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ਅਧਿਆਇ 16 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਲਾਮ 
ਅਿੇ ਅੂੰ ਿ ਧਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਉਸਿਿ 

ਧਕਸੇ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਕੋਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਮਿੱ ਤਰ 
ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤ ੇਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ—ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਿਿੱਲ 
ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਿੀ ਹਣੋਿੇ।1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਹਾਉਤਾਂ ਧਿਚ ਧਲਧਖਆ, “ਧਮਿੱ ਤਰ ਹਰ ਿੇਲੇ ਪਰੇਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 17:17); “ਅਜੇਹਾ ਿੀ ਧਹਿੱ ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ  ਿੀ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਧਚਪਕਦਾ 
ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 18:24)। ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਬਲ ਪਰਚਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸ 
ਲਿੱ ਖ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸ ਲਿੱ ਖ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹਨ।” ਧਫਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਧਜਹੀ 
ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, “ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਸ ਲਿੱ ਖ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ 
ਮੈਨੰੂ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇਿੇਿਾ।” 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿੈਰੀ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਕਾਈ ਦਾ ਧਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਸਨ 
(3:8; 15:31; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:26; ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 3:18)। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਿੀ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ 
19:31; 24:23; 27:3)—ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਧਮਲਾ ਕੇ, 
ਰੋਮੀਆਂ 16 ਧਿਚ ਪੈਂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ; ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ 
ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ੂਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੰੂ ਕੇਿਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲੇ 
ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਥੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਚੰਿੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ 
ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੌਲਸੁ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ (16:1, 2) 
1ਮੈਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਿੇ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 

ਸੇਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂੰ ਖਧਰਯਾ ਧਵਚ ਹੈ। 2ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰੋ ਧਜਸ 
ਿਰਾਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਗ ਹੈ ਅਿੇ ਧਜਸ ਕੂੰ ਮ ਧਵਚ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ 
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ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ ਧਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਧਿਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਪਕਾਰਣ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ 
ਹੈ। 

ਆਇਿਾਂ 1, 2. ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇਿੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਧਦਨਾਂ 
ਧਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਆਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ 18:27;  
2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:1; 8:18–24)। ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਠਿੱ ਿਬਾਜਾਂ ਤੋਂ 
ਸੁਰਧਖਿੱਅਤ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਭ ਕਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
ਦਾ ਿਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਮੈਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਕ 
ਪਧਰਿਾਰ (ਕਲੀਸੀਆ) ਧਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ “ਭਣੈਾਂ” ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਧਿਚ ਮਸੀਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਭੈਣ” (ἀδελφή, ਅਡੇਲਫ਼ੀ ) ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 7:15; 9:5 [KJV]; ਯਾਕੂਬ 2:15; ਿੇਖੋ 
ਮਿੱ ਤੀ 12:50; ਮਰਕੁਸ 3:35; 1 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 5:2)। ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚ ਕੇਿਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਅਡੇਲਫ਼ੀ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਸ਼ਬਦ, 
“ਭਰਾਿੋ” (“ਭਰਾਿੋ”; NIV) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ἀδελφός (ਅਡੇਲਫ਼ੋਸ ) ਤੋਂ ਹੈ। 
ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚ “ਭਰਾਿੋ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

“ਸਾਡੀ ਭੈਣ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫ਼ੀਬੀ ਦਾ ਿਰਣਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਹੜ੍ੀ . . . 
ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂੰ ਖਧਰਯਾ ਧਵਚ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖ ੇਿਏ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ 
ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਈ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਸ ਨੇ “ਕਲੀਸੀਆ” (ἐκκλησία, ਏਕਲੀਸੀਆ ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪਧਹਲੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧਿਚ ਪੰਜ ਿਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ (16:1, 4, 5, 16, 23)। “ਕੰਖਧਰਯਾ” 
ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਧਿਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਿਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਇਸਤਮੁਸ (ਯੂਨਾਨ) ਧਿਚ ਸੀ। ਇਹ 
ਬੰਦਰਿਾਹ ਕੁਧਰੰਥਸ ਤੋਂ ਛੇ ਜਾਂ ਸਿੱ ਤ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਿਿੱ ਲ ਏਧਜਅਨ ਸਾਿਰ ਦੀ ਸਾਰੋਧਨਕ ਖਾੜ੍ੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।2 ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੈਧਕ ਕੰਖਧਰਯਾ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੁਧਰੰਥ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕੁਧਰੰਥ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਖਧਰਯਾ 
ਤੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਧੜ੍ਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 18:18)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਾਈ 
ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਉਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਧਿਚ ਧਨੈੱਜੀ 
ਪਿੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਫਤਰੀ ਧਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਡਾਕ ਧਿਭਾਿ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਿ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਅਕਤੀ ਧਚਿੱਠੀ ਧਲਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਧਜਹਾ ਧਿਅਕਤੀ ਭਾਲਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹਿੋ,ੇ ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਪਿੱਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥੀਂ ਪੁਚਾਉਣ 
ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ 
ਬਹੁਤ ਘਿੱ   ਿਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰਿੱ ਖ ੇਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। 
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ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਲਈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਧਲਖਤ ਰੂਪ ਧਿਚ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ3 ਪਿੱਤਰ 
ਦਾ ਧਲਖਾਰੀ ਪਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਜਾਂਧਦਆਂ ਿੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦਾ 
ਪਿੱਤਰ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਿੱ ਜੇਿਾ ਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਸੀ। 

ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ ਧਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ 
ਰੋਮ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਧਰਹਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 
ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨੰੂ ਰੋਮ ਪੁਿੱ ਜਣ ਤੋਂ ਿਰਜਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਕ  ਆਏ 
ਹੋਣਿੇ। ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਨਿਾਹਬਾਨੀ ਧਿਚ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ 
ਿੀ, ਫ਼ੀਬੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਿਈ ਇਹ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿਿੱ ਡੀ ਸੀ! ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਉਸ ਨੇ ਧਜਸ ਿੀ 
ਰੂਪ ਧਿਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੌੁਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰੋਮ ਧਲਜਾਣ ਅਿੱਿੇ ਧਫਿੱ ਕੀ ਪੈ ਿਈ ਸੀ। 

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਫ਼ੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਜੰਮੇਿਾਰ ਧਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ “ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਿੇਕਾ” ਆਧਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਧਕ ਉਹ ਆਪ ਵੀ 
ਬਹੁਧਿਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਪਕਾਰਣ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। “ਉਪਕਾਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ προστάτις 
(ਪਰੋਸ ਾਧ ਸ ) ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿੇਂ 
ਨੇਮ ਧਿਚ ਕੇਿਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ προΐστημι (ਪਰੇਇਸ ੇਮੀ ) 
ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਜੋ πρό (ਪਰ,ੋ “ਅਿੱਿ”ੇ) ਅਤੇ ἵστημι (ਧਹਸ ੇਮੀ, “ਖੜ੍ੇ ਹੋਣਾ”) 
ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰੋਸ ਾਧ ਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਉਹ ਜੋ ਅਿੱ ਿੇ ਖੜ੍ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ”ੈ ਅਤ ੇ
ਇਹ “ਸਰਪਰਸਤ, ਰਿੱ ਧਖਅਕ”4 ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੀਬੀ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਇਸਤਰੀ 
ਸੀ, ਜੋ ਦੂਧਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨ-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਧਦਲ ਖਲੋਹ ਕੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ 
ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤੇ ਧਕ ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਆਦਰ 
ਭਾਉ ਕਰੋ ਧਜਸ ਿਰਾਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਗ ਹੈ। ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ “ਧਕਸੇ ਦਾ ‘ਪਰਭੂ ਧਿਚ 
ਆਦਰ ਭਾਉ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਚ ਅਰਥ ਹ ੈਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਿਚ 
ਠਧਹਰਾਓ; ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਧਿਚ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।”5 Phillips ਧਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ “ਉਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਸੁਆਿਤ ਕਰੋ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਧਜਸ ਕੂੰ ਮ ਧਵਚ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਿੁਹਾਡੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇ 
ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ “ਉਪਕਾਰਣ” ਦੀ “ਮਦਦ” ਕਰਨ। 
“ਮਦਦ” ਸ਼ਬਦ παρίστημι (ਪਾਰੀਸ ੇਮੀ ) ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ παρά (ਪਾਰਾ, 
“ਨਾਲ”) ਅਤੇ ἵστημι (ਧਹਸ ੇਮੀ, “ਖੜ੍ੇ ਹੋਣਾ”) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਨਾਲ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣਾ।” ਅਿੱ ਜ ਅਸੀਂ ਿੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਿਿੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ “ਸਾਥ ਦੇਣ” ਤੋਂ ਭਾਿ ਹ ੈਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ 
ਛਿੱਡੋ, ਸਿੋਂ ਤਦ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤਿੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇ
ਧਕ ਫ਼ੀਬੀ ਰੋਮ ਧਕਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 
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ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਧਸਲਧਸਲੇ ਧਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।6 ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਕਨੰੂਨੀ 
ਮਸਲੇ ਧਿਚ ਰੋਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਿੱ ਿੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱ ਧਦਆ ਧਿਆ ਸੀ।7 ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਿੇਿੀ। ਰੋਮ ਇਿੱਕ ਮਹਾਂਨਿਰ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਧਕਸੇ ਿੀ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਮਨ ਧਿਚ ਘਬਰਾਹ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੀਬੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨਿਰ ਧਿਚ 
ਆਪਣੇ ਧ ਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਠਧਹਰਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਮੋ ਧਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਕੰਖਧਰਯਾ ਤੋਂ ਆਈ ਉਸ 
ਦੀ ਧਮਿੱ ਤਰ ਦੀ ਹਰ ਪਿੱ ਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਧਿਿਾਦਤ 
ਿਿੱਲ ’ਤੋ ਿੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਫ਼ੀਬੀ ਕੰਖਧਰਯਾ ਧਿਚ “ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਿਕਾ” ਅਧਿਕਾਰਕ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। “ਸਿੇਕਾ” ਨੰੂ διάκονος (ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ )8 ਤੋਂ 
ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ “ਡੀਕਨ” ਸ਼ਬਦ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ’ਤ ੇਪੁਿੱ ਜਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ “ਡੀਕਨੇਸ ਦੀ ਪਦਿੀ” ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਖਧਰਯਾ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ ਫ਼ੀਬੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪਦਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਸੀ। (ਿੇਖੋ RSV; 
NRSV; NAB; JB; NEB)। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਧੇਖਆ ਸੀ ਧਕ ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਡੀਕਨ ਲਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਕਸੇ ਸੇਿਕ 
ਲਈ ਿੀ। ਰੋਮੀਆਂ 13:4 ਧਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਦੋ ਿਾਰੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿੇਰ 
[ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ]” ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਧਯਸੂ ਨੰੂ ਿੀ ਇਿੱਕ “ਸੇਿਕ” (ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ; 15:8; ਮਰਕੁਸ 
10:45) ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੰੂ ਿੀ “ਸੇਿਕ” (ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ; 
ਮਿੱ ਤੀ 20:26) ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਧਕਿੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਕਸੇ ਿੀ ਬੰਦ ਧਿਚ ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ? ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ। ਕੀ ਰਮੋੀਆਂ 16:1, 2 ਦ ੇ
ਸੰਦਰਭ ਧਿਚ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ? ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਧਦਸਦਾ।9 ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ 
“ਡੀਕਨੇਸ ਦੀ ਪਦਿੀ” ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਧਿਰਲੇ ਹੀ ਧਮਲਦੇ ਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਇਹ ਬੰਦ ਅਤੇ 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 
3:1110 ਧਿਚਲਾ “ਤੀਿੀਂਆਂ” ਦਾ ਅਸਪਿੱਸ਼  ਧਜਹਾ ਸੰਦਰਭ। ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ “ਡੀਕਨੇਸ ਦੀ 
ਪਦਿੀ” ਨੰੂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਧਮਲਦੇ। 

ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਿਾ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ 
“ਡੀਕਨੇਸ” ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਧਮਲੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿਾਰਨ 
ਤੌਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮਨੰਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਿੱ ਖਾਂ-ਕਰੋੜ੍ਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੇਿਾਦਾਰਨੀਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਧਜਹੇ ਅਣਧਿਣਤ, ਅਕਸਰ ਛੋ ੇ ਲਿੱ ਿਣ ਿਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਸਦਕਾ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਸੁਚਿੱ ਜੇ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ 
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ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਕਲੀਸੀਆ ਧਕਿੱਥੇ ਹੁੰ ਦੀ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਿਿੱਲ ’ਤ ੇਿੀ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ਨੰੂ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੀ, ਇਹ ਧਕਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਦਿੀ ਿਿੱ ਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ 
ਸੇਿਾ ਦੀ ਭੂਧਮਕਾ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਜਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਸਿਾਲ ਹ,ੈ 
ਡੀਕਨੇਸ ਦੀ ਪਦਿੀ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ (ਧਿਸ਼ਿਾਸ-ਧਤਆਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇਂ 
ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ। ਜੈਕ ਪੀ. ਲੁਈਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਜਸ ਧਿਚ “ਡੀਕਨੇਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਸੀ, ਜੋ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਪਧਤਸਮੇ ਿਲੇੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੈਰ-ਧਿਸ਼ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਧਿਚ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਧਜਿੱਥੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੋਿੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਾਉਂਦੀਆਂ 
ਸਨ।”11 ਲੁਈਸ ਨੇ ਧਸਿੱ ਿੇ-ਧਸਿੱ ਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਿਿੱ ਤ ਧ ਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਿੱ ਜਕਲਹ ਦੀਆਂ ਡੀਕਨੇਸ 
ਅਖਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਧਜਹੇ ਕੰਮਾਂ ਧਿਚ ਕਦੇ ਿੀ ਹਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਿਿਾਉਣਿੀਆਂ।”12 ਇਿੱਥੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਿੂ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ “ਡੀਕਨੇਸ” ਿਜੋਂ ਧਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿੀ 
ਦੇਣ, ਤਾਂ ਿੀ 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2:12 ਧਿਚਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਿ ੂਹੋਣਿੀਆਂ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਇਹ ਧਿਿਾਦ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਧਕ ਫ਼ੀਬੀ ਪੌਲੁਸ ਲਈ 
ਧਕੰਨੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸੀ। NEB ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਆਪ ਿੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 
ਿੀ ਇਿੱਕ ਚੰਿੀ ਧਮਿੱ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਹ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਧਮਿੱ ਤਰ ਸੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਪਿੱਤਰ ਸੌਂਧਪਆ ਸੀ। 

ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਲਾਮ (16:3–16) 
3ਪਧਰਸਕਾ ਅਿੇ ਅਕ ਲਾ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 4ਧਜਨਹ ਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿੌਣ ਡਾਹ ਧਦੱਿੀ ਅਿੇ 
ਧਨਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5ਅਿੇ ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਵਚ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ ਇਪੈਨੇਿਸੁ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਧਸਯਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਹੈ 
ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 6ਮਧਰਯਮ ਨ ੂੰ  ਧਜਹ ਨੇ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਿ ਕੀਿੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਆਖੋ। 7ਅੂੰ ਦਰੁਧਨਕੁਸ ਅਿੇ ਯ ਧਨਆਸ ਮੇਰੇ ਸਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ ਧਜਹੜ੍ੇ ਕੈਦ ਧਵਚ ਮੇਰੇ 
ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਿੇ ਰਸ ਲਾਂ ਧਵਚ ਪਰਧਸੱਿ ਹਨ ਅਿੇ ਮੈਥੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਹੋਏ। 
8ਅੂੰ ਪਧਲਯਾਿੁਸ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਮੇਰਾ ਧਪਆਰਾ ਹੈ ਸਖੁ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 9ਉਰਬਾਨੁਸ ਨ ੂੰ  
ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਧਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ ਸਿਾਖੁਸ ਨ ੂੰ  
ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖ।ੋ 10ਅਧਪੱਲੇਸ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਧਵਚ ਹੋਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 
ਅਧਰਸਿੁਬ ਲੁਸ ਦੇ ਘਰ ਧਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 11ਹੇਰੋਧਦਯੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
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ਆਖੋ। ਨਰਧਕੱਸੁਸ ਦੇ ਘਰ ਧਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 12ਿਰੁਫ਼ੈਨਾ 
ਅਿੇ ਿਰੁਫ਼ੋਸਾ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਧਮਹਨਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਧਪਆਰੀ ਪਰਸੀਸ 
ਨ ੂੰ  ਧਜਨਹ  ਪਰਭ  ਧਵਚ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਿ ਕੀਿੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 13ਰ ਫ਼ਸੁ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਪਰਭ  ਧਵਚ 
ਚੁਧਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਿਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 
14ਅਸੁੂੰ ਕਧਰਿੁਸ, ਫਲੇਗੋਨ, ਹਰਮੇਸ, ਪਿੁਰਬਾਸ ਅਿੇ ਧਹਰਮਾਸ ਨ ੂੰ , ਨਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਧਜਹੜ੍ੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖ।ੋ 15ਧਫਲੁਲੁਗੁਸ ਅਿੇ ਯ ਲੀਆ ਅਿੇ ਨੇਧਰਯੁਸ 
ਅਿੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਿੇ ਉਲੁੂੰ ਪਾਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 16ਿੁਸੀਂ ਪਧਵੱਿਰ ਚੁੂੰ ਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿੋ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਫ਼ੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਆਧਖਆ 
ਧਿਆ ਹੈ। ਅਧਜਹੀ ਸੂਚੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਿਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜ 
ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਧਕ ਧਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ ਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਨੇ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਧਿਆਇ 16 ਦਰਅਸਲ ਧਕਸੇ 
ਹੋਰ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਹੋਿੇਿਾ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਹੋਿੇਿਾ, ਧਜਿੇਂ 
ਧਕ ਅਫ਼ਸੁਸ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਕ ਧਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, “ਹਸਤਧਲਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 
ਹ ਾਇਆ ਧਿਆ ਹੋਿੇ।”13 ਦੂਜੀ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕਈ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤ ੇਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਕਉਂ ਜੋ 
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ 
ਉਹ ਅਧਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਿੇਿਾ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉੱਥੇ ਪੁਿੱ ਜ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਤੀਜੀ, ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਿੇਰ ੇਜਾਪਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਅਧਜਹੇ ਨਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਮ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਿੋੇਿਾ ਧਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਅਧਜਹੇ ਨਿਰ ਦੇ 
ਧਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ।14 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਧਜਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਪਿੱ ਤਰ ਧਲਖ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ 
ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ 
ਆਖਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਲਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਧਜਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਪਿੱ ਤਰ ਧਲਖ 
ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਧਜਿੱ ਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਲਖ ਕੇ ਸਲਾਮ 
ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਿਾ ਧਕ ਧਕਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਿੱ ਿ ਜਾਿੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਲਖੇ ਹਨ। 

ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਅਧਜਹੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਿਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਲੋਭਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈ
(ਉਿੇਂ ਹੀ ਧਜਿੇਂ ਿੰਸ਼ਾਿਲੀਆਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਿਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਰਲੋਭਣ ਆਉਂਦਾ ਹ)ੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 
ਦੀਆਂ ਅਧਜਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਿੱਥ ਲਿੱ ਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਏਧਮਲ ਬਰਨਰ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 16 ਨੰੂ “‘ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਕ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਧਰਆ ਹੋਇਆ 
ਅਧਿਆਇ ਆਧਖਆ’, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਪਰੇਮ ਦ ੇਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।”15 

ਆਇਿਾਂ 3–5ੳ. ਇਹ ਮੰਨਧਦਆਂ ਧਕ ਫ਼ੀਬੀ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਸੌਂਧਪਆ ਧਿਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
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ਇਸ ਨੰੂ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਾਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੇਣਾ 
ਧਕਸ ਨੰੂ ਸੀ? ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸ  ਬੋਕਸ ਆਧਫਸ। 
ਪਿੱ ਤਰ ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਕਸੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ—ਪਰ ਧਕਸ ਨੰੂ? 
ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਉਸ ਜੋੜ੍ੇ ਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਲਖੇ ਿਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੋੜ੍ਾ—ਜੋ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਸਨ—ਧਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪੜ੍ਹਿਾਉਣ ਦੀ ਅਨੰਦਮਈ 
ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। 

ਇਹ ਜੋੜ੍ਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਧਰਸਕਾ ਅਿੇ ਅਕ ਲਾ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ “ਧਪਰਸਧਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ” ਧਲਖੇ ਹਨ (ਰਸੂਲਾਂ 
18:26), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਿੇਰੇ ਔਪਚਾਧਰਕ ਰੂਪ “ਪਧਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ” ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ 
ਧਬਹਤਰ ਸਮਧਝਆ। (“ਧਪਰਸਧਕਿੱਲਾ” ਦਰਅਸਲ “ਪਧਰਸਕਾ” ਦਾ ਛੋ ਾ ਰੂਪ ਸੀ।) ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੁਰਸ਼-ਪਰਿਾਨ ਸਮਾਜ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਰਸਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਧਹਲਾਂ ਧਕਉਂ 
ਧਲਧਖਆ।16 ਅਧਜਹਾ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧਰਸਕਾ ਇਿੱਕ ਕੁਲੀਨ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦਧਕ 
ਅਕੂਲਾ ਇਿੱਕ ਸਿਾਰਨ ਪਧਰਿਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਧਰਸਕਾ ਿਿੇਰੇ ਧਮਲਣਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਧਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੂਚੀ 
ਸਾਨੰੂ ਿਿੇਰੇ ਪਰਮਾਣ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਜੋੜ੍ੇ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਧਯਸ  ਧਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ ਿਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਕੂਲਾ ਅਤ ੇਪਧਰਸਕਾ ਨਾਲ ਕੁਧਰੰਥ 
ਧਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰਾ  ਕਲੌਧਦਯੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਮ ਧਿਿੱ ਚੋ 
ਕਿੱ ਢ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 18:1–3)। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਧਹਲੀ 
ਿਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਪੌਲਸੁ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਧਲਆਇਆ 
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕੁਧਰੰਥ ਤੋਂ ਧਿਆ ਤਾਂ ਪਧਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਸੁ ਿਏ 
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਿਾਂਹ ਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਉਸੇ ਨਿਰ ਧਿਚ ਰਧਹ ਿਏ (ਰਸੂਲਾਂ 18:18–
21, 24–28)। ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਧਕਸੇ ਿੇਲੇ ਇਹ ਜੋੜ੍ਾ 54 ਈਸਿੀ ਧਿਚ ਕਲੌਧਦਯੁਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਧਿਚ ਆ ਧਿਆ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਖਾਧਰਜ 
ਹੋ ਧਿਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਧਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਦੇ ਬਧਲਦਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕੀਤੀ: ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿੌਣ ਡਾਹ ਧਦੱਿੀ ਸੀ। ਕੀ ਧਕਸੇ ਿੇਲੇ 
ਪਧਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ 
ਅਫ਼ਸੁਸ ਧਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰ ਧਿਚ ਕਈ ਜੋਧਖਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ (ਿੇਖ ੋਰਸੂਲਾਂ 
19:23, 30, 31; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:32)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਇਹ ਿੀ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸ 
ਧਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਆਧਖਆ, 
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ਧਨਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਧਰਸਕਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ 
ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਿਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹਿੱ ਧਤਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਧਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ 
ਧਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿਾ ਅਚਾਣਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ 
ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਦਲੇਰ ਜੋੜ੍ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਧਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਖਆ, ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ 
ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਵਚ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਿਾਕ “ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ 
ਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਿਚ ਹੈ” ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। “ਕਲੀਸੀਆ” (ਏਕਲੀਸੀਆ ) ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਹਨ (ਿੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:23, 
25)। ਧਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਧਿਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਿਏ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧਮਲ ਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਧਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਮਲ ਕੇ 
ਬੰਦਿੀ ਕਰਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25), ਪਰ ਇਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਧਕ ਉਹ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਧਕਿੱ ਥੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ ਇਕਿੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ: 
ਜਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ (ਧਜਿੇਂ ਧਕ “ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਦਲਾਨ”17; ਰਸੂਲਾਂ 5:12), ਕਈ ਮੰਧਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਧਿਚ18 (ਰਸੂਲਾਂ 20:9) ਅਤੇ ਧਨੈੱਜੀ ਘਰਾਂ ਧਿਚ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:15; ਧਫਲੇਮਨੋ 2)। ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ 
ਛੋ ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਇਿੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਧਰਸਕਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਖੋਲਦ ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। 
ਅਫ਼ਸੁਸ ਧਿਚ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਿਚ ਧਮਲਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:19) 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਮ ਧਿਚ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ। ਡੇਲ ਹਾਰ ਮਨ ਨੇ ਆਧਖਆ, 
“ਅਕੂਲਾ ਅਤ ੇਪਧਰਸਕਾ ਧਜਿੱਥੇ ਧਕਤੇ ਿੀ ਿਏ, ਉੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਤਕਧੜ੍ਆਂ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸੀਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ।”19 

ਆਇਤਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਧਿਚ “ਓਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਕੂਲਾ 
ਅਤੇ ਪਧਰਸਕਾ ਦੇ ਘਰ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠੀ ਹਣੋ ਿਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਉਸ ਨਿਰ ਧਿਚ ਘਿੱ  ੋ-
ਘਿੱ   ਦੋ ਹੋਰ ਿਰਧਹ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਸਨ। ਅਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮ ਿਰਿੇ ਮਹਾਂਨਿਰ ਧਿਚ, 
ਧਜਿੱਥੇ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਚ ਕਈ 
ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਈ ਹੋਿੇਿੀ। 

ਆਇਿ 5ਅ. ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਚ ਅਿਲਾ ਸਲਾਮ ਇਪੈਨੇਿੁਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਧਜਹਾ ਧਿਅਕਤੀ ਆਧਖਆ ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਧਸਯਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ 
ਹੈ। KJV “ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ” (ਧਜਿੱ ਥੇ ਕੁਧਰੰਥ ਸੀ) ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ “ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਆਖਦਾ” ਹ ੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 
16:15)।20 ਰੋਮੀਆਂ 16:15 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ “ਅਧਸਯਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ” 
ਦਾ ਿਿੇਰੇ ਪਿੱ ਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ ੈਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਧਿਚ ਪਧਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ 
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ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਿਾ (ਰਸੂਲਾਂ 18:19, 20)। ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਅਫ਼ਸੁਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਧਰਸਕਾ ਤੋਂ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਿੀ (ਰਸੂਲਾਂ 
18:18, 19, 24–26)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ 
ਧਿਚ ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 19:1–7)। 

ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਧਿਚ, “ਪਧਹਲਾ ਫਲ” ਦਰਅਸਲ “ਪਧਹਲਾ ਫਲ” ਹੀ ਹੈ (ਿੇਖੋ KJV)। 
ਧਕਸ ਿੀ ਨਿੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ! ਧਜਮ ਮੈਕਗੀਿਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਧਖਆ: 
“ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕਿੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ 
ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਧਮਲਦਾ ਹੈ! ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।”21 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਧਰਸਕਾ, ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਅਧਸਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਧਜਿੇਂ ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇੜ੍ੇ-ਨੇੜ੍ੇ ਧਲਿੱ ਖੇ ਿਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਇਸ ਜੋੜ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮ ਧਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਅੰਿ 
ਸੀ ਧਜਹੜ੍ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਿਚ ਧਮਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ 
ਹਾਂ, ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ (ἀγαπητός, ਅਿਾਪੇ ੋਸ ) ਕਧਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ “ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ” ਆਧਖਆ (16:5, 8, 9; ਿੇਖੋ 16:12); 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਸੀ। 

ਆਇਿ 6. ਧਫਰ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਮਧਰਯਮ ਨ ੂੰ  . . . ਸਖੁ ਸਾਂਦ ਆਖ।ੋ “ਮਧਰਯਮ” 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਨਾਮ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ; ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਧਰਯਮ ਨੰੂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਿਜੋਂ ਧਬਆਨ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ ਧਜਹ ਨੇ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀ 
ਧਮਹਨਿ ਕੀਿੀ।22 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਧਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਕਈ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਪਰਭੂ 
ਦੇ ਲਈ ਧਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ (16:6, 9, 12)। ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਸ ੋਹ ੇ
ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ ਭਰਾਿੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਧਥਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਧਿਚ ਸਦਾ ਿਿਦੇ ਜਾਓ 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਮਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 15:58)। 

ਆਇਿ 7. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿੇ ਆਧਖਆ, ਅੂੰ ਦਰੁਧਨਕੁਸ ਅਿੇ ਯ ਧਨਆਸ . . . ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਆਖੋ। ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਮਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਨੀ ਧਿਚ ਕਰਮਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਮ “ਯੂਧਨਆਸ” (Ἰουνιᾶν, ਯੂਧਨਆਨ ) ਿਜੋਂ ਿੀ ਿੇਧਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਫਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਨਾਮ “ਯੂਧਨਆ” (Ἰουνίαν, ਯੂਧਨਆਨ) ਿਜੋਂ ਿੀ।23 ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਿੱਕ 
ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਧਫਰ ਇਿੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਰਸ਼ਤਾ 
ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਿਿੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। 

ਪਧਹਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਆਧਖਆ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਧਿਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਧਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਧਹਲੇ ਹਨ (16:7, 11, 21)। 
“ਸਾਕ” ਨੰੂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ συγγενής (ਸਨੁਿੇਨੇਸ ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਿਚਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ 
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ਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਿੇਨੇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਿੱਕ ਪਧਰਿਾਰਕ ਧਰਸ਼ਤਾ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; NIV ਇਸ ਨੰੂ 
“ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ”24 ਧਲਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਿ”25 ਿਿੱਲ ਿੀ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; NEB ਇਸ ਨੰੂ “ਮੇਰੇ ਦੇਸਿਾਸੀ” ਧਲਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 16 ਧਿਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਧਿਚ 
ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਿ ਸਾਕ” (9:3)—ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਿੀ 
ਯਹੂਦੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਧਜਹੜ੍ੇ ਕੈਦ ਧਵਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਿੀ ਆਧਖਆ। ਪਲੌੁਸ ਨੰੂ ਕਈ 
ਿਾਰੀ ਕੈਦ ਧਿਚ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਸੀ (2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:23)। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 
ਅੰਦਰੁਧਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਧਨਆਸ ਨੰੂ ਿੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿੀ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹੋਣਿੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਧਕ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੰਦਰੁਧਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਧਨਆਸ ਨੰੂ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ ਿੀ ਆਧਖਆ ਧਜਹੜ੍ ੇ. . . ਰਸ ਲਾਂ 
ਧਵਚ ਪਰਧਸੱਿ ਹਨ। “ਰਸੂਲ” ਸ਼ਬਦ ἀπόστολος (ਅਪੋਸ ੋਲੋਸ ) ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ, ਧਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਘਿੱ ਧਲਆ ਹੋਇਆ।” ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧਿਚ ਜੇਕਰ “ਰਸੂਲ” ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਿੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਧਨਕਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰਸੂਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦਹੋਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। McCord ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਰਸਲੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।” CEV ਧਲਖਦਾ ਹੈ “ਰਸਲੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਇਿੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਥੇ “ਰਸੂਲਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਕਸ ੇ
ਮੰਡਲੀ ਿਿੱ ਲੋਂ (ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ) “ਘਿੱ ਲੇ ਹੋਏ” ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅੰਦਰੁਧਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਧਨਆਸ ਨੇ ਧਮਸ਼ਨ ਧਿਚ ਬਹੁਤ 
ਿਿੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅਖੀਰ ਧਿਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿੀ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਸੀਹੀ 
ਵੀ ਹੋਏ—ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਧਿਚ ਬਪਧਤਮਸਾ (6:3, 4) ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
ਧਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਖੰਡਾਏ ਜਾਣ 
ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ 8:1–4)। 

ਆਇਿ 8. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਅਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੂੰ ਪਧਲਯਾਿੁਸ। ਐਫ਼. ਐਫ਼. ਬੂਸ ਨੇ 
ਧਲਧਖਆ, “ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਿਲੇੇ ਦੇ ਰਮੋੀ ਧਸ਼ਲਾਲੇਖਾਂ ਧਿਚ ਆਮ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਿੇਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਧਿਚ ਇਹ ਨਾਮ ਿਿੇਰੇ ਪਰਚਧਲਤ ਸੀ।”26 
ਧਿਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 16:3–16 ਧਿਚਲੇ ਛਿੱਬੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਰਾ  ਦੇ 
ਘਰਾਣੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਲੀਅਮ ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “[ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ] ਤੇਰਾਂ ਨਾਮ 
ਸਮਰਾ  ਦੇ ਰੋਮ ਧਿਚਲੇ ਰਾਜਮਧਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਧਸ਼ਲਾਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਧਿਚ ਧਮਲੇ 
ਹਨ।”27 ਜੇ. ਬੀ. ਲਾਈ ਫੁਿੱ   ਇਸ ਧਸਿੱ ੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਜੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆ ਂ16 ਧਿਚਲੀ ਸੂਚੀ ਧਿਚ 
ਘਿੱ  -ੋਘਿੱ   ਕੁਝ ਅਧਜਹੇ “ਸੰਤਾਂ” ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ “ਕੈਸਰ ਦੇ ਘਰ” ਦੇ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ 
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ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:2228 ਧਿਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ 
ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿੁਲਾਮ ਜਾਂ ਸੇਿਕ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੰਪਧਲਯਾਤੁਸ ਬਾਰ ੇਆਧਖਆ ਧਕ ਉਹ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਮੇਰਾ ਧਪਆਰਾ ਹੈ। NEB 
ਧਲਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰਭੂ ਦੀ ਸੰਿਤੀ ਧਿਚ ਮਰੇਾ ਧਪਆਰਾ ਧਮਿੱ ਤਰ।” 

ਆਇਿ 9. ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਉਰਬਾਨੁਸ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਧਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮੇਰੇ ਧਪਆਰੇ ਸਿਾਖੁਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। “ਉਰਬਾਨੁਸ” ਸਾਡ ੇ
ਅੰਿਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਅਰਬਨ” ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ
“ਸ਼ਧਹਰੀ।” “ਸਤਾਖੁਸ” ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “(ਕਣਕ ਦਾ) ਧਸਰਾ ਜਾਂ ਧਸਿੱ  ਾ।”29 ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਅਧਜਹਾ ਿੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ “ਕਣਕ ਦੇ ਧਸਿੱ  ੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਅਧਜਹਾ ਧਿਅਕਤੀ ਜੋ “ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” (ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਧਪੰਡਾਂ ਧਿਚ ਰਧਹਣ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਘਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ” ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 
ਧਮਿੱ ਤਰ ਇਿੱਕ ਨੰੂ “ਸ਼ਧਹਰੀ ਮੁੰ ਡਾ” ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਨੰੂ “ਪੇਂਡੂ ਮੁੰ ਡਾ” ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਿੇ। 

ਆਇਿ 10ਅ. ਉਰਬਾਨੁਸ ਅਤੇ ਸਤਾਖੁਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, 
ਅਧਪੱਲੇਸ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ਾ ਮਸੀਹ ਧਵਚ ਹੋਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। “ਪਰਿਾਨ” ਸ਼ਬਦ 
(δόκιμος, ਡੋਕੀਮੋਸ ਤੋਂ) ਉਸ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੀਧਖਆ ਧਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।30 
ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਿਨ ਦੇ ਧਕਸੇ ਮੋੜ੍ ’ਤੇ ਅਿੱ ਧਪਲੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਿੇਿਾ। ਪਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਖ ਧਿਚ ਖਰਾ ਉੱਤਧਰਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ “ਮਸੀਹ 
ਧਿਚ ਹੋਕੇ ਪਰਿਾਨ” ਠਧਹਧਰਆ। 

ਆਇਿਾਂ 10ਬ, 11. ਅਿਲੇ ਧਤੰਨ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਧਰਿਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੋਿੇਿਾ। ਪਧਹਲੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਅਧਰਸਿੁਬ ਲੁਸ ਦੇ ਘਰ ਧਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 
ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਅਧਰਸਤੁਬੂਲੁਸ “ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਧਿਰਿੱ ਪਾ ਪਧਹਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਮ ਦੀ 
ਨਾਿਧਰਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮ ਧਿਚ ਰਧਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕਲੌਧਦਯੁਸ ਦਾ ਚੰਿਾ 
ਧਮਿੱ ਤਰ ਸੀ।”31 ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਨਰਧਕੱਸੁਸ ਦੇ ਘਰ ਧਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ ਪਰਭ  ਧਵਚ 
ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖ।ੋ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਇਸ ਨਰਧਕਿੱਸੁਸ ਨੰੂ ਧਤਬੇਧਰਯਸ ਕਲੌਧਦਯੁਸ ਨਰਧਕਿੱ ਸੁਸ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਰਾ  ਧਤਬੇਧਰਯਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਨੀ ਿੁਲਾਮ ਸੀ, ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਧਤਬੇਧਰਯਸ ਦੇ ਰਾਜ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਹਾ ਸੀ।”33 

ਧਿਆਨ ਦੇਿੋ ਧਕ ਇਹ ਸਲਾਮ ਅਧਰਸਤਬੁੂਲੁਸ ਅਤੇ ਨਰਧਕਿੱਸੁਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਧਦਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਿੁਲਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਕ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਧਕ 
ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਧਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਤੋਂ (ਜਾਂ ਦੇ) ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਅਤ ੇਨਰਧਕਿੱਸੁਸ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹਣੋ, ਘਿੱ  ੋ-
ਘਿੱ   ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਿਏ ਸਨ—ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ 
ਘਿੱ ਧਲਆ ਸੀ। (ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮਤਲਬ “ਿਰਧਹ ਕਲੀਸੀਆ” 
ਹੈ।) 

http://www.shabdkosh.com/pa/translate/%E0%A8%AC/%E0%A8%AC-meaning-in-Punjabi-English
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ਅਧਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਅਤੇ ਨਰਧਕਿੱਸੁਸ ਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਧਦਲਚਸਪ ਨਾਮ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਹੇਰੋਧਦਯੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। “ਹੇਰੋਧਦਯੋਨ” ਪਰਧਸਿੱ ਿ ਹੇਰੋਦੇਸ 
ਦੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।34 ਇਹ ਧਕਆਸ ਕਰਨਾ 
ਧਦਲਚਸਪ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਇਸ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਧਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿੱਕ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇੰਜੀਲ ਪੁਿੱ ਜੀ 
ਹੋਿੇਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।35 ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹੇਰੋਧਦਯੋਨ ਕੋਈ ਿੁਲਾਮ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਚੁਿੱ ਕਾ ਿੁਲਾਮ ਸੀ ਧਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੱ ਖ ਧਲਆ ਸੀ। 

ਆਇਿ 12. ਇਸ ਆਇਤ ਧਿਚ ਪਰਭੂ ਦੀਆਂ ਧਤੰਨ ਸੇਿਾਦਾਰਨੀਆਂ ਦ ੇਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ: 
ਿਰੁਫ਼ੈਨਾ ਅਿੇ ਿਰੁਫ਼ੋਸਾ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਪਰਭ  ਧਵਚ ਧਮਹਨਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਧਪਆਰੀ 
ਪਰਸੀਸ ਨ ੂੰ  ਧਜਨਹ  ਪਰਭ  ਧਵਚ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਿ ਕੀਿੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। “ਤਰੁਫ਼ੈਨਾ ਅਤ ੇ
ਤਰੁਫ਼ੋਸਾ” ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਧਿਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਭਣੈਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਜੌੜ੍ੀਆਂ ਸਨ। “ਦੋਿੇਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਇਿੱ ਕੋ ਹੈ, ‘ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਜਾਂ ਅਧਤ ਸੁਖਾਿਾਂ ਜੀਿਨ 
ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ’।” ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ “ਨਾਜ਼ਕੁ” ਅਤੇ “ਨਫ਼ੀਸ”36 ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। “ਧਮਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ” ਅਤੇ “ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ” κοπιάω (ਕੋਪੀਆਓ) ਤੋਂ ਹਨ, ਧਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਥਿੱ ਕ- ੁਿੱ   ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਧਮਹਨਤ ਕਰਨਾ।”37 ਦਰਅਸਲ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਲਖ 
ਧਰਹਾ ਹੋਿੇਿਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਚਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹ  ਹੋਿੇਿੀ, “ਨਾਜ਼ਕੁ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਆਖੋ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲ  ਥਿੱਕ- ੁਿੱ   ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ।” 

ਤਰੁਫ਼ੈਨਾ ਅਤੇ ਤਰਫ਼ੁੋਸਾ ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਧਦਆਂ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
ਜਦਧਕ “ਪਰਸੀਸ . . . ਧਜਨਹ ਾਂ ਪਰਭ ੂਧਿਚ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ” ਦੀ ਿਿੱਲ ਕਰਧਦਆਂ ਭੂਤਕਾਲ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਸੀਸ ਬਜ਼ਰੁਿ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਧਦਨ ਅਤੀਤ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ। ਅਤੀਤ 
ਧਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਧਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲਦਾ (ਿੇਖ ੋਪਰਕਾਸ਼ 14:13)। 

ਆਇਿ 13. ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਅਿਲਾ ਨਾਮ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਹੋਰ ਧਕਤੇ ਿੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਧਿਆ 
ਹੈ: ਰ ਫ਼ਸੁ ਨ ੂੰ  . . . ਸਖੁ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਉਸ ਘ ਨਾ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਧਸਆ ਧਕ ਧਕਿੇਂ 
ਸ਼ਮਊਨ ਕੁਰੇਨੀ ਨੇ ਧਯਸ ੂਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੰੂ “ਧਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ਸੁ 
ਦਾ ਧਪਉ” (ਮਰਕੁਸ 15:21) ਆਖਧਦਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਧਕ 
ਧਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ਸੁ ਕੌਣ ਸਨ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਇੰਜੀਲ 
ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਰਤਾਂਤ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਸੀ। ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਮਰਕੁਸ 15 ਧਿਚਲਾ ਰੂਫ਼ਸੁ 
ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 16 ਧਿਚਲਾ ਰਫ਼ੂਸੁ ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ [ਰ ਫ਼ਸੁ] ਦੀ ਮਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਿਾ ਹੈ ਨੰੂ ਿੀ ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਧਲਆ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾਿਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱ ਪੜ੍ੇ 
ਪੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਸਰ ਢਿੱਕਣ ਲਈ ਘਿੱ ਤ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ—ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿੀ ਿਿ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਸਿੱ ਲੀ ਧਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
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ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਧਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਰੂਫ਼ਸੁ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੌਲਸੁ ਦੀ 
ਮਦਦ ਧਕਸ ਿੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਮਰਕੁਸ 15:21 ਿਾਲਾ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ 13:1 ਿਾਲਾ 
ਧਸ਼ਮਓਨ38 ਇਿੱ ਕੋ ਧਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪਲੌੁਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ 
ਿਾਂਿ ਰਹੀ ਹੋਿੇਿੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅੰਤਾਧਕਯਾ ਧਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 11:25, 26)। 

ਆਇਿ 14. ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਨੈੱਜੀ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਦ ੋਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਧਹਲਾ ਸਮੂਹ ਆਇਤ 14 ਧਿਚ ਧਦਸਦਾ ਹੈ: ਅਸੁੂੰ ਕਧਰਿੁਸ, ਫਲੇਗੋਨ, ਹਰਮੇਸ, 
ਪਿੁਰਬਾਸ ਅਿੇ ਧਹਰਮਾਸ39 ਨ ੂੰ , ਨਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਆਖ।ੋ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਲੋਕ ਧਕਸੇ “ਿਰਧਹ ਕਲੀਸੀਆ” ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ 
ਅਧਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 15. ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਆਇਤ 15 ਧਿਚ ਧਦਸਦਾ ਹੈ: ਧਫਲੁਲਗੁੁਸ40 ਅਿੇ 
ਯ ਲੀਆ ਅਿੇ ਨੇਧਰਯੁਸ ਅਿੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਿੇ ਉਲੁੂੰ ਪਾਸ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਜਹੜ੍ੇ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਧਫਰ, ਇਹ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਆਇਤ ਇਿੱ ਕ 
ਿਰਧਹ ਕਲੀਧਸਆ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਫਲਲੁੁਿੁਸ ਅਤ ੇਯੂਲੀਆ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਭੈਣ-
ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਿ 16. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਨੈੱਜੀ 
ਸਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਿੁਸੀਂ ਪਧਵੱਿਰ ਚੁੂੰ ਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ ਏ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿੋ। ਇਹ 
ਚੰੁਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ ਚੰੁਮਣਾ ਸਲਾਮ ਆਖਣ ਦਾ 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:20; 2 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 13:12; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ
5:26; 1 ਪਤਰਸ 5:14)।41 ਧਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੰੁਮਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰੁਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰੁਮਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ 
ਇਿੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹਾਂI” ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਚ ਸਲਾਮ ਿਜੋਂ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣਾ 
ਇਿੱਕ ਆਮ ਿਿੱਲ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਚੰੁਮਣ, ਸਿੋਂ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਲਾਮ “ਪਧਿਿੱ ਤਰ” ਹੋਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ “ਇਮਾਨਦਾਰ” ਜਾਂ “ਸਿੱ ਚਾ” ਿੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸਲਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿੋਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਲਿਾਉ 
ਸਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਤੁਸੀਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ 
ਹੈਲੋ ਨਾਲ, ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਹਿੱਥ ਧਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਿਲਿਕੜ੍ੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛੋ।” 

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਤੂੰ  ਸਾਡੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾਉਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੀਂ” (3 ਯੂਹੰਨਾ 
15) ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 16:3–15 ਧਿਚ ਠੀਕ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨੇ ਹੀ ਧਪਆਰੇ ਸਨ, ਧਜੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ-ਪੈਰ, ਅਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਉਸ ਦ ੇ
ਲਈ ਧਪਆਰੇ ਸਨ। ਅਧਜਹਾ ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹ ੈਧਕ “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਿਕਾਈ ਧਿਚ ਧਜੰਨੇ ਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਮਲਦੇ ਹੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਕ ਛਾਪ ਛਿੱਡ ਜਾਂਦਾ 
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ਹੈ।”42 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਉਸ ਉੱਤ ੇਆਪਣੀ ਅਧਜਹੀ ਛਾਪ ਛਿੱਡ ਿਏ ਸਨ ਜੋ ਧਮ ਾਇਆਂ ਿੀ ਨਹੀਂ 
ਧਮ  ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਤੁਸੀਂ ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਚੰੁਮੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਪੁਿੱ ਛੋ” ਇਹ ਆਧਖਆ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜਦ ਿੀ “ਕਲੀਸੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਬਹੁਿਚਨ ਧਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮਸੀਹ ਦੀਆ ਂਕਲੀਧਸਯਾਂ” ਇਿੱਕ ਢੁਕਿਾਂ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਕ ਧਿਆਧਖਆਤਮਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਧਿਚ “ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ” 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ।” “ਮਸੀਹ ਦੀਆ ਂਕਲੀਧਸਯਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਲੀਆ ਂ
ਧਜਹੜ੍ੀਆਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹਨ। (ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਿੱ ਤੀ 16:18 ਧਿਚਲੀ “ਆਪਣੀ 
ਕਲੀਸੀਆ” ਿਾਕ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ।) ਰੋਮੀਆਂ 16:16 ਦੇ ਆਖਰੀ ਧਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ (ਮੰਡਲੀਆਂ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛਦੀਆਂ ਹਨ।” 

“ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਧਸਯਾਂ” ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਜੁਧੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਧਦਨ ਰੋਮ ਜਾਣ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਧਸਆ ਹੋਿੇਿਾ (ਧਜਿੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਧਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਰਸੂਲਾਂ 19:21) 
ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਪੁਿੱ ਧਛਓ।” ਇਿੱਕ ਸੰਭਾਿਨਾ ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਸਨ (ਿੇਖ ੋਰਸੂਲਾਂ 20:4) ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਘਿੱ ਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ 
ਕੁਧਰੰਥ ਧਿਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰਸੂਲ 
ਿਜੋਂ ਪੌਲੁਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਯੋਿ ਹੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਬਲੇੋ। 

ਫੁੱ ਟ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਚਿਾਉਣੀ (16:17–20ੳ) 
17ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾੜ੍ 

ਰੱਖੋ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਸ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਧਵਰੱੁਿ ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਿੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਅਿੇ ਓਹਨਾਂ ਿੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ। 18ਧਕਉਂ ਜੋ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣ ੇ
ਧਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਧਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਧਲਆਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਠੱਗਦੇ ਹਨ। 19ਿੁਹਾਡੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਿਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿੋੜ੍ੀ ਅੱਪੜ੍ ਧਪਆ ਹੈ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਉੱਿੇ ਪਰਸੂੰ ਨ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਧਵਚ ਧਸਆਣੇ ਅਿੇ 
ਬਦੀ ਧਵਚ ਧਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। 20ੳਅਰ ਸ਼ਾਂਿੀ ਦਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਝਬਦੇ ਿੁਹਾਡ ੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਧਮੱਿੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਪੌਲਸੁ ਿਿੱਲੋਂ  ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੰੂ ਧਲਖ ੇਿਏ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਿਏ 
ਹਾਂ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਅਕਸਰ ਭਧਿਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ, ਅੰਤਮ ਸਲਾਮਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ 
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ਤਕ ਧਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਿੇਖ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ 
ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਧਿਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਿਿੱਲ ਕੀਤੀ 
(15:22–29); ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ (15:30-33); ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ (16:1, 2, 16); ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਨੈੱਜੀ ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਲੇ (16:3–15)। ਪਿੱਤਰ ਲਿਭਿ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ—ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 16 ਅਤੇ 17 ਧਿਚ ਧਿਸ਼ੇ ਧਿਚ ਅਚਾਣਕ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਧਿਚ 
ਇਹ ਧਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਠਧਹਰ ਧਿਆ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘੜ੍ੀ ’ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਲਖਾਰੀ ਤਰਧਤਯੁਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 
ਜੋ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼ ਧਿਚ ਪੜ੍ਹ ਧਕ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਿੇਿਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ 
ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਧਰਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਪੌਲੁਸ—ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਕੇ—ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਿੱਲਾਂ ਰੋਮ ਦ ੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 17. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਧਚਤਾਉਣੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, 
ਧਜਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ: ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਹਲਾਂ ਿੀ ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ (12:1 
ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮੈਂ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿੇ ਿੁਜ਼ਾਧਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਧਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਲਈ ਆਧਖਆ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਕ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਭਈ ਿੁਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾੜ੍ ਰੱਖੋ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਸ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਧਵਰੱੁਿ 
ਜੋ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਿੇ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਓਹਨਾਂ ਿੋਂ ਲਾਂਭ ੇਰਹੋ। 
ਅਧਿਆਇਆਂ 14 ਅਤੇ 15 ਧਿਚ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਸੰਿੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ (14:1; 15:7); ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਧਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ । ਹੁਕਮਾਂ ਧਿਚ ਇਹ ਫਰਕ ਧਕਉਂ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਅਧਿਆਇਆਂ 14 ਅਤੇ 
15 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਕੇਿਲ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਜਦਧਕ ਇਿੱ ਥੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਮਨ ਧਿਚ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ।43 ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ “ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ [διδαχή, 
ਧਡਡਾਚੇ ] . . . ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਲੀ ਹੈ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ “ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਪਿੱ ਕਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਧਿਚ ਿੀ ਅਧਜਹਾ ਹੀ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਧਤਕ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ; ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖੇ ਿਏ ਹਨ।”44 

ਧਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਧਚਤਾਉਣੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਧਕ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਉਣਿੇ 
(ਮਿੱ ਤੀ 7:15–23; ਮਰਕੁਸ 13:22, 23; ਰਸੂਲਾਂ 20:29–31; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:3, 4;  
1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1)। ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਕ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਰੋਮ ਧਿਚ ਪੁਿੱ ਜ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੌਲੁਸ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਧਕ ਆਧਖਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਿੱ ਜ ਜਾਣਿੇ। ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਉਸ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਉਲ  ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਜਹੜ੍ੀ 
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ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਧਸਖਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਫੁਿੱ   ਅਤੇ ਠੋਕਰ” ਹੋਿੇਿਾ। 
“ਫੁਿੱ  ” διχοστασία (ਧਡਖੋਸ ਾਧਸਯਾ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ διχῆ (ਧਡਖੇ, “ਿਿੱ ਖਰੀ, ਅਲਿੱ ਿ”) ਅਤ ੇ

στάσις (ਸ ਾਧਸਸ, “ਮਾਨਤਾ”) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਫੁਿੱ  ”45 ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ KJV)। ਿਲਾਤੀਆਂ 5:19, 20, ਧਿਚ ਫੁਿੱ  /ਫੁਿੱ  ਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਧਿਚ ਰਿੱ ਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। “ਠੋਕਰ” σκάνδαλον (ਸਕੈਨਡੇਲੋਨ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ “ਠੇਡਾ” 
ਿਜੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈ(14:13 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਇਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਿੱਲ ਜਾਂ 
ਿਸਤੂ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਧਡਿੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
16:1–16 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਜਸ ਧਿਚ 
ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਸਧਹਣ ਕੀਤਾ ਧਿਆ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਿਣ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਿੱ ਜ ਿੀ 
ਸੰਸਾਰ ਧਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਜਦ ਉਹ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਿੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੁਿੱ   ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਆਤਮਾਿਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਧਿਚ ਧਕਹੜ੍ੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ? ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਧਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ, 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧਿਚ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਾਧਮਲ 
ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਧਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨੇਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿੇਰਿਾ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਿੁਿੱ ਝਾ ਧਜਹਾ ਰਿੱ ਖ ਛਿੱ ਧਡਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ 
ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਧਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਿਿੱਈਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਧਹਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ੍ ਰਿੱ ਖੋ।” “ਤਾੜ੍ 
ਰਿੱ ਖੋ” ਨੰੂ σκοπέω (ਸਕੋਧਪਓ) ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿੇਖਣਾ, 
ਤਿੱ ਕਣਾ, ਧਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ, ਧ ਕਧ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਿੇਖਣਾ।”46 KJV “ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖ”ੋ ਧਕਧਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ” ਸ਼ਬਦ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਸ 
ਮੁਹਾਿਰੇ ਦੇ ਭਾਿ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ “ਮੇਰੀ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ।” ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, “ਮੇਰੀ 
ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ” ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਧਰਓ; 
ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਚਾਰ ਕਰੋ।” ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਕਿੱਢ ਧਲਆ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਸ ਧਕਸੇ 
ਨੰੂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ 
ਦੇਣ।” ਸਕੋਧਪਓ ਧਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਧਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਧਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਾਿ ਸ਼ਾਧਮਲ 
ਹਨ? ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਉੱਤੋ ਿੌਰ ਕਰੋ: 

“ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ” (NCV)। 
“ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ” (TEV; NIV; SEB; CJB; CEV; NLT; McCord)। 
“ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿੱਖੋ” ਜਾਂ “ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਧਦਓ” (RSV; NKJV)। 
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“ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖੋ” (NASB; NEB)।47  
“ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖੋ” (Phillips)। 
“ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ” (JB)। 

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੰਸਾਰ ਧਿਚ ਮੌਜੂਦ 
ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰੋਮ ਧਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁਿੱ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਧਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਿੱ ਜਣਿੇ। ਉਹ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਅਿੱ ਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਭੂ ਦ ੇਪਰੇਧਰਤ ਹਲਕਾਧਰਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਧਿਰੁਿੱ ਿ 
ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਧਕਸੇ ਿੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਤਾੜ੍ ਧਿਚ ਰਧਹਣ। 

ਦੂਜਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ “ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ।” ਇਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐκκλίνω (ਏਿੱਕਲੀਨੋ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਲਿ,ੋ ਇਿੱਕ 
ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ।”48 ਕੁਝ ਅਨੁਿਾਦ “ਤੋਂ ਬਚੋ” ਦੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (KJV; NKJV; RSV; 
NRSV)। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਿਾਦ ਹੇਠ ਧਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਨ: 

“ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ” (NIV; CJB)।  
“ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ” (CEV; NCV)।  
“ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖੋ” (Phillips)। 

ਸੰਿਤੀ ਤੋਂ ਔਪਚਾਧਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਰਧਹਣ ਧਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਿੇਖੋ ਮਿੱ ਤੀ 18:15–17; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 5:3–5; 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:14, 15; ਤੀਤੁਸ 3:10, 
11), ਪਰ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ 
ਧਿਅਕਤੀਿਤ ਧਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਿਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਧਨਯਮ ਿਜੋਂ, ਅਧਜਹਾ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਧਿਿਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,49 ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ “ਤੋਂ ਲਾਂਭ ੇਰਧਹ ਕੇ”, “ਉਨਹ ਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾਸਤਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ (ਿੇਖ ੋ2 ਯੂਹੰਨਾ 10, 11); 
ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਓ। 

ਆਇਿ 18. ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਧਚਤਾਉਣੀ ਨੰੂ ਅਿਾਂਹ ਿਿਾਉਂਧਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ 
ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਜਾਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, 
ਧਕਉਂ ਜੋ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦਾ ਸ਼ਾਬਧਦਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਲੋਕ “ਆਪਣੇ ਧਢਿੱ ਡ” ਦੇ ਿੁਲਾਮ ਹਨ (ਿਖੇੋ KJV)। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ, κοιλία (ਕੋਇਲੀਆ ), ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆ ਂ3:18, 19 ਧਿਚ ਿੀ ਕੀਤੀ: “ਮੈਂ 
. . . ਰੁਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿੈਰੀ ਹਨ। ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 
ਧਬਨਾਸ ਹੈ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ੁਰ ਧਢਿੱਡ ਹੈ।” ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਧਯਸੂ ਦੀ ਮਧਹਮਾ 
ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਆਪਣੀ ਧਚੰਤਾ 
ਸੀ: ਧਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ“ਧਢਿੱ ਡ” ਭਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਿੱ ਿ ੇਆਧਖਆ ਅਤੇ ਧਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਧਲਆਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  
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ਠੱਗਦੇ ਹਨ। “ਧਚਕਨੀਆਂ . . . ਿਿੱਲਾਂ” χρηστολογία (ਖਰੇਸਤੋਲੋਧਜਆ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ χρηστός 
(ਖਰੇਸਤੋਸ, “ਚੰਿਾ”) ਅਤ ੇλόγος (ਲੋਿੋਸ, “ਿਚਨ”) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ
“ਧਚਕਨੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਿੇ।”50 “ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ” εὐλογία (ਯੂਲੋਧਜਆ 

) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ εὖ (ਯੂ, “ਚੰਿਾ”) ਅਤੇ λόγος (ਲੋਿੋਸ, “ਿਚਨ”) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ; ਇਿੱਥੇ ਇਸ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬੁਰੇ ਭਾਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਠੋਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਿੱਦ ੇ
ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੰਿਤੀ ਧਿਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਚੰਿੇ ਿਕਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਤਰਕ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਕੋਈ ਿੀ ਮੰਨ ਜਾਿੇ—ਮੰਨ ਜਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿੱ ਚਾਈ 
ਧਿਚ ਡੂੰ ਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦ ੇਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ “ਭੋਧਲਆਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਨੰੂ ਠਿੱ ਿ” ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। “ਭੋਧਲਆਂ” ἄκακος (ਆਕਾਕੋਸ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ α (ਆ ) ਦੇ κακός 
(ਕਾਕੋਸ, “ਦੁਸ਼ ਤਾ”) ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਦੁਸ਼ ਤਾ ਤੋਂ ਰਧਹਤ।” 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਭੋਲੇ” ਜਾਂ “ਧਸਿੜ੍ੇ” ਲੋਕਾਂ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।51 NIV ਇਸ ਨੰੂ “ਨਾਦਾਨ” 
ਧਲਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਨਿੇਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਧਜਹੜ੍ੇ ਆਤਮਕ ਧਿਆਨ ਧਿਚ ਿਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਿੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:12)। ਅਧਜਹੇ ਲੋਕ 
ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਧਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਧਰਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਿੱ ਕ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਨਾਲ ਧਮਲਾ ਕੇ ਿਖੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੇਖੋ ਰਸਲੂਾਂ 17:11)। MSG ਇਸ ਨੰੂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦੀ ਹੈ, “ਦੁਸ਼ ਤਾ ਦੀਆਂ ਧਚਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਲਿੱ ਿ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਇਓ।” ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਧਿਚ ਿੇਖੋ: ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਲਸ਼ਕਣੇ ਕਾਿਜ਼ ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ 
ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿੇਖੋ। 

ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਚੰਤਤ ਸੀ ਧਕ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਰੋਮ ਧਿਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਧਕਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਧਿਿਾੜ੍ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦ ੇ
ਧਿਰੁਿੱ ਿ ਸਾਿਿਾਨ ਰਧਹਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਮੰਡਲੀ ਧਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਰਕੋ ਦੇਣ। 

ਆਇਿ 19. ਇਹ ਧਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਿੱਕ ਿਿੱਲ ਸਪਿੱਸ਼  ਕੀਤੀ: 
ਿੁਹਾਡੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ ਿਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿੋੜ੍ੀ ਅੱਪੜ੍ ਧਪਆ ਹੈ। ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ 
ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਧਹਕਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਧਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਸੀ, “ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਧਿਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਧਨਹਚਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ” (1:8)। ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿੁਹਾਡੇ ਉੱਿੇ ਪਰਸੂੰ ਨ 
ਹਾਂ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਆਧਖਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਧਵਚ ਧਸਆਣੇ 
ਅਿੇ ਬਦੀ ਧਵਚ ਧਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। “ਧਨਆਣੇ” ἀκέραιος (ਆਕੇਰਾਇਓਸ ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ α (ਆ) ਦੇ κεράννυμι (ਕੇਰਾਨੰੂਮੀ, “ਧਮਲਾਿ  ਕਰਨਾ”) ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ 
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ਬਧਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ“ਧਮਲਾਿ  ਤੋਂ ਰਧਹਤ” ਜਾਂ “ਸ਼ੁਿੱ ਿ।” ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਇਸ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਿੱਕ ਰੂਪਕ ਿਜੋਂ ਭੋਧਲਆਂ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।52 

ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਧਹਦਾਇਤ ਧਦਿੱ ਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਬੁਿੱ ਿ ਧਿਚ ਬਾਲਕ 
ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਿੀ ਬੁਧਰਆਈ ਧਿਚ ਧਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ” (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 14:20)। ਧਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚੇਧਲਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਲਣ ਿੇਲੇ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਪਾਂ ਿਰਿ ੇ
ਹੁਧਸ਼ਆਰ ਅਤ ੇਕਬੂਤਰਾਂ ਿਰਿ ੇਭੋਲੇ ਹਿੋੋ” (ਮਿੱ ਤੀ 10:16)। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਿਚ, “ਬੁਿੱ ਿ” 
ਧਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਆਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

“ਭਧਲਆਈ ਧਿਚ ਧਨਪੰੁਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਤਾ ਧਿਚ ਅਨਾੜ੍ੀ ਬਣੋ।”  
“ਭਧਲਆਈ ਧਿਚ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਤਾ ਧਿਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਬਣੋ।” 
“ਭਧਲਆਈ ਧਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਤਾ ਧਿਚ ਕਿੱਚੇ ਬਣੋ।” 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ “ਪਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਚ ਕੇਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਧਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਧਸਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ (15:14) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਧਕ ਉਹ ਕਦੇ ਭ ਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਪਰਿਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਚੌਕਸ ਰਧਹਣਾ ਸੀ। 

ਆਇਿ 20ੳ. ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਿੇ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ: 
ਅਰ ਸ਼ਾਂਿੀ ਦਾਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਝਬਦੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਧਮੱਿੇਗਾ। “ਧਮਿੱ ਿੇਿਾ” 
(συντρίβω, ਸੁਨਧ ਰਬੋ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਹਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।53 ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੰੂ ਉਤਪਤ 3:15 
ਦੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਯਸ ੂ
ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਹਰਾ ਧਦਿੱ ਤਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14)। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਧਜਹੇ ਿਰੈੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਰਹ ੇ
ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਧਰਆ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਿੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 5:8)। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 16:20 ਦੀ ਪਰਧਤਿੱ ਧਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਅੰਤ ਿਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿਚ “ਝਬਦ”ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ “ਛੇਤੀ” (ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ) ਿਿੱ ਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ 
ਰੌਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਲੀ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮਧਚਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਧਜਿੱ ਤ ਦੇ ਦੇਿੇਿਾ। (ਧਕਉਂਧਕ ਧਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜ੍ੀਆਂ 
ਿਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਤਾਨ।) 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਧਹਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਲਾਮ (16:20ਅ–24) 
20ਅਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।  

21ਧਿਮੋਧਥਉਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਿੇ ਲ ਧਕਯੁਸ ਅਿੇ ਯਸੋਨ ਅਿੇ 
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ਸੋਸੀਪਿਰੁਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਹਨ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦ ੇਹਨ। 22ਮੈਂ ਿਰਧਿਯੁਸ ਧਜਹੜ੍ਾ 
ਇਸ ਪੱਿਰੀ ਦਾ ਧਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਧਵਚ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 23ਗਾਯੁਸ ਜੋ 
ਮੇਰਾ ਅਿੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦਾ 
ਹੈ। ਇਰਸਿੁਸ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਅਿੇ ਭਾਈ ਕੁਆਰਿੁਸ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਪੁੱ ਿਦੇ ਹਨ।  

]24ਸਾਡੇ ਪਰਭ ੁਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।] 

ਆਇਿ 20ਅ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਸਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (16:20) ਇਿੱਕ ਅਸੀਸ ਬੋਲੀ: ਸਾਡ ੇ
ਪਰਭ  ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਬਾਰੇ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪਰਭੂ ਸਾਨੰੂ ਜੇਤੂ ਬਣਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਿੀ। 

ਆਇਿ 21. ਧਫਰ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਿਿੱ ਲੋਂ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਮ 
ਘਿੱ ਧਲਆ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ ਰਧਹ 
ਰਹੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਧਦਆਂ ਧਖਆਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾਿਾਂ ਧਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਤਾਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਕ ਆਮ ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਧਲਆ ਸੀ (16:16); ਇਿੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  
ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਧਲਆ। ਆਇਤਾਂ 21 ਤੋਂ 23 ਧਿਚ ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਭਾਿ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਕੁਧਰੰਥ ਧਿਚ ਿਾਯੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਦ ੇਘਰੇ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਧਲਖਿਾ 
ਧਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਲਧਦਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੇ ਪੁਿੱ ਜ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਧਖਆ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਿੀ ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਧਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਧਹਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਕਫ ਹਾਂ: ਧਿਮੋਧਥਉਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੈ . . . ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਇਿੱਕ ਨੌਜਿਾਨ ਸੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭੂ 
ਧਿਚ ਆਇਆ ਸੀ54 ਅਤੇ ਪੌਲਸੁ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਿਾਂ ਧਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਧਿਆ ਸੀ। ਧਪਛਲੇ 
ਲਿਭਿ ਅਿੱ ਠ ਿਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਉਸ ਬਾਰ ੇਧਲਧਖਆ, “ਉਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱ ਚੇ ਧਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਧਚੰਤਾ ਕਰੇ”; “ਉਹ ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ ਭਈ ਧਜਿੇਂ ਪੁਿੱ ਤਰ ਧਪਉ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਤਿੇਂ 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲੀ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ” (ਧਫ਼ਧਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:20, 22)। ਇਸ ਧਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ 
ਨੌਜਿਾਨ ਕਾਮੇ ਨੇ ਰੋਮ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਘਿੱ ਧਲਆ। 

ਧਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਅਤੇ ਲ ਧਕਯੁਸ ਅਿੇ ਯਸੋਨ ਅਿੇ ਸੋਸੀਪਿਰੁਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਕ 
ਹਨ ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦੇ ਹਨ। “ਲੂਧਕਯੁਸ” ਡਾਕ ਰ ਲੂਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਧਜਹਾ ਿੀ ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਸਾਕ” ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। “ਸਾਕ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਭਾਿੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਿੋੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਿੀ ਯਹੂਦੀ (16:7 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆ ਂ
ਿੇਖੋ), ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ—ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਇਿੱਕ ਿੈਰਯਹੂਦੀ 
ਸੀ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:10, 11, 14)। ਇਨਹ ਾਂ ਧਤੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਧਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਧਿਚ ਿੀ ਿੇਖਣ ਨੰੂ ਧਮਲਦੇ ਹਨ (13:1; 17:5–9; 20:4), ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ 
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’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਧਕ ਇਹ ਧਤੰਨੇ ਉਹੀ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱਬ ਧਿਚ 
ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਆਇਿ 22. ਇਹ ਆਇਤ ਧਦਲਚਸਪ ਹੈ: ਮੈਂ ਿਰਧਿਯੁਸ ਧਜਹੜ੍ਾ ਇਸ ਪੱਿਰੀ ਦਾ ਧਲਖਣ 
ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਧਵਚ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਪੌਲੁਸ 
ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪਿੱਤਰ ਧਲਖਦਾ ਸੀ। (ਅਧਜਹੇ ਧਲਖਾਰੀ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਮੂਲ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਅਮੈਨਯੂਏਧਂਸਸ” ਹ,ੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿਚ ਨਕਲਨਿੀਸ ਜਾਂ ਮੁੰ ਸ਼ੀ ਿੀ ਆਧਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਕੇਿਲ ਇਹੋ ਅਧਜਹਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਧਜਸ ਧਿਚ ਧਲਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਲਧਖਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਧਤਯੁਸ ਨੇ ਪਲੌੁਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ ਕੀ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਲਾਮ ਧਲਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਧਛਆ ਹੋਿੇਿਾ ਧਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਨੈੱਜੀ ਸਲਾਮ 
ਧਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਿ 23. ਤਰਧਤਯੁਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਧਖਆ: ਗਾਯੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਿ ੇਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਿੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਿਾਯੁਸ ਸੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥ ਧਿਚ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:14)। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰਸੂਲਾਂ 18:7 ਦਾ ਤੀਤੁਸ 
ਯੂਸਤੁਸ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਾਯੁਸ ਤੀਤੁਸ ਯੂਸਤੁਸ 
ਸੀ।55 ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਿਾਰ ਕੁਧਰੰਥ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਪੌਲਸੁ ਿਾਯੁਸ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਠਧਹਧਰਆ ਸੀ। 
ਅਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹ ੈਧਕ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਿਿੱ ਡਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਿੱ ਦਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਹੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 
ਠਧਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹ ੈਧਕ ਕੁਧਰੰਥ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਧਮਲਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ 
(ਿੇਖੋ JB; TEV; CJB; NLT)। 

ਧਫਲ ਪੌਲਸੁ ਨੇ ਆਧਖਆ, ਇਰਸਿੁਸ56 ਧਜਹੜ੍ਾ ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ . . . ਿੁਹਾਡੀ 
ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। “ਖਜ਼ਾਨਚੀ” οἰκονόμος (ਓਏਕੋਨੋਮੋਸ ) ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੈ, ਜੋ οἶκος 
(ਓਏਕੋਸ, “ਘਰ”) ਅਤੇ νέμω (ਨੇਮੋ, “ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਾ”) ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਬਧਣਆ ਇਿੱਕ ਸੰਯੁਕਤ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ।57 ਅਸੀਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਓਏਕੋਨੋਮੋਸ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਪਦਿੀ 
ਕੀ ਸੀ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਨੰੂ “ਨਿਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ” (NASB; RSV; NRSV; JB; 
TEV; CJB; NCV; CEV; ESV) ਜਾਂ “ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ” (NKJV; NEB; REB; 
McCord) ਧਲਖਦ ੇਹਨ। NIV ਇਸ ਨੰੂ “ਨਿਰ ਦਾ ਨਾਿਧਰਕ ਕਾਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਧਨਦੇਸ਼ਕ” ਧਲਖਦਾ 
ਹੈ, ਜਦਧਕ SEB ਇਸ ਨੰੂ “ਨਿਰ ਪਰਬੰਿਕ” ਧਲਖਦੀ ਹੈ। Phillips ਇਸ ਨੰੂ “ਨਿਰ ਦਾ ਕਲਰਕ” 
ਧਲਖਦਾ ਹੈ। 

ਅਿੱਜ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਧਰੰਥੁਸ ਨਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਚੂਨਾ-ਪਿੱਥਰ ਦੀ ਦੋ ਫੁਿੱ   ਚੌੜ੍ੀ ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ਫੁਿੱ   ਉੱਚੀ ਇਿੱਕ ਸਲੈਬ ਧਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਸ ਉੱਤੇ 
ਸਿੱ ਤ ਇੰਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰ ਧਲਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਧਸ਼ਲਾਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਿਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, 
“ਇਰਸਤੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰ-ਪਰਬੰਿਕੀ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਿਾਧਪਸ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਧਸ਼ਲਾਲੇਖ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
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ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਿਿਾਇਆ।” ਜੌਨ ਮੈਕਰੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, “ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਧਮਲੇ ਬਾਕੀ ਧਦਆਂ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦ ੇ
ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧਸਿੱ  ਾ ਧਨਕਲਦਾ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਉਹੀ ਇਰਸਤੁਸ ਹੈ ਧਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆ ਂ
16:23 ਧਿਚ “ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ’ ਆਧਖਆ ਹੈ।”58 ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ, ਇਸ ਧਸਿੱ  ੇ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰਭਰ 
ਧਿਚ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨਿਰ ਦੇ “ਨਾ 
ਬਾਹਲੇ ਬਲਿਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਕੁਲੀਨ” ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਏ ਹਨ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 1:26)। ਪਰ “ਨਾ 
ਬਾਹਲੇ ” ਅਤੇ “ਨਾ ਐਿੇਂ ਹੀ” ਧਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਿਾਯੁਸ ਅਤੇ ਇਰਸਤੁਸ ਕੁਧਰੰਥ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘ ੇ
ਨਾਿਧਰਕ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਹਰਦੇ ਛੋਹੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। 

ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕੁਆਰਿੁਸ ਿਹੁਾਡੀ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਪੁੱ ਿਦੇ ਹਨ। “ਕੁਆਰਤੁਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੌਥਾ,” ਧਜਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰਧਤਯੁਸ (16:22) ਦਾ ਛੋ ਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਧਜਸ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤੀਜਾ।”59 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿੁਲਾਮ ਸਨ ਜਾਂ ਿੁਲਾਮ ਰਹੇ ਸਨ; ਿੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਆਮ 
ਿਿੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰਤੁਸ ਬਾਰੇ ਕੇਿਲ ਐਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ 
ਨੰੂ “ਭਾਈ” ਬਲੁਾਇਆ। ਧਕਧਰਆ ਧਿਚ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚਕ ਰੂਪ (ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈਧਕ 
ਉਹ ਇਿੱਕ ਉੱਘਾ ਧਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇ
ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪੁਿੱ ਜਾ ਤਾਂ ਕੁਆਰਤੁਸ ਬਲੋ ਉੱਧਠਆ, “ਮੇਰ ੇ
ਿਿੱ ਲੋਂ  ਿੀ।” 

ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਮੋ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਧਕ ਕੁਧਰੰਥ ਧਿਚ ਹੋਰ ਿੀ ਲੋਕ ਹਨ ਧਜਹੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਢੁਕਿਾਂ ਹੈ—ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੀ—ਧਕ ਮਸੀਹ ਧਿਚ ਸਾਡ ੇਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਧਨੈੱਘਾ ਸਲਾਮ ਆਧਖਆ 
ਜਾਿੇ (ਿੇਖੋ 16:16)। 

ਆਇਿ 24. ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਅਸੀਸ ਿਚਨ 
ਧਲਧਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਜਿੱ ਥੇ ਦਰਅਸਲ ਆਇਤ 20 ਨੰੂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਧਕ ਬਾਕੀ 
ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧਿਚ ਇਹ ਅਸੀਸ ਿਚਨ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। NASB ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਰੈਕ ਾਂ ਧਿਚ 
ਧਲਧਖਆ ਹੈ: [ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਿੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।] 

ਅੂੰ ਿ ਧਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਿਿ (16:25–27)60 
25ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੂੰ ਜੀਲ ਦੇ ਅਿੇ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  

ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਭੇਿ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸਨਾਿਨ ਸਮੇਂ 
ਿੋਂ ਗੁਪਿ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ। 26ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਿੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਧਦਆਂ ਿਰਮ ਪੁਸਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਵਚ ਪਰਧਸੱਿ 
ਕੀਿਾ ਧਗਆ ਿਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਧਵਚ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 27ਉਸ ਅਦੁਿੀ 
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ਬੁੱ ਿੀਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੱੁਗੋ ਜੱੁਗ ਮਧਹਮਾ ਹੋਵੇ। 
ਆਮੀਨ! 

ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਰਧਤਯੁਸ ਦੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਕਲਮ ਲੈ ਲਈ ਹੋਿੇ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਧਲਖੇ ਹੋਣ (ਿੇਖੋ 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:17)। ਧਜਹੜ੍ੀ ਆਖਰੀ ਿਿੱਲ 
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣ ੇਪਿੱਤਰ ਧਿਚ ਧਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਪਰਮਸ਼ੇੁਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਧਜਹੜ੍ਾ ਅਸੀਸ ਿਚਨ ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਦਆਂ ਸਭਨਾਂ 
ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਜੋਂ ਇਿੱਕਦਮ ਢੁਕਿਾਂ ਹੈ। ਮੈੈੱਕਗੀਿਨ ਨੇ 
ਆਧਖਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਲਧਖਆ ਇਿੱਕ ਿਾਕ ਮੇਰੇ ਧਸਰ ਨੰੂ ਚਕਰਾ ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਿਚ ਬਹੁਤ 
ਕੁਝ ਲੁਧਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”61 

ਆਇਿਾਂ 25, 26. ਅਸੀਸ ਿਚਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ 
ਇੂੰ ਜੀਲ ਦੇ . . . ਅਨੁਸਾਰ ਿੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ—ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
“ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ”—ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜ੍ਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਖਅਤ ਰਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਰਿੱ ਧਖਅਕ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਲ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਲ” 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇੰਜੀਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਧਲਆ ਸੀ (2:16 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਅਿਲਾ ਧਹਿੱ ਸਾ, ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਇਤ ਅਿੱਿੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਭੇਿ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਜਹੜ੍ਾ ਸਨਾਿਨ 
ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਗੁਪਿ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਤ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਸ ਿਿੱਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਿੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਉਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਧਜਹੜ੍ੀ ਅਤੀਤ ਧਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿ  ਹ ੋ
ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ (11:25, 26ੳ ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ)। ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਕਧਹਣ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜਹੜ੍ੇ 
ਲੋਕ ਪਰੇਧਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਹੀਂ ਬੁਿੱ ਝ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ 
ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦ ੇਅਰਥ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਿ ਧਿਚ ਇਹ “ਭੇਤ” ਉਹ 
ਅਦਭੁਤ ਰਾਹ ਹੈ ਧਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਯਸੂ ਧਿਚ ਧਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਿਰਮੀ 
ਠਧਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਿੇਰਿ ੇਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਜੋਧੜ੍ਆ, ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਧਦਆਂ ਿਰਮ ਪੁਸਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕੋਲੋਂ  ਧਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ (“ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ”) ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ 
ਨਬੂਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪ ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ (1 ਪਤਰਸ 1:10–12), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ 
ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਲਖਤਾਂ (ਪਧਿਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਧਰਹਾ—ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਧਿਚ ਿੇਖ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਾਂ।62 
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ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਇਹ “ਭੇਤ . . . ਹੁਣ ਪਰਿ  ਹੋਇਆ” ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 
ਧਵਚ ਪਰਧਸੱਿ ਕੀਿਾ ਧਗਆ। “ਕੌਮਾਂ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ (ἔθνος, ਏਥਨੋਸ 
) “ਿੈਰਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ” ਲਈ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਧਰਤ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦਾ “ਭੇਤ” ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਜਿਤ 
ਉੱਤੇ ਿੀ ਪਰਿ  ਹੋ ਧਿਆ। 

ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 
ਅਿਿਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਧਵਚ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਆਧਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ 
ਦੀਆਂ ਅਰੰਭਕ ਆਇਤਾਂ ਧਿਚ ਪਲੌੁਸ ਨੇ ਆਧਖਆ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੇ “ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਿੀ ਪਾਈ ਭਈ 
ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ [ਏਥਨੋਸ ਤੋਂ] ਧਿਚ ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ” 
(1:5)। NEB ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ 16:26 ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਲਖਦਾ ਹ ੈਧਕ ਇਹ ਭੇਤ “ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ 
ਪਰਿ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਿਚ ਧਲਆਇਆ ਜਾਿੇ।” 
CJB ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿ  ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਤਾਂ ਜੋ “ਉਨਹ ਾਂ ਧਿਚ ਅਧਜਹੀ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਧਲਆਈ ਜਾ ਸਕੇ ਧਜਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸ ੇਧਿਚ ਲਿੱ ਿੀਆ ਂਹੋਣ।” ਇਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਫਰ 
ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਿੱ ਚਾਈ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਉਹੀ ਧਨਹਚਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਜਹੜ੍ੀ ਧਨਹਚਾ 
ਆਧਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਿ 27. ਅਸੀਸ ਿਚਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ 
. . . ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਧਥਰ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਹੈ” (16:25)। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਧਿਚ ਆਇਤ 27 ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ 
ਧਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪਰਭੂ ਬਾਰੇ ਧਲਖਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਅਦੁਿੀ ਬੁੱ ਿੀਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ 
ਧਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੱੁਗੋ ਜੱੁਗ ਮਧਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ! ਪੌਲੁਸ ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਕੰਮ ਧਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। “ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਰਕ 
ਦਾ ਅੰਤ ਿਧਡਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”63 

ਪਰਾਸੂੰ ਧਗਕਿਾ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਿੋਂ ਧਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠ (16:1–16) 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 16:1–16 ਦੀਆਂ ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ “ਜੇਕਰ,” “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” 
“ਸ਼ਾਇਦ,” ਅਤ ੇ “ਸੰਭਿ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਲਾਲ ਧਸਆਹੀ ਨਾਲ ਧਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ 
ਅਧਜਹਾ ਧਦਖੇਿਾ ਧਜਿੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱ  ਾਂ ਦੇ ਧਨਸ਼ਾਨ ਲਿੱ ਿ ੇਹੋਣ। ਕੀ ਸਾਡ ੇਮੂਲ ਪਾਠ ਧਿਚ 
ਅਧਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਧਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਹਾਂ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਣੁੇ-ਹੁਣ ੇਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਉਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਜਹੇ ਕੁਝ ਪਾਠ 
ਧਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਿਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚਲੀ ਧਭੰਨਤਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਯਨੂਾਨੀ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਯਹੂਦੀ ਨਾਮ (ਹੇਰੋਧਦਯੋਨ, ਮਧਰਯਮ) ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ (ਅੰਪਧਲਯਾਤੁਸ, 
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ਉਰਬਾਨੁਸ) ਿੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਧਿਚ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਨੀਿੇਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਿਰੀਬ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਿ, ਅਣਧਿਆਹੇ ਅਤੇ ਧਿਆਹੁਤਾ, ਿੁਲਾਮ ਅਤੇ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਧਜਹੜ੍ਾ ਅਧਜਹੇ ਧਭੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ੇ
ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਰਿੱ ਖ ਸਧਕਆ? ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਮਸੀਹ ਧਿਚ” ਸਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਇਿੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿ ’ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। 16:1–16 ਧਿਚ ਦਰਜ ਉਣਿੱਤੀ ਨਾਮਾਂ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਿਭਿ ਇਕ ਧਤਹਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੰੂ ਨਾਮ ਲੈ 
ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ “ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 

ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿੁਣ ਸਪਿੱਸ਼  ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਧਹ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱਲ 
ਕੀਤੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 
ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਮਹਨਤ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਸਿਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਧਿਆ ਸਿਾਰਨ ਕੰਮ”—ਪਰ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ “ਅਸਾਿਾਰਨ” ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧਿਣਤੀ ਅਤੇ ਧਭੰਨਤਾ ਸਾਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਇਿੱਕ ਸਾਦਾ ਧਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਧਿਚ ਰੁਿੱ ਝਾ ਰਧਹਣ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਸ ਨੰੂ “ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾਿਾਂ ਧਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”64 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਨ। 

ਧਮੱਿਰ (16:1–16) 
ਬੇਂਜਾਧਮਨ ਫਰੈਂਕਧਲਨ ਨੇ ਆਧਖਆ, “ਧਪਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਤਸਿੱ ਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ [ਅਤੇ] 

ਧਮਿੱ ਤਰ ਦੋਹੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ”ੈ65 ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹ ੈਅਤੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣਾ ਿੀ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ। ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਉਤਾਂ 18:24 ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 
ਹਾਂ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ KJV ਧਿਚ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ: “ਧਜਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੇ।” ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿਚ ਸਾਨੰੂ ਅਧਜਹਾ ਧਮਿੱ ਤਰ 
ਬਣਨ ਦਾ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜੋ “ਹਰ ਿੇਲੇ ਪਰਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 17:17)—ਚੰਿੇ ਸਧਮਆਂ ਧਿਚ ਿੀ 
ਅਤੇ ਮਾਧੜ੍ਆਂ ਧਿਚ ਿੀ। 

ਭਾਿੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਤ ਧਿਚ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਧਯਸ ੂਸਾਡੇ ਪਰਮ 
ਧਮਿੱ ਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਿੱਲ ਹੈ। ਧਯਸ ੂਨੇ ਆਧਖਆ, “ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਓਹ ਕੰਮ ਕਰੋ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਧਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 15:14)। ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਯਸੂ ਦੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਬਣੇ ਰਧਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। 
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ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਧਵਚਾਰ (16:1–16) 
ਘਰ ਧਿਚਲੀਆ ਂਕਲੀਸੀਆਿਾਂ (16:5, 14, 15)। ਧਜਹੜ੍ੀ ਕਲੀਸੀਆ ਘਰ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਚਨ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਧਜੰਨੀ ਧਕਸੇ ਿਿੱ ਡੀ ਇਮਾਰਤ ਧਿਚ ਧਮਲਣ ਿਾਲੀ 
ਕਲੀਸੀਆ। ਅਿੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਧਿਚ ਲੋਕ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਧਿਚ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿਰਹੇ ਪਧਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਸਡਨੀ, ਆਸ ਰੇਲੀਆ ਧਿਚ ਧਮਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਏ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੋ ੀਆਂ-ਛੋ ੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਉਸ ਿਿੱਡੇ ਨਿਰ ਦੇ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ  ੀਮ 
ਿੀ ਤਦ ਤਿੱਕ ਘਰਾਂ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਸਾਨੰੂ ਧਕਰਾਏ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਹਾਲ-ਕਮਰਾ 
ਨਹੀਂ ਧਮਲ ਧਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ-ਤੇੜ੍ੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਿਚ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤ ੇ
ਕਲੀਸੀਆ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਓ—ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਧਫਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਧਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਿਾ ਦਿੇੇ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 3:7; KJV)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਧਿਚਲੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਬਾਰ ੇਧਜਹੜ੍ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਿੱਲ ਆਖੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ “ਿਿੱ ਡੇ ਧਿਰਧਜਆਂ ਧਿਚ ਲਿੱ ਿਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ” ਅਤੇ “ਧਕਰਾਏ ਦੇ ਹਾਲ-ਕਮਧਰਆਂ ਧਿਚ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ 
ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਿੀ ਿਿੱ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖੁਦਮੁਖਧਤਆਰ (ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪੇ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ) ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਿਿੱ ਡੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ 
ਖੇਤਰੀ ਿਿੱ ਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ “ਘਰੇਲੂ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ” ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੇ-
ਕਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਧਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਉਹ 
ਅਧਜਹਾ ਕਰਦੇ ਿੀ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਕਈ ਖੁਦਮੁਖਧਤਆਰ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਿੇਿਾ, 
ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਧਕ ਧਭੰਨ-ਧਭੰਨ ਛੋ ੇ ਸਮੂਹ ਧਮਲ ਕੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। 

ਪਧਹਲੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ (16:5)। ਧਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਧਿਚ ਧਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ (ਜਾਂ 
ਪਧਹਲੇ ਫਲ) ਬਹੁਤ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੇਲੀਆ ਧਿਚ ਸਾਡੀ  ੀਮ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਨੰੂ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲ ਸਕਦਾ: ਐਲਨ  ੋ ਮਨ ਪਧਰਿਾਰ। ਉਸ ਪਧਰਿਾਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਲੇੈੱਸ  ੋ ਮਨ 
ਅਿੱ ਜ ਧਸਡਨੀ ਖੇਤਰ ਧਿਚ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਹੈ। 

ਆਤਮਕ ਮਾਤਾਿਾਂ (16:13)। ਧਪਛਲੇ ਕਈ ਿਧਰਹਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਮਾਤਾਿਾਂ ਿਾਂਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਿੇਲੇ ਮਾਰਥਾ ਮੋਧਜ਼ਅਰ, ਿਰੇ ਰ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਧਹਰ 
ਧਿਚ ਮੇਰੇ ਪਧਹਲੇ ਧਮਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਧਡਥ ਬੀਿਰ, ਮੇਰੀ ਸਿੱ ਸ ਏਧਡਥ ਧ ਰਬਲਸ—ਅਤੇ 
ਇਹ ਧਲਸ  ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆਂ ਲਈ ਅਧਜਹੀਆਂ 
ਬਜ਼ਰੁਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਿਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! 
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ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਧਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ (16:5) 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਧਿਚ ਕੋਈ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਚਿੱਲਣ 

ਿਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਹ ਿਿੱਲ 
ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੀ ਧਕ ਕਲੀਸੀਆ ਧਕਿੱਥੇ ਇਕਿੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਅਧਜਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਧਦਿੱ ਤਾ ਧਿਆ ਹ ੈਧਕ ਬੰਦਿੀ ਦ ੇਲਈ ਧਕਸੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਧਿਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਿਚਨ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦਿੀ ਅਧਜਹੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਜਿੱ ਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਧਤੰਨ ਲੋਕ 
ਧਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਮਿੱ ਤੀ 18:20)। 

ਨਿਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਸਪਿੱਸ਼  ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਧਕਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਪਰਿਾਨਿੀ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈਅਤੇ ਧਕਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਅਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਿੀ ਧਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦਿੀ 
ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਰਿਾਨਯੋਿ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਮਸੀਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ, ਐਤਿਾਰ, ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ 
ਉਹ ਧਦਨ ਸੀ ਧਜਸ ਧਦਨ ਪਰਭੂ ਧਯਸੂ ਧਮਰਤਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਧਠਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ 
ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦਿੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਨੰੂ ਿੀ ਿੰਡਦੇ ਸਨ ਧਜਸ 
ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਠਧਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼  
ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹਰ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਪਰਭ ੂਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ “ਪਰਭੂ ਭੋਜ” ਸੀ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:20), 
ਜੋ ਪਰਭੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਦਨ ਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ 20:7; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 11:20–34; 16:1, 2; 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25)। ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂ ਧਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਿੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਜੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਧਿਆਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 
ਐਤਿਾਰ ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿੀਤ ਿਾਓ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ (ਰਸੂਲਾਂ 2:42; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:19, 20; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂ3:16)। ਬੰਦਿੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਨੰੂ ਲਿੋ ਜੋ ਧਯਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ 
ਮਸੀਹੀ ਕੁਝ “ਿਿੱ ਖ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖ ਛਿੱਡੇ” ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਭ ੂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦ ੇਸਕੇ। ਬੰਦਿੀ ਦ ੇ
ਦੌਰਾਨ ਧਕਸੇ ਢੁਕਿੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਸਰ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਿਾਿੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੇ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਨਿਾਂ ਨੇਮ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:1, 2)। ਚੇਤੇ 
ਰਿੱ ਖੋ ਧਕ ਇਹ ਬੰਦਿੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਭਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਲੀਸੀਆ ਧਿਚ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਧਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਮਧੂਹਕ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਧਲਆ ਜਾਿੇ, ਧਕਸੇ ਇਿੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। 

ਕਲੀਸੀਆ ਸਭਾ ਭਾਿੇਂ ਧਜਿੇਂ ਿੀ ਚਲਾਈ ਜਾਿੇ, ਇਹ ਤਿੱਤ ਇਸ ਧਿਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਨ: ਿੀਤ, ਪਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਪਰਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 
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ਯੋਿਦਾਨ। ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਦਨ ਿੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਿੀਤ ਿਾਉਣ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਲਣਾ ਚਾਹੁਣਿੇ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਧਕ 
ਭਾਈ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦਿੀ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ 
ਕਰਨ।66 

ਇੱਕ ਬੇਕਾਬ  ਅੱਗ (16:17, 18) 
ਿਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਧਨਆਂ ਧਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਧਹਿੱ ਧਸਆਂ ਧਿਚ ਅਿੱਿ ਲਿੱ ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਿੱਿ ਨੰੂ ਸੁਲਿਧਦਆਂ ਹੀ ਿਖੇ ਧਲਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਜੁਿੱ ਤੀ ਨਾਲ ਿੀ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਿਲੀ ਅਿੱ ਿ ਫਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਲਿਭਿ ਅਸੰਭਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਧਕਿੱ ਲੇ ਜਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ; ਘਰ ਅਤੇ ਿਾੜ੍ ੇਸੜ੍ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਸ਼ ੂਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਿੀ ਕਲੀਸੀਆਿਾਂ ਧਿਚ ਬੇਕਾਬੂ ਜੰਿਲੀ ਅਿੱ ਿ ਿਾਂਿ ਫੈਲਧਦਆਂ, 
ਆਤਮਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਧਲਆਂਧਦਆਂ ਿੇਧਖਆ ਹੈ। 16:17, 18 ਧਿਚਲੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਧਚਤਾਉਣੀ ਨੰੂ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਅਧਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਧਦਓ! 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ (16:17–27) 
ਅਧਜਹਾ ਆਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ ਧਿਚਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬਉੱਤਮ 

ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਿਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ: 

ਧਚਤਾਉਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ: ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ 
ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਓ (16:17–20ੳ)। 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ: ਸਾਡ ੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਦਲੋਂ ਸਲਾਮ ਆਖੋ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਧਦਖਾਓ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (16:20ਅ –24)। 

ਿਧਡਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ: ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ਧਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਧਡਆਈ ਕਰਨਾ 
ਹ—ੈਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੀ (16:25–27)। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਧਲਖ ੇਿਏ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਧਸਆਣ ਜਾਓ ਧਕ ਪੌਲੁਸ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੀ ਧਲਖ ਧਰਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੌਲਸੁ ਧਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 
ਰੋਮ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।67 ਤੁਸੀਂ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਧਿਚ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਰਹੇ, 
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਧਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਧਹ ਰਹੇ ਹੋ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ ਤਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਅਧਿਆਇ  
1 ਅਤੇ 2 ਧਿਚ ਕੀਤਾ ਧਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ/ਿੈਰਯਹੂਦੀ ਿਾਲੇ ਧਿਿਾਦ ਅਿੱ ਜ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਧਿਚ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ, ਪਰ ਧਫਰ ਿੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਧਿਭਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਫੁਿੱ  ਾਂ ਨਾਲ ਧਘਰ ੇਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਿ 
ਕੇ, ਚੰਿੇ ਜੀਿਨ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਧਮਲਣ ਦੀ ਸਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ ਅਿੱ ਜ ਿੀ 
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ਧਸਖਾਇਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਢੁਕਿਾਂ ਹੈ, ਧਜੰਨਾ ਧਲਖੇ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਸੀ। 

ਰੇਮੀਆਂ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ “ਆਮੀਨ” ਹੈ। “ਆਮੀਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 
“ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਹੋਿੇ” ਜਾਂ “ਕਾਸ਼ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ।” ਇਹ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਡੂੰ ਘੇ 
ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਅਧਜਹਾ ਹੀ ਹੈ।”68 ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇਿੱਕ 
ਿੰਭੀਰ “ਆਮੀਨ” ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹ ੇਦੀ ਪਰਤੀਤ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਹਾਨੰੂ “ਧਨਹਚਾ ਦੀ ਆਧਿਆਕਾਰੀ ” ਤਿੱ ਕ 
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਯਸੂ ਧਿਚ ਆਪਣੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (10:9, 10) 
ਅਤੇ (ਪਾਣੀ ਧਿਚ ਡੁਬਕੀ ਦਾ) ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਹੈ (6:3–6)? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚਿੱਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (8:4) ਨਿੇਂ ਜੀਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਹੋ 
(6:4)? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਹਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ 
ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਦਭੁਤ ਪਰੇਮ ਅਤ ੇਧਕਰਪਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਧਿਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਜੋ ਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ,ੈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਧਕ “ਸਿਰਿ 
ਧਿਚ ਕਦਮ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੇਿਲ ਪਧਹਲੀ ਘੜ੍ੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਧਕਸੇ ਿੀ 
ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਧਕਤੇ ਿਿ ਅਨਮੋਲ ਹੋਿੇਿੀ”!69 

ਧ ਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਇਹ ਿਾਰਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਮਿੱ ਤਰ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਚ ੇ ਧਮਿੱ ਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜ ੋ “ਸਾਡੇ ਹਿੱ ਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਿਚ 

ਤਕੜ੍ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ” (ਿੇਖੋ 1 ਸਮਏੂਲ 23:16)। 2ਇਸਤਮਸੁ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਧਰੰਥ ਦੀ ਪਿੱ ਛਮੀ ਬੰਦਰਿਾਹ ਲੇਧਕਅਮ 
(ਜਾਂ ਲੇਕਾਓਨ) ਸੀ, ਜ ੋਅਦਰੀਆ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਕੁਧਰੰਥੀਅਨ ਖਾੜ੍ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਲਿੱ ਿਦੀ ਸੀ। 3ਬੋਲ ਕੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਿਏ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਰਸੂਲਾਂ 9:11; 10:5, 6 ਧਿਚ ਧਮਲਦ ੇਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੱ ਤਰਾਚਾਰ ਧਿਚ ਧਦਿੱ ਤ ੇਿਏ 
ਧਲਖਤ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਨਧਸ਼ਅੰ  ਧਹਸ ਰੀ ਇਨ ਅ ਮੌਡਰਨ ਯੂਧਨਿਰਧਸ ੀ, ਧਜਲਦ 2, ਅਰਲੀ ਧਕਰਸ਼ਧਚਐਧਨ ੀ, 
ਲੇ  ਐਨਧ ਕੁ ੀ ਐਡਂ ਧਬਯੋਂਡ, ਸੰਪਾਦਨ  ੀ. ਡਬਧਲਊ ਧਹਲਰਡ, ਆਰ. ਏ. ਧਕਅਰਸਲੇ, ਸੀ. ਈ. ਿੀ. ਧਨਕਸਨ, 
ਐਡਂ ਏ. ਐਮ. ਨੌਬਸ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1998), 
184–94 ਐਸ. ਆਰ. ਲੁਆਲੇਨ, “ਡਾਅਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਦ ਧਡਲੀਿਰੀ ਆਫ ਦ ਲੈ ਰਸ ਐਡਂ ਦੀ ਅਧਪਸ ਲ 
ਆਫ ਸੇਂ  ਪੌਲ,” ਧਿਚ ਧਮਲਦੇ ਹਨ। 4ਦੀ ਐਨੀਧਲਧ ਕਲ ਿਰੀਕ ਲੈਕਧਸਕਨ (ਲੰਡਨ: ਸੈਮਅੁਲ ਬੈਿਸ ਰ ਐਡਂ 
ਸੰਜ਼, 1971), 344, 203. 5ਧਲਓਨ ਮੋਧਰਸ, ਦੀ ਅਧਪਸਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1988), 529. ਰੋਮੀਆ ਂ16 ਅਧਿਆਇ ਧਿਚ “ਪਰਭੁ ਧਿਚ,” “ਮਸੀਹ ਧਿਚ,” 
ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਧਯਸੂ ਧਿਚ” ਸ਼ਬਦ 11 ਿਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ 
ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ। 6ਲੁਧਦਯਾ (ਰਸੂਲਾਂ 16:14) ਨਾਮ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇ ਧਸਲਧਸਲੇ ਧਿਚ ਆਧਸਯਾ ਤੋਂ 
ਮਕਦੁਧਨਯਾ ਿਈ ਸੀ। 7ਜੌਨ ਆਰ. ਡਬਧਲਊ. ਸ ੌ , ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਰੋਮਨਜ਼: ਿੌਡਜ਼ ਿੁਡ ਧਨਉਜ਼ ਫਾਰ ਦ 
ਿਰਲਡ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਸਪੀਕਸ  ੁਡੇ (ਡਾਉਨਰਜ਼ ਿੂਿ, ਇਧਲਨੌਏ: ਇੰ ਰ-ਿਰਧਸ ੀ ਪਰਸੈ, 1994), 392. 
8ਕਦ-ੇਕਦੇ ਆਧਖਆ ਜਾਂਧਦਆ ਹੈ ਧਕ ਰੋਮੀਆਂ 16:1 ਧਿਚ ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਧਲੰਿ ਰੂਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਿਈ ਹ;ੈ ਪਰ ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਈਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਡੀਯਾਕੋਨੋਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਧਲੰਿ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਧਖਆ 
ਧਕ ਇਹ “ਇਿੱਕ ਅਧਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਜਸ ਦੀ ਧਿਭਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ” (ਜੈਕ ਪੀ. ਲੂਈਸ, ਐਕਸਧੇਜਧਸਸ 
ਆਫ ਧਡਧਫਕਲ  ਪੈਸੇਜਸੇ [ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਨਸ, 1988], 105)। 9ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦ ੇ
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ਹਨ ਧਕ “ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਿਕਾ” ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤ ੇ
ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਡੀਕਨੇਸ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਧਜਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜ੍ੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਧਕਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ 
ਪਦਿੀ ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਿੀ “ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਿਕਾ” ਹਨ। 10ਜੇਕਰ 1 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 3:11 ਡੀਕਨੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਿਤਾਿਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਚੂੀ ਬਹੁਤ ਛ ੋੀ ਹੈ। ਕਈ 18 ਿਧਰਹਆਂ ਦੀ ਅਣਧਿਆਹੁਤਾ 
ਕੁੜ੍ੀਆਂ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪਧੂਰਆ ਂਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

11ਲੂਈਸ, 108. ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਰੀਯਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਧਡਡਾਸਕਾਧਲਆ ਅਪੋਸ ੋਲੋਰਮ ਅਖਿਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। 12ਉਪਰੋਕਤ, 109. 13ਸ ੌ , 394. ਅਧਜਹੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਣ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿੱ ਤਰ ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮ ਧਿਚ ਪਰਾਸਧਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਅਧਿਆਇ 16 
ਅਧਿਆਇਆਂ 1 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਧਬਨਾ ਪਰਾਸਧਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ 
ਪਿੱ ਤਰ ਧਿਚ ਘਿੱ ਧਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੁਲੁਿੱ ਸੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਧਲਧਖਆ ਸੀ (ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:15, 17)। ਰੋਮ ਅਤ ੇ
ਕੁਲੁਿੱ ਸੇ ਦੋਹੇਂ ਅਧਜਹੇ ਨਿਰ ਸਨ ਧਜਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸੀ (1:13–15; ਕੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:7, 8)। 15ਸ ੌ , 
392; ਏਧਮਲ ਬਰਨਰ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼ —ਏ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ: ਿੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1959), 
126 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੰਧਦਆਂ। 16ਧਪਰਸਧਕਿੱਲਾ ਅਤ ੇਅਕੂਲਾ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਨਿੇਂ ਨੇਮ ਧਿਚ ਛ ੇਿਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਰਸੂਲਾਂ 
18:2, 18, 26; ਰੋਮੀਆਂ 16:3; 1 ਕੁਧਰੰਥੀਆਂ 16:19; 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4:19)। ਇਨਹ ਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਚਾਰ ਧਿਚ ਧਪਰਸਧਕਿੱਲਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਧਹਲਾਂ ਧਲਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ। 17ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਦਲਾਨ, ਜਾਂ ਪੋਰ ੀਕੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਧਿਚਲੀ ਹੈਕਲ ਧਿਚ 
ਿੈਰਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਧਿਚ ਸੀ। 18ਧਕਉਂ ਜੋ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਨੈੱਜੀ ਘਰਾਂ ਧਿਚ ਧਤੰਨ ਮੰਜਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਪਾਰ ਮੈਂ  ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਰੋਮ ਅਤ ੇਰੋਮ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਰਾਂ 
ਧਿਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। (ਤਰਆੋਸ ਇਿੱ ਕ ਰੋਮੀ ਬਸਤੀ ਸੀ।) 19ਡੇਲ ਹਾਰ ਮਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸ , 
ਧਮਡਿੈਸ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਧਿਖੇ 21 ਧਦਸੰਬਰ 2003 ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ। 20ਧਜਹੜ੍ੇ ਲੋਕ KJV 
ਧਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਇਪੈਨੇਤੁਸ ਨੇ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਸੀ।  

21ਧਜਮ ਮੈਕਗੀਿਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਰੋਮਨਜ਼, ਲੁਧਕੰਿ ਇਨ  ੂਦ ਬਾਈਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ (ਲਿੱ ਬੋਕ,  ੈਕਸਸ: ਮੋਂ ੈਕਸ 
ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1982), 441. 22ਇਸ ਧਹਿੱ ਸੇ ’ਤੇ ਸਿਾਲ ਚੁਿੱ ਧਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਆਧਖਆ ਸੀ, 
“ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ” ਜਾਂ “ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਧਮਹਨਤ ਕੀਤੀ” (ਿੇਖੋ KJV)। ਜੇਕਰ NASB 
ਧਿਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਦਲਚਸਪ ਿਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਮਧਰਯਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰੋਮ ਧਿਚ 
ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ 1:8)। 23ਿਾਲ ਰ ਬਾਿਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੰਿਧਲਸ਼ ਲੈਕਧਸਕਨ ਆਫ ਦ ਧਨਉ 
 ੈਸ ਾਮੈਂ  ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਧਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਧਲ ਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਰਨ, ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਫਰਡੈਧਰਕ 
ਡਬਧਲਊ. ਡੈਂਕਰ (ਧਸ਼ਕਾਿੋ: ਯੂਧਨਿਰਧਸ ੀ ਆਫ ਧਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰੈਸ, 2000), 480. 24ਧਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ 
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ “ਯੂਧਨਆਸ” ਅਤੇ “ਯੂਧਨਆ” ਧਿਚ ਫਰਕ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25ਡਬਧਲਊ. ਈ. ਿਾਈਨ, ਮੇਧਰਲ ਐਫ. ਅੰਿਰ ਅਤ ੇਧਿਲੀਅਮ ਿਾਈ , ਜੂਨੀਅਰ, ਿਾਈਨਜ਼ 
ਕੰਪਲੀ  ਐਕਸਪੋਧਜ ਰੀ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਓਲਡ ਐਡਂ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਿਰਡਸ (ਨੈਸ਼ਧਿਲ: ਥੋਮਸ ਨੈਲਸਨ 
ਪਬਧਲਸ਼ਰਜ਼, 1985), 342. 26ਐਫ. ਐਫ. ਬੂਸ, ਦ ਲੈ ਰ ਆਫ ਪੌਲ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ, ਦ 
ਧ ੰਡੇਲ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  ਕਮੈਂ ਰੀਜ਼ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 
1985), 259. 27ਧਿਲੀਅਮ ਬਰਕਲੇ, ਦ ਲੈ ਰ  ੂ ਦ ਰੋਮਨਜ਼, ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਨ, ਦ ਡਲੇੀ ਸ ਡੀ ਬਾਈਬਲ 
(ਧਫਲਾਡੇਲਫੀਆ: ਿੈਸ ਧਮੰਸ ਰ ਪਰੈਸ, 1975), 212. 28ਜੇ. ਬੀ. ਲਾਈ ਫੁ , ਸੇਂ  ਪੌਲਜ਼ ਅਧਪਸਲ  ੂ ਦ 
ਧਫਧਲਧਪਅਨਸ, ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਨ (ਲੰਡਨ: ਮੈਕਧਮਲਨ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ, 1879), 177. 29ਬਾਿਰ, 941–42. 
30ਿਾਈਨ, 35–36. 

31ਬਸੂ, 259. 32”ਅਜ਼ਾਦ” ਅਖਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਧਿਅਕਤੀ ਉਹ ਿੁਲਾਮ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਜ ੋਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਸੀ। 33ਬੂਸ, 260. 34ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ ਡੇਧਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ, ਐਕ ਸ  
1 —14,  ੂਥ ਫਾਰ  ੁਡੇ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਸਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਨਸ, 2001), 440–44, 546. 
35ਬਾਅਦ ਧਿਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ 
ਅਧਿਰਿੱ ਪਾ ਦੂਜਾ, ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਨਹੀਂ ਧਲਆ ਸਧਕਆ (ਰਸੂਲਾਂ 25:13—26:32)। 36ਮਧੋਰਸ, 536. 37ਬਰਕਲੇ, 
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214. 38ਇਹ ਅਧਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਪਧਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਸਨ 
ਧਜਹੜ੍ੇ ਅੰਤਾਧਕਯਾ ਧਿਚਲੇ ਿੈਰਯਹੂਦੀਆ ਂਧਿਚ ਇੰਜੀਲ ਧਲਆਏ ਸਨ (ਰਸੂਲਾਂ 11:19–21)। 39”ਹਰਮਸੇ” ਅਤ ੇ
“ਧਹਰਮਾਸ” ਲਿਭਿ ਇਿੱ ਕੋ ਧਜਹੇ ਲਿੱ ਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਨਾਮ ਉਿੇਂ ਹੀ ਿਿੱ ਖਰੇ ਹਨ ਧਜਿੇਂ ਰੋਪਰ ਅਤ ੇਧਰਪਰ। 
“ਹਰਮੇਸ” ਇਿੱ ਕ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਮਰਕਰੀ ਿੀ ਆਖਦ ੇਸਨ; ਇਹ ਿੁਲਾਮਾਂ ਧਿਚ 
ਪਰਚਧਲਤ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਨਾਮ ਸੀ। “ਧਹਰਮਾਸ” ਨੰੂ ਧਕਸੇ ਅਧਿਆਤ ਲੰਮੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋ ਾ ਰੂਪ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
40“ਧਫਲੁਲੁਿੁਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇੀ।” 

41ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਧਿਚ ਹਿੱ ਥ ਕੇਿਲ ਉਸ ਿੇਲੇ ਧਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਮਹੁਰਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਿੇਖੋ ਿਲਾਤੀਆ ਂ2:9)। 42ਹਾਰ ਮਨ। 43ਇਸ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆ ਂਲਈ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਧਨੈੱਜੀ ਧਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਧਨਹਚਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਿਚ ਬਦਲ ਧਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਧਿਚ ਫੁਿੱ   ਪਾ 
ਧਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੋਮੀਆ ਂ14; 15 ਧਿਚਲੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਮੋੀਆ ਂ
16:17–20 ਧਿਚਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦਸ਼ੇਕਾਂ ਨਾਲ ਿਿੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 44ਸ  ੌ, 
399–400. 45ਿਾਈਨ, 179. 46ਉਪਰੋਕਤ, 394. 47ਬਰਕਲੇ ਨੇ ਿੀ ਇਹ ਅਨੁਿਾਦ ਧਦਿੱਤਾ। (ਬਰਕਲੇ, 217.) 
48ਿਾਈਨ, 47. 49ਧਕਸੇ-ਧਕਸੇ ਿੇਲੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ’ਤ ੇਿਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱ ਥ ੇ
ਪੌਲੁਸ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਿੱ ਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲਤ ਧਸਿੱ ਧਖਆ ਨੰੂ 
ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। 50ਬਾਿਰ, 1089. 

51ਧਥਓਲੋਧਜਕਲ ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਦ ਧਨਉ  ਸੈ ਾਮੈਂ  ਡਬਧਲਊ. ਿਰੰ ਡਮਨ, ਸੋਿ. ਿੇਰਹਾਰਡ ਧਕ ਲ ਅਤ ੇ
ਿੇਰਹਾਰਡ ਫਰੀਡਧਰਕ, ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਲਘੂ ਰੂਪ ਜੈਫਰੀ ਡਬਧਲਊ. ਬਰੋਮਾਇਲੀ (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਧਿਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਧਲਧਸ਼ੰਿ ਕੰਪਨੀ, 1985), 393 “ਕਾਕੋਸ।” 52ਿਾਈਨ, 291. 53ਿੇਖੋ ਬਾਿਰ, 976. 
54ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਤਮਧੋਥਉਸ ਨੰੂ “ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਆਪਣਾ ਪੁਿੱ ਤਰ” ਆਧਖਆ (1 ਕੁਧਰੰਥੀਆ ਂ4:17), ਧਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ 
ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਪਰਭੂ ਧਿਚ ਧਲਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ 16:1, 2 ਤੋਂ ਬੁਿੱ ਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਕ 
ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਲੁਸਤਰਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਧਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਤਮੋਧਥਉਸ ਨੇ ਲੁਸਤਰਾ ਧਿਚ ਪਰਭੂ ਨੰੂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 
ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਆਪਣੀ ਪਧਹਲੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਧਨਕਲੇ ਸਨ। (ਰਸਲੂਾਂ 14:6–23 ਸਾਨੰੂ 
ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਆਪਣੀ ਪਧਹਲੀ ਧਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਸਤਰਾ ਧਿਚ ਠਧਹਰੇ ਸਨ।) 55ਰੋਮੀ 
ਨਾਿਧਰਕਾਂ ਦੇ ਧਤੰਨ ਨਾਮ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਸਾਡ ੇ ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਰੋਮੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਾਏਨੋਮੇਨ (ਪਧਹਲਾ ਨਾਮ), ਨੋਮੇਨ ਜੈਨ ਾਈਲ (ਪਧਰਿਾਰਕ ਨਾਮ) ਅਤ ੇਕੋਿਨੋਮੇਨ (ਛੋ ਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਆਖਦੇ ਸਨ। (ਬਸੂ, 265.) 56ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਰਸਤਸੁ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਅਿੱ ਖਰ ’ਤ ੇ
ਧਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦ ੇਹਨ: “ਇ-ਰਸ-ਤਸੁ”। ਇਹ ਨਾਮ ਅਿੱ ਜ ਿੀ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਉਹ ਲੋਕ ਪਧਹਲੇ ਅਿੱ ਖਰ ’ਤੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧਦੰਦੇ ਹਨ: “ਇਰ-ਅ-ਸਤੁਸ”। 57ਦੀ ਐਨੀਧਲਧ ਕਲ ਿਰੀਕ ਲੈਕਧਸਕਨ, 
284. 58ਜੌਨ ਮੈਕਰੇ, ਆਰਧਕਓਲੋਜੀ ਐਡਂ ਦ ਧਨਉ  ੈਸ ਾਮੈਂ  (ਿਰੈਂਡ ਰੈਧਪਡਸ, ਧਮਸ਼ੀਿਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਉਸ, 
1991), 331. ਧਸ਼ਲਾਲੇਖ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਤਸਿੀਰ ਇਸ ਪੇਜ ਧਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਤਸਿੀਰ ਡੇਧਿਡ ਐਲ. 
ਰੋਪਰ, ਐਕ ਸ 15 —28,  ਥੂ ਫਾਰ  ਡੁੇ ਕਮੈਂ ਰੀ (ਸੀਅਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ: ਧਰਸੋਰਸ ਪਬਧਲਕੇਸ਼ਨਸ, 2001), 
542 ਧਿਚ ਿੀ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ। 59ਅਮਰੀਕਾ ਧਿਚ ਿੇਧਖਆ ਧਿਆ ਹੈ ਧਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਤੀਨੀ 
ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਿਾਰਕ ਐਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਂਪਬੈੈੱਲ ਦੀ ਦਸਿੀਂ ਬੇ ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡੇਧਸਮਾ ਸੀ। 60ਰੋਮੀਆਂ ਦ ੇ
ਇਸ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦ ੇਹਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਧਿਚ ਇਹ ਿਿੱ ਖਰੇ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਥਾਂ ’ਤ ੇਧਦਖਾਈ 
ਧਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਧਿਸ਼ਿਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਛਾ ਧਿਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇ
ਲਈ ਇਿੱਥ ੇਹੀ ਰਿੱ ਧਖਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਿਿੀਆ ਪਿੱ ਤਰ ਲਈ ਇਹ ਧਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਅੰਤ ਹੈ! 

61ਮੈਕਗੀਿਨ, 446. 62ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਿੱ ਥੇ “ਨਬੀਆਂ” ਦਾ ਭਾਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ 
(ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਧੇਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ)। ਧਕਉਂ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਧਿਚ ਲਿਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਧਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਢੁਕਿਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ “ਨਬੀਆਂ” ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਮੰਧਨਆ 
ਜਾਿ।ੇ 63ਬਰਕਲੇ, 222. 64ਿਾਰਨ ਡਬਧਲਯੂ. ਿੀਅਰਸਬੀ, ਦ ਬਾਈਬਲ ਐਕਸਪਧੋਜਸ਼ਨ ਕਮੈਂ ਰੀ, ਧਜਲਦ 1 
(ਿੀ ਨ, ਇਧਲਨੌਏ: ਧਿਕ ਰ ਬੁਕਸ, 1989), 565. 65ਧਲਓਨਾਰਡ ਲੂਈਸ ਲੇਧਿੰਸਨ, ਿੈਬਸ ਰ ਅਨਅਫਰੇਡ 
ਧਡਕਸ਼ਨਰੀ (ਧਨਉ ਯੋਰਕ: ਕੋਲੀਅਰ ਬੁਕਸ, 1967), 92 ਧਿਚ ਹਿਾਲਾ ਧਦਿੱਤਾ ਧਿਆ। 66ਇਨ ੂ ਦੀ ਅਬੰਡੰ  
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ਲਾਈਫ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ (ਸੀਅਰਸੀ, ਆਰਕੰਸਾ:  ੂਥ ਫਾਰ  ੁਡੇ ਿਰਲਡ ਧਮਸ਼ਨ ਸਕੂਲ, 2012), 250–54 
ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਧਲਆ ਧਿਆ। 67ਇਸ ਬੰਦ ਧਿਚਲੇ ਕਈ ਧਿਚਾਰ ਬੂਸ ਬਾਰ ਨ, ਡੇਧਿਡ ਿੀਅਰਮਨ, ਨੀਲ ਧਿਲਸਨ, 
ਰੋਮਨਸ, ਲਾਈਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂ ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ (ਿੀ ਨ, ਇਧਲਨੌਏ: ਧ ੰਡੇਲ ਹਾਉਸ ਪਬਧਲਸ਼ਰਸ, 
1992), 296 ਧਿਿੱ ਚੋਂ ਲਏ ਿਏ ਹਨ। 68ਇਸ ਨੰੂ ਚਾਰਲਸ ਆਰ. ਸਧਿੰਡੋਲ, ਧਰਲੇਧ ੰਿ  ੂ ਅਦਰਸ ਇਨ ਲਿ: ਏ 
ਸ ਡੀ ਆਫ ਰੋਮਨਸ 12 —16 (ਆਨਾਹੇਮ , ਕੈਧਲਫੋਰਧਨਆ: ਇਨਸਾਈ  ਫਾਰ ਧਲਧਿੰਿ, 1985), 78 ਤੋਂ ਧਲਆ 
ਧਿਆ ਹੈ। 69ਡੇਲ ਹਾਰ ਮਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਈਸ ਸਾਈਡ ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸ , ਧਮਡਿਸੈ  ਧਸ ੀ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਧਿਖੇ 
26 ਫਰਿਰੀ 2006 ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਿਆ। 


