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ।  

ਅਿੱਜ, ਿੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇ ਧਿਚ ਸਿੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਧਭੰਨਤਾਿਾਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਲੀਧਸਆ 
ਧਿਚ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਕਾਰ ਦੀ ਧਕਉਂ ਨਾ ਹੋਿ ੇਧਿਸਧਤਰਤ ਲੜ੍ੀ ਦੇ ਧਪਛਕੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ: 

ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ।  
ਅਮੀਰ, ਿਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿੱ ਿਮ ਿਰਿ। 
ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ।  
ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਉਦਾਰਿਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਧਤਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਦੀ।  
ਨੌਜਿਾਨ ਜੋ ਕੇਿਲ ਅਿੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਧਜਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਦੌਰ 

ਿੇਖੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਸੀਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਧਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਧਬਲਕੁਲ 

ਦੁਧਨਆਿੀ ਮਹੌਲ ਧਿਚ ਿਿੱ ਡ ੇਹੋਏ ਹਨ।  
ਉਹ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਧਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਰੋਮੀਆਂ 15:1–13 ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਉੱਨੇ ਹੀ ਉਧਚਤ ਹਨ ਧਜੰਨੇ ਉਹ ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ 
ਉਧਚਤ ਸਨ: “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ”; “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ”; “ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
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ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ।” 
ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੇਂਦਰ ਧਬੰਦੂ ਧਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੰਸਧਕਰਤੀ ਦਾ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਧਕਰਤੀ ਧਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਰਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਧਜਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ “ਸੁਬਧਹਤੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮੀ 
ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ” (14:16)। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਧਰਿਾਰ ਅਸ ਰੇਧਲਆ ਚਲਾ ਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ 
ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤ ੇ ਿਾਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਧਸਖ ਧਲਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ, “ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਕੋਈ ਚੰਿਾ ਮਧਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਆਸ ਰੇਧਲਆ ਧਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਧਕਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਤਿਾਲਾ 
ਹੋਣਾ ਹੈ।  

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਧਕ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਿੱਕ ਖੇਤਰ ਧਿਚ ਿਏ 
ਤਾਂ ਧਕਿੇਂ ਅਣਜਾਣ ੇਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹ ੈ
ਇਿੱਕ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਸੇਿਾ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਨਾਲ 
ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਧਦੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਦੀ ਿਿੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਧਕਹਾ 
ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਕ ਧਕਸੇ ਦੇ ਿਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਧਿਚ, 
ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਧਦੰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ੰਸਕ ਨੰੂ ਿਸਤੂ ਦੇ ਦੇਿੇ।  

ਕਲੀਸੀਆ ਧਕਸੇ ਿੀ ਚਲਣ ਦੇ, ਹਰ ਿਰਿ ਭੇਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱ ਧਭਆਚਾਰਕ ਧਪਛੋਕੜ੍ ਦੀ 
ਧਿਲਿੱ ਖਣਤਾ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਧਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਹ ੈ(ਿੇਖ ੋਿਲਾਤੀਆਂ 3:26–
28)। ਜਦਧਕ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਧਕ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਿੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 15:1–13 ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਧਦਲ ਧਿਚ ਿਰਧਹਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰ ੇਧਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਧਿਚ 
ਧਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।  

ਮਸੀਹ ਅਿੇ ਪਧਵੱਿਰ ਸ਼ਾਸਿਰ (15:4)59 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਕਸੇ ਪੈਕੇ  ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਾਿਜ਼ ਦੇ ਛੋ ੇ ਧਜਹੇ  ੁਕੜ੍ੇ ਧਿਚ ਲਪੇ ਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋ ਾ ਹਿੋੇ? ਇਹ “ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਨੰੂ ਕਿਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਭੇਦ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਧਯਸੂ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤੇ 
ਧਿਅਕਧਤਿੱਤਿ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਧਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਿੇ। 

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਲਖਤਾਂ” ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ γραφή 
(ਿਰਾਫੇ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਲੇਖ” ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਇਕਿੰਜਾ 
ਿਾਰ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ।60 NASB ਧਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਧਲਖਤ” ਜਾਂ “ਧਲਖਤਾਂ”61 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ” ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰ 
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ਧਲਆ ਹੈ।  
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਧਲਖਤਾਂ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀਆ ਂ

ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਿੇਖਾਂਿੇ, ਧਕਉਂਧਕ ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਧਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ। 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋ਼ਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ। ਿਲਾਤੀਆਂ 4:4 ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਧਕ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਘਿੱ ਧਲਆ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਤੀਿੀਂ ਤੋਂ ਜੰਧਮਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਤਧਹਤ 
ਜੰਧਮਆ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਪਰ, ਧਿਿਹਾਰ (ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ) ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਅਸੀਂ ਿਿੱਲ ਕਰਾਂਿੇ ਉਹ ਿੀ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ ਧਿਚ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਿੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 3:15, 16), ਧਯਸ ੂਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ।  

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਧਲਖਤਾਂ। ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਿਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਧਿਿਹਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਧਯਸੂ ਦੇ ਧਦਨਾਂ 
ਧਿਚ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਧਤ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਿਹਾਰ ਸੀ। 

ਸਾਡਾ ਸੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਜ਼ਰਾ 7:6), ਧਜਸ ਨੰੂ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਿਆਧਖਆਕਾਰ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਾਧਲਆਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਸੀ (ਨਹਮਯਾਹ 8:3, 7)। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਧਜਉਂ 
ਧਜਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਧਿਆ, ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ (ਲਪੇ ਣੀਆਂ ਪਿੱ ਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਧਤਕਾਰ 
ਜਾਰੀ ਧਰਹਾ, ਪਰ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੇ ਪਰਧਤ ਰਿਿੱਈਆ ਧਿਿੜ੍ ਧਿਆ ਸੀ।  

ਬੜ੍ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਧਖਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੱਤਿ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ 
ਸੀ। ਪਧਹਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮੌਧਖਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦ ੇਲਈ ਧਝਜਕ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ 
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈਸਿੀ ਧਿਚ, ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ 
ਜਾਣ ਲਿੱ ਿ ਧਪਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਸੀ: ਹੈਿਦਾਹ, ਜੋ ਿੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਸੀ; 
ਅਤੇ ਹਾਲਾਕਾ, ਜੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਚ ਹੇਠਾਂ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਹਿਾਲਾ ਸਾਨੰੂ ਧਯਸ ੂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਧਲਖਤ ਦੇ ਪਰਧਤ ਰਿਿੱਈਏ ਦੇ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ: 

ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਧਬਿਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧਿਆਧਖਆਤਮਕ 
ਪਰਾਧਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰ ਹੋਰ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਧਹਮੀਅਤ ਧਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਕਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਰੀਧਤ ਧਰਿਾਜ਼ 
ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ62 ਨੰੂ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਧਯਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ-ਅਿਾਰਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਰਬਸਿੱ ਤਾ ਇਸ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਨਯਮ ਬਣਾਏ ਧਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਕੋਈ ਧਨਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਮਾਮੂਲੀ ਿਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ (ਮਿੱ ਤੀ 23:23, 24)। 

ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਧਿਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਧਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਧਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਸਦੂਕੀ ਇਸ ਦ ੇਪਰਧਤਰੂਪੀ 
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ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਸੰਸਕਾਰੀ” ਸਮਝਦੇ ਸਨ।  
ਹੋਰਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾ ਧਸਕੰਦਧਰਯਾ ਰੂਪਕ ਧਿਿੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਧਿਤ 

ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ।63 ਇਹ ਧਿਿੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਧਹਰ 
ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੁਝ 
ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ।64 ਇਸ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਨੇ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ; ਪਰ, ਅਸਲ ਧਿਚ, ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਲੇਖਾਂ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਧਭਰਸ਼  ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਿਾਲੇ ਧਪਛੋਕੜ੍ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ, ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਪਰਧਤਭਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਸੀਹ ਅਤ ੇ ਧਲਖਤਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀਆਂ ਪੰਜ 
ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 

1.  ਉਹ ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਉਲ , ਧਯਸ ੂ
ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਿਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਆਈਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੱ ਤੀ 5:18 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਬਆਨ ਧਿਚ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ: “ਧਜੰਨਾ 
ਧਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤ ੇਿਰਤੀ  ਲ ਨਾ ਜਾਣ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਖਰ ਯਾ ਇਿੱਕ ਧਬੰਦੀ ਿੀ ਤੁਰਤੇ ਦੀ ਨਾ  ਲੇਿੀ 
ਜਦ ਤੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।” ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ 5:39 ਧਿਚ ਿੀ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥ ੇ
ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ . . . ਮੇਰੇ ਹਿੱ ਕ ਧਿਚ ਜੋ ਸਾਖੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਏਹੋ 
ਹਨ।” ਮਰਕੁਸ 7:9, 10 ਧਿਚ ਧਯਸੂ ਨੇ ਪਰਭਾਿ ਪੂਰਣ ਢੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ  ਾਲ ਧਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਕ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੋ। ਧਕਉਂਧਕ ਮੂਸਾ ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਧਕ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਮਰਕੁਸ 
12:36 ਧਿਚ, ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਿੀ ਉਹੀ ਧਬੰਦੂ ਬਧਣਆ ਹੈ: “ਦਾਊਦ ਨੇ 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਆਧਖਆ ਹੈ ਧਕ, ‘ਪਰਭੁ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਭੁ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਤੂੰ  ਮੇਰ ੇਸਿੱ ਜੇ 
ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਧਦਆਂ ”’” (ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ)। 

ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਸਿੱ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ੀਕ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਬਚਨ 
ਸਧਚਆਈ ਹੈ” (ਯੂਹੰਨਾ 17:17)। ਉਸ ਨੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਧਸਿਾਂਤ ਸਹੀ ਸਨ; ਉਸ ਨੇ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਕਹਾਣੀਆ ਂਇਧਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਦਾ ਆਿਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਘ ਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਉਹ ਘ ਨਾਿਾਂ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਜ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਿਲ ਕਾਲਪਧਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਧਹ 
ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਅਧਜਹੀਆਂ ਘ ਨਾਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਧੋਲਆ: 

ਮਿੱ ਤੀ 19:1–9 ਧਿਚ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਧਹਲਾ ਜੋੜ੍ਾ (ਿੇਖੋ ਉਤਪਤ 1; 2)। 
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ਮਿੱ ਤੀ 24:37–39 ਧਿਚ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ (ਿੇਖੋ ਉਤਪਤ 6—9)। 
ਮਿੱ ਤੀ 10:15; 11:23, 24; ਲੂਕਾ 10:12 ਧਿਚ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ, ਜੋਨਾਸ ਕੀਤੇ ਿਏ 

ਸਨ (ਿੇਖੋ ਉਤਪਤ 18:20—19:29)।  
ਮਿੱ ਤੀ 19:17; ਯੂਹੰਨਾ 15:10 ਧਿਚ, ਦਸ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਸਨ 

(ਿੇਖੋ ਕੂਚ 20:1–22)। 
ਯੂਹੰਨਾ 6:49 ਧਿਚ, ਮੰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ (ਿੇਖੋ ਕੂਚ 16:14–21)। 
ਮਿੱ ਤੀ 12:39–41 ਧਿਚ, ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਾਨ ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਨਿਲ ਧਲਆ ਜਾਣਾ 

(ਿੇਖੋ ਯੂਨਾਹ 1:17—2:10)।  
ਲੂਕਾ 4:25, 26 ਧਿਚ, ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਧਿਿਿਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ (ਿੇਖ ੋ 

1 ਰਾਧਜਆਂ 17:8–24)। 
ਲੂਕਾ 4:27 ਧਿਚ, ਨਾਮਾਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  

(ਿੇਖੋ 2 ਰਾਧਜਆਂ 5:1–14)। 

ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅਿੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਧਯਸ ੂਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਜਸ ਿਿੱਲ ਦੀ 
ਉਹ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱ ਚੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਕਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ “ਇਸ ਲਈ 
ਯਹੋਿਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਿੀ ਹਿਾਲਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਧਲਖ ੇਹੋਏ ਿਚਨ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਯਸ ੂ
ਦੇ ਰਿਿੱਈਏ ਨੰੂ ਮਿੱ ਤੀ 15:1–9 ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਚੰਿੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਦਖਾ ਸਕਦਾ: 

ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਰ ਿਰੰ ਥੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਧਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਧਕਹਾ, ਤੇਰੇ 
ਚੇਲੇ ਿਿੱ ਧਡਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋ ੀ ਖਾਣ ਦੇ ਿੇਲੇ ਹਿੱ ਥ ਨਹੀਂ 
ਿੋਂਦੇ? ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਧਕਉਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਧਕ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਪਤਾ ਯਾ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ 
ਜਾਨੋਂ  ਮਾਧਰਆ ਜਾਿੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਧਜਹੜ੍ਾ ਧਪਤਾ ਯਾ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਕਹੇ ਧਕ ਜ ੋ
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਿੱ ਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਭੇ  ਹੋ ਧਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਪਤਾ ਯਾ ਮਾਤਾ 
ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਉਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਅਕਾਰਥ 
ਕਰ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਹੇ ਕਪ ੀਓ! ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਖੇ ਠੀਕ ਅਿੰਮ ਿਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ  
ਏਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਦਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ 
ਹੈ। ਓਹ ਧਿਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਧਸਧਖਆ  
ਧਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੋ ਿਾਕ ਧਯਸ ੂਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਧਹੰਦੇ ਸਨ: “ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” ਅਤੇ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਪਧੜ੍ਹਆ?” ਪਧਹਲੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਧਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਿਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਬੋਲ 
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ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜ ਿਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਧਕਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਧਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਲਖਤ ਿਚਨ ਿਿੱ ਲ ਦੁਆਇਆ (ਮਰਕੁਸ 
10:3)। ਅਮੀਰ, ਜੁਆਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਿਆ, “ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ” (ਮਿੱ ਤੀ 19:17; ਿੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 
10:19; ਲੂਕਾ 18:20)। ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਕੋੜ੍ੀ ਨੰੂ ਤਿੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ, “ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਜਹੜ੍ੀ 
ਭੇ  ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਧਹਰਾਈ ਚੜ੍ਹਾ” (ਮਸਕੁਸ 1:44)। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਹਾ ਦੇ ਧਸਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ, “ਤੁਰੇਤ ਧਿਚ ਕੀ ਧਲਧਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ  ਧਕਿੱ ਕੁਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ?” (ਲੂਕਾ 10:26)। 

ਇਿੱਕ ਹਿਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਯਸੂ ਦੇ 
ਸਨਮਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈਉਹ ਲੂਕਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ 
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਧਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ . . . 

. . . ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਨ, ਓਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੁਣਨ। ਪਰ ਓਸ ਆਧਖਆ, ਨਾ ਜੀ ਹੇ ਧਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਓਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਿੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ 
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਭਾਿੇਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਓਹ ਨਾ ਮੰਨਣਿੇ 
(ਲੂਕਾ 16:29–31)। 

ਧਯਸੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦਾ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਿਚਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।  
ਅਿੱਜ ਸਾਨੰੂ ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ! ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ 

ਆਪਣੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਧਪਿੱ ਛੇ ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਰਮ ਧਨਰਪਿੱਖ ਧਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਧਫਰ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਿੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਿਾਰਧਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਰਮ ਧਿਚ ਹਾਂ, 
ਧਜਸ ਧਿਚ ਿਾਿੂ “ਦਰਸ਼ਨ” ਅਤ ੇਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਕਾਲਪਧਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਿਾਲੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਧਿਚ ਿਾਪਸ ਮੁੜ੍ੀਏ! 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਧਲਖਤ ਿਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਧਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਧਹਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੀ ਛਿੱਡ ਦੇਈਏ ਧਜਿੇਂ ਇਹ ਹੈ! 

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨੰੂ ਮੈਸੇਧਚਉਸੇ ਸ ਧਿਚਲੀ ਪਲਾਏਮਾਊਥ ਬੇ65 ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਿਰੇਨਾਇ  ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਦੇ 
ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਰਾਸ਼ ਰੀ ਜੀਿਨ ਦ ੇਚਾਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ: ਕਾਨੰੂਨ, ਨੈਧਤਕਤਾ, 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਹਿੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜ੍ੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ ਰ ਧਿਚ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਿਚਨਾਂ ਦੇ ਧਿਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਪਰਬਲ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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2.  ਉਹ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਧਯਸ ੂ ਧਸਰਫ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤ ੇ
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਸੀ। ਆਸ ਰੇਲੀਆ ਧਿਚ ਰਧਹਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਇੰਿਲੈਂਡ ਧਿਚ ਇਿੱਕ 
ਚਰਚ ਧਿਚ ਪਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਿੱਕ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ 
ਸੈਮਨਰੀ ਧਿਚ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਧਦਆਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ, ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਸਨ। ਧਯਸੂ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦ ੇਿਚਨ ਧਿਚਲੇ ਹਿਾਧਲਆਂ ਨੰੂ 
ਧਕਿੇਂ ਲਿੱ ਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਧਹਰ ਨਾਸਰਤ ਨੰੂ ਿਾਪਸ 
ਆਇਆ: 

. . . ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਸਮਾਜ ਧਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਨੰੂ ਧਦਿੱਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੋਥੀ 
ਖੋਲਹ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਭੁ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 
. . . (ਲੂਕਾ 4:16–18)। 

ਸਕਰੋਲ ਿਿੱ ਡੇ ਅਤੇ ਜਧ ਲ ਸਨ; ਹਿਾਧਲਆਂ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 
ਖੋਧਲਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ ਆਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਹਿਾਲਾ ਜੋ ਧਯਸੂ ਨੇ 
ਪਧੜ੍ਹਆ ਸੀ ਉਹ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 61:1, 2)। ਸਪਿੱਸ਼  
ਤੌਰ ਤੇ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਛੋ ੀ ਪਰਾਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ।  

ਧਯਸੂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਧਕ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲੇ ਲਿੱ ਭਣ ੇਹਨ; ਉਹ ਯਾਦਿਾਰ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਤਾਿਾ ਕੀਤਾ, ਧਯਸ ੂਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦ ੇ
ਝੋਲੇ ਧਿਚ ਕੋਈ ਧਚੰਨਹ  ਲਿਾਈ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਕੰਕੋਰਡੇਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਧਫਰ ਿੀ, ਹਰੇਕ ਪਰੀਧਖਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ “ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਆਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੇ 
ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 8:3; 6:16; ਅਤੇ 6:13 (ਮਿੱ ਤੀ 4:1–11) ਤੋਂ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੰੂ 
ਿਿੱ ਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 6:5 ਅਤੇ ਲੇਿੀਆਂ 19:18 
(ਮਿੱ ਤੀ 22:37–40) ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਸੇਿਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ, 
ਯਸਾਯਾਹ, ਹੋਸ਼ੇਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਧਦਿੱ ਤੇ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱ ਤ ੇਿਏ ਿਚਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਿਾਂ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਮਊਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਚੇਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ। “ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਰ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਧਿਚ ਉਹ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਧਿਚ ਧਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  
ਸਨ।” (ਲੂਕਾ 24:27; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਧਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਿਾਲੀ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹ ੈ 
ਧਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਧਣਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ  
(ਮਿੱ ਤੀ 7:28, 29)। 

 ਧਯਸੂ ਨੇ ਿਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਲੌਧਕਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ ਈਸ਼ੁਰੀ ਪਰਭਾਿ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਧਕ ਧਯਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱ ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਧਹਰ ਹੈ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਬੁਧਨਆਦੀ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਧਜਸ ਪਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ-ਇਿੱਛਾ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।  

ਲੂਕਾ 2:52 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ, ਇਿੱਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ, ਧਯਸੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱ ਡਾ 
ਹੋਇਆ: “ਅਤੇ ਧਯਸੂ ਧਿਆਨ ਅਰ ਕਿੱਦ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਧਿਚ ਿਿੱ ਿਦਾ 
ਧਿਆ।” ਅਸੀਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਧਿਚ ਉਸ ਦੀ ਧਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਿਖੇਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਧਿਚ ਮਰੀਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆ 
ਸੀ: “. . . ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਤੰਨਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਪਿੱ ਛੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਧਿਚ ਿੁਰੂਆਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਬੈਧਠਆਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸੁਣਧਦਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਧਦਆਂ ਲਿੱ ਭਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ” (ਲੂਕਾ 2:46, 47)। 

ਯਹੂਦੀ ਲੜ੍ਧਕਆਂ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿਣਜ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਸੀ ਧਕ ਧਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਿੀ 
ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਧਿਚ ਧਨਰੰਤਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ 
“ਰੀਤ” ਸੀ (ਲੂਕਾ 4:16)। ਪਹਾੜ੍ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਿਚ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਕ “ਿੰਨ ਓਹ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਿਰਮ ਦੇ ਭੁਿੱ ਖੇ ਤੇ ਧਤਹਾਏ ਹਨ, ... ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਿੇ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:6)। ਉਸ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਅਧਜਹੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਧਸਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ, “ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਚਰਜ . . . , ਬੋਲੇ, 
‘ਧਬਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਨੰੂ ਧਿਧਦਆ ਧਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ?’” (ਯੂਹੰਨਾ 7:15)। “ਧਬਨ ਪੜ੍ਹ”ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਧਕ 
ਧਯਸੂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਬਾਲਿ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਕ ਉਹ ਕਦੀ 
ਿੀ ਰਿੱਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਧਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸੀ। ਧਫਰ ਿੀ, ਉਹ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ 
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਾਧਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ 
ਦੀਆਂ ਕੰੁਜੀਆਂ ਸਨ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਿੁਣਾਂ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਣਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਸਰਿੇਖਣ ਧਿਚ, 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸਰਿੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱ ਤਾ 
ਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਧਸਰਫ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦ ੇਚਾਰਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੰੂ ਪਧਹਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਸਾਨੰੂ ਿੀ ਜੋ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਬਾਈਬਲ ਧਿਚ ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹ ੈਉਸ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ 
ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।  

ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਨਜੀ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਧਤਆਰ ਕਰੀਏ: ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਧਕੰਨੇ ਚੰਿੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਯੂਹੰਨਾ 5:39 KJV ਧਿਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ: “ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ;66 ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਉਣ ਧਮਲਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਮੇਰ ੇਹਿੱ ਕ ਧਿਚ ਜੋ ਸਾਖੀ ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਏਹ ੋਹਨ।” ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
“ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ” ਨੰੂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੁਿੱ ਲ ਧਿਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ 
ਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ” (ਮਿੱ ਤੀ 22:29; ਿੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 
12:24)। 

3.  ਉਹ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦ ੇਪਰਧਤ ਧਯਸੂ ਦਾ ਸਿਾਰਣ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲੂਕਾ 4:16 ਧਿਚ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਇਸ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਧਕ, ਧਜਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਧਲਆ - ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਧਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ।  

ਧਯਸੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਸਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ; ਸਰਿਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱਕ ਿਿੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਧਲਖਤਾਂ 
ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੰੂ ਿੇਧਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ “ਿਧਹਰੇ ਅਰਥਾਂ” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਰੂਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਿੱਈਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਿਿੱਈਏ ਤੋਂ ਉਲ  ਸੀ: 

[ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ] ਰਿੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਤ ਿਲਤ ਧਿਆਧਖਆਿਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ  
ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਧਸਰਫ ਸਿਾਰਣ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ 
ਸਨ . . . । 

ਦਰਜ ਹਰ ਉਦਾਹਰਣ ਧਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਸਿਾਰਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਅਤੇ 
ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਦੇ ਪਰਚਧਲਤ ਢੰਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਧਿਚ, ਇਹ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਿੱ   
ਨਹੀਂ ਹੈ।67  

ਮੈਂ ਧਲਖਤਾਂ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ “ਕੁਦਰਤੀ” ਪਹੁੰ ਚ ਕਧਹੰਦਾ ਹਾਂ-ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਹਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 
ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਧਿਚ, ਸਪਿੱਸ਼  ਉਪਮਾ, ਰਪੂਕ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 
ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਿਾਰਣ ਅਰਥ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਹਰਮੇਨੇਯੁਧ ਕਸ68 ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਿ 
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ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਉਸ ਨੇ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਤਿੱਕ ਸਹੀ ਰਿਿੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਤੇ ਜੋ਼ਰ 
ਧਦਿੱਤਾ (ਮਿੱ ਤੀ 13; ਮਰਕੁਸ 4:9, 12; ਲੂਕਾ 8:18)। 

ਉਹ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ) ਅਤ ੇ
ਅਨੁਿਾਦਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ LXX)। 

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਭੀ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . . .” (ਮਿੱ ਤੀ 4:7), ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਤੇ ਧਿਆਨ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।  

ਧਲਖਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਕ ਬੰਦ ਨੰੂ ਧਕਸ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ ਸੀ, ਧਕਸ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਉਂ ਧਲਧਖਆ।  

ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਿਿਹਾਰ ਦੇ ਧਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਾਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 
ਧਿਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ “ਧਨਯਮਾਂ” ਨੰੂ ਮੰਧਨਆ।  

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਧਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਾਰਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਧਦਰਸ਼ ੀਕੋਣ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਜੰਿਲੀ ਕਲਪਨਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਿਾਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜੰਿਲੀ ਕਲਪਨਾ, 
ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨੰੂ, ਿੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਯਾਦ 
ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਧਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਹੀ ਰਿਿੱਈਏ ਨੰੂ ਿਰਧਹਣ 
ਕਰੀਏ। ਅਮੋਸ ਆਰ. ਿੈੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਨਾਂ ਧਲਖੀਆਂ ਹਨ: 

ਤੁਸੀਂ ਧਜਹੜ੍ੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,  
ਡੁਿੱ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇਿੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਹਿੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ,  

ਥਿੱਕ ਕੇ ਿੋਡੇ  ੇਕਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ,  
ਅਤੇ ਜਲਦੀਬਾਜੀ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਬਾਸੀ ਮਾਰਨਾ;  

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਲਖਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਜਹਾ ਧਿਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋ
ਧਜਹੋ ਧਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ— 

ਧਸਰਫ ਇਿੱਕ ਪਧਹਰੇ ਨੰੂ ਅਸੰਬੰਿ, 
ਇਿੱਕ ਕਿੱ ਚੇ ਨੰੂ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਖਣਾ . . . ।69 

ਕੀ ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜਿੇਂ ਉਹ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 
ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣ ੇਧਮਿੱ ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਲਪੇ  ਕੇ ਲਘ ੂਕਹਾਣੀਆ ਂ
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ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਧਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਤੂੰ  ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਿਾ। ਤੂੰ  
ਇਸ ਨੰੂ ਚੁਿੱ ਕ ਕੇ ਧਕਤੇ ਿੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।” ਧਮਿੱ ਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ, “ਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਪਧਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੈ।” ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ 
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਿੇਖਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਨੰੂ ਫੜ੍ ਕੇ ਉਹ ਇਿੱਿਰੋਂ-ਉੱਿਰੋਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਿਿੱਲ ਿਿੱ ਲ ਥੋੜ੍ਾ ਧਜਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਧਕ ਇਹ ਹਿਾਲੇ ਧਿਚ “ਕੌਣ?”; “ਕੀ?”; “ਕਦੋਂ?”; 
ਜਾਂ “ਧਕਿੱ ਥੇ?” ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਧਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਦੇ 
ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।  

4.  ਉਹ ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਿੀ ਜੋ਼ਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਹੈ। ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ, ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਧਬਆਨ ਦੀ ਹੋਰ ਿੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਕਈ 
ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ, ਧਯਸੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਿੇ ਤੋਂ ਧਪਿੱ ਛੋਂ, ਧਯਸੂ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਿਚ 
ਿਲੀਲ ਨੰੂ ਮੁਧੜ੍ਆ” (ਲੂਕਾ 4:14)। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਉਹ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਨਾਲ 
ਧਭਰਸ਼  ਆਤਧਮਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਓਹ ਧਨੈੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ” (ਲੂਕਾ 4:36)। ਧਯਸੂ ਨੇ 
ਆਪ ਧਕਹਾ “ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਧਤਆਰ ਹੈ” (ਲੂਕਾ 
5:24)। ਦੂਸਰਾ, ਧਯਸੂ ਦ ੇਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਲਿਭਿ 1,500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹ!ੈ ਸਦੂਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਚਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਪਰਭੁ ਇਿੱਕ ਨਿਾਂ ਅਤੇ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਧਲਆਉਣ ਦੇ 
ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। “ਤੁਰੇਤ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ; [ਪਰ] 
ਧਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਧਚਆਈ ਧਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰ ਚੀ” (ਯੂਹੰਨਾ 1:17)। ਧਯਸੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ, 
“ਤੁਸਾਂ ਸੁਧਣਆ ਹ ੈਜੋ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ ਧਕ . . . ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:38, 39; 
ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 5:21, 22, 27, 28, 31–34, 43, 44)। ਿੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੋ ਜਾਓਿੇ ਧਕ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਤੁਰੇਤ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮੀ ਠਧਹਰਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਭੂ ਸੀ।  

ਧਫਰ ਿੀ, ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਮੰਧਨਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਪਧਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋ ੀ ਬੇ ੀ, ਏਜਂੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਨਸੇਂ  ਿੈਨ ਿਾਿ70 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਧਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਾਂਜਲੀ ਧਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਿਿੱਲਾਂ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਧਸਿੱ  ਾ ਕਿੱ ਧਢਆ ਧਕ ਪਰਧਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ “ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ 
ਉਲ , ਅਸੀਂ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਯਸੂ-ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਧਹਣ ਿਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁਣੀ ਧਿਅਕਤੀ ਸੀ-ਉਹ “ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਚਿੱਲਦਾ ਸੀ। 

ਧਜਿੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ “ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਤਧਹਤ ਜੰਧਮਆ” (ਿਲਾਤੀਆਂ 
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4:4)। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜੰਧਮਆ ਅਤ ੇਮਧਰਆ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਧਤ ਉਸ ਦਾ ਰਿਿੱਈਆ ਮਿੱ ਤੀ 5:17–20 ਧਿਚ ਪਰਿ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ: 

ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਰੇਤ ਯਾ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਖੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ 
ਸਿੋਂ ਪੂਧਰਆਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਧਜੰਨਾ 
ਧਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਰਤੀ  ਲ ਨਾ ਜਾਣ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਖਰ ਯਾ ਇਿੱ ਕ ਧਬੰਦੀ ਿੀ ਤੁਰੇਤ ਦੀ ਨਾ 
 ਲੇਿੀ ਜਦ ਤੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।71 ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਧ ਆਂ ਹੁਕਮਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ ਿੀ  ਾਲ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਧਸਖਲਾਿੇ ਸੋ ਸੁਰਿ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਚ 
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋ ਾ ਕਹਾਿੇਿਾ ਪਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਿੇ ਉਹ 
ਸੁਰਿ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਚ ਿਿੱ ਡਾ ਕਹਾਿੇਿਾ।  

ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਮ ਿਰੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ 
ਦੇ ਿਰਮ ਨਾਲੋਂ  ਿਿੱ ਿ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਚ ਧਕਸੇ ਧਬਿ ਨਾ ਿੜੋ੍ਿੇ। 

ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ, 
“ਹਾਂ, ਪਰ ਿੰਨ ਹੋਣਿੇ ਓਹ ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ” (ਲੂਕਾ 
11:28)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ 
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਤ ੇਮਾਤਾ ਹੈ” (ਮਰਕੁਸ 3:35)। ਉਸ ਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਧਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਧਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ” (ਮਿੱ ਤੀ 23:3)।72 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਯਸ ੂਨੇ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਧਨਸ਼ਚਤ ਸੰਧਖਆ ਨੰੂ ਮੰਧਨਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਧਪਤਾ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਸਮਰਧਪਤ ਕਰ 
ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਉਹ ਧਲਖਤਾਂ ਧਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਧਿਿੱ ਖਬਾਣੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਇਹ ਇਸ ਲਈ 
ਹੋਇਆ ਜੋ ਧਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ” (ਮਰਕੁਸ 14:49; KJV; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ 
ਅੰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਸਦੀ ਹ ੈ
ਧਕ, ਧਜਿੇਂ ਧਜਿੇਂ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜ੍ੇ ਨੇੜ੍ੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇਿੱਕ ਘ ਨਾ ਿਾਪਰਦੀ 
ਸੀ “ਜੋ ਧਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਿੇ” (ਯੂਹੰਨਾ 13:18; ਿੇਖੋ 15:25; 17:12; 19:36, 37)। 

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ ਧਯਸੂ ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧਿਚ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਦਾ ਸੀ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਣੋਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਸੀ ਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਹ ੋਚੁਿੱ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਪਾਸ ੇਰਿੱ ਧਖਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਮਿੱ ਤੀ 
5:17; ਯੂਹੰਨਾ 19:28, 30; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:14)। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਹਣੋਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਧਲਖਤਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤ ੇਚੜ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਕ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:16, 17) 
ਦੇ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ –ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਅਨੰਤ ਜੀਿਨ 
ਦੀ ਆਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ! 
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ਕਾਸ਼ ਧਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ-ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਧਤ ਆਪਣੇ ਜਿਾਬ ਧਿਚ ਇੰਨਾ ਲਾਪਰਿਾਹ ਹੈ-
ਧਯਸੂ ਿਿੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਿ,ੇ ਧਜਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ ਅਿੱ ਖਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਧਕ 
ਉਹ ਧਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦ ੇਧਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਯਸ ੂਕੋਲੋਂ  ਧਸਿੱ ਖ,ੇ ਧਜਸ ਨੇ ਪਰਭਾਿ ਧਿਚ, ਧਕਹਾ, “ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱ ਧਡਆ ਧਿਆ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਪਧਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਹਣੁ ਹਣੋ ਦ ੇ. . . ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰੂਾ ਕਰੀਏ” (ਮਿੱ ਤੀ 
3:15)। ਕਾਸ਼ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਧਬਨਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਧਿਚ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। 

5.  ਉਸ ਨੇ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਚ ਇਿੱਕ 
ਆਖਰੀ ਸਿੱ ਚਾਈ ਿਿੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਿਾਂਿੇ: ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੰਧਡਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇ ਧਿਚ ਿਚਨ ਨੰੂ 
ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿੰਡਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਚਨ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਯਸ ੂਦੇ ਰਿਿੱਈਏ ਧਿਚ ਕੁਝ 
ਘਾ  ਆ ਿਈ ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਦਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਸਖਲਾਿੇ ਉਹ ਸੁਰਿ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਚ ਿਿੱ ਡਾ ਕਹਾਿੇਿਾ” (ਮਿੱ ਤੀ 5:19)। 

ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੀਆ ਂ
ਿਈਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਸਰਿਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਧਝਆ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ (ਲੂਕਾ 10:38, 39)। ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਕੀ ਕਧਹੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ (ਲੂਕਾ 24:27), ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨਾਂ ਤੇ ਿਚਨ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ (ਮਿੱ ਤੀ 19:18, 19) ਅਤ ੇ
ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲਤਫਧਹਮੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ (ਮਿੱ ਤੀ 19:7, 8)। 

ਆਪਣੇ ਿੰਡਣ ਦੇ ਧਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਿੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਮੁਰਧਦਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਿੱਬਣ 
ਧਦਹ ਪਰ ਤੂੰ  ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ” (ਲੂਕਾ 9:60)। 

ਇਿੱਥੇ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਾਡੇ ਪਰੇਮ ਦੀ ਇਿੱਕ ਪਰਖ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਲਖਤਾਂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧਫਰ ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ ਦਿੱਸਾਂਿੇ। ਧਫਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਧਜਆਂ ਨਾਲ ਿੀ ਇਸ ਧਿਆਨ 
ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧਫਰ 
ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਧਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਤਣ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
2:15)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤ . . . ਸਰਬਿੱਤ 
ਸਧਰਸ਼  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ” (ਮਰਕੁਸ 16:15)। ਧਕਸੇ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹੈ 
ਧਕ, “ਹਰ ਧਦਲ ਧਜਸ ਦੇ ਧਿਚ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਿੱਕ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਹੈ; ਹਰ ਧਦਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਹ ੈ
ਉਹ ਧਮਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।” ਹੁਣ ਿੀ ਸਾਨੰੂ ਧਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: “ਫ਼ਸਲ 
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਿਾਢੇ ਥੋੜ੍ੇ ਹਨ” (ਲਕੂਾ 10:2)। 

ਧਸਿੱ  ਾ। ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ: ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
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ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡਦਾ 
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਮਸੀਹ . . . 
ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚਨ ਮੰਧਨਆ । 
ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਿਚਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਧਪਤ । 
ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਦਿੱ ਤੀ । 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਿਨ ਧਲਖਤਾਂ ਧਿਚ ਧਦਿੱਤਾ ।  
ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੌਂਧਪਆ । 

ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਇਿੱਕ ਿੰਭੀਰ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ 
ਇਿੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਕਧਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, “ਸਾਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਸੁਰਜੀਤ 
ਕਰ।” ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਬਾਈਬਲ ਕਰ।” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੇ ਪਰਧਤ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਨਤਾ ਨੰੂ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਉਧਚਤ ਲਿੱ ਿਦੀ ਹੈ: “ਓ ਪਰਭੁ, ਸਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਰ!” ਕਾਸ਼ ਧਕ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਧਤ ਸਾਡਾ ਰਿਿੱਈਆ ਧਯਸੂ ਿਾਲਾ ਰਿਿੱਈਆ ਹੋ ਜਾਿੇ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਉਪਯੋਗ (15:4) 
ਰੋਮੀਆਂ 15:4 ਧਿਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਿੱਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ 

ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਸੁਤਕ ਦੇ ਧਦਲਾਸੇ ਤੋਂ 
ਆਸਾ ਰਿੱ ਖੀਏ।” ਿਾਕ “ਜੋ ਕੁਝ ਅਿੱ ਿੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ” ਅਤੇ “ਿਰਮ ਪੁਸਤਕ” ਉਸ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਕਧਹੰਦੇ ਹਾਂ।73 ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ “ਧਲਖਤਾਂ” 
ਦਾ ਨਾਮ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ(ਿੇਖ ੋ2 ਪਤਰਸ 3:15, 16), ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਢਲੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਧਲਖਤਾਂ ਸਨ। (ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਧਿਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਧਿਚ 
ਪਰਸਾਧਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਧਖਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਧਿਚ 
ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਿਾ।)  

ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਬਕ। ਰੋਮੀਆਂ 15:4 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਾਠ ਧਿਚ ਕਹੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਹਨ।  

1.  ਧਲਖੇ ਿਏ ਿਚਨ ਦਾ ਮਹਿੱਤਿ। ਧਲਖਤੀ ਿਚਨ ਧਿਚ ਕੁਝ ਛੂ । ਭਾਿੇਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ, 
“ਪਧਹਲੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਧਲਖ ੇਿਏ ਿਚਨ ਧਿਚ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਸੀ।” ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚ ਉਸ 
ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਧਕਹਾ, “ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (1:17; 3:4, 10; 4:17; 8:36; 9:13, 
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33; 10:15; 11:8, 26; 12:19; 14:11; 15:3, 9, 21; ਿੇਖ ੋ 4:23; 15:4)। ਧਲਧਖਆ 
ਹੋਇਆ ਿਚਨ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਤ ੇ
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਯੂਹੰਨਾ 20:30, 31)। 

2.  ਧਲਖਤ ਿਚਨ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ। ਸ਼ਬਦ “ਪੋਥੀ” γραφή (ਿਰਾਫ,ੇ “ਧਲਖਤਾਂ”) ਦਾ ਬਹੁਿਚਨ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਾਫੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਰੇਣਾ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੀਆ ਂ
ਿਈਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਿੇਖ ੋਮਿੱ ਤੀ 21:42; 22:29; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
3:16, 17)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ” ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 
(1:2; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)।  

ਸਾਡੀ ਧਲਖਤ ਦੇ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦ ੇਬਾਰੇ ਬਲੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 
ਧਲਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (15:4), ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ (15:5)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ 
ਧਲਖਤਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਉਲੇਖਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਧਚਿੱਠੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਿੱਤੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਭੁ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।  

3.  ਧਲਖਤ ਿਚਨ ਦੀ ਅਧਿਨਾਸ਼ਤਾ। ਸਨਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਲਖਤ ਨੰੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਿਾਧੜ੍ਆ ਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਕੀ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਅਧਜਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਜਮ ਮੈਕਿੁਿੈਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ,  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਧਹਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰਧਹਣ ਕਰ ਧਲਆ ਧਕ ਧਲਖਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨੇ 
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਦਿੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਧਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਕਉਂਧਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਭਰਸ਼  
ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ? ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਾਧਲਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਾ ਕਰਦੇ 
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕਧਹੰਦੇ।74 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਚਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਧਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ (ਮਿੱ ਤੀ 24:35; 1 ਪਤਰਸ 1:23)। 

4.  ਧਲਖਤ ਿਚਨ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ। ਰਮੋੀਆਂ 15:4 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਰਾਥਧਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ 
ਕਧਹਣਾ ਸੀ ਧਕ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਧਸਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਹੀ ਧਲਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਈਆ ਂ
ਸਨ ਸਿੋਂ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਿੀ ਧਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਲਖੀਆ ਂਿਈਆਂ ਸਨ। ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਧਲਖਦੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਇਹੋ ਧਬੰਦੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਸੀ। ਜੰਿਲ ਧਿਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਿਸਤਧਰਤ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਸੋ ਏਹ ਿਿੱਲਾਂ [ਉਹ] ਓਹਨਾਂ [ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੇ] 
ਉੱਤੇ . . . ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ [ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ] ਮਿੱ ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਿੱ ਿਾਂ 
ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:11)। ਮੂ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, 

ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਜਦਧਕ ਹੁਣ ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਨੈਧਤਕ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦਾ ਧਸਿੱ ਿਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿੇਖੋ 
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6:14, 15; 7:4–6), ਪਰ ਇਹ ਲਿਾਤਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿੇਂ 
ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ75 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਧਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਧਮਕਾ ਧਨਭਾ ਧਰਹਾ ਹੈ।  

ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਚ ਧਨਰੰਤਰ ਧਸਿੱ ਿੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਨਾਂਹ” ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ 
ਧਨਰੰਤਰ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਜਬਰਦਸਤ “ਹਾਂ” ਨਾਲ ਧਮਲਦੀ ਹੈ . . . ।76  

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱ ਤਰੀ ਧਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
ਸੀ (16:21)। ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਿਾਨ ਪਰਚਾਰਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਲਖੇ: 

. . . ਜੋ ਤੰੂ ਬਾਲ ਅਿਸਥਾ ਤੋਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਧਲਖਤਾਂ ਦਾ ਮਧਹਰਮ ਹੈਂ ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਉਸ ਧਨਹਚਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੈਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱ ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ 
ਧਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਸਿੱ ਧਖਆ, ਤਾੜ੍ਨ, ਸੁਿਾਰਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੇ 
ਧਿਝਾਉਣ ਲਈ ਿੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ 
ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:15–17)। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਸਬਕ। ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਿ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ 
(1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 1:3–7) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ - ਅਿੱ ਜ ਸਬਤ (ਸਿੱ ਤਿੇਂ-ਧਦਨ) ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ 
ਉਧਚਤ ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਧਿਚ, ਬੰਦਿੀ ਧਿਚ ਿਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਥਾਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਿਲਤ ਉਪਯੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਧਕ, ਅਿੱ ਜ ਿੀ, 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਛੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਯੋਿ ਹਨ।  

1.  ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਲਈ। ਕਾਇਨਾਤ ਧਕਿੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਨਿਾਂ 
ਨੇਮ “ਸਧਰਸ਼  ਦੇ ਮੁਿੱ ਢੋਂ” (ਮਰਕੁਸ 10:6) ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 
ਹੋਂਦ ਧਿਚ ਧਕਿੇਂ ਆਏ? ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਧੜ੍ਹਆ ਭਈ ਧਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁਿੱ ਢੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ?” (ਮਿੱ ਤੀ 19:4; ਿੇਖੋ ਉਤਪਤ 
1:27)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ “ਇਉਂ ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਿੀ ਹੈ, ‘ਜੋ ਪਧਹਲਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦੀ 
ਜਾਨ ਹੋਇਆ’” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:45; ਿੇਖੋ ਉਤਪਤ 2:7)। ਉਤਪਤ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਉਤਪਤ ਧਿਚ ਿਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ 
ਆਿਾਰ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਧਯਸ ੂਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

2.  ਧਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਇਹ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਚ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਯੂਹੰਨਾ 7:46), ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਰਧਹਤ ਹੋਣਾ 
(ਯੂਹੰਨਾ 8:46), ਉਸ ਦ ੇਚਮਤਕਾਰ (ਯੂਹੰਨਾ 10:25), ਉਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਪਰਭਾਿ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤਿੱਬ 4:13) ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਾਲਾ ਧਪਆਰ (ਯੂਹੰਨਾ 10:11)। ਪਰ, ਨਿੇਂ 
ਨੇਮ ਦੇ ਬੁਲਾਧਰਆਂ ਅਤ ੇਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਬੂਤ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ 
ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਧਯਸੂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ “ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ “ਸੰਪੂਰਣ ਪਧਿਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਧਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਿਿੱਲਾਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ” (ਲੂਕਾ 24:27; ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। ਧਕਰਸ ਬੁਲਾਰਡ ਨੇ ਧਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਧਕਤੇ ਛਾਂ ਧਿਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਯਸ ੂਨੰੂ ਖੜ੍ਾ ਿੇਖਣ ਧਿਚ ਅਸਫਲ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਹਿੋੇਿਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ।”77 

ਕਲੀਧਸਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਧਰਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਤੋਂ ਧਨਰੰਤਰਣ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਿੇਖ ੋਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਧਿਚ 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖੋ 2; 3; 4; 7; 8; 10; 13)। 

3. ਧਕਸਮ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀਆਂ 
ਸਿੱ ਚਾਈ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਅਤ ੇਪਰਛਾਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ(ਿੇਖੋ ਇਬਾਨੀਆਂ 10:1)। 
ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਪੂਰਣ ਰੀਧਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹਿੋੇ।  

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਚ ਧਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਛਾਿੇਂ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹਾ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਆਉਣ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ (ਕੂਚ 12:21; ਯੂਹੰਨਾ 1:29; 1 ਪਤਰਸ 1:19)। 
ਹੋਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੌੜ੍ੀ (ਉਤਪਤ 28:12; ਯੂਹੰਨਾ 1:51), ਉਜਾੜ੍ ਧਿਚ ਧਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸਿੱ ਪ (ਧਿਣਤੀ 
21:8, 9; ਯੂਹੰਨਾ 3:14), ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ (ਹਿੱਜਈ 1:14; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:14)। 

ਧਫਰ, ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਈਆਂ 
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਨੂਹ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ (ਉਤਪਤ 6–9), ਸਾਨੰੂ 
ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਬਪਧਤਸਮੇ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਯਾਦ ਧਦਿਾਉਂਦੀ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 3:20, 21) ਅਤੇ 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ (2 ਪਤਰਸ 3:3–7)। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਿੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1 
ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:1–12; ਿਲਾਤੀਆਂ 4:21–31)। 

4. ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਿੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਧਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਹਏੋ ਧਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁਧਨਆਦੀ ਧਸਿਾਂਤ 
ਨਾ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਮਨੁਿੱ ਖ ਧਸਰਫ ਰੋ ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 
ਰਧਹੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਸਰਫ ਇਕਿੱ ਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 8:3; 6:16, 13; ਮਿੱ ਤੀ 4:4, 7, 10)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ 
ਿੀ ਧਸਰਫ “ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” (ਯਸਾਯਾਹ 29:13; ਮਰਕੁਸ 7:6)  
ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਹੁਣ ਿੀ “ਦੋ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ ਹਨ” (ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 6:5; ਲੇਿੀਆਂ 19:18; ਮਿੱ ਤੀ 
22:37–39)। 

ਅਸੀਂ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਪੌਲਸੁ ਅਤ ੇਸਸੁਮਚਾਰ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 9:9, 10, 14; ਧਬਿਸਥਾ ਸਾਰ 25:4)। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਪਿੱ ਖ ਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਧਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਯਾਕੂਬ 2:1–11; ਲੇਿੀਆਂ 19:18; ਕੂਚ 
20:13, 14)। 
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5.  ਨੇਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ, ਦੋਿਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾਿਾਂ ਹਨ। 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੇਂ ਧਸਿਾਂਤ ਧਨਡਰ ਰਾਹਤ ਧਿਚ ਖੜ੍ੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਿਏ 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਧਪਛੋਕੜ੍ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਿਧੇਖਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜ੍ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਿਚ, ਧਯਸ ੂਨੇ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਧਕਹਾ, “ਤੁਸਾਂ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਿਆ ਸੀ” (ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ), ਬਾਅਦ  
ਧਿਚ “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ” (ਮਿੱਤੀ 5:21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 
43, 44)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ, ਮਸੀਹ ਨੰੂ, “ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਿਾਂਙ ੁ[ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ]ੇ 
ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਭਈ ਪਧਹਲਾਂ ਆਪਧਣਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਰਜਾ ਧਦਆਂ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਧਨੈੱਤ 
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੇ ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਿੱ ਕੋ ਿਾਰ ਇਹ ਕਰ ਿੁਜ਼ਧਰਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੜ੍ਹਾ ਧਦਿੱ ਤਾf” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:27)। ਰੋਮੀਆਂ 12:1 ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ (ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ) ਧਕ ਅਸੀਂ 
ਅਿਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆ ਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਾਿਾਂਿੇ; ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ 
“[ਆਪਣੀਆਂ] ਦੇਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ 
ਚੜ੍ਹਾਿੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ [ਸਾਡੀ] ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਿੀ ਹੈ।”  

6.  ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਰੋਮੀਆਂ 15:4 ਧਿਚ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਖਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਧਯਸੂ ਨੇ ਧਨਰੰਤਰ ਧਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ (ਮਿੱ ਤੀ 24:37, 38; ਉਤਪਤ 6–9); ਲੂਤ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ (ਲੂਕਾ 17:28, 29, 32; ਉਤਪਤ 19); ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ 
ਰਾਣੀ (“ਦਿੱਖਣ ਦੀ”) (ਮਿੱ ਤੀ 12:42; ਲੂਕਾ 11:31; 2 ਇਤਹਾਸ 9:1–12); ਏਲੀਯਾਹ ਅਤ ੇ
ਧਿਿਿਾ (ਲੂਕਾ 4:26; 1 ਰਾਧਜਆਂ 17); ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਨ (ਲੂਕਾ 4:27; 2 ਰਾਧਜਆਂ 
5) ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂ 
ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਧਤਮ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਧਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਾਂ ਨੇਮ ਚਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ 
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਧਰਣਾਮ 
ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ੀਆਂ ਧਜਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਿੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 5:1–11)। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ 
ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਚ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ਧਖਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ- ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਚ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਸਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਧਸ਼ਸ਼ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11)। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ 
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ਧਸਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ  ੁਿੱ   ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ  
(1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 10:1–12)। 

ਧਸਿੱ  ਾ। ਅਿੱ ਜ, ਅਸੀਂ ਧਯਸੂ ਦ ੇਨਿੇਂ ਕਰਾਰ (ਨੇਮ) ਦ ੇਅਿੀਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਰ (ਨੇਮ) ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਿਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੰੂ 
ਹੁਣ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। “ਧਕਉਂਧਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਿੱਿ ੇ
ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸ ੋਸਾਡੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਰਮ 
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਧਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰਿੱ ਖੀਏ” (15:4)। 

“ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ” (15:5, 6) 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 

(15:6), ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਿਾਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਇਕਸੁਰਤਾ” ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (15:5; RSV)। 
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧਿਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਿੱ ਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰਾਿਾ ਸਮੂਹ ਧਿਚ ਮਿੱ ਿਮ ਆਿਾਜ਼ ਧਿਚ 
ਿਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਮਸ਼ਰਤ ਆਿਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਧਿਚ ਿਾਇਆ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 
ਸਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਧਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਧਿਚ ਰਾਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਿਚ, ਸਾਡ ੇਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੇਸੁਰਾ ਿਾਇਆ। (ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।) ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਬੇਸੁਰਤਾ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿਾ ਲਿੱ ਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਡੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੰਨ ਖਾਉ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੰੂ 
ਪਾੜ੍ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਰਿੱਖ 
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸੁਰਾਪਨ 
ਬੇਸ਼ਿੱ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਧਘਨੌਣਾ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਬੇਸੁਰਾ ਿਾਉਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਲਿੱ ਿਦਾ 
ਹੈ।  

ਧਿਚਾਰ ਕਰੋ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕਲੀਧਸਆ ਧਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦ ਨੰੂ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਧਨਯੰਧਤਰਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਧਚਆ ਸੀ। ਅਿੱ ਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ 
ਕਠੋਰ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਸਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਸ 
ਨੰੂ ਡੇਲ ਹਾਰ ਮੇਨ “ਭੂਿੋਧਲਕ ਹਿੱਲ” ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਿਾਂਿਾ।”78 ਮੈਂ ਰੋਮ ਧਿਚ ਧਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, “ਧਕਉਂਧਕ 
ਅਸੀਂ ਮੀ  ਖਾਣ ਅਤੇ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧਿਚ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਧਹ ਸਕਣ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਿਿੱ ਖਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਧਕਉਂ ਨਾ ਇਿੱਕ ਮੀ  ਖਾਣ 
ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮੀ  ਨਾ ਖਾਣ ਿਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਧਕਉਂ ਨਾ ਇਿੱਕ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ 
ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਧਦਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਿਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ।” ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਿਿੱ ਖੋ ਿਿੱ ਖ ਧਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਧਹਣਾ ਧਸਿੱ ਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਧਜਆਂ ਨੰੂ “ਖੁਸ਼” ਕਰਨਾ ਧਸਿੱ ਖਣ। 
ਧਫਰ ਅਸੀਂ “ਇਿੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਿਧਡਆਈ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!  
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ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (15:14–33) 
ਇਨਹ ਾਂ ਿੰਡਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੇਿਕਾਈ ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਬਕ 

ਧਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ (15:14–22); ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਪਾਠ (15:23–29); ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬੇਨਤੀ (15:30–33)। 

ਗੱਲਬਾਿ ਦੀ ਕਲਾ (15:14–29) 
ਅਿੱਜ ਸੰਸਾਰ ਧਿਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਲੋੜ੍ ਚੰਿੀ ਿਿੱਲਬਾਤ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਧਹੰਦ ੇਹੋਏ ਸੁਧਣਆ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਹੇਤਰ ਿਿੱਲਬਾਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਧਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਆਿੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।” 

ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਕਧਮਉਨੀਕੇ ” ਉਸ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਧਜਸਦਾ 
ਬੁਧਨਆਦੀ ਅਰਥ “ਸਮਾਨਤਾ ਧਿਚ ਹੋਣਾ।” ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ κοινωνία 

(ਕੋਈਨੋਨੀਆ ), ਧਜਸ ਦੇ ਰੂਪ ਰੋਮੀਆਂ 15:14–29 ਧਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 
26 ਧਿਚ “ਉਿਰਾਹੀ” ਅਤੇ ਆਇਤ 27 ਧਿਚ “ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ” ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ)। 
ਅਿੱਜ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਧਖਕ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ “ਿਿੱਲਬਾਤ” ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਿੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ- 
“ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਧਿਚ” ਧਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਧਸਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ 
ਸਕਾਂਿੇ ਧਕ ਦੂਸਰਾ ਧਿਅਕਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਧਲਖਣ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਮੋ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿੇਖਦ ੇਹਾਂ ਧਕ ਪਲੌੁਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਿੇਂ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਕੁਝ ਧਸਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਪਧਹਲੇ ਸਬਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਪਧਹਲਾ ਸਬਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮਹਿੱਤਿ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਿੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ 
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ “ਭਧਲਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ 
ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਧਸਖਾ ਸਿੱ ਕਦੇ ਹੋ” (15:14)। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤਰੀਆਂ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਿ ਧਿਚ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿੁਣਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣਾ 
ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਫਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਧਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਿੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮਧਹਮਾ ਦੇਣ ਧਿਚ ਧਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹ ੋ। 



188 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਰਪੋਰ  ਧਦਿੱਤੀ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਿੱਲੁਧਰਕੁਨ ਤਿੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤਾ ਧਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (15:15–19)। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਧਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਕ ਿਿੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਤਿੱਤ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਿਿੱਲਬਾਤ ਿਧਹਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਧਿਚ ਧਸਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੋਂ ਇਹ ਿੀ ਧਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਿੇਂ ਇਲਾਧਕਆਂ ਧਿਚ 
ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹਾ 
ਨਾ ਹੋਿੇ ਧਕ “ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ” (15:20–22)। ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਧਕ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। 

ਚੰਿੀ ਿਿੱਲਬਾਤ ਧਿਚ ਭਧਿਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਿਾਂ, ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਧਨਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਉਹ ਨੇ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ 
ਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਧਿਚ ਧਕਸ ਪਰਕਾਰ ਧਫ  ਹੋਏ ਹਨ: 
ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਪਰਿ  ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਧਮਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰਾਧਲਆਂ ਦੇ ਧਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਿੇ (15:23–29)। 

ਧਸਿੱ  ਾ। ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਿਿੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਿੀ ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਿੇ “ਪਰਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ” ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਿੇ “ਭੇਜਣ 
ਿਾਧਲਆਂ” ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ—ਪਰ ਘਿੱ  ੋ ਘਿੱ   ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇ ਲੀ ਪਹੁੰ ਧਚਆ ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਧਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 28:14, 15)। 

ਅਿੱਜ ਸਮਾਜ ਧਿਚ, ਪਧਰਿਾਰਾਂ ਧਿਚ, ਧਿਆਹਾਂ ਧਿਚ ਅਤ ੇਚਰਚ ਧਿਚ ਬੇਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ 
ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਧਫਲਮ ਕੂਲ ਹੈਂਡ ਲੂਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਇਨਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱਕ, ਧਜਸ ਧਿਚ ਜੇ਼ਲਹ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਠੋਰ ਿਾਰਡਨ ਨੇ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਧਕਹਾ, “ਿਿੱਲਬਾਤ ਦੀ 
ਅਸਫਲਤਾ ਦ ੇਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਇਿੱਥੇ ਹਾਂ।”79 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਸ਼ਧਤਆਂ ਦੇ ਧਿਚ ਸਮਿੱ ਧਸਆਿਾਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ “ਿਿੱਲਬਾਤ ਧਿਚ ਅਸਫਲਤਾ” ਨੰੂ ਨਾ ਬਣਨ 
ਧਦਓ।  

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (15:14–22) 
ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ  ਨੇ 15:14–22 ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ 

ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਇਤਾਂ 15:14, 15 ਨੰੂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧਤੰਨ ਭਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਉਸ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਸੇਿਕਾਈ 



189 

(15:16, 17), ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੇਿਕਾਈ (15:18, 19ੳ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਢੀ ਸੇਿਕਾਈ 
(15:19ਅ–22)।80 

“ਜਵਾਬ ਨਾ ਧਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ” (15:30–33) 
1990 ਧਿਚ, ਿਾਰਥ ਬਰੁਿੱ ਕਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਿੀਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਜਸ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ ਸੀ “ਉੱਤਰ 

ਨਾ ਧਮਲੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ।”81 ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਇਿੱਕ ਜਿਾਨ ਦੇ ਧਿਸ਼ ੇਧਿਚ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਸਿੱ ਚੇ 
ਧਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਾਨ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਿ-ੇ
ਪਰ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਿਨ ਧਿਚ ਬਾਅਦ ਧਿਚ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਾ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਿਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। 
ਿੀਤ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਮਹਾਨ ਤੋਹਧਫਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ 
ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਧਮਲੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਕ 
ਇਿੱਕ ਕੰ ਰੀ –ਐਡਂ-ਿੈਸ ਰਨ ਸ ਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਿਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 
ਿੀਤ ਦੀ ਧਥਓਲੋਜੀ ਧਕਸੇ ਇਿੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਸਤੂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੌਜਿਾਨ ਦੀ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ “ਨਾ” ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ82 
ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਹਾਂ” ਧਿਚ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਿਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ “ਨਾ” “ਥੋੜ੍ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ”, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਧਚਤ ਉੱਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਇਿੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਿੇ ਧਜਿੇਂ 
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਹ ੈਧਕ ਪਰਭ ੁਉੱਤਰ ਦੇਿਿੇਾ-ਭਾਿੇਂ ਜਿਾਬ 
ਉਹੀ ਹੋਿੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: “ਹਾਂ, ਪਰ . . . ।” ਉਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਧਖਰਕਾਰ ਰੋਮ 
ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਧਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਕੀਤਾ।  

ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼  ਸੀ? ਆਇਤ 32 ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ”: “ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਿਾਂ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਿਾਂ।” ਪੌਲੁਸ ਹਮਸ਼ੇਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਧਛਆ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਧਛਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 
ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1:10; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 4:19)। ਸ ੌ  ਨੇ ਧਲਧਖਆ, 
“ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ . . . ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਝੁਕਾਉਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲਾਉਣਾ ਹੈ।”83 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਜਿਾਬ ਨਾ ਧਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ” ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਿਾਕ ਨਾ 
ਿਰਧਤਆ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਲੂ ਧਿਚਾਰ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ 
ਦੇ ਉੱਤਰ, “ਨਾ”—ਜਾਂ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ “ਹਾਂ, ਪਰ . . . ।”  
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ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ  
1ਡਬਧਲਯੂ ਈ. ਿਾਇਨ, ਮੈਧਰਲ ਐੈੱਫ਼. ਅੰਿਰ ਅਤ ੇ ਧਿਲੀਅਮ ਿਾਇ , ਜੂਨੀਅਰ, ਿਾਇਨਸ ਕੰਪਲੀ  

ਐਕਸਪੋਜ਼ ੋਰੀ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਨਯੂ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਿਰਡਸ (ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 455. 2ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 52. 3ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ “ਿੁਆਂਢੀ” ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਸੰਧਿਕਤਾ ਧਸਰਫ ਚਰਚਾ ਅਿੀਨ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਕੇ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 4ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱ ਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈ ਨੰੂ ਧਕਿੇਂ ਧਸਖਾਉਣਾ (ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ) 
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਿੇਂ ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਿਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਤਿੇਂ ਧਤਿੇਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਧਹਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਭਰੀ 
ਧਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। 5ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਬੂਰ 69 ਨੰੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਬੂਰ ਮੰਨਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ 
ਹਿਾਧਲਆਂ ਧਿਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 2:17; 15:25; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 1:20; ਰੋਮੀਆਂ 11:9, 
10). 6ਚਾਰਲਸ ਹੌਜ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ ਕਰੋਸਿੇ ਕਲਾਧਸਕ ਕਮੈਂ ਰੀਸ (ਿਹੀ ਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਕਰਸੋਿੇ ਬੁਕਸ, 1993), 
378 ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ। 7ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਧਿਚ ਧਸਰਫ਼ “ਧਦਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ 
ਦੇ ਿੁਣਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਜੋ ਧਦਰੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਧਦੰਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਪਰਸੰਿ ਧਿਚ ਇਹ 
ਧਿਚਾਰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਧਫ  ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਉਹ ਆਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜ ੋਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਸਾਨੰੂ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। 8AB 
ਅਤੇ MSG ਦੋਿਾਂ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਚ ਆਇਤ 5 ਧਿਚ “ਸਦਭਾਿਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 9ਲੀਓਨ 
ਮੌਧਰਸ, ਦ ਐਧਪਸ ਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 
1988), 502. 10ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਦ ੇ ਧਿਚ “ਤੁਹਾਨੰੂ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਸਾਨੰੂ” ਹੈ। ਬਰੂਸ ਐਮ. ਮੇ ਜ਼ਰ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ ਸੀ, “ὑμᾶς [ਧਹਊਮਸ, ਬਹੁਿਚਨ “ਤੁਹਾਨੰੂ”] ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਣਾ, ਜੋ ἡμᾶς [ਹੀਮਾਸ, “ਸਾਨੰੂ”] ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ 
ਕੇ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਿਿੱ ਿ ਧਿਿਿਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੰਿ (ਆਇਤਾਂ 5-7) ਧਿਚਲੀਆਂ ਦਸੂਰਾ ਧਿਅਕਤੀ 
ਬਹੁਿਚਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ” (ਬਰੂਸ ਐਮ. ਮੇ ਜ਼ਰ, ਏ  ੈਕਸਚੁਅਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਆਿੱ ਨ ਦ 
ਿਰੀਕ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ , ਦਸੂਰਾ ਸੰਪਾਦਨ [ਧਨਊਯਾਰਕ: ਯੂਨਾਇ ਡ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇ ੀਸ, 1994], 473). 
ਭਾਿੇਂ “ਸਾਨੰੂ” ਸ਼ਬਦ ਿਰਧਤਆ ਜਾਿੇ ਜਾਂ “ਤੁਹਾਨੰੂ” ਪਰ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਬਧੁਨਆਦੀ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ।  

11ਿਾਲ ਰ ਬਾਯਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਧਨਊ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ 
ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਸਰਾ ਸੋਿ, ਸਧੋਿਆਸੰਸਕਰਣ ਅਤ ੇ ਸੋਿ ਫਰੇਡਧਰਕ ਡਬਧਲਯੂ ਦਨਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: 
ਯੂਨੀਿਰਧਸ ੀ ਆਫ਼ ਧਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰਸੈ, 2000), 1030. 12ਧਜ਼ਆਦਾ ਭਾਿ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ 
ਅਨੁਿਾਦ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਏ ਿਏ ਹਨ (ਦ LXX). 13ਿੇਖੋ 2 ਸਮੂਏਲ 22:50. 14“ਿਾਓ” ψάλλω (ਪਸਾਲੋ) ਤੋਂ ਹੈ, ਨਿੇਂ 
ਨੇਮ ਧਿਚ ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਮਧਹਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਿਾਉਣਾ” ਹੈ (ਦ ਐਨਾਲਾਇਧ ਕ ਿਰੀਕ ਲੈਕਸੀਕਾਿੱਨ [ਲੰਡਨ: 
ਸਮੂਏਲ ਬੇਿਸ ਰਸ ਐਡਂ ਸੰਨਜ਼, 1971], 441). ਕਈਆ ਂਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਚ “ਉਸਤਤ।” 15ਦੀ ਬਜਾਇ “ਸਤੁਤੀ 
ਿਾਓ” ਜਾਂ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (NIV; JB; NCV). 16ਮਧੌਰਸ, 506. 17ਧਜਮ 
ਮੈਕਿੁਿੈਨ, ਦ ਬੁਿੱ ਕ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼, ਬਾਈਬਲ ਲੜ੍ੀ ਧਿਚ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹਨ (ਧਲਊਬਿੱ ਕ,  ੈਕਸਾਸ: ਮੋਨ ੈਕਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1982), 419. 18ਬਾਯਰ, 805. 19ਆਰ. ਸੀ. ਬੈੈੱਲ, ਸ ਿੱਡੀ ਇਨ ਰੋਮਨਜ਼ (ਆਸਧ ਨ 
 ੈਕਸਾਸ: ਫਰਮ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਊਸ, 1957), 176. 20ਜੀ. ਧਫ ਜ਼ਰ, ਧਥਓਲੋਜੀਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ 
ਆਫ ਦ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਧਿਚ “ਤੋਲਮਾਓ”, ਸੋਿ ਿੇਰਹਾਰਡ ਕੇ ਲ ਅਤੇ ਿੇਰਹਾਰਡ ਫਰੇਡਧਰਕ, ਅਨੁਿਾਦ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਬਦ-ਸੰਖੇਪ ਜ਼ੈਫਰੀ ਡਬਧਲਯੂ ਬਰੋਧਮਲੇ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 
1985), 1183–84. 

21ਯਾਦ ਧਦਿਾਉਣਾ ਇਿੱ ਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਧਸਿੱ ਧਖਅਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਨੰੂ 
ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਸੰਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਧਕਸੇ ਨੰੂ ਇਕੋ ਹੀ ਿਿੱ ਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 22ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 13:6–12; 14:3, 8–10; 
16:16–18; 19:11, 12). 23ਿਾਇਨ, 682. 24ਇਿੱ ਲੁਧਰਕੁਨ ਦਾ ਸਬੂਾ ਮੋ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੌਂਲ ੇਨੇਿਰੋ ਦ ੇ
ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਧਘਧਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਦੋਿੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਯੁਿੋਸਲਾਿੀਆ ਦੇ ਧਹਿੱ ਸੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਧਹਿੱ ਸਾ ਸਨ। 25ਿਾਇਨ, 21. 261966 ਤੋਂ, ਇਿੱਕ ਧਮਸ਼ਨ ਤੇ ਿਏ ਅੰਤਧਰਕਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਿਧਿਆਨ ਦੀਆ ਂ
ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਲੜ੍ੀ “ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਧਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਧਜਿੱ ਥ ੇਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਹੀਂ 
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ਧਿਆ ਹੈ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27ਰਊਏਲ ਲੇਮਨਸ, “111,400,000 ਲੋਕ ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਪਰਚਾਰਕ,” ਫਰਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 
(3 ਜੁਲਾਈ 1956): 426. 28ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਯੂ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸਜੇ਼ ਆਫ਼ ਰੋਮਨਜ਼: ਿਾਡਜ਼ ਿੁਿੱ ਡ ਧਨਊਜ਼ ਫਾਿੱਰ 
ਦ ਿਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੂਡ ੇ (ਡਾਉਨਰਸ ਿਰੂਿ ਇਲੀਨੋਇਸ: ਇੰ ਰ-ਿਰਧਸ ੀ ਪਰੈੈੱਸ, 1994), 
385. 29ਬਾਯਰ, 873. 30“ਪਰ ਹਾਲੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ” ਸੰਕੇਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀ।  

31“ਦਾਨ” κοινωνία (ਕੋਈਨੋਨੀਆ) ਤੋਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਰਭੁ ਦੇ ਕੰਮ ਧਿਚ ਧਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ (12:13 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। 32ਬਰੂਸ ਬਾਰ ਨ, ਡੇਧਿਡ ਿੀਰਮਨੈ ਅਤੇ ਨੀਲ ਧਿਲਸਨ, ਰੋਮਨਜ਼, ਲਾਇਫ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿੀ ਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਧ ੰਡਲ ਹਾਊਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 283. 
33ਮਕਦੂਧਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱ ਖਣੀ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਧਫਧਲਿੱ ਪੀ ਅਤੇ ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੇ ਮਕਦਧੂਨਯਾ 
ਦੇ ਸ਼ਧਹਰ ਸਨ; ਕੁਧਰੰਥਸੁ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਧਹਰ ਸੀ। 34ਉਨਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਦਾਨ 
ਧਲਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਦ ੋਆਦਮੀ ਅਧਸਯਾ ਧਿਿੱਚੋਂ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 20:4)। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਅਫਸੁਸ ਤੋਂ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 21:29)। 35ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਤਿੱਥ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ 
ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਬਰਕਤਾਂ ਧਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਅਸਲ ਧਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਰਿੱ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧਸਿੱ ਾ ਇਹ ਧਨਕਧਲਆ ਧਕ ਇੰਜੀਲ ਿੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂ
ਧਿਚ ਧਲਜਾਈ ਿਈ (11:17, 30, 31 ਤੇ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। 36ਡਿੱਿਲਸ ਜੇ. ਮੂ, ਰੋਮਨਜ਼, ਦ NIV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਕਮੈਂ ਰੀ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਜ਼ੋਂਡੇਰਿਨ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਹਾਊਸ, 2000), 497. 37ਇਿੱਕ ਸਿਾਰਣ ਭਾਿ ਨੰੂ 
ਿਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ “ਸੌਦ ੇਨੰੂ ਮੋਹਰਬੰਦ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 38ਐੈੱਫ. ਐੈੱਫ. ਬਰੂਸ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ਼ ਪੌਲ   ੂ
ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਸੋਿ, ਧ ੰਡੇਲ ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. 
ਈਰਡਮੈਂਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1985), 14. 39ਮੂ, 495. ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਧਣਆ-
ਪਛਾਧਣਆ ਹਿਾਲਾ ਹੈ ਯੂਨਾਹ 1:3 ਹੈ। 40ਧਿਲੀਅਮ ਬਾਰਕਲੇ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਰੋਮਨਜ਼, ਸਿੋ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਦ 
ਡੇਲੀ ਸ ਿੱ ਡੀ ਬਾਈਬਲ (ਧਫਲਡੇਲਧਫਯਾ: ਿੈਸ ਧਮੰ ਸਰ ਪਰੈੈੱਸ, 1975), 3.  

41ਮੈਧਰਲ ਸੀ.  ਨੈੀ, ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਸਰਿੇ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਰਡਮੈਂਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1961), 308. 42“ਭਰਪੂਰੀ” πλήρωμα (ਫਲੇਰੋਮਾ) ਤੋਂ ਹੈ। ਧਫਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਚ 
“ਪੂਰਣ ਸੰਧਖਆ” ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (11:25, 26ੳ ਦ ੇਧਿਸ਼ ੇਤ ੇਧ ਿੱ ਪਣੀਆ ਂਿੇਖੋ)। 43KJV ਅਤ ੇNKJV 
ਧਿਚ “ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ” ਹੈ। 44ਪੌਲੁਸ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:11; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:19; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:3; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:25; 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:1)। 
45ਇਹ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆ ਂਉਨਹ ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰਤਿੱ ਿ ਦੇ ਧਤੰਨਾਂ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ ਅਤ ੇਪਧਿਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ (ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 3:16, 17; 28:19; ਰੋਮੀਆਂ 8:9, 
11; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 12:4–7; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:14; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:18; 4:4–6; 1 ਪਤਰਸ 1:2; ਯਹੂਦਾਹ 20, 
21)। 46ਮੂ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ, 490. 47ਬਾਰ ਨ, ਿੀਰਮੈਨ ਅਤ ੇਧਿਲਸਨ, 284. 48ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਧਿਚ ਲੂਕਾ 
ਨੇ ਦਾਨ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਧਿਿੀਆ ਂਦ ੇਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਾ ਧਜਹਾ ਧਕਹਾ ਹੈ। 
49ਇਹ ਸਝੁਾਅ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ, ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, “ਸਭਨਾਂ ਲਈ 
ਸਭ ਕੁਝ ਬਧਣਆ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ9:22), ਇਸ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਘ ਨਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਧਿਆਧਖਆ ਡੇਧਿਡ 
ਐੈੱਲ ਰੋਪੜ੍ ਧਿਚ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 15 —28,  ਰੂਥ ਫਾਰ  ੂਡੇ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਸਰਸੀ, ਅਰਕਾਂਸਾਸ: 
ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਨਜ਼, 2001), 283–89. 50ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਧਿਚ 
“ਅਧਿਸ਼ਿਾਸ” ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ; ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀπειθέω (ਅਪੇਧਥਓ) 
“ਅਣਆਧਿਆਕਾਰੀ” ਹੈ। ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਧਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਿ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਇਆ।  

51ਬੈੈੱਲ, 183. 52ਿਾਇਨ, 157. 53ਡੇਧਿਡ ਐੈੱਲ ਰੋਪੜ੍ ਧਿਚ ਨਾਿਧਰਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਿੇਖੋ, 325–29, 
333–37. 54ਹੌਜ, 387. 551 ਕਲੀਮੈਂ  5.7. 56ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਪਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਅਧਸਯਾ 
ਦੇ ਪਰਾਂਤ ਧਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਧਿਆ ਨਹੀਂ ਧਦਿੱ ਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 16:6)। 
ਬਾਅਦ ਧਿਚ, ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਅੰਤ ਧਿਚ, ਪੌਲੁਸ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਧਸਯਾ ਧਿਚ ਚਲਾ ਧਿਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤਿੱਬ 
18:19–21)। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਧਿਚ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਮੁਧੜ੍ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
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(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ 19:1, 10)। 57ਚਾਰਲਸ ਸ਼ੇਲਡਨ, ਇਨ ਧਹਜ਼ ਸ ੇਪਸ (ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
1896; ਰੀਧਪਰੰ  , ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਬਰੋਡਮੈਨ ਪਰੈੈੱਸ, 1935)। 581990 ਧਿਚ, ਪਰਸ਼ਨ “ਧਯਸ ੂ ਕੀ ਕਰਦਾ?” (ਸੰਖੇਪ 
WWJD) ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ ਿਾਰਧਮਕ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਪਰਚਧਲਤ ਹੋ ਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਸ਼ੇਲਡਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ   ਜਾਂ ਧਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 59ਇਹ ਪਾਠ ਇਿੱ ਕ ਲੈਕਚਰ ਤੇ 
ਅਿਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 1983 ਧਿਚ ਛੇਿੀਂ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੋਰ  ਿਰਥ ਲੈਕਚਰਸ ਧਿਚ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ। 60ਿਰਾਫੀ ਨਾਿ ਰੂਪ ਹੈ। 
ਧਕਧਰਆ ਰੂਪ γράφω (ਿਰਾਫੋ) ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ 190 ਿਾਰ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਲਧਖਆ” ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

61ਇਹ KJV ਧਿਚ ਿੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ। 62ਐੈੱਚ. ਈ. ਦਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਈ. ਿਲੇਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ, ਇੰ ਰਪਰੀਧ ੰਿ ਦ 
ਧਨਊ  ਸੈ ਾਮੈਂ  (ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਬਰੋਡਮੈਨ ਪਰੈੈੱਸ, 1961), 22. 63ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧਿਚ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦ ੇਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ “ਇਿੱਕ ਰੂਪਕ” ਧਿਚ ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਿ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੀ ਸਚੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕ 
ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੜੋ੍ਾ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ। 64ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਰਧਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਤਾਂ ਨੰੂ “ਰੂਪਕ ਦ ੇਰੂਪ” ਬਦਲ ਧਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
“ਕਾਲਪਧਨਕ ਕਥਾ” ਬਣਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਧਲਖੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਨੰੂ “ਹੋਰ ਰੂਚੀਕਰ” 
ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਦੂਰ ਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਨ” ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। 65ਪਲਾਈਮਾਉਥ, ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ ਦਿੱ ਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਮੈਸੇਧਚਉਸੇ ਸ ਧਿਚ ਇਿੱ ਕ ਕਸਬਾ, ਜੋ ਪਲਾਈਮਾਉਥ 
ਖਾੜ੍ੀ ਤੇ ਸਧਥਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਊ ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੀ ਪਧਹਲੀ ਸਥਾਈ ਯੂਰਪੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ। 66ਮੂਲ ਧਲਖਤ ਧਿਚ, ਿਾਕ 
ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਧਲਖਤਾਂ ਦੀ ਖਜੋ” KJV ਧਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇ(“ਧਲਖਤਾਂ ਧਿਚ ਖੋਜ”) ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਰੂਪ ਧਿਚ (“ਤੁਸੀਂ 
ਧਲਖਤਾਂ ਧਿਚ ਭਾਲਦੇ ਹੋ”) ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਧਿਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਾਲੇ 
ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਧਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (NASB ਤੋਂ ਹਿਾਲਾ ਦ ੇਕੇ); ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ (KJV ਤੋਂ ਹਿਾਲਾ ਦ ੇਕੇ) 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. 67ਦਾਨਾ ਅਤੇ ਿਲੇਜ਼, 38. 68“ਹਰਮੇਨੇਯੂਧ ਕਸ” ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਧਿਧਿਆਨ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਦਾ ਹ।ੈ 69ਦ ਸਪੀਕਰਸ ਸੋਰਸਬੁਿੱ ਕ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, 
ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਜ਼ੋਂਡੇਰਿਨ, 1962), 35 ਧਿਚ ਏਲੇਨੋਰ ਐੈੱਲ ਡਆੋਨ, “ਰੀਡ ਇਿੱ  ਥਰੂ” ਿੇਖੋ। 70ਡਚ ਧਚਿੱ ਤਰਕਾਰ 
ਧਿਨਸੇਂ  ਿਾਨ ਿਾਿ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਿਿਾਦੀ ਸੀ। ਇਿੱਕ “ਪਰਭਾਿਿਾਦੀ” ਇਿੱ ਕ ਸ ੀਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਿੱ ਕ ਧਿਸ਼ੇ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ ਧਚਧਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

71ਜਦੋਂ ਧਯਸ ੂਸਲੀਬ ਉੱਤ ੇਮਧਰਆ, “ਸਭ ਕੁਝ” “ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ” ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾ ਨੰੂ ਰਾਹ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਚੁਿੱ ਕ 
ਸੁਿੱ ਧ ਆ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:14)। ਸਮੇਂ ਦ ੇਉਸ ਧਬੰਦੂ ਤਿੱ ਕ, ਧਯਸ ੂਨੇ ਇਸ ਿਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਕ ਧਕਸ ੇਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਰਾ 
ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦਾ ਿੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿੀ ਨਹੀਂ। 
72ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿਾਰਧਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧਸਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆਿਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਚਿੱ ਲਦੇ ਸਨ। NIV ਧਿਚ ਹੈ “ਜੋ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।” 73ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇ
ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਕਰਾਰਾਂ (ਨੇਮਾਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਧਹਲਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦਜੂਾ ਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ
8:7)। ਦੂਏ ਨੇਮ ਨੰੂ, ਉਸ ਨੇ “ਨਿਾਂ ਨੇਮ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:13) ਜਾਂ “ਕਰਾਰ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15; KJV), ਨਾਮ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਪਧਹਲਾ ਨੇਮ” ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:13)। 74ਮੈਕਿੁਿੈਨ, 412. 75ਮੂ, 471. 
76ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 474. 77ਧਕਰਸ ਬੁਲਾਰਡ ਨੇ, ਓਿਰਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਇਸ  ਧਿਚ “ਏ ਮੈਨ ਧਿਦ ਏ 
ਧਮਸ਼ਨ,” ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਓਿਰਲੈਂਡ ਪਾਰਕ, ਕੰਸਾਸ, 13 ਜਨਿਰੀ 1991, ਕੈਸੇ । 78ਡਲੇ 
ਹਾਰ ਮੈਨ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦ ੇਧਿਸ਼ੇ ਤੇ ਈਸ ਸਾਇਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸ  ਧਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ, 
ਧਮਡਿੇਸ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, 28 ਮਾਰਚ 2004. 79ਡਾਿੱਨ ਪੀਅਰਸ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕ ਪੀਅਰਸ, ਕੂਲ ਹੈਂਡ ਲੂਕ, 
ਸ ੂਅਰ  ਰੋਸੇਨਬਰਿ ਦਆੁਰਾ ਧਨਰਦੇਧਸ਼ਤ (ਿਾਰਨਰ ਬਰਦਰਸ-ਸੇਿਨ ਆਰ ਸ, 1967)। 80ਸ ੌ , 379–
81. 

81ਪੈ  ਅਲਜੇਰ, ਲੈਰੀ ਬਾਸਧ ਅਨ ਅਤੇ ਿਾਰਥ ਬਰੁਿੱ ਕਸ, “ਅਿੱਨਆਨਸਰਡ ਪਰਅੇਰਸ” (1990). 
82ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਬਿੱ ਚੇ ਨਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 83ਸ ੌ , 389. 


