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ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਸੀਹ, 

ਪਾਪ, ਮੁਕਤੀ, ਆਿਦ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸਮਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਸਖਣਗੇ ਿਕ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਣਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਧ�ਤ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI 

ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਉਦੇਸ਼

(1) ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਿਸੱਖਣਾ

(2) ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਵਰਤਣਾ 

(3) ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

(4) ਉਹ ਸਮਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜ�ਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 

(5) ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ �ਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਕਵ� 

ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ 

ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਜੋ ਇਨ� � 

ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਧਆਪਕ ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਸੱਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਾਠ ਲਈ 90 ਿਮੰਟ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� 

ਲੱਗੇਗਾI ਇਹ ਇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ 

ਿਮਲਣI ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੋ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੁਝ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਵ� ਹੀ ਸਮ� ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਕਲਾਸ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਤ� ਟੈਸਟ ਲਵੋI ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤ� ਜਵਾਬ ਿਲਖਣੇ ਹਨI ਜੇਕਰ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਪਾਸ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 

ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ� ਵਜ� 

ਵਰਤ�I ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਓ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 15 ਿਮੰਟ)I 

ਨਵ� ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਪੜ�ਾ 

ਕੇ ਕਰੋI ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 

ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 
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ਪਾਪ, ਮੁਕਤੀ, ਆਿਦ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸਮਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਿਸਖਣਗੇ ਿਕ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਣਾ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਧ�ਤ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI 

ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਉਦੇਸ਼

(1) ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਿਸੱਖਣਾ

(2) ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ�� ਵਰਤਣਾ 

(3) ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

(4) ਉਹ ਸਮਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜ�ਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 

(5) ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ �ਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਕਵ� 

ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ 

ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਲਈ ਜੋ ਇਨ� � 

ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਧਆਪਕ ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਸੱਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਾਠ ਲਈ 90 ਿਮੰਟ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� 

ਲੱਗੇਗਾI ਇਹ ਇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ 

ਿਮਲਣI ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੋ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੁਝ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਵ� ਹੀ ਸਮ� ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਕਲਾਸ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਤ� ਟੈਸਟ ਲਵੋI ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤ� ਜਵਾਬ ਿਲਖਣੇ ਹਨI ਜੇਕਰ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਿਵਚ ਪਾਸ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 

ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ� ਵਜ� 

ਵਰਤ�I ਹਰੇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਓ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 15 ਿਮੰਟ)I 

ਨਵ� ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਪੜ�ਾ 

ਕੇ ਕਰੋI ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 

ਵਚਨ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 
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ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋI ਕਲਾਸ ਦੇ 

ਕੁਝ ਸਦੱਸ ਕੁਝ ਭਾਗ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 45 

ਿਮੰਟ)I 

ਿਚੰਨ�   ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੁਟਨ� ਟ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਹੈI ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਈ &

ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ� ਤ� ਿਚੰਨ�  ਤੇ ਆਉਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਜ� ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਚੰਨ�    ਚਰਚਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜ�ੇ ਗਏ ਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ� ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓI ਉਸੇ ਸਮ� ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਦ� ਜਦ� ਸਵਾਲ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਠ 

ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਕ ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਹਨI ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਜ� ਘਰ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ 

ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ 

ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ�ਪੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਓ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨ�  ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਦੱਤੀ ਹੈI 

ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ” ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਿਵਚ� ਇਕ ਵਚਨ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਇਸ ਪੈਰ�ੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਿਕ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨI (ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਲਈ 

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਟੈਸਟ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੂਹ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, 

ਵਚਨ� ਲਈ ਿਲਖੇ ਪੈਿਰ�ਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਨਹ� ਲਗਾ�ਦਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ�  

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪਾਠ ਤ� ਬਾਅਦਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ 

ਇਕ ਫਾਰਮ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋI 

ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਹੋI ਟੈਸਟ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਬਾਈਬਲ, ਪਾਠ ਦੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ 

ਨ� ਟ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨ ਿਲਆਓI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ� ਨੂੰ ਪੜ�ਨ, ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, 

ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਅਗਲੀ 

ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਾਠ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ�ਾ ਿਦਖਾਓI 

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� ਪਾਠ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਸਮੂਹ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ 

ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI 

 ?
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ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋI ਕਲਾਸ ਦੇ 

ਕੁਝ ਸਦੱਸ ਕੁਝ ਭਾਗ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 45 

ਿਮੰਟ)I 

ਿਚੰਨ�   ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੁਟਨ� ਟ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਹੈI ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਈ &

ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ� ਤ� ਿਚੰਨ�  ਤੇ ਆਉਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਜ� ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਚੰਨ�    ਚਰਚਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜ�ੇ ਗਏ ਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ� ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓI ਉਸੇ ਸਮ� ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਦ� ਜਦ� ਸਵਾਲ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਠ 

ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਇਕ ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਹਨI ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਜ� ਘਰ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ 

ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ 

ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ�ਪੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਓ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨ�  ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਦੱਤੀ ਹੈI 

ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ” ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਿਵਚ� ਇਕ ਵਚਨ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਇਸ ਪੈਰ�ੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਿਕ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨI (ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਲਈ 

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਸਮ�: 10 ਿਮੰਟ)I 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਟੈਸਟ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਮੂਹ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, 

ਵਚਨ� ਲਈ ਿਲਖੇ ਪੈਿਰ�ਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਨਹ� ਲਗਾ�ਦਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਖੁੰਝ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ�  

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪਾਠ ਤ� ਬਾਅਦਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ 

ਇਕ ਫਾਰਮ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋI 

ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਹੋI ਟੈਸਟ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਬਾਈਬਲ, ਪਾਠ ਦੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ 

ਨ� ਟ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨ ਿਲਆਓI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ� ਨੂੰ ਪੜ�ਨ, ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, 

ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਅਗਲੀ 

ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਾਠ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ�ਾ ਿਦਖਾਓI 

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� ਪਾਠ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਸਮੂਹ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ 

ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI 

 ?
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ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ 

ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰI 

(2) ਸਬੂਤ ਿਕਵ� ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈI 

(3) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝI 

(4) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਮਲਤਬ ਇਹ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤੀ 

ਰਿਹਤ ਹੈI 

(5) ਸ਼ਬਦ ਪ�ੇਿਰਤ, ਅਟੱਲ, ਅਤੇ ਅਚੂਕI 

(6) ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੰਮਲ ਿਕ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਕ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI 

(7) ਬਾਈਬਲ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਵ� ਹੈI 

(8) ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕਵ� ਹੈI 

(9) ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈI 

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ”

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀI ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ੋI 

ਪਾਠ  1

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
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ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ 

ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰI 

(2) ਸਬੂਤ ਿਕਵ� ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈI 

(3) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝI 

(4) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਮਲਤਬ ਇਹ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤੀ 

ਰਿਹਤ ਹੈI 

(5) ਸ਼ਬਦ ਪ�ੇਿਰਤ, ਅਟੱਲ, ਅਤੇ ਅਚੂਕI 

(6) ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੰਮਲ ਿਕ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਕ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI 

(7) ਬਾਈਬਲ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਵ� ਹੈI 

(8) ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕਵ� ਹੈI 

(9) ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈI 

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ”

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀI ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ੋI 

ਪਾਠ  1

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ
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ਜ਼ਬੂਰ 119:1-16 ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨI 

ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  &

ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਬੋਿਲਆ ਹੈI ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਤੇ 

ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ “ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ” 

ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈI 

   ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

ਪਕ� ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਦੋ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�: ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨI 

ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 

ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬੁੱਧ 

ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਅਸ� ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਸੰੁਦਰਤਾ ਦੀ 

ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� 

(ਹਾਲ�ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹ�) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਵਚ 

ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ� �ਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ 

ਹੈI

ਿਕ�ਿਕ ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈI

ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸਦਾ 

ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਿੜਆ 
1ਹੈI  ਪਰ ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ &

ਸੰਬੰਧ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਅਤੇ “ਿਬਨ� ਿਕਸੇ 

ਬਹਾਨ�  ਤ�” ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਹੈI 

ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈI ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਮ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਹ�: ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀI ਖਾਸ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਕਵ� 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪਤਾ ਹੈI ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਿਵਚ ਹੋI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� 

ਪਤਾ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਿਕਵ� 

ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈI

ਿਫਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਆਈ ਹੈI ਕੀ ਤੁਸ� 

ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਿਕੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

1 ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਦੇ 

ਹ�I 

 ?

 ?

&
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ਜ਼ਬੂਰ 119:1-16 ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨI 

ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  &

ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਬੋਿਲਆ ਹੈI ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਤੇ 

ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ “ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ” 

ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈI 

   ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

ਪਕ� ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਦੋ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�: ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨI 

ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 

ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬੁੱਧ 

ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਅਸ� ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਸੰੁਦਰਤਾ ਦੀ 

ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� 

(ਹਾਲ�ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹ�) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਵਚ 

ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ� �ਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ 

ਹੈI

ਿਕ�ਿਕ ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈI

ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸਦਾ 

ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਿੜਆ 
1ਹੈI  ਪਰ ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ &

ਸੰਬੰਧ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਅਤੇ “ਿਬਨ� ਿਕਸੇ 

ਬਹਾਨ�  ਤ�” ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਹੈI 

ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈI ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਆਮ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਹ�: ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀI ਖਾਸ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਕਵ� 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪਤਾ ਹੈI ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਿਵਚ ਹੋI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� 

ਪਤਾ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈI ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਿਕਵ� 

ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈI

ਿਫਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਆਈ ਹੈI ਕੀ ਤੁਸ� 

ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਿਕੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

1 ਰੋਮੀਆਂ 1:20 ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਦੇ 

ਹ�I 

 ?

 ?

&
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ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦਓ ਜੋ ਿਦਖਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਆਓ ਅਸ� ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸ� ਸਬੂਤ ਦੇਖ�ਗੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ 3,000 ਤ� ਵੱਧ ਕਥਨ ਹਨ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ 

ਤਰ�� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
 2

ਨ�  ਆਿਖਆ . . .”  ਿਯਸੂ ਨ�  ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਮੰਿਨਆ 
 3ਸੀI&  ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
4

ਮੰਨਦੇ ਸਨI&  ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਲੇਖਕ 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
5ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨI&

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਫਰ ਤ� ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤ� ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI ਿਫਰ ਕੋਈ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈI 

ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? 
ਤੁਸ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੋਵੇਗੀI 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲ� 
6ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈI&

ਿਫਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ 

ਹੈI ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
7ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI&

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
8

ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI&

ਪਰ ਉਦ� ਕੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਤਿਮਕ 

ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਾ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੱਚਾਈ �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਹੈI ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਿਵਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 

ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ?

 ?

“ਇਹ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ] ਿਬਵਸਥਾ �ਚ ਅਤੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ 

ਸਦੀਵੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਮਨੁੱਖ� ਅਤੇ ਦੂਤ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆI 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਿਚਹਰਾ ਹੈ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਆਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੀ ਸਕਣI ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ 

ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਦਲ ਹੈ” (ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਰਤ�) 

2 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਿਗਣਤੀ 34:1, 35:1, ਅਤੇ 35:9
3 ਮੱਤੀ 5:17-18, ਯੂਹੰਨਾ 10:35, ਮਰਕੁਸ 12:36
4 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:18, 2 ਪਤਰਸ 1:20-21, 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
5 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 14:37, 2 ਪਤਰਸ 3:1

 ? ?

 ?

6 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:5
7 ਅਫਸੀਆਂ 6:17
8 ਜ਼ਬੂਰ 119:1-2



12 13

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦਓ ਜੋ ਿਦਖਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਆਓ ਅਸ� ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸ� ਸਬੂਤ ਦੇਖ�ਗੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ 3,000 ਤ� ਵੱਧ ਕਥਨ ਹਨ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ 

ਤਰ�� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
 2

ਨ�  ਆਿਖਆ . . .”  ਿਯਸੂ ਨ�  ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਮੰਿਨਆ 
 3ਸੀI&  ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
4

ਮੰਨਦੇ ਸਨI&  ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਲੇਖਕ 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
5ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨI&

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਫਰ ਤ� ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤ� ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI ਿਫਰ ਕੋਈ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈI 

ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? 
ਤੁਸ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੋਵੇਗੀI 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲ� 
6ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈI&

ਿਫਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ 

ਹੈI ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
7ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI&

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
8

ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI&

ਪਰ ਉਦ� ਕੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਤਿਮਕ 

ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਾ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੱਚਾਈ �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਹੈI ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ? 

ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਿਵਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 

ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ?

 ?

“ਇਹ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ] ਿਬਵਸਥਾ �ਚ ਅਤੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ 

ਸਦੀਵੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਮਨੁੱਖ� ਅਤੇ ਦੂਤ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆI 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਿਚਹਰਾ ਹੈ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 

ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ 

ਲਈ ਆਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੀ ਸਕਣI ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ 

ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਦਲ ਹੈ” (ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਰਤ�) 

2 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਿਗਣਤੀ 34:1, 35:1, ਅਤੇ 35:9
3 ਮੱਤੀ 5:17-18, ਯੂਹੰਨਾ 10:35, ਮਰਕੁਸ 12:36
4 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:18, 2 ਪਤਰਸ 1:20-21, 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
5 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 14:37, 2 ਪਤਰਸ 3:1

 ? ?

 ?

6 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:5
7 ਅਫਸੀਆਂ 6:17
8 ਜ਼ਬੂਰ 119:1-2
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ਬਾਈਬਲ ਚਾਲੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੇਖਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕ� ਨੂੰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਿਵਚ 

1,500 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨI ਅਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ�ਗੇ? 

ਅਸ� ਇਹ ਸੋਚ�ਗੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂI ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤੱਥ� ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ� ਭੂਗੋਿਲਕ ਥ�ਵ� ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੀ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਨ�  ਬਾਈਬਲ 

ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਸੱਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� 

ਕਰਦੀ ਹੈI ਅਿਜਹੇ ਕਥਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ 

ਸਬੂਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਅਸ� ਇਨ� � ਸਬੂਤ� ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਛੇ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (1) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਤੱਥ� 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, (2) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹ� 

ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, (3) ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, (4) 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (6) ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈI

ਪੇਰ� ਨਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨIਜਦ� ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
9

ਕਰਦੇ ਹਨI

ਿਫਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ 

ਹੈI

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI 

“ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, 

ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 
10ਗੁਣਕਾਰ ਹੈI”

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ�” 

ਵਾਕ�ਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸਾਹ ਤ�” ਹੈI  ਹਾਲ�ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਹੱਥ� ਦੀ 

ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪਰ 

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈI ਇਹ 

ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ, ਆਿਦ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਤ� 

�ਤਮ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI 

 ? ?

9 1 ਪਤਰਸ 1:25
10 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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ਬਾਈਬਲ ਚਾਲੀ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੇਖਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕ� ਨੂੰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਿਵਚ 

1,500 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨI ਅਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ�ਗੇ? 

ਅਸ� ਇਹ ਸੋਚ�ਗੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧਤਾਈਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂI ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਤੱਥ� ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ� ਭੂਗੋਿਲਕ ਥ�ਵ� ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੀ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਨ�  ਬਾਈਬਲ 

ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਸੱਧ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ; ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� 

ਕਰਦੀ ਹੈI ਅਿਜਹੇ ਕਥਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ 

ਸਬੂਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਅਸ� ਇਨ� � ਸਬੂਤ� ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ ਛੇ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (1) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਤੱਥ� 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, (2) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹ� 

ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, (3) ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, (4) 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (6) ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈI

ਪੇਰ� ਨਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨIਜਦ� ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
9

ਕਰਦੇ ਹਨI

ਿਫਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦਾ 

ਹੈI

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ 

ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI 

“ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, 

ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 
10ਗੁਣਕਾਰ ਹੈI”

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ�” 

ਵਾਕ�ਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸਾਹ ਤ�” ਹੈI  ਹਾਲ�ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਹੱਥ� ਦੀ 

ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪਰ 

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈI ਇਹ 

ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ, ਆਿਦ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਤ� 

�ਤਮ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI 

 ? ?

9 1 ਪਤਰਸ 1:25
10 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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"ਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ� ਕਦੇ ਨਹ� ਹੋਈ ਸਗ� ਮਨੁੱਖ 
11

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ� ਬੋਲਦੇ ਸਨI”

੨ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤ� ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਲੇਖਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ

ਸਨI ਉਨ� � ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਖਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 

ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਓਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪ�ੇਰਨਾ ਇਕ ਅਲਿਕਕ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ੌ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਆਇਆI 

ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਲੇਖਕ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨ ਤ� ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਤਰ�� ਨਹ�, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀI 

ਇਹ ਪੇਰ� ਨਾ ਿਕਸ ਤਰ��  ਦੀ ਸੀ?

ਅਿਜਹ ੇ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � 

ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਨ�  ਿਲਖਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ? 

ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਕਵ� 

ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ 

ਿਕਵ� ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਸਹੀ-ਸਹੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਤੱਥ ਨ� ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨI ਉਹ ਿਕਸੇ ਇਕ 
12

ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈI&

ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਵ� ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ 
13  ਬੋਲਦਾ ਸੀI  ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ�  ਸੁਪਨ�  ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨ�  ਉਨ� � ਦਾ 

14   
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾI ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧਾ 

ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ, ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਸੀ ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 
15 ਿਲਿਖਆ ਸੀI”  ਦੂਸਰੇ ਿਹੱਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਖਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਕੂਚ, ਲੇਵੀਆਂ, ਅਤੇ 

ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਚਨ “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ” ਿਬਆਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨI 

ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ 

ਿਵਚ ਬੋਿਲਆI ਅਸ� ਕਈ ਲੇਖਕ� ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ� ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ 

ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੈI

ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ� ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ�, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ, ਿਲਖਤੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖੋਜ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI

ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਿਰਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪੂਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ 

ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ 

ਪੂਰੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ 

ਸੀI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਜੰਨਾ 

 ? ? ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦਾ ਵਚਨ 

ਦੈਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਠ� ਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈI ਇਸਦਾ ਹਰ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠ�  ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹ�, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਦਾ 

ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਲ�ਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਹੋਣ  

ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਆਣੇ, ਿਸੱਖੇ 

ਹੋਏ ਜ� ਪਿਵੱਤਰ ਸਨI (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

ਐਕਸਪੋਿਸਟੋਰੀ ਨ� ਟਸ ਓਨ ਨਯੂ ਟੇਸਟਾਮ�ਟ 

ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵਚ)
11 2 ਪਤਰਸ 1:21-22

12 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1
13 ਕੂਚ 33:11
14 ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਲਈ, ਦਾਨੀਏਲ 7 ਅਤੇ 8, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖੋI 
15 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 9:10
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"ਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ� ਕਦੇ ਨਹ� ਹੋਈ ਸਗ� ਮਨੁੱਖ 
11

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ� ਬੋਲਦੇ ਸਨI”

੨ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤ� ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਲੇਖਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ

ਸਨI ਉਨ� � ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਖਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 

ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਓਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪ�ੇਰਨਾ ਇਕ ਅਲਿਕਕ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ੌ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਆਇਆI 

ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਲੇਖਕ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨ ਤ� ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਤਰ�� ਨਹ�, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀI 

ਇਹ ਪੇਰ� ਨਾ ਿਕਸ ਤਰ��  ਦੀ ਸੀ?

ਅਿਜਹ ੇ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � 

ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਨ�  ਿਲਖਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ? 

ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਕਵ� 

ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ 

ਿਕਵ� ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਸਹੀ-ਸਹੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਤੱਥ ਨ� ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨI ਉਹ ਿਕਸੇ ਇਕ 
12

ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈI&

ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਵ� ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ 
13  ਬੋਲਦਾ ਸੀI  ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ�  ਸੁਪਨ�  ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨ�  ਉਨ� � ਦਾ 

14   
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾI ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧਾ 

ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ, ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਸੀ ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 
15 ਿਲਿਖਆ ਸੀI”  ਦੂਸਰੇ ਿਹੱਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਖਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਕੂਚ, ਲੇਵੀਆਂ, ਅਤੇ 

ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਚਨ “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਿਕਹਾ” ਿਬਆਨ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨI 

ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ 

ਿਵਚ ਬੋਿਲਆI ਅਸ� ਕਈ ਲੇਖਕ� ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ� ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ 

ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੈI

ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ� ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ�, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ, ਿਲਖਤੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਖੋਜ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI

ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਿਰਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪੂਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ 

ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ 

ਪੂਰੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ 

ਸੀI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਜੰਨਾ 

 ? ? ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦਾ ਵਚਨ 

ਦੈਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਠ� ਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਹੈI ਇਸਦਾ ਹਰ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠ�  ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹ�, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਦਾ 

ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਲ�ਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਹੋਣ  

ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਆਣੇ, ਿਸੱਖੇ 

ਹੋਏ ਜ� ਪਿਵੱਤਰ ਸਨI (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

ਐਕਸਪੋਿਸਟੋਰੀ ਨ� ਟਸ ਓਨ ਨਯੂ ਟੇਸਟਾਮ�ਟ 

ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਵਚ)
11 2 ਪਤਰਸ 1:21-22

12 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1
13 ਕੂਚ 33:11
14 ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਲਈ, ਦਾਨੀਏਲ 7 ਅਤੇ 8, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖੋI 
15 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 9:10
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ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨI ਇਹ 

ਨਜ਼ਿਰਆ ਪ�ੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ “ਚਲਾਏ 

ਗਏ” ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ 

ਨਹ� ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸਨI 

ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈ 
 16ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ 

ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸ ਹੀ ਹੈ), 

ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇI ਇਸ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ 

ਹੋਵੇI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ��  ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 

ਪੇਿ� ਰਤ: ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨI 

ਅਟੱਲ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥੀ “ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣਾ” ਹੈI ਜਦ� ਅਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ 

ਿਬਆਨ� ਿਵਚ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਅਟੱਲ ਹੈI 

ਅਚੂਕ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਿਬਨ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੋਣਾ” ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ 

ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਸਹੀ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ ਜ� ਗਲਤੀ 
17

ਨਹ� ਕਰਦਾ&  ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, 

ਅਸ� ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤ� ਉਹ 2 ਪਤਰਸ 1:21-22 ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਨੂੰ ਭੱੁਲ ਿਰਹਾ ਹੈ: ਲੇਖਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨI ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 

ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ, ਇਥ� ਤੱਕ ਇਕ-
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ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੈI&

ਨਕਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਛਪਾਈ ਦੀ ਹ�ਦ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਸੀI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਲੁਸ, ਯਸ਼ਾਯਾਹ, ਜ� ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ 

ਹੱਥ-ਿਲਖਤ� ਨਹ� ਹਨI ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ� 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੇ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹ� 

ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਸੀI ਹਾਲ�ਿਕ, ਅੰਤਰ ਇੰਨ�  ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਿਕ 

ਉਨ� � ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹ� ਉਠਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਿਬਆਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

 ਜਦ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਅਸ� 

ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ?

ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ 

ਹਨ? 

16 ਕਹਾਉਤ� 30:5

17 ਤੀਤੁਸ 1:2
18ਮੱਤੀ 5:18

 ? ?

 ? ?
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ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨI ਇਹ 

ਨਜ਼ਿਰਆ ਪ�ੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ “ਚਲਾਏ 

ਗਏ” ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ 

ਨਹ� ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸਨI 

ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈ 
 16ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ 

ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਿਤਹਾਸ ਹੀ ਹੈ), 

ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇI ਇਸ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ 

ਹੋਵੇI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ��  ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 

ਪੇਿ� ਰਤ: ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨI 

ਅਟੱਲ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥੀ “ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣਾ” ਹੈI ਜਦ� ਅਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ 

ਿਬਆਨ� ਿਵਚ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਅਟੱਲ ਹੈI 

ਅਚੂਕ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਿਬਨ� ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੋਣਾ” ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ 

ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਸਹੀ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ ਜ� ਗਲਤੀ 
17

ਨਹ� ਕਰਦਾ&  ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, 

ਅਸ� ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤ� ਉਹ 2 ਪਤਰਸ 1:21-22 ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਨੂੰ ਭੱੁਲ ਿਰਹਾ ਹੈ: ਲੇਖਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨI ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 

ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ, ਇਥ� ਤੱਕ ਇਕ-
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ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤ� ਿਬਨ� ਹੈI&

ਨਕਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਛਪਾਈ ਦੀ ਹ�ਦ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਸੀI ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਲੁਸ, ਯਸ਼ਾਯਾਹ, ਜ� ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ 

ਹੱਥ-ਿਲਖਤ� ਨਹ� ਹਨI ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ� 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੇ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹ� 

ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜਾ ਸੀI ਹਾਲ�ਿਕ, ਅੰਤਰ ਇੰਨ�  ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਿਕ 

ਉਨ� � ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹ� ਉਠਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀਆਂ 

ਿਲਖਤ� ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਿਬਆਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

 ਜਦ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਅਸ� 

ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ?

ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ 

ਹਨ? 

16 ਕਹਾਉਤ� 30:5

17 ਤੀਤੁਸ 1:2
18ਮੱਤੀ 5:18

 ? ?

 ? ?
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਕ� ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ 

ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਆਇਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਦਲ� ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲਦੇ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੂਰਜ ਨਹ� ਪਰ ਧਰਤੀ 

ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਸੂਰਜ ਚੜ�ਦਾ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ 

ਜੋ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ I 

ਕਈ ਕਾਿਵਕ ਕਥਨ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਪਹਾੜ ਲੇਿਲਆਂ ਵ�ਗੂ ਟੱਪਦੇ ਹਨ,” ਜ� 

“ਰੁੱਖ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ�ਦੇ ਹਨI” ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਨਹ� ਹੈI 

ਿਲਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਹਨI ਹੋਰ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 

ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਸਨI ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀI ਉਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਲਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀI

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

ਲਈ, ਲੂਕਾ 8:26-27 ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ 5:1-2 ਸਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ-

ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨI ਮੱਤੀ 8:28 

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਥੇ ਇਕੋ ਸਮ� ਦੁਸਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ 

ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਇਹ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹ� ਹੈI ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ �ਥੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਿਸਰਫ ਉਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸ ਸੀIਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਸੱਟੇ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ 

ਪ�ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 

ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈI ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ 

ਬਚਾ�ਦੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਲੰਬਾ ਅਿਧਆਇ ਜ਼ਬੂਰ 119 

ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚ 

ਅਨੰਿਦਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ 

ਿਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ 

ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਹੈI ਰਸੂਲ 

ਪਤਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ 

ਆਤਿਮਕ ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
19ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਇਹ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ &

ਰਾਹ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਜ� 

ਭਾਵਨਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹ� 

ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI

 ? ?

“ਅਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤ� ਜਾਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਜ� ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈI” 

(ਜੇਮਸ ਅਰਿਮਿਨਯੁਸ, “ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨ ਓਨ 

ਦਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕ�ਪਚਰ”)

19 2 ਪਤਰਸ 1:19-21, ਜ਼ਬੂਰ 119:105
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਕ� ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ 

ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਆਇਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਦਲ� ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲਦੇ 

ਸੂਰਜ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੂਰਜ ਨਹ� ਪਰ ਧਰਤੀ 

ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਸੂਰਜ ਚੜ�ਦਾ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ 

ਜੋ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ I 

ਕਈ ਕਾਿਵਕ ਕਥਨ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਪਹਾੜ ਲੇਿਲਆਂ ਵ�ਗੂ ਟੱਪਦੇ ਹਨ,” ਜ� 

“ਰੁੱਖ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ�ਦੇ ਹਨI” ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਨਹ� ਹੈI 

ਿਲਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਹਨI ਹੋਰ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 

ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਸਨI ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀI ਉਨ� � ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਲਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਲਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀI

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

ਲਈ, ਲੂਕਾ 8:26-27 ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ 5:1-2 ਸਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ-

ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨI ਮੱਤੀ 8:28 

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ �ਥੇ ਇਕੋ ਸਮ� ਦੁਸਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ 

ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਇਹ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹ� ਹੈI ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� 

ਿਕਹਾ ਿਕ �ਥੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਿਸਰਫ ਉਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸ ਸੀIਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਸੱਟੇ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ 

ਪ�ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 

ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈI ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ 

ਬਚਾ�ਦੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਥਾ 

ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਲੰਬਾ ਅਿਧਆਇ ਜ਼ਬੂਰ 119 

ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚ 

ਅਨੰਿਦਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ 

ਿਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ 

ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਹੈI ਰਸੂਲ 

ਪਤਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ 

ਆਤਿਮਕ ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
19ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਇਹ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ &

ਰਾਹ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਜ� 

ਭਾਵਨਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹ� 

ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI

 ? ?

“ਅਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤ� ਜਾਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਜ� ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈI” 

(ਜੇਮਸ ਅਰਿਮਿਨਯੁਸ, “ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨ ਓਨ 

ਦਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕ�ਪਚਰ”)

19 2 ਪਤਰਸ 1:19-21, ਜ਼ਬੂਰ 119:105
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਹੈI ਚੰਗੀ ਭੱੁਖ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਇਕ 
20ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਿਜਵ� ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇਕ 
21  

ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਿਸਖਦਾ ਹੈI ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਹੱਿਥਆਰ� ਨੂੰ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 
22  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਵਚਨ 

23ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ�  ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
24 ਸੀI ਕੁਝ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਹੋਏ 

ਿਕ�ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀI 

ਜਦ� ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੱਚ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਫਲ ਿਲਆਵੇI 

ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ...

ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ� ਬੇਤੁਕਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ 

ਲੋਕ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੱਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾI

ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ 

ਪੱਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਜ� 

ਿਦੱਤਾ ਹੈI 

ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤ� ਿਸੱਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਲਖਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?

ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ 

ਿਕਤਾਬ ਮੰਿਨਆ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱਤਰ ਗੰ�ਥ ਬੁਲਾਉਣ 

ਲਈ ਨਹ� ਚੁਿਣਆ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ� � ਨ�  ਪਛਾਿਣਆ ਿਕ ਕੁਝ ਿਲਖਤ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀI ਉਹ 

ਿਲਖਤ� ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਜ� ਮੰਨੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਨ�  ਪੂਰਾ ਨਹ� ਸੀI 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਲਈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਉਨ� � ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਗੰ�ਥ ਵਜ� ਰੱਖੀਆਂ ਸਨI ਨਵ� ਨ� ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 

ਿਲਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਰਸੂਲ� ਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸਕ 

20 21 1 ਪਤਰਸ 2:2;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:2
22  23  ਅਫਸੀਆਂ 6:17;  ਮੱਤੀ 4:3-4
24  ਲੂਕਾ 8:11-15

 ? ?
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਹੈI ਚੰਗੀ ਭੱੁਖ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਇਕ 
20ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਿਜਵ� ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇਕ 
21  

ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਿਸਖਦਾ ਹੈI ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਹੱਿਥਆਰ� ਨੂੰ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 
22  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਵਚਨ 

23ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ�  ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
24 ਸੀI ਕੁਝ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਹੋਏ 

ਿਕ�ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸੀI 

ਜਦ� ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੱਚ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਫਲ ਿਲਆਵੇI 

ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ...

ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ� ਬੇਤੁਕਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ 

ਲੋਕ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੱਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾI

ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ 

ਪੱਥ ਪ�ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵਜ� 

ਿਦੱਤਾ ਹੈI 

ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤ� ਿਸੱਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਲਖਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ?

ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ 

ਿਕਤਾਬ ਮੰਿਨਆ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱਤਰ ਗੰ�ਥ ਬੁਲਾਉਣ 

ਲਈ ਨਹ� ਚੁਿਣਆ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ� � ਨ�  ਪਛਾਿਣਆ ਿਕ ਕੁਝ ਿਲਖਤ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀI ਉਹ 

ਿਲਖਤ� ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਜ� ਮੰਨੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਨ�  ਪੂਰਾ ਨਹ� ਸੀI 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਲਈ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਉਨ� � ਿਲਖਤ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਗੰ�ਥ ਵਜ� ਰੱਖੀਆਂ ਸਨI ਨਵ� ਨ� ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 

ਿਲਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਰਸੂਲ� ਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸਕ 

20 21 1 ਪਤਰਸ 2:2;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:2
22  23  ਅਫਸੀਆਂ 6:17;  ਮੱਤੀ 4:3-4
24  ਲੂਕਾ 8:11-15

 ? ?
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ਹੈI ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI

ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ 

ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਿਸੱਧ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ

ਬਾਈਬਲ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈI ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਦਲੀਲ ਲਈ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਪਰ, ਇਹ ਉਦ� ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜਦ� ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਬਾਈਬਲ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈI ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 

ਆਪਣੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏI ਪਰ, 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 

ਗੁਆ ਦੇਵ�ਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ 

ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਚਾ 

ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੂੰ ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਨ� � ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈI

ਸੰਬੰਧ, ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਗੁਣ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ�ਵਾਨਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ� ਮ ਦੀ ਆਦਰਯੋਗ ਵਰਤ�, ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜੋਿੜਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਲਖਤ ਉਨ� � ਯੋਗਤਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਸਕੇ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਅਸਲ ਪਿਵੱਤਰ ਗੰ�ਥ ਦਾ ਸੰਿਮਲਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਉਦਾਹਰਣ 

ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ� ਿਲਖਤ ਰਸੂਲ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹਨI ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵ� ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI 

25
ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI   ਕੋਈ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈI ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵ� 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਉਸ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਇਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇI 

 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ 

ਉਨ� � ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਤੇ ਸਭ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਹੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਹੇਗਾ ਿਕ ਕੰਮ 

ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

25 1 ਗਤਮੋਗਥਉਸ 3:14-16 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 
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ਹੈI ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI

ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹ 

ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ 

ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਿਸੱਧ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ

ਬਾਈਬਲ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈI ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਦਲੀਲ ਲਈ 

ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਪਰ, ਇਹ ਉਦ� ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜਦ� ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਬਾਈਬਲ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈI ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 

ਆਪਣੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏI ਪਰ, 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 

ਗੁਆ ਦੇਵ�ਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ 

ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਨਸ਼ਚਾ 

ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੂੰ ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਨ� � ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈI

ਸੰਬੰਧ, ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਗੁਣ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ�ਵਾਨਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ 
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25 1 ਗਤਮੋਗਥਉਸ 3:14-16 
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 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 
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ਉਨ� � ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਚਨ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨI 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਜ� ਪੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈI ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੇਖਕ� ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ 

ਉਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਲਖ ਸਕਣI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI 

ਮਸੀਹੀਆਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ 

ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਜ਼ਬੂਰ 119:33-40, ਜ਼ਬੂਰ 119:129-136, ਕਹਾਉਤ� 30:5-6, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ 22:18-19, ਮੱਤੀ 5:17-19, 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:15-17, 2 ਪਤਰਸ 3:

15-16

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਹ 

ਿਸੱਿਖਆ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਸਮੂਹ, ਜ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨI 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ

ਂਡੋਕੇਰੀ, ਡੇਿਵਡ ਐਸ. ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਸਿਕ�ਪਚਰ. ਨ� ਸ਼ਵੀਲੇ: ਬ�ੋਡਮੈਨ ਐਡ ਹੋਲਮੈਨ, 

1995.

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI



26 27

ਝੂਠ�  ਮਤ� ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ

ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI ਉਨ� � ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਈਬਲ 

ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਕੋਲ ਹੈI ਉਨ� � ਦੇ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਧ�ਤ ਬਾਈਬਲ ਤ� ਸਾਬਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਉਨ� � ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਚਨ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਲ ਿਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨI 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਜ� ਪੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈI ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੇਖਕ� ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ 

ਉਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਿਲਖ ਸਕਣI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI 

ਮਸੀਹੀਆਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕਲਾਸ 

ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਜ਼ਬੂਰ 119:33-40, ਜ਼ਬੂਰ 119:129-136, ਕਹਾਉਤ� 30:5-6, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ 22:18-19, ਮੱਤੀ 5:17-19, 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:15-17, 2 ਪਤਰਸ 3:

15-16

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਹ 

ਿਸੱਿਖਆ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਸਮੂਹ, ਜ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨI 
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ਂਡੋਕੇਰੀ, ਡੇਿਵਡ ਐਸ. ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਸਿਕ�ਪਚਰ. ਨ� ਸ਼ਵੀਲੇ: ਬ�ੋਡਮੈਨ ਐਡ ਹੋਲਮੈਨ, 

1995.

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 

3. ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਖਾਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

ਜੋ ਆਮ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕੀਿਤਆ ਗਈਆਂ ਹਨ? 

4. ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

5. ਿਕਹੜੇ ਛੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਵਚਨ ਹੈ? 

6. ਬਾਈਬਲ “ਿਸੱਿਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 

ਗੁਣਕਾਰ” ਿਕਵ� ਹੈ? 

7. ਬਾਈਬਲ ਪ�ੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ� ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ? 

8. ਪ�ੇਰਨਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹੜੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ? 

9. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

10. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

11. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਚੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਪਾਠ 2

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈI 

(2) ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਿਕਵ� 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI 

(3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਆਤਮਾ, 

ਸਦੀਪਕ, ਿਤ�ਏਕ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ, ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ 

ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਵੱਤਰ, ਧਰਮੀ, ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਹੈI

(4) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਉਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਿਕਵ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI 

(5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰI

(6) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀਆਂ 

ਿਕਸਮ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗਲਤ-ਫਿਹਮੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈI

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ” 

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਯਸ਼ਾਯਾਹ 40 ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI 
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   ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸੀ? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� & ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਿਕ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 

ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਜ� ਨਹ�? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਣ ਹੈ? ਏ. ਡਬਿਲਊ. ਟੋਜ਼ਰਨ�  ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ੌ

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੀ 

ਗਲਤੀ ਹੈ ਜ� ਮਸੀਹੀ ਨ� ਿਤਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਚ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
26  ਹੈI” ਿਯਸੂ ਨ�  ਖੂੰਹ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰਮੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦੇ ਸਨI ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਉਸ ਦੇ 

ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਹੋਣ 

ਨਾਲ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਬੇਅੰਤ ਪਰੇ ਅਤੇ �ਪਰ ਹੈI ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 

ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹ�ਦ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ; ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ; ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ; 

ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿਬਆਨ ਹਨI ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੋਕ� 

ਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ 

ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈI ਅਸ� ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਫਰ ਵੀ, ਿਜਵ� ਏ. ਡਬਿਲਊ. ਟੋਜ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸ� 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਿਮੱਠਾ, 

ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ 

ਜੋ ਅਸ� ਅਿਧਐਨ ਕਰ�ਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹ� ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI 

ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਵਾਸਤਿਵਕ, ਸਮਝ, 

ਭਾਵਨਾਵ�, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੀ�ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਜ� 

ਿਬਜਲੀ ਜ� ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਗੀ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� 

ਕਰਦੇI ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਉਸ ਲਈ ਪ�ਸੰਨ ਜ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੁੰਦਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈI “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ 
27

ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਇਹ ਤੱਥ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਿਮਕ ਸ�ਝ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ 

 ? ?

26 ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਪੰਨਾ 10

 ? ?

 ? ?

27 ਯੂਹੰਨਾ 4:24.

 ? ?
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   ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸੀ? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� & ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਿਕ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 

ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਜ� ਨਹ�? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਣ ਹੈ? ਏ. ਡਬਿਲਊ. ਟੋਜ਼ਰਨ�  ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ੌ

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ “ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੀ 

ਗਲਤੀ ਹੈ ਜ� ਮਸੀਹੀ ਨ� ਿਤਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਤ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਚ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
26  ਹੈI” ਿਯਸੂ ਨ�  ਖੂੰਹ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰਮੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦੇ ਸਨI ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਣਾ ਉਸ ਦੇ 

ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਹੋਣ 

ਨਾਲ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਬੇਅੰਤ ਪਰੇ ਅਤੇ �ਪਰ ਹੈI ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 

ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹ�ਦ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ; ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ; ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ; 

ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ 

ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿਬਆਨ ਹਨI ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੋਕ� 

ਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ 

ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈI ਅਸ� ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਨ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਫਰ ਵੀ, ਿਜਵ� ਏ. ਡਬਿਲਊ. ਟੋਜ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸ� 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਿਮੱਠਾ, 

ਆਕਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 

ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ 

ਜੋ ਅਸ� ਅਿਧਐਨ ਕਰ�ਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹ� ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI 

ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਵਾਸਤਿਵਕ, ਸਮਝ, 

ਭਾਵਨਾਵ�, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੀ�ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਜ� 

ਿਬਜਲੀ ਜ� ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਗੀ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� 

ਕਰਦੇI ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਉਸ ਲਈ ਪ�ਸੰਨ ਜ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ 

ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੁੰਦਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈI “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ 
27

ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਇਹ ਤੱਥ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਿਮਕ ਸ�ਝ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ 

 ? ?

26 ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਪੰਨਾ 10

 ? ?

 ? ?

27 ਯੂਹੰਨਾ 4:24.

 ? ?
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ਅਧਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ� ਖਾਸ 

ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾਵ�, ਜ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਜ� ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈI ਉਹ ਚੀਜ਼� ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਕ�ਦਿਰਤ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਰਾਧਨਾ ਉਨ� � ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ 

ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਸਵੀਰ 
28

ਬਣਾਉਣ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈI&  ਆਤਮਾ 
 29ਵਜ�, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਿਦੱਖ ਹੈ  

ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ 
30 

ਆਪ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI& ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ 

ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਿਦਖਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਹੈ 
31 ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦੀਪਕ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� 

ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈI ਇਕ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸ ਨ�  
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ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮ� ਹ� ਜੋ ਮ� ਹ�;  ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 
33 34ਹੈI  ਆਦ ਤ� ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈI  ਕੁਝ ਧਰਮ� ਿਵਚ ਕਲਿਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਦੀਪਕ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤ�ਏਕ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹ�, ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਰਹੇ ਿਕ ਿਤੰਨ 

ਚੀਜ਼� ਇਕ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨI ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਵਜ� ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਹਨ, ਉਨ� � ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈI ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
35ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਨ�  ਜੋ ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਕੀਤਾI”  ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
36ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੈI “ਪ�ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈI”

ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ? 

ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ, ਉਹ “ਅਿਜਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸ� ਮੰਗਦੇ ਜ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਉਸ 
37ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ” ਹੈI”  

ਭਾਵ� ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹੱਦ� ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀI  ਅਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

28 ਕੂਚ 20:4-6
29 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:17
30 ਉਤਪਤ 18:1, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:1
31 ਯੂਹੰਨਾ 6:46, ਯੂਹੰਨਾ 1:18, ਕੂਚ 33:20
32 ਕੂਚ 3:14
33 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8
34 ਜ਼ਬੂਰ 90:2

 ? ?

35 ਜ਼ਬੂਰ 115:3
36 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:6
37 ਅਫਸੀਆਂ 3:20

ਿਜਵ� ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਨੰਤ 

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ 

ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ......ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਸਰਫ 

ਉਹ ਹੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਦ� ਵੀ,ਬਣਾਉਣ 

ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 

ਉਸਨ�  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ 

ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ 

ਕੁਝ ਇਨ� � ਿਵਚ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈI  ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, “ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ”
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ਅਧਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ� ਖਾਸ 

ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾਵ�, ਜ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਜ� ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈI ਉਹ ਚੀਜ਼� ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਕ�ਦਿਰਤ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਰਾਧਨਾ ਉਨ� � ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ 

ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਸਵੀਰ 
28

ਬਣਾਉਣ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈI&  ਆਤਮਾ 
 29ਵਜ�, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਿਦੱਖ ਹੈ  

ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ 
30 

ਆਪ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI& ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ 

ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਿਦਖਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਹੈ 
31 ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦੀਪਕ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� 

ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈI ਇਕ ਨਾਮ ਜੋ ਉਸ ਨ�  
32

ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮ� ਹ� ਜੋ ਮ� ਹ�;  ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, 

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 
33 34ਹੈI  ਆਦ ਤ� ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈI  ਕੁਝ ਧਰਮ� ਿਵਚ ਕਲਿਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਦੀਪਕ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤ�ਏਕ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹ�, ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਰਹੇ ਿਕ ਿਤੰਨ 

ਚੀਜ਼� ਇਕ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨI ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਵਜ� ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਹਨ, ਉਨ� � ਿਵਚ� ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈI ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
35ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਨ�  ਜੋ ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਕੀਤਾI”  ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
36ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੈI “ਪ�ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈI”

ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ? 

ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ, ਉਹ “ਅਿਜਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸ� ਮੰਗਦੇ ਜ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਉਸ 
37ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ” ਹੈI”  

ਭਾਵ� ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹੱਦ� ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀI  ਅਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

28 ਕੂਚ 20:4-6
29 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:17
30 ਉਤਪਤ 18:1, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:1
31 ਯੂਹੰਨਾ 6:46, ਯੂਹੰਨਾ 1:18, ਕੂਚ 33:20
32 ਕੂਚ 3:14
33 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8
34 ਜ਼ਬੂਰ 90:2

 ? ?

35 ਜ਼ਬੂਰ 115:3
36 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:6
37 ਅਫਸੀਆਂ 3:20

ਿਜਵ� ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਨੰਤ 

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ 

ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ......ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਸਰਫ 

ਉਹ ਹੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਦ� ਵੀ,ਬਣਾਉਣ 

ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 

ਉਸਨ�  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ 

ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ 

ਕੁਝ ਇਨ� � ਿਵਚ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈI  ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, “ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ”
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗਾ�  ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹ� ਹੈI “ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ 
38  ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚ�ਕੀ ਹੈI” ਉਹ ਪੂਰੇ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� 

ਹੈI “ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਿਵਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ�?  
39ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਕੀ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਭਰੇ ਹੋਏ?”  ਇਹ 

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਲਾਤ� ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੂੰ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ 

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋI ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ 
40ਵਸਤ� ਪ�ਗਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ ਹਨI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਜਦ� ਉਹ 
41ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤ� ਨਹ� ਹੱਟੇਗਾI&  ਕਈ 

ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਰ 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ, ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ� 
42ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI&  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਸਾਹਮਣੇ “ਮ� ਹ�” ਵਜ� ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ, ਅਨੰਤ, ਸਦੀਪਕ 

ਕਾਲ ਦਾ “ਮ� ਹ�” ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਿਨਆਂ, 

ਭਿਲਆਈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਿਵਚ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਿਜਹਾ ਹੈ, 
43

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI

44ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾਹੈI “ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈI”  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ 

ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ� ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ 
45ਸਕੇI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਦੇ 

46ਹੈਰਾਨ ਜ� ਿਬਨ� ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ 
47

ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈI&  ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਮੇਸ਼� ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ �ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈI ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨ�  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ” 

ਵਜ� ਿਕਹਾ ਹੈI ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ” ਬੋਲਦੇ 
48ਹਨI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ: “ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 

49
ਿਭਆਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”  ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਨ� ਿਤਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਮਨੁੱਖ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਿਬਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ 
50ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸਦੇ ਵ�ਗ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਈਏI 

“ਸਗ� ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
51

ਚਾਲ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ 
52

ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਤ� ਿਨਕਲਦੇ ਹਨI&  ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI 
53

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ ਹੈI

38 39  40 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 66:1; ਯਿਰਮਿਯਾਹ 23:24; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 4:13
41 42  43 ਯਾਕੂਬ 1:17;  ਮਲਾਕੀ 3:6; ਜ਼ਬੂਰ 102:27
44  45  46 ਜ਼ਬੂਰ 147:5; ਯਸ਼ਾਯਾਹ 40:13-14; ਜ਼ਬੂਰ 139:4

 ?

47  48  49  ਜ਼ਬੂਰ 104:24, ਰੋਮੀਆਂ 11:33; ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:3; ਜ਼ਬੂਰ 99:3
50 51  52 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:5;  1 ਪਤਰਸ 1:15-16; ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:4
53 ਗਿਣਤੀ 23:19, 2 ਸਮੂਏਲ 7:28
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗਾ�  ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹ� ਹੈI “ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ 
38  ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚ�ਕੀ ਹੈI” ਉਹ ਪੂਰੇ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� 

ਹੈI “ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਿਵਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ�?  
39ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਕੀ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਭਰੇ ਹੋਏ?”  ਇਹ 

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਲਾਤ� ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੂੰ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ 

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋI ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ 
40ਵਸਤ� ਪ�ਗਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ ਹਨI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ� ਨਹ� ਸੀ ਜਦ� ਉਹ 
41ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤ� ਨਹ� ਹੱਟੇਗਾI&  ਕਈ 

ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਰ 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ, ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ� 
42ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI&  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਸਾਹਮਣੇ “ਮ� ਹ�” ਵਜ� ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ, ਅਨੰਤ, ਸਦੀਪਕ 

ਕਾਲ ਦਾ “ਮ� ਹ�” ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਿਨਆਂ, 

ਭਿਲਆਈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਿਵਚ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਿਜਹਾ ਹੈ, 
43

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI

44ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾਹੈI “ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਬੇਅੰਤ ਹੈI”  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ 

ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ� ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ 
45ਸਕੇI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਦੇ 

46ਹੈਰਾਨ ਜ� ਿਬਨ� ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚ 

ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ 
47

ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈI&  ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਮੇਸ਼� ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ �ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈI ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨ�  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ” 

ਵਜ� ਿਕਹਾ ਹੈI ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ” ਬੋਲਦੇ 
48ਹਨI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ: “ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 

49
ਿਭਆਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”  ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਨ� ਿਤਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਮਨੁੱਖ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਿਬਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ 
50ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸਦੇ ਵ�ਗ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਈਏI 

“ਸਗ� ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
51

ਚਾਲ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਉਸਦੇ 
52

ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਤ� ਿਨਕਲਦੇ ਹਨI&  ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI 
53

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲਦਾ ਹੈI

38 39  40 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 66:1; ਯਿਰਮਿਯਾਹ 23:24; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 4:13
41 42  43 ਯਾਕੂਬ 1:17;  ਮਲਾਕੀ 3:6; ਜ਼ਬੂਰ 102:27
44  45  46 ਜ਼ਬੂਰ 147:5; ਯਸ਼ਾਯਾਹ 40:13-14; ਜ਼ਬੂਰ 139:4

 ?

47  48  49  ਜ਼ਬੂਰ 104:24, ਰੋਮੀਆਂ 11:33; ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:3; ਜ਼ਬੂਰ 99:3
50 51  52 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:5;  1 ਪਤਰਸ 1:15-16; ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:4
53 ਗਿਣਤੀ 23:19, 2 ਸਮੂਏਲ 7:28
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.ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਹੈ? 

ਉਸਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ 

ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਨਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 

ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖਾ 

ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ 

ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਨਹ� ਬਚੇਗਾI “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਰੇ 
54 55ਪੁਰੇ ਧਰਮ ਹਨI  ਉਹ “ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾI”  “ਅਸ� 

56
ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵ�ਗੇI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਆਰ ਹੈI ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ 

ਧਰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ 
57 ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈI& ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਸੀਸ 

58ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤ� ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤ� ਨੂੰ ਅਸੀਸ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਨੰਦ 
59 ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਣI ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

60ਉਨ� � ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਵਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈI  ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ, 
61ਦਇਆ, ਸਬਰ, ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ੌ
62

ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇI

54  55  56 ਜ਼ਬੂਰ 19:9; ਰੋਮੀਆਂ 2:6; ਰੋਮੀਆਂ 14:10
57  58 ਲੂਕਾ 18:19, ਜ਼ਬੂਰ 119:68; ਉਤਪਤ 1:22, 28
59 ਜ਼ਬੂਰ 8:4-6, ਜ਼ਬੂਰ 23, ਜ਼ਬੂਰ 36:5-10, ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ103
60  61  62 ਰੋਮੀਆਂ 8:28; ਕੂਚ 34:6, ਅਫਸੀਆਂ 1:7, 2:4-5; ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ 
63

ਪਾਪ� ਲਈ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈI

ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਿਦਲ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਉਛਲਦਾ ਹੈI 

“ਿਪਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਿਕ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗ� 

ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 
64  ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇI” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਨਸਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾਵ�, ਜ� 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
65 ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI&  ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
66ਹੈI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਸੀਿਮਤ ਹ�, 

ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ� ਸਭ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਵਰਗੇ 

ਹ�I ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ 

ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏI ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਆਗਸਿਤਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਦ� ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹ� ਪਾ 

ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI ਸਦੀਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਤ� �ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹ�, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ 

 ?

63  64 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2;  1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10
65 ; 66 ਰੋਮੀਆ ਂ 2:11, ਯਾਕੂਬ 2:1-5 ਮੱਤੀ 5:43-45

; 

“ਹੇ ਪ�ਭੂ, ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਉਦ� ਤੱਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਨਹ� 

ਪਾ�ਦੇ ਹਨ” (ਆਗਸਿਤਨ ਆਫ ਹੁਪੋ)
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.ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਹੈ? 

ਉਸਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ 

ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈI ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਨਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 

ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖਾ 

ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ 

ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਨਹ� ਬਚੇਗਾI “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਰੇ 
54 55ਪੁਰੇ ਧਰਮ ਹਨI  ਉਹ “ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾI”  “ਅਸ� 

56
ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵ�ਗੇI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਆਰ ਹੈI ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ 

ਧਰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ 
57 ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈI& ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਸੀਸ 

58ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤ� ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤ� ਨੂੰ ਅਸੀਸ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਨੰਦ 
59 ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਣI ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

60ਉਨ� � ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਵਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈI  ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ, 
61ਦਇਆ, ਸਬਰ, ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਆਪਣੇ 

ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ੌ
62

ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇI

54  55  56 ਜ਼ਬੂਰ 19:9; ਰੋਮੀਆਂ 2:6; ਰੋਮੀਆਂ 14:10
57  58 ਲੂਕਾ 18:19, ਜ਼ਬੂਰ 119:68; ਉਤਪਤ 1:22, 28
59 ਜ਼ਬੂਰ 8:4-6, ਜ਼ਬੂਰ 23, ਜ਼ਬੂਰ 36:5-10, ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ103
60  61  62 ਰੋਮੀਆਂ 8:28; ਕੂਚ 34:6, ਅਫਸੀਆਂ 1:7, 2:4-5; ਯੂਹੰਨਾ 3:16

ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ 
63

ਪਾਪ� ਲਈ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈI

ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 

ਿਦਲ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਉਛਲਦਾ ਹੈI 

“ਿਪਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਿਕ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗ� 

ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 
64  ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇI” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਨਸਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾਵ�, ਜ� 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
65 ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI&  ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
66ਹੈI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਸੀਿਮਤ ਹ�, 

ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ� ਸਭ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਵਰਗੇ 

ਹ�I ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ 

ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏI ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਆਗਸਿਤਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਦ� ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹ� ਪਾ 

ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI ਸਦੀਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਤ� �ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹ�, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ 

 ?

63  64 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2;  1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10
65 ; 66 ਰੋਮੀਆ ਂ 2:11, ਯਾਕੂਬ 2:1-5 ਮੱਤੀ 5:43-45

; 

“ਹੇ ਪ�ਭੂ, ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਉਦ� ਤੱਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਨਹ� 

ਪਾ�ਦੇ ਹਨ” (ਆਗਸਿਤਨ ਆਫ ਹੁਪੋ)
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ਿਪਤਾ ਵਜ� ਉਸ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗਲਤ-

ਫਿਹਮੀ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਕਰਦੇ 

ਹ�I ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਮਾਰਤ�, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹਨI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਜ� ਪੜ�ਨਾ 

ਿਜਹੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ� ਤ� ਿਬਨ� ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਪਰ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ 

ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ� ਵਾਲੇ 

ਮਨੁੱਖ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਿਦੱਤੇ ਹਨI ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਹੈਕਲ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗਾਉਣ, 

ਜਨਤਕ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨI ਇੱਥ� 

ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਭੌਿਤਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ� ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ 

ਹ�I 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨI ਉਨ� � ਦਾ ਮੰਨਣਾ 

ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈI 

ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ� ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਲੋਕ ਉਨ� � ਰੂਪ� ਿਵਚ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਪ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨI 

 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ� ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਦਿਲਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਰੋਿਕਆ ਨਹ� 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਭ� ੂਸੱਤਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ 
67ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
68

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈI  ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ 
69  ਸਿਥਤੀ ਨਹ� ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕੇI& ਉਹ ਜਦ� ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 

70
ਦੇ ਹਾਕਮ� ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਉਹ ਉਨ� � ਚੀਜ਼� 

ਿਵਚ� ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚ 

ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ� 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਸਦੇ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਾਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀI ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ� 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨ�  ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿਰਆਂ �ਤੇ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਿਕਵ� 

ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਰਬ� ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵ-ਪ�ਾਣੀ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ� ਨਹ� 

 ?

67 68ਜ਼ਬੂਰ 115:3, ਜ਼ਬੂਰ 135:5-6;    ਅਫਸੀਆਂ 1:11
69 70 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 46:9-11;                ਉਤਪਤ 50:20, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:27-28

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI
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ਿਪਤਾ ਵਜ� ਉਸ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 

ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗਲਤ-

ਫਿਹਮੀ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਕਰਦੇ 

ਹ�I ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਮਾਰਤ�, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹਨI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਜ� ਪੜ�ਨਾ 

ਿਜਹੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ� ਤ� ਿਬਨ� ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਪਰ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਭਾਵ� ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ 

ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ� ਵਾਲੇ 

ਮਨੁੱਖ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਿਦੱਤੇ ਹਨI ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਹੈਕਲ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗਾਉਣ, 

ਜਨਤਕ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨI ਇੱਥ� 

ਤੱਕ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਭੌਿਤਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ� ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਚ ਵਰਤਦੇ 

ਹ�I 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨI ਉਨ� � ਦਾ ਮੰਨਣਾ 

ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈI 

ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਹ� ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਲੋਕ ਉਨ� � ਰੂਪ� ਿਵਚ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਪ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨI 

 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ� ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਦਿਲਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ�ਗਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਰੋਿਕਆ ਨਹ� 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਭ� ੂਸੱਤਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ 
67ਨਾਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
68

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈI  ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ 
69  ਸਿਥਤੀ ਨਹ� ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕੇI& ਉਹ ਜਦ� ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 

70
ਦੇ ਹਾਕਮ� ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਉਹ ਉਨ� � ਚੀਜ਼� 

ਿਵਚ� ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚ 

ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ� 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਸਦੇ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਾਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀI ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ� 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਚੰਗੀਆਂ ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨ�  ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਿਰਆਂ �ਤੇ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਿਕਵ� 

ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਰਬ� ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਕਰਦੇ ਹਨ? 
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ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�
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ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?

2. ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?

3. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

4. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ: 

A. ਅਸ� ਕਦੇ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੈI 

B. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼� ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

C. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਹੈI

D. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼� ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਰਹੇਗਾI

E. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI

F. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈI

G. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋ ਸਕੇI 

H. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI 

I. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨ� ਿਤਕਤਾ ਹੈI

J. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼� ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਪਾਠ 3 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਅ ਦਾ ਇਕ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਿਕਵ� ਹੈI 

(2) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦI 

(3) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਕ� ਹੈI 

(4) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧ� ਦਾ ਢ�ਚਾI 

(5) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ� ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਕਵ� ਹੈI 

(6) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਵਚ ਿਕਵ� 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI 

(7) ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ� � ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਤ� 

ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ 

ਕੀਤੀਆਂ ਹਨI

“ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ”

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਯੂਹੰਨਾ 14 ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹIੈ 
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਭਾਵ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਿਵਚ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹੈI 

ਪਰ ਜਦ� ਅਸ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਸ� ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹਨ –ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥI 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਅਤੇ �ਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਇਨ� � ਿਤੰਨ� 

ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀI 

ਸਮ� ਿਵਚ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਇਨ� � 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਪਦਾਰਥ ਿਵਚ ਊਰਜਾ, ਗਤੀ, ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਜੇਕਰ 

ਊਰਜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਗਤੀ ਜ� ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਗਤੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਤ� ਊਰਜਾ ਜ� ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਹ�, ਇਸਦਾ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਊਰਜਾ ਜ� ਗਤੀ ਨਹ� ਸੀI

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈI ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਬਣਤਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� 

ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਇਕ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ 

ਰਹੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਨਾ ਹੀ ਅਸ� ਇਹ ਕਿਹ 

ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਅਸ� ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ� 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਹਨI ਿਜਵ� 

ਇਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਵ� ਹੀ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਵਚ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 1: ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ” (ਿਬਵਸਥਾ 

ਸਾਰ 6:4)I 

“ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ�, ਮ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ�, ਅਤੇ ਮੇਰਾ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹ�” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 46:9)I

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 2: ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ  ਿਗਆ ਹੈI 

“ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” (ਗਲਾਤੀਆ1ਂ :1)I

“ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ. . . ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ” (ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 14)I

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕ� ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ?. 

. .ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹ”ੈ  (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

5:3-4)I 

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 3: ਇਹ ਿਤੰਨ� , ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨI 

 ?

 ?
&

 

  

 

 

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਭਾਵ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਿਵਚ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹੈI 

ਪਰ ਜਦ� ਅਸ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਸ� ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹਨ –ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥI 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਅਤੇ �ਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਇਨ� � ਿਤੰਨ� 

ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀI 

ਸਮ� ਿਵਚ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਇਨ� � 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਬਨ� ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਪਦਾਰਥ ਿਵਚ ਊਰਜਾ, ਗਤੀ, ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ –ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨI ਜੇਕਰ 

ਊਰਜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਗਤੀ ਜ� ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਗਤੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਤ� ਊਰਜਾ ਜ� ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਪ�ਤੱਖ ਵਸਤੂ ਨਹ�, ਇਸਦਾ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਊਰਜਾ ਜ� ਗਤੀ ਨਹ� ਸੀI

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈI ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਬਣਤਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� 

ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਇਕ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ 

ਰਹੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਨਾ ਹੀ ਅਸ� ਇਹ ਕਿਹ 

ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਅਸ� ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ� 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਹਨI ਿਜਵ� 

ਇਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਵ� ਹੀ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਵਚ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 1: ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ” (ਿਬਵਸਥਾ 

ਸਾਰ 6:4)I 

“ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ�, ਮ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ�, ਅਤੇ ਮੇਰਾ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹ�” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 46:9)I

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 2: ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ  ਿਗਆ ਹੈI 

“ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” (ਗਲਾਤੀਆ1ਂ :1)I

“ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ. . . ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ” (ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 14)I

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕ� ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ?. 

. .ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹ”ੈ  (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

5:3-4)I 

ਆਧਾਰ ਵਾਕ 3: ਇਹ ਿਤੰਨ� , ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨI 

 ?

 ?
&

 

  

 

 

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 
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 ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ? 

ਮਰਕੁਸ 1:10-11 ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵ�ਗ 

�ਤਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤ� ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਤ� ਮ� ਖੁਸ਼ ਹ�I” ਅਸ� ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਕੋ ਸਮ� ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, ਮ� ਿਪਤਾ ਵੱਲ� “ਸਹਾਇਕ” 

–ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ�ਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 15:26)I ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯੂਹੰਨਾ 14-17 ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਿਮਲਣਗੇI 

ਿਸੱਟਾ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਪਗ� ਟ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI 

ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਆਨ� ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI 

ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਰਸੂਲ� ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈI ਹੇਠ� ਇਕ ਿਚੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਸਦੀਆਂ ਤ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਿਚੱਤਰ 

 ?

 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਪੱੁਤਰ ਆਤਮਾ 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜ� ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ?

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਉਹ 

ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਤੇ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਨਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ 

ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਿਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤ� 

ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਜੋ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਹੈI ਸਭ ਤ� ਭੈੜੀ ਗਲਤੀ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ� ਤ� ਉਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹੈ , ਜ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਜੋ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

 ?

ਿਪਤਾ

“ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 

ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ; ਪੁੱਤਰ ਦੀ 

ਿਕਰਪਾ, ਿਜਸਨ�  ਸਾਡੇ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ �ਪਰ 

ਲਈ ਲ ਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 

ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਪਤਾ 

ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਿਦਲ� 

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਿਵਲੀਅਮ 

ਲਾਵ ਲਈ ਪੱਤਰ”)I
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 ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ? 

ਮਰਕੁਸ 1:10-11 ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵ�ਗ 

�ਤਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤ� ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਤ� ਮ� ਖੁਸ਼ ਹ�I” ਅਸ� ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਕੋ ਸਮ� ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, ਮ� ਿਪਤਾ ਵੱਲ� “ਸਹਾਇਕ” 

–ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ�ਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 15:26)I ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯੂਹੰਨਾ 14-17 ਨੂੰ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਿਮਲਣਗੇI 

ਿਸੱਟਾ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਪਗ� ਟ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI 

ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਆਨ� ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI 

ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਰਸੂਲ� ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈI ਹੇਠ� ਇਕ ਿਚੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਸਦੀਆਂ ਤ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਿਚੱਤਰ 

 ?

 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਪੱੁਤਰ ਆਤਮਾ 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜ� ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ?

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਉਹ 

ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਤੇ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਨਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ 

ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਿਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤ� 

ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਜੋ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਹੈI ਸਭ ਤ� ਭੈੜੀ ਗਲਤੀ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ� ਤ� ਉਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹੈ , ਜ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਜੋ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

 ?

ਿਪਤਾ

“ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 

ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ; ਪੁੱਤਰ ਦੀ 

ਿਕਰਪਾ, ਿਜਸਨ�  ਸਾਡੇ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ �ਪਰ 

ਲਈ ਲ ਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 

ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਪਤਾ 

ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਿਦਲ� 

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਿਵਲੀਅਮ 

ਲਾਵ ਲਈ ਪੱਤਰ”)I
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ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਅਸ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਢ�ਚਾ

ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼� ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹਨI ਿਪਤਾ 

ਮੁਖੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈI ਇਹ ਿਤੰਨ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ 

ਬਰਾਬਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ 

ਇਹ ਢ�ਚਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ� ਵ�ਗ, ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ� ਦਾ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 

ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਵ� ਹੈ? ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ 
74

ਪੁੱਤਰ ਵਜ� “ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵ� “ਿਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਹੈI  
75

ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦਾ “ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ” ਿਰਹਾ ਹੈI  ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ੌ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗ ਸਵੈ-ਹ�ਦ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ 

ਦੀ ਹ�ਦ ਿਪਤਾ ਤ� ਹੈI ਸਦੀਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵ�ਗ ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਸੰਬੰਧ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਦਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵਜ� ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ ਹੈI ਉਹ ਇਕ ਨੀਵ� ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ 
76

ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤ� ਮਹਾਨ ਹੈI”

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 

ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੈI ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ “ਿਜਵ� ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ 
77 

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨI”

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਯੂਹੰਨਾ 15:26 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੇਗਾ, 

“ਜੋ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ I”  ਹਾਲ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਯਾਦ 

ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਮਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈI 

ਛੋਟੇਪਣ ਤ� ਿਬਨ� ਅਧੀਨਗੀ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ “ਮ� ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇਕ ਹ�,”  

ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਇਕ 

ਸਦੱਸ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ 

ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ� ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਵੱਡਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਇਕ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
74 ਯੂਹੰਨਾ 5:26
75 ਯੂਹੰਨਾ 3:16

76        77 ਯੂਹੰਨਾ 14:28; ਯੂਹੰਨਾ 5:23

ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ             ਹਨ ਜੋ ਸੰਬੰਧ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨI 

 ਵਿਅਕਤੀ  
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ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਅਸ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਢ�ਚਾ

ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼� ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਢ�ਚੇ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹਨI ਿਪਤਾ 

ਮੁਖੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈI ਇਹ ਿਤੰਨ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ 

ਬਰਾਬਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ 

ਇਹ ਢ�ਚਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ� ਵ�ਗ, ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸ� ਦਾ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 

ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਵ� ਹੈ? ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ 
74

ਪੁੱਤਰ ਵਜ� “ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵ� “ਿਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਹੈI  
75

ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦਾ “ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ” ਿਰਹਾ ਹੈI  ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ੌ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗ ਸਵੈ-ਹ�ਦ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ 

ਦੀ ਹ�ਦ ਿਪਤਾ ਤ� ਹੈI ਸਦੀਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵ�ਗ ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਸੰਬੰਧ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਦਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵਜ� ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ ਹੈI ਉਹ ਇਕ ਨੀਵ� ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ 
76

ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤ� ਮਹਾਨ ਹੈI”

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 

ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੈI ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ “ਿਜਵ� ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ 
77 

ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨI”

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਯੂਹੰਨਾ 15:26 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੇਗਾ, 

“ਜੋ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ I”  ਹਾਲ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਯਾਦ 

ਰੱਖੋ ਿਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਮਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈI 

ਛੋਟੇਪਣ ਤ� ਿਬਨ� ਅਧੀਨਗੀ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ “ਮ� ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇਕ ਹ�,”  

ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਇਕ 

ਸਦੱਸ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਿਕ 

ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ� ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਵੱਡਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਇਕ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ� ਵ�ਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
74 ਯੂਹੰਨਾ 5:26
75 ਯੂਹੰਨਾ 3:16

76        77 ਯੂਹੰਨਾ 14:28; ਯੂਹੰਨਾ 5:23

ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ             ਹਨ ਜੋ ਸੰਬੰਧ 

ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨI 

 ਵਿਅਕਤੀ  
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ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 

ਅਿਧਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਅਹੁਿਦਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਿਕਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਤੰਨ�  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਦੇ ਹ�ਦ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਹ 

ਿਕ ਿਤੰਨ�  ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਆਪਸੀ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਮਨੁੱਖ, ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ 

ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 

ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ� ਦੀ 

ਵੱਖਰੀ ਨਹ�, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਲੋਕ� ਵਜ� ਨਹ�, ਪਰ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹ�

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ –ਅਸ� ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�I ਸੰਬੰਧ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ� ਅਧੂਰੇ ਹ�

ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਆਦਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਣਾ 
78ਚੰਗਾ ਨਹ� ਹੈI”  ਿਫਰ ਉਸਨ�  ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਆਦਮ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਿਬਨ� 

ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ, ਉਸ ਤ� ਿਬਨ�, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇI ਦਰਅਸਲ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਵਚਨ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ�  ਿਮਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ: “ਇਸ ਤਰ�� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ 
79 ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਚਆI ਉਸ ਨ�  ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀI” ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ 

ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀI ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈI ਅਸ� ਵੀ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ 

ਿਵਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਵਰਗ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਆਿਹਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਫਰ 

ਵੀ ਅਸ� ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵ�ਗੇ), ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਲਨਾ 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੋਹ� ਿਵਚਕਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈI 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

12 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਅੰਗ� ਦੀ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਹੈI ਕੀ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਦੱਸ ਇਕੱਠ�  ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਸ� ਹੋਈਏ:

“ਉਸ ਿਵਚ ਜੋ ਿਸਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ 

ਿਜਸ ਤ� ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ 

ਇਕ ਸੰਗ ਿਮਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
80

ਵਧਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋI”

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤ� ਅਤੇ 

ਕਾਬਲੀਅਤ� ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਇਕ  ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

79 ਉਤਪਤ 1:27
80 ਅਫਸੀਆ ਂ 4:15-16

78 ਉਤਪਤ 2:18
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ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 

ਅਿਧਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਅਹੁਿਦਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਿਕਹਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਤੰਨ�  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਦੇ ਹ�ਦ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਹ 

ਿਕ ਿਤੰਨ�  ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਆਪਸੀ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਮਨੁੱਖ, ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ 

ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 

ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ� ਦੀ 

ਵੱਖਰੀ ਨਹ�, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਲੋਕ� ਵਜ� ਨਹ�, ਪਰ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹ�

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ –ਅਸ� ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�I ਸੰਬੰਧ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ� ਅਧੂਰੇ ਹ�

ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਆਦਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਣਾ 
78ਚੰਗਾ ਨਹ� ਹੈI”  ਿਫਰ ਉਸਨ�  ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਆਦਮ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਿਬਨ� 

ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ, ਉਸ ਤ� ਿਬਨ�, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੇI ਦਰਅਸਲ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕ ਵਚਨ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ�  ਿਮਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ: “ਇਸ ਤਰ�� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀਤੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ 
79 ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਚਆI ਉਸ ਨ�  ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀI” ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ 

ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀI ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈI ਅਸ� ਵੀ ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ 

ਿਵਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਵਰਗ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਆਿਹਆ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਫਰ 

ਵੀ ਅਸ� ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵ�ਗੇ), ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਲਨਾ 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੋਹ� ਿਵਚਕਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਿਭੰਨਤਾ ਹੈI 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

12 ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਅੰਗ� ਦੀ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਹੈI ਕੀ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਦੱਸ ਇਕੱਠ�  ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਸ� ਹੋਈਏ:

“ਉਸ ਿਵਚ ਜੋ ਿਸਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ 

ਿਜਸ ਤ� ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ 

ਇਕ ਸੰਗ ਿਮਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
80

ਵਧਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋI”

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤ� ਅਤੇ 

ਕਾਬਲੀਅਤ� ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਇਕ  ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

79 ਉਤਪਤ 1:27
80 ਅਫਸੀਆ ਂ 4:15-16

78 ਉਤਪਤ 2:18
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ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਕਰਪਾ ਿਵਚ ਵਧਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰੀਏI ਆਤਿਮਕ ਵਾਧਾ ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨ� ੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ 

ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਿਵਚ 

ਜੀ�ਦੇ ਸਨ, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ� ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਜ�

ਰਿਹਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਕੋਲ, ਆਤਮਾ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆ�ਦੇ ਹ�I ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਅਤੇ 

ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈI ਸੋਚੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  ਸਲੀਬ 

�ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏI ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਕੰਮ 

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਿਸਰਫ ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਚ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, 

ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਸਦੱਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ� � ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,

ਇਕ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੁਆਰਾ

ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ

ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਿਦ�ੜ� ਰੱਖ,

ਤ� ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ: 

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 

ਜੋ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
81ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਮੀਨI

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਿਸਧ�ਤ

ਅਸ� ਸਮਝ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਬੀਜ ਗੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਕ� �ਗਦਾ ਹੈ, ਜ� 

ਿਦਮਾਗ ਕੰਮ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਿਕਵ� 

ਰੱਖਦੀ ਹੈI ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ 

ਿਕ ਇਹ ਿਕ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਿਸਧ�ਤ ਸਾਡੀ ਿਵਆਿਖਆ 

81 ਬੁਕ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੇਅਰ.

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦਆੁਰਾ ਹਠੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI
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ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਕਰਪਾ ਿਵਚ ਵਧਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰੀਏI ਆਤਿਮਕ ਵਾਧਾ ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨ� ੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ 

ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਿਵਚ 

ਜੀ�ਦੇ ਸਨ, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਜ� ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ� ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਜ�

ਰਿਹਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਕੋਲ, ਆਤਮਾ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆ�ਦੇ ਹ�I ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਅਤੇ 

ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI ਉਸ 

ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈI ਸੋਚੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  ਸਲੀਬ 

�ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਏI ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਕੰਮ 

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਿਸਰਫ ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਚ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, 

ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਸਦੱਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ� � ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,

ਇਕ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੁਆਰਾ

ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ

ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈI 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਿਦ�ੜ� ਰੱਖ,

ਤ� ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ: 

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 

ਜੋ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
81ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਆਮੀਨI

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਿਸਧ�ਤ

ਅਸ� ਸਮਝ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਬੀਜ ਗੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਕ� �ਗਦਾ ਹੈ, ਜ� 

ਿਦਮਾਗ ਕੰਮ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਿਕਵ� 

ਰੱਖਦੀ ਹੈI ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ 

ਿਕ ਇਹ ਿਕ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਿਸਧ�ਤ ਸਾਡੀ ਿਵਆਿਖਆ 

81 ਬੁਕ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੇਅਰ.

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦਆੁਰਾ ਹਠੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI
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ਤ� ਪਰੇ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਵ� 

ਹਰ ਜਗ�ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੱਥ 

ਤਰਕਹੀਣ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਪਰੇ ਹਨI 

ਸਮੰੁਦਰ ਦੀ ਇਕ ਮੱਛੀ, ਭਾਵ� ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨI ਲੋਕ� ਨ�  ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਗੁਆ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਹੇਠ� ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨI ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਕ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਮੋਡਾਿਲਜ਼ਮ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ 

ਿਜਸਨ�  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਈਆਂ ਹਨI ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ, ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ �ਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਜ� ਬੋਲਦਾ ਹੈI ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ 14-16 ਅਿਧਆਈਆਂ ਿਵਚ ਿਯਸੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸਦੇ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨI ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨਹ� ਹਨI 

ਿਤੰਨ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ, ਉਨ� � ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਪਤਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਮ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ 

ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਅਧੀਨਗੀ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ 

ਨਾਲ� ਨੀਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤ� ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈI 

ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਿਤੰਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ 

ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹਨI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1-3, 8, ਕੁਲਸੀਆਂ 1:12-19, ਅਫਸੀਆਂ 1:17-23, ਯੂਹੰਨਾ 

15:26, ਯੂਹੰਨਾ 17:1-5

 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਂਮੋਰੇ, ਰਾਬਰਟ. ਦਾ ਟ�ੀਨੀਟੀ: ਏਵੀਡੇਨਸ ਐਡ ਈਸੂਜ਼. ਆਇਓਵਾ ਫਾਲਸ, ਆਈ 

ਏ: ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਪਬਿਲਸ਼ਰ, 1996.

ਵਾਇਟ, ਜੇਮਸ. ਦਾ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ�ੀਨੀਟੀ: ਿਰਕਵਿਰੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ 

ਬਲੀਫ਼. ਿਮਨੀਅਪੋਿਲਸ: ਬੈਥਨੀ ਹਾਊਸ  ਪਬਿਲਸ਼ਰ, 1998.

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  
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ਤ� ਪਰੇ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਵ� 

ਹਰ ਜਗ�ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੱਥ 

ਤਰਕਹੀਣ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਤ� ਪਰੇ ਹਨI 

ਸਮੰੁਦਰ ਦੀ ਇਕ ਮੱਛੀ, ਭਾਵ� ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝ 

ਸਕਦੀ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇI 

ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨI ਲੋਕ� ਨ�  ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਗੁਆ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਹੇਠ� ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨI ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਕ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ� ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਮੋਡਾਿਲਜ਼ਮ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ 

ਿਜਸਨ�  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਈਆਂ ਹਨI ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ, ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ �ਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਜ� ਬੋਲਦਾ ਹੈI ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ 14-16 ਅਿਧਆਈਆਂ ਿਵਚ ਿਯਸੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸਦੇ, ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨI ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨਹ� ਹਨI 

ਿਤੰਨ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ, ਉਨ� � ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਪਤਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਮ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ 

ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਅਧੀਨਗੀ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ 

ਨਾਲ� ਨੀਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤ� ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈI 

ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈI 
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ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1-3, 8, ਕੁਲਸੀਆਂ 1:12-19, ਅਫਸੀਆਂ 1:17-23, ਯੂਹੰਨਾ 

15:26, ਯੂਹੰਨਾ 17:1-5

 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਂਮੋਰੇ, ਰਾਬਰਟ. ਦਾ ਟ�ੀਨੀਟੀ: ਏਵੀਡੇਨਸ ਐਡ ਈਸੂਜ਼. ਆਇਓਵਾ ਫਾਲਸ, ਆਈ 

ਏ: ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਪਬਿਲਸ਼ਰ, 1996.

ਵਾਇਟ, ਜੇਮਸ. ਦਾ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ�ੀਨੀਟੀ: ਿਰਕਵਿਰੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ 

ਬਲੀਫ਼. ਿਮਨੀਅਪੋਿਲਸ: ਬੈਥਨੀ ਹਾਊਸ  ਪਬਿਲਸ਼ਰ, 1998.

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  
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ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਬ�ਿਹਮੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ? 

2. ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਆਧਾਰ 

ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

3. ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧ� ਦਾ ਢ�ਚਾ ਕੀ ਹੈ? 

4. ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ? 

5. ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

6. ਮੋਡਾਿਲਜ਼ਮ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

7. ਿਤੰਨ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?

8. ਅਧੀਨਗੀ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਠ 4

ਮਨੁੱਖਤਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈI 

(2) ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਣI 

(3) ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

(4) ਿਕਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਹੈI

(5) ਿਕ ਲੋਕ� ਦੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਮੱੁਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਹੈI 

(6) ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤ� ਿਬਨ� ਪੂਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

“ਮਨੁੱਖਤਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬੂਰ 8 ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI 

  ? ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ &

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ?
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ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ
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8. ਅਧੀਨਗੀ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਠ 4

ਮਨੁੱਖਤਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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(2) ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਣI 

(3) ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

(4) ਿਕਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਹੈI

(5) ਿਕ ਲੋਕ� ਦੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਮੱੁਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਹੈI 

(6) ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤ� ਿਬਨ� ਪੂਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

“ਮਨੁੱਖਤਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬੂਰ 8 ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI 

  ? ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ &

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ?
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 ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ? 

ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ੌ

ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਉਤਪਤ 1:26 ਹੈI �ਥੇ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�: “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸ� ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏI” 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈI 

ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈI ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨਹ� ਹ�, ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਨੂੰ ਿਵਲੱਖਣ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ 8:5 ਿਵਚ, ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ “ਦੂਤ� 

ਨਾਲ� ਥੋੜਾ ਨੀਵ�” ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸਾਡੇ 

ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਖਾਸ 
82  

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI& ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਵਰਤ� ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹ �ਚਾ ਨਜ਼ਿਰਆ ਸਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸਵਾਦ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਨਾਲ� ਵਧੀਆ ਹੈ! ਿਵਕਾਸਵਾਦ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ�, ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹ�, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ�, ਅਤੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 

ਖਾਸ ਨਹ� ਹੈI 

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਿਪਤ ਕਥਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਣੇ ਸਨ, ਿਜਨ� � 

ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਪਆਰ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ” ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ 

ਰਚਨਾ ਹ�I ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਨਤਾ 

ਨਹ� ਹੈ? 

ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈI (1) 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈI ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
83ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹਨI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇਕ ਰੂਪ ਨਹ� ਜੋ ਅਸ� ਕਿਹ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ�� ਹੈI ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�I ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
84ਹੈI&

(3) ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਚੱਲਣ 

ਲਈ ਪੈਰ, ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ, ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਖ� ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਲਈ 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ� ਨਾਲ ਵਸਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ 

ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ 

ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੇ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨI 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੱਤ

ਮਨੁੱਖ� ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 

 ?  ?

82 ਉਤਪਤ 1:26, ਜ਼ਬੂਰ 8:5-6
83     84 1 ਰਾਜਿਆਂ 8:27; ਰੋਮੀਆਂ 1:23;

 ?
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 ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ? 

ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ੌ

ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਉਤਪਤ 1:26 ਹੈI �ਥੇ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�: “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸ� ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏI” 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈI 

ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈI ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨਹ� ਹ�, ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਨੂੰ ਿਵਲੱਖਣ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ 8:5 ਿਵਚ, ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ “ਦੂਤ� 

ਨਾਲ� ਥੋੜਾ ਨੀਵ�” ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸਾਡੇ 

ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਖਾਸ 
82  

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI& ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ� ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਵਰਤ� ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹ �ਚਾ ਨਜ਼ਿਰਆ ਸਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸਵਾਦ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਨਾਲ� ਵਧੀਆ ਹੈ! ਿਵਕਾਸਵਾਦ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ�, ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹ�, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ�, ਅਤੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 

ਖਾਸ ਨਹ� ਹੈI 

ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਿਪਤ ਕਥਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਣੇ ਸਨ, ਿਜਨ� � 

ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਪਆਰ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ” ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ 

ਰਚਨਾ ਹ�I ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਨਤਾ 

ਨਹ� ਹੈ? 

ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈI (1) 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈI ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
83ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹਨI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਇਕ ਰੂਪ ਨਹ� ਜੋ ਅਸ� ਕਿਹ 

ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ�� ਹੈI ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�I ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
84ਹੈI&

(3) ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਚੱਲਣ 

ਲਈ ਪੈਰ, ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ, ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਖ� ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਲਈ 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ� ਨਾਲ ਵਸਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ 

ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ 

ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੇ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨI 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੱਤ

ਮਨੁੱਖ� ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 

 ?  ?

82 ਉਤਪਤ 1:26, ਜ਼ਬੂਰ 8:5-6
83     84 1 ਰਾਜਿਆਂ 8:27; ਰੋਮੀਆਂ 1:23;

 ?



60 61

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪੇਰ� ਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਤ� ਆ�ਦੀ ਹੈI ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ! 

ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ 

ਕਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕਲਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI ਗੁਫਾਵ� ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚੱਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 

ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਪਰ ਮਨੁੱਖ� 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨI 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ� 

ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤ� ਆਈ ਹੈI 

ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾਇਕ ਹੋਰ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਵਰਗੀ” ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ 

ਵੀ ਿਦਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ  ਜੋ ਵੀ ਅਸ� ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�, ਜਾਨਵਰ� ਦੇ “ਿਦਮਾਗ ਦੀ 

ਿਕਿਰਆ” ਬੁਿਨਆਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� �ਪਰ ਨਹ� 

�ਠਦੀ ਹੈI  ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਮੁਲ�ਕਣ 

ਕਰਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, 

ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਦ�ੜ�ਤਾ 

ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨI 

ਅਸ� ਿਸਰਫ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹ�, 

ਅਸ� ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 

ਹ�I ਅਸ� ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਿਸਰਫ 

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੋਚਦੇ, ਅਸ� ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਮਨੁੱਖ� ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼� ਜ� ਪ�ਤੀਕ� ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣI ਜਾਨਵਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਅਵਾਜ� ਨਾਲ 

“ਸੰਚਾਰ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਹਨI  ਪਰ ਜਾਨਵਰ� ਕੋਲ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਨ, ਜ� ਭੋਜਨ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ� 

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਤ� ਉਨ� � 

ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਸੀI 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈI ਅਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, 

ਉਨ� � ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਹ�I  ਅਸ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਕੇ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਨ 

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ 

ਹਨI ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਇਕੱਠ�  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨ� ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਉਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨI  ਭਾਵ� ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਿਬਨ� 

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤ� 

ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦੂਸਿਰਆਂ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂI ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ 

ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਚ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਿਜਵ� ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਪਆਰ ਹੈ, ਉਵ� ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਿਪਆਰ 

ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀI 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤ� ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਿਜਵ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈI ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ� ਅਤੇ ਬਾਹਰ� ਪਾਪ 

ਰਿਹਤ ਸੀI  ਉਸਨ�  “ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ, ਮਨ, ਜਾਨ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀI” (ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ”)I 
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪੇਰ� ਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਤ� ਆ�ਦੀ ਹੈI ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ! 

ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ 

ਕਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕਲਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI ਗੁਫਾਵ� ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚੱਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 

ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਨਵਰ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਪਰ ਮਨੁੱਖ� 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨI 

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ� 

ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤ� ਆਈ ਹੈI 

ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾਇਕ ਹੋਰ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਵਰਗੀ” ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ 

ਵੀ ਿਦਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ  ਜੋ ਵੀ ਅਸ� ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�, ਜਾਨਵਰ� ਦੇ “ਿਦਮਾਗ ਦੀ 

ਿਕਿਰਆ” ਬੁਿਨਆਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� �ਪਰ ਨਹ� 

�ਠਦੀ ਹੈI  ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਮੁਲ�ਕਣ 

ਕਰਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, 

ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਦ�ੜ�ਤਾ 

ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨI 

ਅਸ� ਿਸਰਫ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹ�, 

ਅਸ� ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 

ਹ�I ਅਸ� ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਿਸਰਫ 

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੋਚਦੇ, ਅਸ� ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਮਨੁੱਖ� ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼� ਜ� ਪ�ਤੀਕ� ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣI ਜਾਨਵਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਅਵਾਜ� ਨਾਲ 

“ਸੰਚਾਰ” ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਹਨI  ਪਰ ਜਾਨਵਰ� ਕੋਲ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਨ, ਜ� ਭੋਜਨ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ� 

ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਤ� ਉਨ� � 

ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਸੀI 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈI ਅਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, 

ਉਨ� � ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਹ�I  ਅਸ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਕੇ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਅਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਨ 

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ 

ਹਨI ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਇਕੱਠ�  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨ� ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਉਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨI  ਭਾਵ� ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਿਬਨ� 

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤ� 

ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਦੂਸਿਰਆਂ 

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂI ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ 

ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਚ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਿਜਵ� ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਪਆਰ ਹੈ, ਉਵ� ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਿਪਆਰ 

ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀI 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤ� ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਿਜਵ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈI ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ� ਅਤੇ ਬਾਹਰ� ਪਾਪ 

ਰਿਹਤ ਸੀI  ਉਸਨ�  “ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ, ਮਨ, ਜਾਨ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀI” (ਜੌਨ 

ਵੈਸਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ”)I 
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ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਸਮੱਿਸਆਵ� 

ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਕੱਲੇ 

ਰਿਹਣਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱਤੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਉਦ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈI ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ 
85

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹਨI&  ਇਹ ਸਾਨੂੰ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦ� ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI

ਿਕ�ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਵਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਨ� ਿਤਕ 

ਸਮਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I ਅਸ� ਉਨ� � ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗੇ 

ਨਹ� ਹ� ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ, ਜ� ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈI ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਜਾਨਵਰ� ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਪਲ-ਪਲ ਦੇ ਮਨ� ਵੇਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਜਾਨਵਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ�ਸਲੇ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਹਨI ਮਨੁੱਖ� 
86ਿਵਚ ਅਰਥਪੂਰਣ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI&

ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਿਕ� ਹੈ? 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਅਸਲ ਚੋਣ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ�I ਉਹ 
87

ਪਾਪ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾI

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ 

ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
88ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ” ਹੈ,&  ਅਤੇ 

ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈI ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 
89ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI&

ਅਮਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈI ਇਕ ਸਮ� ਸੀ ਜਦ� ਸਾਡੀ ਹ�ਦ 

ਨਹ� ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾI 

ਅਸ� ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹ� ਹ�, ਪਰ ਆਤਮਾਵ� ਵੀ ਹ� ਜੋ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, 
90 ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਅਮਰਤਾ 

ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ� ਨਰਕ ਿਵਚ ਜੀਵ�ਗੇI 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈI ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI ਜਾਨਵਰ� ਿਵਚਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਅਸ� ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸ� 

ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਿਪਆਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਨਹ� ਹੈ, ਿਫਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI

85 ਰੋਮੀਆਂ 1:20, 2:15
86 ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:15

 ?
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89 ਮਰਕੁਸ 1:15;    
90 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 15:16-22, 52-54
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ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਸਮੱਿਸਆਵ� 

ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਕੱਲੇ 

ਰਿਹਣਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱਤੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਉਦ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈI ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ 
85

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹਨI&  ਇਹ ਸਾਨੂੰ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦ� ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI

ਿਕ�ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਵਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਨ� ਿਤਕ 

ਸਮਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਹੈI 

ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I ਅਸ� ਉਨ� � ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗੇ 

ਨਹ� ਹ� ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ, ਜ� ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈI ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਜਾਨਵਰ� ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਪਲ-ਪਲ ਦੇ ਮਨ� ਵੇਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਜਾਨਵਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ�ਸਲੇ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਹਨI ਮਨੁੱਖ� 
86ਿਵਚ ਅਰਥਪੂਰਣ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI&

ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਿਕ� ਹੈ? 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਅਸਲ ਚੋਣ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹ�I ਉਹ 
87

ਪਾਪ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾI

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ 

ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
88ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ” ਹੈ,&  ਅਤੇ 

ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈI ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 
89ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI&

ਅਮਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈI ਇਕ ਸਮ� ਸੀ ਜਦ� ਸਾਡੀ ਹ�ਦ 

ਨਹ� ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾI 

ਅਸ� ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹ� ਹ�, ਪਰ ਆਤਮਾਵ� ਵੀ ਹ� ਜੋ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, 
90 ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਅਮਰਤਾ 

ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ� ਨਰਕ ਿਵਚ ਜੀਵ�ਗੇI 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈI ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI ਜਾਨਵਰ� ਿਵਚਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਅਸ� ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸ� 

ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਿਪਆਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਨਹ� ਹੈ, ਿਫਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI
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86 ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:15
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89 ਮਰਕੁਸ 1:15;    
90 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 15:16-22, 52-54
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ਮਨੁੱਖੀ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉਣ, ਿਦਲ ਤ� ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਪਆਰ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਹਨI 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਭਜਨ 

ਜ� ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋI ਅਸ� ਗਾ�ਦੇ ਹ�, 

“ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਹੈI” “ਤੁਸ� ਿਕੰਨ�  ਮਹਾਨ ਹੋ” ਇਕ 

ਸਦੀਪਕ ਡੂੰਘੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈI 

ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀ 

ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, 

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 
91  

ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ!”

ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਇਨ� � ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੋਰ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ” ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 

ਿਵਚ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਅਸ� ਬਾਕੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਿਕ� ਹ�? ਇਸਦਾ 

ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�I 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਅਸ� ਉਨ� � ਵਸਤ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨ�  

ਬਣਾਈਆਂ ਹਨI ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਤ� ਿਬਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨI ਉਹ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ 

ਅਿਜਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣ ਸਕਣI 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ 

ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈI ਅਸ� ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈI ਅਸ� 

ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਿਪਆਰ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI 

ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ�, ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਪਰ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ, ਉਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹ�I ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਅਸ� ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�I 

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਚਾਰ 

ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈI ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 

ਮਾਨਿਸਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ 

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਨ� � ਿਵਚ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ, ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧ, ਿਸੱਿਖਆ, 

ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਜ� ਤਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੱੁਲ ਹੈ ਜੈ ਜੋ ਉਸਦੇ 

ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜ� ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ� � ਵਸਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ ਿਦੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵ� ਉਹ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਇਕ 
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ਮਨੁੱਖੀ ਿਪਆਰ ਸੰਬੰਧ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉਣ, ਿਦਲ ਤ� ਕੁਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਪਆਰ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਹਨI 

ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਭਜਨ 

ਜ� ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋI ਅਸ� ਗਾ�ਦੇ ਹ�, 

“ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਹੈI” “ਤੁਸ� ਿਕੰਨ�  ਮਹਾਨ ਹੋ” ਇਕ 

ਸਦੀਪਕ ਡੂੰਘੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈI 

ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀ 

ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, 

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 
91  

ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ!”

ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਇਨ� � ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਹੋਰ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਜੋ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ” ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 

ਿਵਚ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਅਸ� ਬਾਕੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਿਕ� ਹ�? ਇਸਦਾ 

ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�I 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਅਸ� ਉਨ� � ਵਸਤ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨ�  

ਬਣਾਈਆਂ ਹਨI ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਤ� ਿਬਨ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨI ਉਹ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ 

ਅਿਜਹਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣ ਸਕਣI 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ 

ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈI ਅਸ� ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈI ਅਸ� 

ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਿਪਆਰ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI 

ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹ�, ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਪਰ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ, ਉਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹ�I ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਅਸ� ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�I 

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਚਾਰ 

ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈI ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 

ਮਾਨਿਸਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ 

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਨ� � ਿਵਚ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ, ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧ, ਿਸੱਿਖਆ, 

ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਜ� ਤਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੱੁਲ ਹੈ ਜੈ ਜੋ ਉਸਦੇ 

ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜ� ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ� � ਵਸਤ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਮੱੁਲ ਿਦੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵ� ਉਹ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਇਕ 
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ਦੂਤ ਵੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨI ਉਨ� � ਕੋਲ �ਚ ਬੁੱਧ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 
92 93

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਅਸ� ਹੁਣ ਉਨ� � ਤ� ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਘੱਟ ਹ�,  
94 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਿਵਚ ਅਸ� ਦੂਤ� ਨਾਲ� �ਚੇ 

95ਹੋਵ�ਗੇ,&  ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ�ਗੇ, ਿਜਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਤ� ਨਾਲ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕਰੋ ਜੋ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈI ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 

ਿਚੱਤਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਉਸ �ਪਰ ਚੱਲਦੇ 

ਹਨI ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਸ ਿਚੱਤਰ ਨੂੰ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ 

ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ�ਿਤਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ 

ਇਹ ਿਚੱਤਰ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਕਲਾਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਹੈ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈI 

ਪਾਪ ਨ�  ਲੋਕ� ਿਵਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਵਰਗੀ” ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈI 

ਕਲਾਤਮਕ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਕ 

ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦੇ ਹਨI ਪਰ 

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤ�ਰ� 

ਖਤਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈI ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਨਵ�, ਿਵਕਸਤ, ਅਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
96ਹੈ!&

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਚੀਜ਼ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹ�I ਸਾਡੀ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ 

92  93  94   ਅੱਯੂਬ 1:6; ਜ਼ਬੂਰ 8:5; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:14;
95  96 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:3;  ਕੁਲਸੀਆਂ 3:10, ਅਫਸੀਆਂ 4:22-24, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:18

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈI ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਅਸ� ਚੁਣੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ�ਗੇI” ਆਪਣੀ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ 

ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਰਾਹ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਲ ਭਗਤੀ 

ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਜਸਨ�  ਐਨੀ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ “ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ 

ਪਿਹਨਾਇਆ ਹੈ!” 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਸਰਫ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸ� ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਤੇ 

ਸਦੀਪਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸੰਚਾਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਿਕਰਪਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰੁਤਤਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਫ�ਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਹਰੇਕ 

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਮੱੁਲ ਹੈI

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 
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ਦੂਤ ਵੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨI ਉਨ� � ਕੋਲ �ਚ ਬੁੱਧ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 
92 93

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਅਸ� ਹੁਣ ਉਨ� � ਤ� ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਘੱਟ ਹ�,  
94 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਿਵਚ ਅਸ� ਦੂਤ� ਨਾਲ� �ਚੇ 

95ਹੋਵ�ਗੇ,&  ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ�ਗੇ, ਿਜਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਤ� ਨਾਲ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 

ਕਰੋ ਜੋ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈI ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 

ਿਚੱਤਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਉਸ �ਪਰ ਚੱਲਦੇ 

ਹਨI ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਸ ਿਚੱਤਰ ਨੂੰ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ 

ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ�ਿਤਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ 

ਇਹ ਿਚੱਤਰ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਕਲਾਕਾਰ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਹੈ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈI 

ਪਾਪ ਨ�  ਲੋਕ� ਿਵਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਵਰਗੀ” ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈI 

ਕਲਾਤਮਕ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਕ 

ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦੇ ਹਨI ਪਰ 

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤ�ਰ� 

ਖਤਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈI ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਨਵ�, ਿਵਕਸਤ, ਅਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
96ਹੈ!&

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਚੀਜ਼ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹ�I ਸਾਡੀ ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ 

92  93  94   ਅੱਯੂਬ 1:6; ਜ਼ਬੂਰ 8:5; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:14;
95  96 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:3;  ਕੁਲਸੀਆਂ 3:10, ਅਫਸੀਆਂ 4:22-24, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:18

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈI ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਅਸ� ਚੁਣੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ�ਗੇI” ਆਪਣੀ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ 

ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਰਾਹ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�I ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਲ ਭਗਤੀ 

ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਜਸਨ�  ਐਨੀ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ “ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ 

ਪਿਹਨਾਇਆ ਹੈ!” 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਸਰਫ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 
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ਯਾਕੂਬ 1:12-15, ਰੋਮੀਆਂ 6:12-23, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:23, ਰੋਮੀਆਂ 8:22-

26,ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:14-18, ਉਤਪਤ 3:1-6, ਅਫਸੀਆ ਂ 2:1-9

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ

ਪਰਿਕਸਰ, ਡਬਿਲਊ. ਟੀ., ਸੰਪਾਦਕ. ਐਕਸਪਲੋਿਰੰਗ ਅਵਰ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਫੇਥ. ਕੰਸਾਸ 

ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ, 1978. ਅਿਧਆਇ 10 ਦੇਖੋ: “ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ?”ਤ� ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹੈ? 

ਪਾਠ 5

ਪਾਪ 

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈI

(2) ਇਹ ਿਕ ਪਾਪ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI

(3) ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾI 

(4) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰI

(5) ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਪ�ਤੀ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆI 

(6) ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤ� ਇਸ ਦੀ ਿਭੰਨਤਾI 

(7) ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਕ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਤ� ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈI

“ਪਾਪ”

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਉਤਪਤ 3 ਪੜ�ੋI ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

  ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� & ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ?

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪਰੈ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨਜ਼ਿਰਆ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਿਕਵ� ਹੈ? 

2. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈ? ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋI 

3. ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨ ਤੱਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI ੌ

4. ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�?

5. ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਿਕਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ? 

6. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹੈ? 
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ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪਰੈ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨਜ਼ਿਰਆ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਿਕਵ� ਹੈ? 

2. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰਕ 

ਸਮਾਨਤਾ ਨਹ� ਹੈ? ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋI 

3. ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨ ਤੱਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI ੌ

4. ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�?

5. ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਿਕਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ? 

6. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹੈ? 
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ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਕ� ਲੋੜ ਹੈ

  ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਕ� ਲੋੜ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈI ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
97ਮੌਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਈ ਸੀI&  ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ, 

ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈI ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਜਵ� ਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਿਵਭਚਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਿਰਆ 

ਹੈI ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਿਦਲ ਿਵਚਲੇ ਪਾਪ 

ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਫ਼ਰਤ, 

ਵਾਸਨਾ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸੁਆਰਥI  

ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ (1) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI  ਕਈ ਵਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ 

ਤ� ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (4) ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨ�  ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹ� ਸੀI ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਉਸਨ�  ਦੇਿਖਆ ਿਕ 

98  ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀI  ਇਸ ਲਈ, 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਕਸੂਰ ਨਹ� ਸੀI ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਸਨ, ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀI ਇਸ ਤ� ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਪਾਪ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀI ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਾਪ 

ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਸੀI ਪਰ ਪਾਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ 

ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਸੀI ਪਾਪ ਸੰਭਵ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ 

ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨI ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਪਾਪ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੰਮ ਨ�  ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਪਾਪ ਨ�  
99  

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀI&  ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
100ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇI&

ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਰਾਪ 
101ਿਲਆਂਦਾ ਸੀI  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀI ਦੁੱਖ, ਬੁੱਢੇ 

ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ 
102ਸੀI&  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਵਾਦ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨI ਿਜ�-

 ?

97 ਰੋਮੀਆਂ 5:12

98  99 ਉਤਪਤ 1:31; ਜ਼ਬੂਰ 51:5
100  101 ਰੋਮੀਆ5ਂ :12, 14, 18-19; ਉਤਪਤ 3:16-19
102 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 15:22;

“ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਨ� ਰਾ ਹੈ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਤ� ਵ�ਝਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਤ� 

ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ” (ਜੇਮਸ ਅਰਿਮਿਨਯੁਸ, ਟਵ�ਟੀ-

ਫਾਈਵ ਪਬਿਲਕ ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨਸ, 

ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨ11)
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ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਕ� ਲੋੜ ਹੈ

  ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਕ� ਲੋੜ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈI ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
97ਮੌਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਈ ਸੀI&  ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ, 

ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈI ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਜਵ� ਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਿਵਭਚਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਲੁਮ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਿਰਆ 

ਹੈI ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਿਦਲ ਿਵਚਲੇ ਪਾਪ 

ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਫ਼ਰਤ, 

ਵਾਸਨਾ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸੁਆਰਥI  

ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ (1) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI  ਕਈ ਵਾਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ 

ਤ� ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (4) ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI 

ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨ�  ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹ� ਸੀI ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਉਸਨ�  ਦੇਿਖਆ ਿਕ 

98  ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀI  ਇਸ ਲਈ, 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਕਸੂਰ ਨਹ� ਸੀI ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਸਨ, ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ 

ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀI ਇਸ ਤ� ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਪਾਪ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀI ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਾਪ 

ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਸੀI ਪਰ ਪਾਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ 

ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਸੀI ਪਾਪ ਸੰਭਵ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ 

ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨI ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਪਾਪ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੰਮ ਨ�  ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਪਾਪ ਨ�  
99  

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀI&  ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
100ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇI&

ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਰਾਪ 
101ਿਲਆਂਦਾ ਸੀI  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀI ਦੁੱਖ, ਬੁੱਢੇ 

ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ 
102ਸੀI&  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਵਾਦ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨI ਿਜ�-

 ?

97 ਰੋਮੀਆਂ 5:12

98  99 ਉਤਪਤ 1:31; ਜ਼ਬੂਰ 51:5
100  101 ਰੋਮੀਆ5ਂ :12, 14, 18-19; ਉਤਪਤ 3:16-19
102 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 15:22;

“ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਨ� ਰਾ ਹੈ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਗਆਨ ਤ� ਵ�ਝਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਤ� 

ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ” (ਜੇਮਸ ਅਰਿਮਿਨਯੁਸ, ਟਵ�ਟੀ-

ਫਾਈਵ ਪਬਿਲਕ ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨਸ, 

ਿਦਸਪੁਟੇਸ਼ਨ11)
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ਿਜ� ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਤ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਵੱਧ ਗਏ ਜੋ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਤੁਸ� ਉਸ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ 

ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ 

ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ 

ਵਾਰ “ਮੂਲ ਪਾਪ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ 

ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਅਸ� ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ 
103 ਹਨI& ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 

ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਪਾਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਿਜਵ� ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਣ� ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪੀ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਨਹ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ� 

ਿਸੱਖਦਾ ਹੈI 

ਦਾਊਦ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੀ ਕੁੱਖ 
104

ਿਵਚ ਸੀI&  ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ� ਨ�  ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਇਕ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਿਵਚ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 

ਸੁਭਾਅ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ 

ਹੈI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ 

105ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ   ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰੁਤਤਰ ਨਹ� 
106

ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI&

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, 

ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਤ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨI ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਦੇ 

ਪਾਪ� ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ� � ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 
107ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI&

ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ 

ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI 

ਲੋਕ ਗਲਤ ਤ� ਸਹੀ ਨਹ� ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਨ�  ਹੋ ਗਏ 
108  

ਹਨI& ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪੀ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
109 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ�ੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨI& ਉਨ� � ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹਰ 

110
ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਤ� 

ਿਬਨ�, ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ 

 ?

103 ਜ਼ਬੂਰ 58:3
104 ਜ਼ਬੂਰ 51:5

104  105  ਜ਼ਬੂਰ 51:5; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:19 
106  107ਰੋਮੀਆਂ 6:16-17;  ਯਹੂਦਾਹ, ਆਇਤ 15
108  109 ਅਫਸੀਆਂ 4:17-18;  ਅਫਸੀਆਂ 2:2-3
110 ਉਤਪਤ 6:5

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ 

ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ 

ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤ� ਵ�ਝਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦੀ 

ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜ� 

ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋਏ, “ਕੀ ਉਸਦੇ 

ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਹਰ ਕਲਪਨਾ ਿਸਰਫ 

ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ 

ਤੁਸ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋI ਇਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋI 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਮੂਲ ਪਾਪ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ”)I
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ਿਜ� ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਤ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਵੱਧ ਗਏ ਜੋ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਤੁਸ� ਉਸ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ 

ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ 

ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ 

ਵਾਰ “ਮੂਲ ਪਾਪ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ 

ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਅਸ� ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 

ਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ 
103 ਹਨI& ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ 

ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਪਾਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਿਜਵ� ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਣ� ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪੀ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਨਹ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ� 

ਿਸੱਖਦਾ ਹੈI 

ਦਾਊਦ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੀ ਕੁੱਖ 
104

ਿਵਚ ਸੀI&  ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ� ਨ�  ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਇਕ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਿਵਚ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 

ਸੁਭਾਅ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ 

ਹੈI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ 

105ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ   ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰੁਤਤਰ ਨਹ� 
106

ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI&

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, 

ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਤ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨI ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਦੇ 

ਪਾਪ� ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ� � ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 
107ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI&

ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ 

ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI 

ਲੋਕ ਗਲਤ ਤ� ਸਹੀ ਨਹ� ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਨ�  ਹੋ ਗਏ 
108  

ਹਨI& ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪੀ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
109 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ�ੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨI& ਉਨ� � ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹਰ 

110
ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਤ� 

ਿਬਨ�, ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ 

 ?

103 ਜ਼ਬੂਰ 58:3
104 ਜ਼ਬੂਰ 51:5

104  105  ਜ਼ਬੂਰ 51:5; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:19 
106  107ਰੋਮੀਆਂ 6:16-17;  ਯਹੂਦਾਹ, ਆਇਤ 15
108  109 ਅਫਸੀਆਂ 4:17-18;  ਅਫਸੀਆਂ 2:2-3
110 ਉਤਪਤ 6:5

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ 

ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ 

ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤ� ਵ�ਝਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦੀ 

ਆਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜ� 

ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋਏ, “ਕੀ ਉਸਦੇ 

ਿਦਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਹਰ ਕਲਪਨਾ ਿਸਰਫ 

ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ 

ਤੁਸ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋI ਇਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋI 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਮੂਲ ਪਾਪ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ”)I
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ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ 
111 

ਹੈI& ਉਸ ਨੂੰ “ਪਾਪ� ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ” ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 
112ਹੈI

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮੱਲੀ 

ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ�ਤੀ ਿਕਵ� ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
113  

ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI& ਿਫਰ, ਜਦ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 
114  

ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਤ� ਬਚਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਇਕ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI (1) ਪਰਤਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI (2) ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਉਨ� � 

ਮਨ� ਰਥ� ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI (3) ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਸਮਝਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ 

ਦੇਵੇI ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤ 

ਮਨ� ਰਥ� ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 

ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ ਜੋ ਉਹ 

ਕਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦੇਖ 

ਸਕਣI ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮ� 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀI 

ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ

  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ?

ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ 
115 ਹੈI&  ਇਹ ਉਦ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹੀ ਹੈI 

ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨ�  ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
116 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈI& ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
117

ਉਮਰ ਧਰਮੀ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇI&

ਰੋਮੀਆਂ 3:10-19 ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ� � ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਅੰਤਰ ਦੇ ਿਬਨ� ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਬਗਾਵਤ, 

ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ ਹਨI 

ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਨਾਸਕਾਰੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਹ� 

ਲੱਗਦੇ ਹਨI ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ 

ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ 
118ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਡ� ਵ�ਗ ਭੱੁਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨI

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ 

ਰਸਿਤਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੈI ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � 

ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਸੁਤੰਤਰ 

ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀI 

ਅੰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
119ਉਨ� � ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾI

111  112 ਯੂਹੰਨਾ 6:44;  ਅਫਸੀਆਂ 2:1
113  114  ਰੋਮੀਆ ਂ 1:16; ਰੋਮੀਆ ਂ 6:11-14

 ?
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ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ 
111 

ਹੈI& ਉਸ ਨੂੰ “ਪਾਪ� ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ” ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 
112ਹੈI

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮੱਲੀ 

ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ�ਤੀ ਿਕਵ� ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
113  

ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI& ਿਫਰ, ਜਦ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 
114  

ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਤ� ਬਚਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਇਕ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਚ ਜਾਰੀ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI (1) ਪਰਤਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ 

ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI (2) ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਉਨ� � 

ਮਨ� ਰਥ� ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI (3) ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 

ਉਸਦੇ ਸਮਝਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ 

ਦੇਵੇI ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤ 

ਮਨ� ਰਥ� ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 

ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ ਜੋ ਉਹ 

ਕਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦੇਖ 

ਸਕਣI ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮ� 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀI 

ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ

  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ?

ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ 
115 ਹੈI&  ਇਹ ਉਦ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹੀ ਹੈI 

ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨ�  ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
116 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈI& ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
117

ਉਮਰ ਧਰਮੀ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇI&

ਰੋਮੀਆਂ 3:10-19 ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ� � ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਅੰਤਰ ਦੇ ਿਬਨ� ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਬਗਾਵਤ, 

ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ ਹਨI 

ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਨਾਸਕਾਰੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਹ� 

ਲੱਗਦੇ ਹਨI ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ 

ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ 
118ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੇਡ� ਵ�ਗ ਭੱੁਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨI

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ 

ਰਸਿਤਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੈI ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � 

ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਸੁਤੰਤਰ 

ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀI 

ਅੰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
119ਉਨ� � ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾI
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ਇਕ ਪਾਪੀ ਿਜਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਉਹ 

ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ 

ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਇਸ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
120ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI&

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਉਲੰਘਣਾ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਜ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਲੇਵੀਆਂ 4:2-3 ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ 

ਲਈ ਹੈ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈI 

ਇਨ� � ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਿਵਚ ਪਾਪ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ 

ਿਮਆਰ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ  ਇਹ ਉਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨ� � ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਪਰ 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI 

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹਨI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ 

ਟਾਕਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਪਆਰ ਉਹ 
121ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI&  ਅਸ� ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� 

122
ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਨਹ� ਹ�I&

ਜਦ� ਅਸ� ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ� [ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�], 
123  ਅਸ� ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ�I& ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਿਕ 

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ 

ਦੇਣਗੀਆਂ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਬਾਰੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਕੁਝ ਿਸੱਖਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਉਹ 

ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਅਤੇ 

ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਵਹਾਰ� ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�? 

ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਅਸ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਸ ਤ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (2) ਭਾਵ� ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, (3) ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ 

ਉਦਾਰਹਣ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� 

ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਸ� ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਕਦੇ-ਕਦੇ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਜੇਕਰ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ 

ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਹ ਿਸਰਫ 

ਅਿਗਆਨਤਾ ਤ� ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਬਦਲਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�, 

ਤ� ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈI 120 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:1-6,3:3-10
121 ਮੱਤੀ 22:37-40, ਰੋਮੀਆ ਂ 13:8-10
122 ਯਾਕੂਬ 4:17

 ?

123 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7
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ਇਕ ਪਾਪੀ ਿਜਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਉਹ 

ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ 

ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਇਸ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
120ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI&

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਉਲੰਘਣਾ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਜ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਲੇਵੀਆਂ 4:2-3 ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ 

ਲਈ ਹੈ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈI 

ਇਨ� � ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਿਵਚ ਪਾਪ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ 

ਿਮਆਰ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ  ਇਹ ਉਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨ� � ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਪਰ 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI 

ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉਦ� ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹਨI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ 

ਟਾਕਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਪਆਰ ਉਹ 
121ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI&  ਅਸ� ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ� 

122
ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਨਹ� ਹ�I&

ਜਦ� ਅਸ� ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ� [ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�], 
123  ਅਸ� ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ�I& ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਿਕ 

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ 

ਦੇਣਗੀਆਂ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਬਾਰੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਕੁਝ ਿਸੱਖਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਉਹ 

ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਅਤੇ 

ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਵਹਾਰ� ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�? 

ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਅਸ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਸ ਤ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (2) ਭਾਵ� ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, (3) ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ 

ਉਦਾਰਹਣ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� 

ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਸ� ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਕਦੇ-ਕਦੇ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਜੇਕਰ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ 

ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਹ ਿਸਰਫ 

ਅਿਗਆਨਤਾ ਤ� ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਬਦਲਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�, 

ਤ� ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈI 120 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:1-6,3:3-10
121 ਮੱਤੀ 22:37-40, ਰੋਮੀਆ ਂ 13:8-10
122 ਯਾਕੂਬ 4:17

 ?
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ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� ਕਮੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ� ਿਜਸ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਸੀI 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵੀ 
124 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI& ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਪਰਤਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ�I ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ, 

ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਦੱੁਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀI ਭਾਵ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ 

ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀI 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
125

ਸੀI&

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸ� ਨਾਸਵਾਨ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੇਗੀI ਸਾਡੀ 

ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ 

ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹ�, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ 

ਇੱਛਾਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਨਾਲ� ਵੱਖ 

ਕਰਨਾ ਿਕ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ, ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਪਾਪੀ ਉਦ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਤੇ ਤਰਸ ਆ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇਗਾI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ 

ਕੀ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵਚਲੇ 

ਇਨ� � ਅੰਤਰ� ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਹਲੇ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰੁਤਤਰ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਹੋਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 

ਹਨI ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ 

ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 

ਨੂੰ ਨਹ� ਭਾਲਦਾ ਹੈI 
124      125ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15;  2 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 12:9-10

 ?

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� ਕਮੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ� ਿਜਸ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਸੀI 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵੀ 
124 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI& ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਪਰਤਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ�I ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ, 

ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਦੱੁਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀI ਭਾਵ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ 

ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀI 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
125

ਸੀI&

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸ� ਨਾਸਵਾਨ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਹ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੇਗੀI ਸਾਡੀ 

ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਕਮਜ਼ੋਰੀ 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ 

ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹ�, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ 

ਇੱਛਾਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਨਾਲ� ਵੱਖ 

ਕਰਨਾ ਿਕ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? 

ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ, ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਪਾਪੀ ਉਦ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਤੇ ਤਰਸ ਆ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇਗਾI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ 

ਕੀ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵਚਲੇ 

ਇਨ� � ਅੰਤਰ� ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਹਲੇ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰੁਤਤਰ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਹੋਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ 

ਹਨI ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ 

ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ 

ਨੂੰ ਨਹ� ਭਾਲਦਾ ਹੈI 
124      125ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15;  2 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 12:9-10

 ?

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16-21, ਅਫਸੀਆਂ 5:1-8, ਤੀਤੁਸ 1:10-16, ਯਾਕੂਬ 4:1-4, 2 

ਪਤਰਸ 2:9-17, ਰੋਮੀਆਂ 1:21-32, ਰੋਮੀਆ ਂ 3:10-20

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਵੈਸਲੀ, ਜੌਨ. “ਦਾ ਡੋਕਟਰੀਨ ਆਫ ਉਰੀਜੀਨਲ ਿਸਨ,” ਇਨ ਦਾ ਕੋਮਪਲੀਟ 

ਵਰਕਸ ਆਫ ਵੈਸਲੀ. ਭਾਗ 9.

ਿਵਲਕੋਸ, ਲੈਸਲੀ. ਪ�ੋਫਾਇਲਸ ਇਨ ਵੈਸਲੀਅਨ ਥੇਓਲੋਗੀ. ਸਲੇਮ, ਓ ਐਚ: ਸ਼ਮੂਲ 

ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1985. ਦੇਖੋ ਅਿਧਆਇ 7: “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ,” 141-

170.

ਪਾਪ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਿਕਹੜੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

2. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹ� ਸੀ? 

3. ਅੱਗੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕ-ਵਾਕ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ: ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ 

ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ, ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ 

ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀI 

4. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

5. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ? 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI 

ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪਰੈ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਪਾਠ 6 

ਆਤਮਾਵਾਂ

“ਆਤਮਾਵਾ”ਂ

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਮੱਤੀ 4:1-11 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦਸੁਟ ਆਤਮਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

  ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਸਵਾਲ ਪੱਛੋੁ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�  ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਦੂਤ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇI

(2) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤI 

(3) ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਿਡੱਗਣਾI 

(4) ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਲੜਾਈI 

(5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ �ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਿਜੱਤI 

(6) ਆਤਮਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਗਲਤ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖਣI 
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16-21, ਅਫਸੀਆਂ 5:1-8, ਤੀਤੁਸ 1:10-16, ਯਾਕੂਬ 4:1-4, 2 

ਪਤਰਸ 2:9-17, ਰੋਮੀਆਂ 1:21-32, ਰੋਮੀਆ ਂ 3:10-20

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਵੈਸਲੀ, ਜੌਨ. “ਦਾ ਡੋਕਟਰੀਨ ਆਫ ਉਰੀਜੀਨਲ ਿਸਨ,” ਇਨ ਦਾ ਕੋਮਪਲੀਟ 

ਵਰਕਸ ਆਫ ਵੈਸਲੀ. ਭਾਗ 9.

ਿਵਲਕੋਸ, ਲੈਸਲੀ. ਪ�ੋਫਾਇਲਸ ਇਨ ਵੈਸਲੀਅਨ ਥੇਓਲੋਗੀ. ਸਲੇਮ, ਓ ਐਚ: ਸ਼ਮੂਲ 

ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1985. ਦੇਖੋ ਅਿਧਆਇ 7: “ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ,” 141-

170.

ਪਾਪ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਿਕਹੜੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

2. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹ� ਸੀ? 

3. ਅੱਗੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕ-ਵਾਕ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ: ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ 

ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ, ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ 

ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀI 

4. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

5. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ? 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI 

ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪਰੈ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਪਾਠ 6 

ਆਤਮਾਵਾਂ

“ਆਤਮਾਵਾ”ਂ

ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਮੱਤੀ 4:1-11 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦਸੁਟ ਆਤਮਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

  ਹੁਣ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਸਵਾਲ ਪੱਛੋੁ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�  ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਦੂਤ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇI

(2) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤI 

(3) ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਿਡੱਗਣਾI 

(4) ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਲੜਾਈI 

(5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ �ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਿਜੱਤI 

(6) ਆਤਮਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਗਲਤ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖਣI 
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126 127 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:2;  ਕੂਚ 25:20; 
128  129 ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 1:6, 10:15; ਮੱਤੀ 22:30; 
130 131 ਉਤਪਤ 19:1-2; ਮੱਤੀ 28:2-4
132 ਲੂਕਾ 1:13, 1:30, 2:10

134 138 139 140 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 31:3; ਲੂਕਾ 20:36; ਲੂਕਾ 1:18-20; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:6
141 142 143 ਲੂਕਾ 15:10;  1 ਪਤਰਸ 1:12 ਲੂਕਾ 2:13-14

ਜਦ� ਲੋਕ ਦੂਤ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਦੂਤ ਿਕਸ 

ਤ�ਰ� ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ� ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈI 

ਦੂਤ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਦੂਤ� ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ? ਿਜਹੜੇ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ 
126ਸਨI  ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਉਹ ਿਚੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ �ਤੇ ਰੱਖਣ 

127ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨI  ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨ�  ਜੋ ਕਰੂਬ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਚਾਰ 
128

ਖੰਭ ਸਨI

ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਤ� ਦੇ ਖੰਭ ਹਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖੰਭ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਭ� ਨਾਲ 

ਉਡਾਣ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਆਤਮਾਵ� ਹੋਣ ਦੇ 

ਨਾਤੇ, ਉਨ� � ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਖੰਭ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਹੈI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ� ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ�, ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਤ� ਨੂੰ 

ਔਰਤ� ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹ� ਹਨI ਉਨ� � ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜ� 
129 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਹਨI& ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈI 

ਦੂਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਦ� ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਕੋਈ 

ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਦੂਤ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 
130ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਹੈI  ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਤ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਿਕ 

131ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨI  ਜਦ� ਕੋਈ ਦੂਤ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ 
132

ਆਇਆ, ਤ� ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਨਾ ਡਰ” ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀI&

133ਦੂਤ ਆਤਮਾਵ� ਹਨ,  ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾਵ� ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
134 ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨI&

135ਦੂਤ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਝ 

ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਿਜਵ� ਮਨੁੱਖ� ਕੋਲ ਹੈI ਦੂਤ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵਚ 
136 

ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ� �ਤਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਦੂਤ� ਤ� �ਪਰ ਹੋਣਗੇI&

ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
137

ਨ�  ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀI

138
ਦੂਤ ਅਮਰ ਹਨI  ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ 

ਸਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲ� ਤ� ਜੀ�ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਨ�  ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈI 

139ਦੂਤ� ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈI ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 
140ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  

ਜਦ� ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � 
141 

ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI& ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 
142 ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਬੌਿਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI&

143
ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀI

ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ� ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ੀਮ 

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI ਦੂਤ� ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੂਤ� ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ 

ਮਹ� ਦੂਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ “ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ�” ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ 

133 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:14, ਭੂਤ� ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤੀ 8:16, 12:45, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:12, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵ� ਤੇ 

   ਆਤਮਾਵ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI



82 83

 ?

126 127 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:2;  ਕੂਚ 25:20; 
128  129 ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 1:6, 10:15; ਮੱਤੀ 22:30; 
130 131 ਉਤਪਤ 19:1-2; ਮੱਤੀ 28:2-4
132 ਲੂਕਾ 1:13, 1:30, 2:10

134 138 139 140 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 31:3; ਲੂਕਾ 20:36; ਲੂਕਾ 1:18-20; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:6
141 142 143 ਲੂਕਾ 15:10;  1 ਪਤਰਸ 1:12 ਲੂਕਾ 2:13-14

ਜਦ� ਲੋਕ ਦੂਤ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਦੂਤ ਿਕਸ 

ਤ�ਰ� ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ� ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈI 

ਦੂਤ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਦੂਤ� ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ? ਿਜਹੜੇ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ 
126ਸਨI  ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਉਹ ਿਚੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ �ਤੇ ਰੱਖਣ 

127ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨI  ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨ�  ਜੋ ਕਰੂਬ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਚਾਰ 
128

ਖੰਭ ਸਨI

ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਤ� ਦੇ ਖੰਭ ਹਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖੰਭ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਭ� ਨਾਲ 

ਉਡਾਣ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਆਤਮਾਵ� ਹੋਣ ਦੇ 

ਨਾਤੇ, ਉਨ� � ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਖੰਭ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਹੈI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ� ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ�, ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਤ� ਨੂੰ 

ਔਰਤ� ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹ� ਹਨI ਉਨ� � ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜ� 
129 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਹਨI& ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈI 

ਦੂਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਦ� ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਕੋਈ 

ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਦੂਤ ਪ�ਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 
130ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਹੈI  ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਤ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਿਕ 

131ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨI  ਜਦ� ਕੋਈ ਦੂਤ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ 
132

ਆਇਆ, ਤ� ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਨਾ ਡਰ” ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀI&

133ਦੂਤ ਆਤਮਾਵ� ਹਨ,  ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾਵ� ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
134 ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨI&

135ਦੂਤ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਝ 

ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਿਜਵ� ਮਨੁੱਖ� ਕੋਲ ਹੈI ਦੂਤ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵਚ 
136 

ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ� �ਤਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਦੂਤ� ਤ� �ਪਰ ਹੋਣਗੇI&

ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
137

ਨ�  ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀI

138
ਦੂਤ ਅਮਰ ਹਨI  ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ 

ਸਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲ� ਤ� ਜੀ�ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਨ�  ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇਿਖਆ ਹੈI 

139ਦੂਤ� ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈI ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 
140ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  

ਜਦ� ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � 
141 

ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI& ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 
142 ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਬੌਿਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI&

143
ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀI

ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ� ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ੀਮ 

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI ਦੂਤ� ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੂਤ� ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ 

ਮਹ� ਦੂਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ “ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ�” ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ 

133 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:14, ਭੂਤ� ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤੀ 8:16, 12:45, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:12, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵ� ਤੇ 

   ਆਤਮਾਵ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI



84 85

144 ਕੁਲਸੀਆਂ 1:16, ਅਫਸੀਆਂ 6:12
145 ਯਹੂਦਾਹ 1:9, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16
146 147 ਉਤਪਤ 3:24;   ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 1:5-14, 10:15

148 ਜ਼ਬੂਰ 99:1, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 37:16, 1 ਰਾਜਿਆਂ 19:15
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਕਰੂਬੀ ਅਿਜਹੇ ਜੀਵ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਦਾ 

ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-
149ਦੁਆਲੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਗਣਤੀ “ਲੱਖ� ਅਤੇ ਕਰੋੜ�” ਦੱਸੀ ਗਈI

ਦੂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
150

ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀI&  ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕ 
151ਦੂਤ ਨ�  1,85,000 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀI

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ�ਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
152 

ਹਨI& ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ 
153ਉਨ� � ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਅਸ� ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼� 

154ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI&  ਮਹ� ਦੂਤ 
155

ਿਮਕਾਏਲ ਨੂੰ “ਵੱਡਾ ਪ�ਧਾਨ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈI ਇਹ ਕਦੇ 

ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈI ਉਹ ਸਾਡੇ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਨ� � ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਢ�ਚਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਿਰਆਸਤ�, 
144ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI&

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ�ਦੇ ਹ�I 

ਦੂਤ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਮਹ� ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈI ਿਮਕਾਏਲ ਨੂੰ 
145

ਮਹ� ਦੂਤ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾI  

ਮਹ� ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਮੱੁਖ ਦੂਤ” ਹੈI ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕੰਨ�  ਕੁ 

ਮਹ� ਦੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਸਰਫ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6 ਿਵਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਨਹਨਾ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ ਹਨI ਉਨ� � ਦੇ ਖੰਭ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਵ�ਗ 

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਹਨI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ 
146

ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈI  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗ 

ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀI ਕਰੂਬੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਦੂਤ� ਨਾਲ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈI ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ 

ਜੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਕਈ ਹੱਥ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਰੂਪ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, 
147ਿਬਜਲੀ ਵ�ਗ ਸਨI

ਦੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਵਾਚਾ 

ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ 

ਜੋ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ 

ਸਨI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ 

ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ 

148 
ਹੈI ਇਸਨ�  ਉਸਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਜਸਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵਚ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈI ਕਰੂਬੀ ਅਿਜਹੇ ਜੀਵ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਦਾ 

ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨI 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-
149ਦੁਆਲੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਗਣਤੀ “ਲੱਖ� ਅਤੇ ਕਰੋੜ�” ਦੱਸੀ ਗਈI

ਦੂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
150

ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀI&  ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕ 
151ਦੂਤ ਨ�  1,85,000 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀI

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ�ਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
152 

ਹਨI& ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ 
153ਉਨ� � ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਅਸ� ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼� 

154ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI&  ਮਹ� ਦੂਤ 
155

ਿਮਕਾਏਲ ਨੂੰ “ਵੱਡਾ ਪ�ਧਾਨ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈI ਇਹ ਕਦੇ 

ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈI ਉਹ ਸਾਡੇ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਨ� � ਿਵਚ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਢ�ਚਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਿਰਆਸਤ�, 
144ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI&

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵਚ ਦੂਤ� ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ�ਦੇ ਹ�I 

ਦੂਤ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਮਹ� ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈI ਿਮਕਾਏਲ ਨੂੰ 
145

ਮਹ� ਦੂਤ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾI  

ਮਹ� ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਮੱੁਖ ਦੂਤ” ਹੈI ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕੰਨ�  ਕੁ 

ਮਹ� ਦੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਸਰਫ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6 ਿਵਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਨਹਨਾ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ ਹਨI ਉਨ� � ਦੇ ਖੰਭ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ� ਦੇ ਵ�ਗ 

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਹਨI 

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ 
146

ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈI  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗ 

ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀI ਕਰੂਬੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਦੂਤ� ਨਾਲ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈI ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ 

ਜੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਕਈ ਹੱਥ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਰੂਪ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, 
147ਿਬਜਲੀ ਵ�ਗ ਸਨI

ਦੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਵਾਚਾ 

ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ 

ਜੋ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ 

ਸਨI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ 

ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ 

148 
ਹੈI ਇਸਨ�  ਉਸਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਜਸਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵਚ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI 
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ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲੇ ਨਹ� ਹਨI ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਤ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵਚ 
156ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਮਝਦੇ ਨਹ� ਹਨI&  ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਦੂਤ� ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣਗੀਆਂI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਸੀ?

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਉਹ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਪੈ ਗਏ 

ਸਨI ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਅਸਲ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ 
157

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਨੂੰ “ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ” ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI

158
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨI  

ਯਹੂਦਾਹ ਉਨ� � ਦੂਤ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ 
159 160

ਿਦੱਤਾ ਸੀI  ਉਨ� � ਦਾ ਿਨਆਂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈI&

ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵਚ ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤ� ਿਡੱਗਣ ਦਾ 

ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 14:12-17 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:12-19)I 

ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ 

 ?

161ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵ�ਗ ਸਜ਼ਾ ਪਵੇਗਾI&  ਇਹੀ ਪਰਤਾਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਆਦਮ ਅਤੇ 

ਹੱਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇI” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ�?

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ 
162

“ਹਵਾਈ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ “ਸੰਸਾਰ ਦਾ 

ਹਾਕਮ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
163ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਹਨI  ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ� � ਨੂੰ 

164
ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ 

165ਦੇ ਮਨ� ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈI&  
166ਪਾਪੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਿਵਚ ਹਨI  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ� 

167
ਿਵਚ� ਕੱਢ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI& ਉਸਨ�  ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ 

ਸਫ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
168

ਪਾਈ,  ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 
169ਹੋਇਆ ਸੀI  ਉਹ ਗਲਤ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਵਚਨ “ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਨ� � ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ 
170

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈI&  

 ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈI 

ਉਹ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

 ?

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਦਲ, 

ਅੱਖ�, ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ; 

ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਨਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ 

ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ 

ਹੈ” (ਆਦਮ ਕਲਾਰਕ, ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ, “ਚੰਗੇ 

ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੂਤ)I 161  162  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:6; ਅਫਸੀਆਂ 2:2
163  164 ਯੂਹੰਨਾ 12:31; ਲੂਕਾ 4:4-6 
165  166  167  2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 4:4;  2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:26; ਮਰਕੁਸ 4:15; 
168  169  170ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3; ਲੂਕਾ 22:3  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:1
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ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚੋਲੇ ਨਹ� ਹਨI ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਤ� ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵਚ 
156ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਮਝਦੇ ਨਹ� ਹਨI&  ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਦੂਤ� ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣਗੀਆਂI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਸੀ?

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਉਹ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਪੈ ਗਏ 

ਸਨI ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਅਸਲ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ 
157

ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਨੂੰ “ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ” ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI

158
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨI  

ਯਹੂਦਾਹ ਉਨ� � ਦੂਤ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ 
159 160

ਿਦੱਤਾ ਸੀI  ਉਨ� � ਦਾ ਿਨਆਂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈI&

ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਿਵਚ ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤ� ਿਡੱਗਣ ਦਾ 

ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 14:12-17 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:12-19)I 

ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ 

ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਮੰਡੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ 

 ?

161ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵ�ਗ ਸਜ਼ਾ ਪਵੇਗਾI&  ਇਹੀ ਪਰਤਾਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਆਦਮ ਅਤੇ 

ਹੱਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇI” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ�?

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ 
162

“ਹਵਾਈ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ “ਸੰਸਾਰ ਦਾ 

ਹਾਕਮ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
163ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਹਨI  ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ� � ਨੂੰ 

164
ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ 

165ਦੇ ਮਨ� ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈI&  
166ਪਾਪੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਿਵਚ ਹਨI  ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ� 

167
ਿਵਚ� ਕੱਢ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI& ਉਸਨ�  ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ 

ਸਫ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
168

ਪਾਈ,  ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਿਵਚ ਦਾਖਲ 
169ਹੋਇਆ ਸੀI  ਉਹ ਗਲਤ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਵਚਨ “ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਨ� � ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ 
170

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈI&  

 ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ 

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈI 

ਉਹ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

 ?

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਦਲ, 

ਅੱਖ�, ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ; 

ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨ� ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਨਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ 

ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ 

ਹੈ” (ਆਦਮ ਕਲਾਰਕ, ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ, “ਚੰਗੇ 

ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੂਤ)I 161  162  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:6; ਅਫਸੀਆਂ 2:2
163  164 ਯੂਹੰਨਾ 12:31; ਲੂਕਾ 4:4-6 
165  166  167  2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 4:4;  2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:26; ਮਰਕੁਸ 4:15; 
168  169  170ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3; ਲੂਕਾ 22:3  1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:1
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ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਨਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈI 

ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ 

ਿਵਚ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਵਾਅਦੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਕਈ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਅਤੇ 

ਤਾਕਤ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਧੋਖੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਜ� ਖੁਸ਼ੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਨ� � ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨI 

ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ� ਜ� ਲੋਕ� ਦੇ 

ਸਮੂਹ� ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਿਜਵ� ਿਮਕਾਏਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ 
171ਪ�ਧਾਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਕੁਝ ਆਤਮਾਵ� ਕਮ� ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨIੌ

172
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI&  ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਝੂਠ�  ਧਰਮ� ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ 
173

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੂਤ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨI&  

ਭੂਤ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 

ਿਕਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਵ� ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਸ਼ਾਇਦ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਉਦ� ਵਾਪਿਰਆ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ� 
174ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀI&

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਤ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਨੂੰ “ਭੂਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਕਈ ਲੋਕ� ਨ�  ਜਾਣਬੁੱਝ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨ�  ਇਸ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਿਵਨਾਸ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
175ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦਾ ਹੈI&  ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਜੱਤ

ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, �ਥੇ ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਦੇ ਕੰਮ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਨ� � “ਸੱਿਭਅਕ” ਦੇਸ਼� ਿਵਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅਲਿਕਕ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ�ਦੇ ਹਨ ੌ

ਅਤੇ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨI ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ, ਦੁਸਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਖੱੁਲ� ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਡਰਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇI

ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਖੁੱਲ� 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI �ਥ� ਦੇ ਲੋਕ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਿਯਸੂ 

174 ਜ਼ਬੂਰ 106:37
175 ਮਰਕੁਸ 5:2-5

171 ਦਾਨੀਏਲ 10:13, 20
172 ਮੱਤੀ 4:9
173 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:17, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 10:20-21
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ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਨਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈI 

ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ 

ਿਵਚ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਿਵਚ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਵਾਅਦੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਕਈ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਅਤੇ 

ਤਾਕਤ ਲਗਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਧੋਖੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਜ� ਖੁਸ਼ੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਨ� � ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨI 

ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ� ਜ� ਲੋਕ� ਦੇ 

ਸਮੂਹ� ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਿਜਵ� ਿਮਕਾਏਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ 
171ਪ�ਧਾਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਕੁਝ ਆਤਮਾਵ� ਕਮ� ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨIੌ

172
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI&  ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਝੂਠ�  ਧਰਮ� ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ 
173

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੂਤ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨI&  

ਭੂਤ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 

ਿਕਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਵ� ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਸ਼ਾਇਦ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਉਦ� ਵਾਪਿਰਆ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ� 
174ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀI&

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੂਤ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਨੂੰ “ਭੂਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਕਈ ਲੋਕ� ਨ�  ਜਾਣਬੁੱਝ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨ�  ਇਸ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨI ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਿਵਨਾਸ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
175ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦਾ ਹੈI&  ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਜੱਤ

ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, �ਥੇ ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਦੇ ਕੰਮ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਨ� � “ਸੱਿਭਅਕ” ਦੇਸ਼� ਿਵਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅਲਿਕਕ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ�ਦੇ ਹਨ ੌ

ਅਤੇ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨI ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ, ਦੁਸਟ 

ਆਤਮਾਵ� ਖੱੁਲ� ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਡਰਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇI

ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਖੁੱਲ� 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI �ਥ� ਦੇ ਲੋਕ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਿਯਸੂ 

174 ਜ਼ਬੂਰ 106:37
175 ਮਰਕੁਸ 5:2-5
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ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਭੂਤ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ� � ਨੂੰ ਡਰਾ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਉਨ� � ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਦਲ ਤ� ਜ� 

ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਹ� ਪਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 

ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ�ਦੀ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, 

ਅਸ� ਇਕ ਆਤਿਮਕ ਯੁੱਧ ਿਵਚ ਹ�I ਸਾਨੂੰ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ 

ਲੜਾਈ ਆਤਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹ� 
176 ਹੈI& ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਹਿਥਆਰ� ਨੂੰ 

ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� 
177

ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕੀਏI  ਅਸ� 

ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

ਿਕ�ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ�ਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਭੱਜ 
178

ਜਾਵੇਗਾI

ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਕਰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈI ਭਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 

ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹ� ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਿਗਆਨੀ 

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਬਰਾਬਰ ਹਨI ਇਹ 

ਸੱਚਾਈ ਤ� ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈI ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹ� 

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹ� ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮ� 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਕ 
179ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਪ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾI  ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ 
180

ਆਇਆ ਸੀI&  ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ 
181 �ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� 

182ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜਗ�ਾ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ 
183ਸਕਦਾ ਹੈI  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕੀ ਸਿਹ ਸਕਦੇ 

ਹ�I

ਅਸ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ� ਿਸਰਫ ਬਚਾਏ ਨਹ� ਗਏ ਹ�, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  

ਿਸਰਫ ਰਸੂਲ� ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ�, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਕੱਢਣ ਦੀ 
184 

ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI& ਜਦ� ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 

 ?

176 ਅਫਸੀਆਂ 6:12
177 ਅਫਸੀਆ ਂ 6:13
178 ਯਾਕੂਬ 4:7

179 ਉਤਪਤ 3:15
180 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:8
181 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18
182 ਮੱਤੀ 25:41
183 ਅੱਯੂਬ 1:12, 2:6
184 ਲੂਕਾ 10:17  

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

“ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਿਖਆ ਤ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਹ� 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕਦੇ ਉਸ ਆਦਮੀ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਜੋ 

ਉਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ 

ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI” (ਆਦਮ ਕਲਾਰਕ, ਮਸੀਹੀ 

ਿਸਧ�ਤ, “ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੂਤ”)I
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ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਭੂਤ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ� � ਨੂੰ ਡਰਾ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਉਨ� � ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਦਲ ਤ� ਜ� 

ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਹ� ਪਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 

ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ�ਦੀ ਹੈI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, 

ਅਸ� ਇਕ ਆਤਿਮਕ ਯੁੱਧ ਿਵਚ ਹ�I ਸਾਨੂੰ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ 

ਲੜਾਈ ਆਤਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹ� 
176 ਹੈI& ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਹਿਥਆਰ� ਨੂੰ 

ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� 
177

ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕੀਏI  ਅਸ� 

ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

ਿਕ�ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ� ਅਸ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ�ਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਭੱਜ 
178

ਜਾਵੇਗਾI

ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਕਰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈI ਭਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 

ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹ� ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਿਗਆਨੀ 

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਬਰਾਬਰ ਹਨI ਇਹ 

ਸੱਚਾਈ ਤ� ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈI ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹ� 

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹ� ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮ� 

ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀI 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਕ 
179ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਪ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾI  ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ 
180

ਆਇਆ ਸੀI&  ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ 
181 �ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� 

182ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜਗ�ਾ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ 
183ਸਕਦਾ ਹੈI  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕੀ ਸਿਹ ਸਕਦੇ 

ਹ�I

ਅਸ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤ� ਿਸਰਫ ਬਚਾਏ ਨਹ� ਗਏ ਹ�, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  

ਿਸਰਫ ਰਸੂਲ� ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ�, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਕੱਢਣ ਦੀ 
184 

ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI& ਜਦ� ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 

 ?

176 ਅਫਸੀਆਂ 6:12
177 ਅਫਸੀਆ ਂ 6:13
178 ਯਾਕੂਬ 4:7

179 ਉਤਪਤ 3:15
180 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:8
181 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:18
182 ਮੱਤੀ 25:41
183 ਅੱਯੂਬ 1:12, 2:6
184 ਲੂਕਾ 10:17  

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

“ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਿਖਆ ਤ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਹ� 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ 

ਕਦੇ ਉਸ ਆਦਮੀ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਜੋ 

ਉਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ 

ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI” (ਆਦਮ ਕਲਾਰਕ, ਮਸੀਹੀ 

ਿਸਧ�ਤ, “ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੂਤ”)I
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ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਗਲਤ ਿਕਸਮ ਦੀ 

ਿਦਲਚਸਪੀ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਉਹ ਦੂਤ� ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਉਨ� � ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜ� ਉਸ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ 
185

ਕਰੀਏ ਿਜੰਨਾ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�I

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਿਵਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ�ਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ 

ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਖੇਡ� ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾਵ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ 

ਹਨI ਆਤਮਾਵ� ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਢੰਗ� ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਦੇ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਕਈ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨI ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨ�  ਸਾਨੂੰ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਹ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ 

ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਰੇ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨI ਦੂਤ ਅਮਰ, 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ 

ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI ਉਨ� � ਨ�  ਨ� ਿਤਕ ਚੋਣ� ਕੀਤੀਆਂ ਹਨI ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਤ 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

1 ਪਤਰਸ 5:8-9, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:7-11, ਮੱਤੀ 12:43-45, 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ

11:13-15, ਲੂਕਾ 8:27-35

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਲੇਿਵਸ, ਸੀ. ਐਸ. ਦਾ ਸਕਰੂਟੇਪ ਲੈਟਰਸ. ਿਨਯੂ ਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ ਕੰਪਨੀ, 

1968.

ਵੈਸਲੀ, ਜੌਨ. “ਸੈਤਾਨਸ ਿਡਵਾਇਸਸ” ਵੈਸਲੀਸ 52 ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਮਨਸ, ਓ 

ਐਚ: ਸਕਮੁਲ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1988.

185 ਕੁਲਸੀਆਂ 2:18

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹIੈ

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜ�ਨਾ 

  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I 
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ਆਤਮਾਵ�

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਦੂਤ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

2. ਦੂਤ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

3. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ� ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

4. ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ� ਦੀ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? 

5. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ 

ਹਨ? 

6. ਦੂਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

7. ਦੁਸਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਸੀ?

8. ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

9. ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਪਕ� ਾਸ਼ ਦੀ ਪਥੋੀ 5:11-14 ਨੂੰ ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

&

 ?

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥI

(2) “ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਵਾਕ�ਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਬਆਨI 

(3) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(4) ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(5) ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

(6) ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(7) ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਧਰਮ� ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI 
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ਆਤਮਾਵ�

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਦੂਤ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

2. ਦੂਤ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

3. ਅਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ� ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

4. ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਦੂਤ� ਦੀ 

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? 

5. ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ 

ਹਨ? 

6. ਦੂਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

7. ਦੁਸਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਸੀ?

8. ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

9. ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ? 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਪਕ� ਾਸ਼ ਦੀ ਪਥੋੀ 5:11-14 ਨੂੰ ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

&

 ?

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥI

(2) “ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਵਾਕ�ਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਬਆਨI 

(3) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(4) ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(5) ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

(6) ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(7) ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਧਰਮ� ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨI 
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ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ, ਝੂਠ�  ਮਸੀਹ 

ਅਤੇ ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਝੂਠ�  ਜ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਹ� 

ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨI ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ� � ਦੋ ਮਸੀਹ� ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਮਨ ਅਤੇ 

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

Æ ਮਾਰਮਨ ਦਾ ਿਯਸੂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ-ਭਰਾ ਹੈI ਇਹ ਿਯਸੂ ਅਰਬ� ਹੀ ਆਤਮਾ-ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ� 

ਇਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ “ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ” ਅਤੇ ਸਾਡੀ “ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ” ਨ�  ਇਸ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈI ਮਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ� ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀ, 

ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਸੀI ਉਸਦੀ 

ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 

ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀI 

Æ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਦਾ ਿਯਸੂ

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਾਈਕਲ ਮਹ�ਦੂਤ ਹੈ, ਸਭ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਨਹ� 

ਪਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮਿਰਆ ਸੀI ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਿਠਆ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਮਾਈਕਲ ਮਹ�ਦੂਤ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦ� ਿਕ ਉ�ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਗੈਸ ਿਵਚ ਘੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀI 

Æ ਅਸਲੀ ਿਯਸੂ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਇਨ� � ਪੰਥ� ਦਾ ਿਯਸੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਯਸੂ 

ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸ� ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨ�  

ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਭਾਵ� 80% ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਣਗੇ, 

ਪਰ ਿਸਰਫ 40% ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਿਸਰਫ 40% ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਲੱਖ� ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਹ ਝੂਠ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਚਾ 

ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ 

ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋI 

ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ “ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ” 

Æ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? 

ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ� ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ 

ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨI ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲ� ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀI ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜ਼ਲੁਮ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਬਚਾਵੇਗਾI ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ 

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਮਸੀਹ  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆI” 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਨਵ� ਨ� ਮ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ 
186ਿਗਆ ਸੀI ਉਸਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਸੀI&  ਉਸਦਾ 

187ਰਾਜ ਧਰਤੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ,&  ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਾਜ 
188 

ਕਰੇਗਾI

ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀI ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਇਹ ਿਕ�ਸਟੋਸ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਤ� ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਿਮਲਦਾ ਹੈI “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਇਹ 

ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈI 

Æ ਿਯਸੂ ਪਭ� ੂ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਪ�ਭੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ,” ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ 

 ?
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ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ, ਝੂਠ�  ਮਸੀਹ 

ਅਤੇ ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਝੂਠ�  ਜ� ਕਾਲਪਿਨਕ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਹ� 

ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨI ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ� � ਦੋ ਮਸੀਹ� ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਮਨ ਅਤੇ 

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

Æ ਮਾਰਮਨ ਦਾ ਿਯਸੂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ-ਭਰਾ ਹੈI ਇਹ ਿਯਸੂ ਅਰਬ� ਹੀ ਆਤਮਾ-ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ� 

ਇਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ “ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ” ਅਤੇ ਸਾਡੀ “ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ” ਨ�  ਇਸ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈI ਮਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ� ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀ, 

ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਸੀI ਉਸਦੀ 

ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 

ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀI 

Æ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਦਾ ਿਯਸੂ

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਾਈਕਲ ਮਹ�ਦੂਤ ਹੈ, ਸਭ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਨਹ� 

ਪਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮਿਰਆ ਸੀI ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਿਠਆ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਮਾਈਕਲ ਮਹ�ਦੂਤ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦ� ਿਕ ਉ�ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਗੈਸ ਿਵਚ ਘੁੱਲ ਿਗਆ ਸੀI 

Æ ਅਸਲੀ ਿਯਸੂ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਇਨ� � ਪੰਥ� ਦਾ ਿਯਸੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਯਸੂ 

ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸ� ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨਹ� ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨI ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨ�  

ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਭਾਵ� 80% ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਣਗੇ, 

ਪਰ ਿਸਰਫ 40% ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਿਸਰਫ 40% ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਲੱਖ� ਲੋਕ ਕੋਲ ਇਹ ਝੂਠ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਚਾ 

ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ 

ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋI 

ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ “ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ” 

Æ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ? 

ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ� ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ 

ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨI ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲ� ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਸੀI ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜ਼ਲੁਮ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਬਚਾਵੇਗਾI ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ 

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਮਸੀਹ  

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆI” 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਨਵ� ਨ� ਮ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ 
186ਿਗਆ ਸੀI ਉਸਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਸੀI&  ਉਸਦਾ 

187ਰਾਜ ਧਰਤੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ,&  ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਾਜ 
188 

ਕਰੇਗਾI

ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀI ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਇਹ ਿਕ�ਸਟੋਸ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਤ� ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਿਮਲਦਾ ਹੈI “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਇਹ 

ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈI 

Æ ਿਯਸੂ ਪਭ� ੂ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਪ�ਭੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ,” ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ 

 ?
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ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬਆਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਕ�ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਚੱਿਲਆ 

ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI 

“ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ 

ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 

2:10-11 ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨI ਇਹ ਆਇਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਮ� 

ਆਵੇਗਾ ਜਦ� ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਪ�ਭੂ ਹੈI 

Æ ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਿਦਨ

ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਿਦਨ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਸ� ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਉਸਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਕਸ� ਮਸ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I

ਿਕ�ਸਮਸ ਮੌਕੇ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ� ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
189ਕੁਆਰੀ ਕੁੱਖੋ ਜੰਿਮਆ ਸੀI&  ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਤ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ 

ਪ�ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ: ਜਦ� ਿਯਸੂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮ� 

ਮਰੀਅਮ ਨ�  ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨ�  ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

190ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ,  
191 ਪਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਅਨ� ਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈI ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ 
192ਹੈ ਉਹ ਉਵ� ਹੈ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਦੋਵ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਣਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ 

ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆI ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਪੂਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਉਹੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI 

Æ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਮ� ਦੀ ਕੁੱਖ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ�� 
193ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆI&  ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਸੀ, ਸ� ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਹ 
194

ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚ� ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆI&

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ?

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (1) ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਮਰ 

ਸਕਦਾ ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (2) ਉਸਦੀ ਧਰਮੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਜਗ�ਾ 

ਲਈ ਸਕਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਨ�  ਅਸ� ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੌਤ ਦੀ 

ਭਾਗੀ ਹੋਈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾI ਉਹ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 
195

ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI

 ?

189 ਲੂਕਾ 1:34-35
190 ਯੂਹੰਨਾ 1:12, ਅੱਯੂਬ 1:6
191 ਯੂਹੰਨਾ 3:16
192 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:2-3

193 ਲੂਕਾ 2:52
194 ਯੂਹੰਨਾ 1:14
195 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:22, 45-49, ਰੋਮੀਆਂ 5:17-19
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ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬਆਨ ਬਣ ਿਗਆ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਕ�ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਚੱਿਲਆ 

ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI 

“ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ 

ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 

2:10-11 ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨI ਇਹ ਆਇਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਮ� 

ਆਵੇਗਾ ਜਦ� ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਪ�ਭੂ ਹੈI 

Æ ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਿਦਨ

ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਿਦਨ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਸ� ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਅਸ� ਉਸਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਕਸ� ਮਸ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I

ਿਕ�ਸਮਸ ਮੌਕੇ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ� ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
189ਕੁਆਰੀ ਕੁੱਖੋ ਜੰਿਮਆ ਸੀI&  ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਤ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ 

ਪ�ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ: ਜਦ� ਿਯਸੂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮ� 

ਮਰੀਅਮ ਨ�  ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨ�  ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

190ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ,  
191 ਪਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਅਨ� ਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈI ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ 
192ਹੈ ਉਹ ਉਵ� ਹੈ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਦੋਵ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਣਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਕ 

ਮਨੁੱਖ ਬਿਣਆI ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਪੂਰੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵਚ ਉਹੀ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈI 

Æ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਮ� ਦੀ ਕੁੱਖ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ�� 
193ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਇਆI&  ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਸੀ, ਸ� ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਹ 
194

ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਡੇ ਿਵਚ� ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆI&

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ?

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (1) ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਮਰ 

ਸਕਦਾ ਸੀI 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (2) ਉਸਦੀ ਧਰਮੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਜਗ�ਾ 

ਲਈ ਸਕਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲੇ ਆਦਮ ਨ�  ਅਸ� ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੌਤ ਦੀ 

ਭਾਗੀ ਹੋਈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾI ਉਹ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 
195

ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਖਰੀ ਆਦਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI

 ?

189 ਲੂਕਾ 1:34-35
190 ਯੂਹੰਨਾ 1:12, ਅੱਯੂਬ 1:6
191 ਯੂਹੰਨਾ 3:16
192 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:2-3

193 ਲੂਕਾ 2:52
194 ਯੂਹੰਨਾ 1:14
195 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:22, 45-49, ਰੋਮੀਆਂ 5:17-19
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ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (3) ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਜਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਾਡਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 

ਹੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਕਾਰ 
196

ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇI&  ਜਾਜਕ ਵਜ� ਉਸਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ 
197 198  

ਹੈI  ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ� ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ 

ਤੇ ਘੇਰਾ “ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਦੇਖੋI 

Æ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

  

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਸਰਫ 

ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮ� ਅਤੇ 
199 ਿਪਤਾ ਇਕ ਹ�I” ਜਦ� ਉਸਨ�  ਇਹ 

ਿਕਹਾ ਤ� ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 

ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ 

ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਕੀ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹ�, 

ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈI ਮ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹ�!”? ਨਹ�, ਿਯਸੂ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਲਈ ਉਨ� �  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਸਖਾਇਆ 

ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈI 

200
ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮ� ਸੀ,”   ਉਹ ਕੂਚ 3:14 ਦੇ ਮ� ਹ� 

201ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੌਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀI  
202ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀI

  

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀ ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇI ਉਸਨ�  ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 
203 204ਿਦੱਤਾI&  ਉਸਨ�  ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇI  ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤ� ਉਸਨ�  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ “ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ” 
205ਹੈI  ਇਕ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀਮ ਿਜਸਨ�  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  

ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਨਬੀ ਵਜ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 

ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀI ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀI 

ਉਸਨ�  ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ “ਮ� ਪੁਨਰ-
2 0 6ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ�I ”  ਇਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਸੀI ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 

“ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵਚ� ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  “ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇI 

196  197 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:5-7
198  199  1 ਯੂਹੰਨਾ 5:1; ਯੂਹੰਨਾ 10:30

“ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ... ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਿਵਚ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ; 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਇਕਲੌਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਨਣ 

ਦਾ ਚਾਨਣ, ਇਕਲੌਤਾ, ਨਾ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ 

ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ”  

(ਨਾਇਸੀਨਿਸਧ�ਤ)I

200 ਯੂਹੰਨਾ 8:58
201 ਕੂਚ 3:14
202 ਯੂਹੰਨਾ 8:59
203 ਯੂਹੰਨਾ 10:28
204 ਮਰਕੁਸ 2:10
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ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ (3) ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਜਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਾਡਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 

ਹੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਕਾਰ 
196

ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇI&  ਜਾਜਕ ਵਜ� ਉਸਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ 
197 198  

ਹੈI  ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ� ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ 

ਤੇ ਘੇਰਾ “ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਦੇਖੋI 

Æ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

  

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਸਰਫ 

ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ 

ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮ� ਅਤੇ 
199 ਿਪਤਾ ਇਕ ਹ�I” ਜਦ� ਉਸਨ�  ਇਹ 

ਿਕਹਾ ਤ� ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 

ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ 

ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਕੀ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹ�, 

ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈI ਮ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਹ�!”? ਨਹ�, ਿਯਸੂ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਲਈ ਉਨ� �  ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਸਖਾਇਆ 

ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈI 

200
ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮ� ਸੀ,”   ਉਹ ਕੂਚ 3:14 ਦੇ ਮ� ਹ� 

201ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੌਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀI  
202ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀI

  

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀ ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇI ਉਸਨ�  ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 
203 204ਿਦੱਤਾI&  ਉਸਨ�  ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇI  ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤ� ਉਸਨ�  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ “ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ” 
205ਹੈI  ਇਕ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀਮ ਿਜਸਨ�  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  

ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਨਬੀ ਵਜ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 

ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀI ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀI 

ਉਸਨ�  ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ “ਮ� ਪੁਨਰ-
2 0 6ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ�I ”  ਇਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਸੀI ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ 

“ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵਚ� ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  “ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇI 

196  197 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:5-7
198  199  1 ਯੂਹੰਨਾ 5:1; ਯੂਹੰਨਾ 10:30

“ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ... ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 

ਿਵਚ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ; 

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਇਕਲੌਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਾਨਣ 

ਦਾ ਚਾਨਣ, ਇਕਲੌਤਾ, ਨਾ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ; 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ 

ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ”  

(ਨਾਇਸੀਨਿਸਧ�ਤ)I

200 ਯੂਹੰਨਾ 8:58
201 ਕੂਚ 3:14
202 ਯੂਹੰਨਾ 8:59
203 ਯੂਹੰਨਾ 10:28
204 ਮਰਕੁਸ 2:10
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ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨ�  ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨ�  

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ 

ਰਸੂਲ� ਤ�ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀI ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨ�  ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਹ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨI ਯੂਹੰਨਾ 5:21 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀ�ਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀ�ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸਨ�  “ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 
207ਕੀਤਾ ਸੀ,”  “ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇਕਲਤੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ੌ

208ਭਰਪੂਰ ਸੀI”  ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 

ਸਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

  

ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ 
209

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਹੈI&  ਇਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹ� 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

  

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? 

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (1) ਉਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮੱੁਲ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ-

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (2) ਉਸ ਕੋਲ 

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ; ਉਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (3) ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਿਪਤਾ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗ ਆਦਰ ਨਹ� ਦੇਵ�ਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈI 

ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਿਪਤਾ 
210ਦੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨI”  ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹ� ਦਾ ਆਦਰ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਤ� ਅਸ� ਬਚਾਏ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਮਸੀਹਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਕੰਮ� �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਬਲਿਕ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨ� ਖੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI ਉਹ ਿਸਰਫ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ –ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ– 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ� ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ 

ਤੇ ਘੇਰੇ “ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਦੇਖੋI 

ਿਯਸੂ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਭਅ ਹੈ, 

ਤ� ਉਹ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੱਠ�  ਨਹ� ਹਨI ਦੋਵ� ਸੁਭਾਅ ਸੰਪੂਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI ਿਯਸੂ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਹਮੇਸ਼� ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੋਵ� ਸੁਭਾਵ� ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ� 

ਵੱਖਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 
211ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ� ਨੂੰ ਗੁਆਂ ਬੈਠਣI

ਿਯਸੂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈI 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

 ?

Æ

ਿਜਵ� ਿਪਤਾ “ਮ� ਹ�” ਪ�ਗਟਾਵਾ ਵਰਤਦਾ 

ਹੈ ਉਵ� ਹੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਜੀਿਵਤ ਹੋਣ ਦਾ 

ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਦੁਆਰਾ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ 

ਿਕ�ਸੋਸਟੋਮ)I

205 ਮਰਕੁਸ 2:10-12
206 ਯੂਹੰਨਾ 11:25
207 ਯੂਹੰਨਾ 2:11
208 ਯੂਹੰਨਾ 1:14
209 ਯੂਹੰਨਾ 1:3, ਕੁਲਸੀਆਂ 1:17

210 ਯੂਹੰਨਾ 5:23
211 ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨਿਸਧ�ਤ (A.D. 451) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਅਟੱਲ, ਅਟੁੱਟ, ਅਿਭੰਨ, ਅਤੇ ਨਾ 

   ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨI 
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ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸਨ�  ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸਨ�  

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਇਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ 

ਰਸੂਲ� ਤ�ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀI ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨ�  ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਹ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨI ਯੂਹੰਨਾ 5:21 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀ�ਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜੀ�ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਜਦ� ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸਨ�  “ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 
207ਕੀਤਾ ਸੀ,”  “ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇਕਲਤੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ੌ

208ਭਰਪੂਰ ਸੀI”  ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ 

ਸਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

  

ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਤੇ 
209

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਹੈI&  ਇਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹ� 

ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

  

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? 

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (1) ਉਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਮੱੁਲ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ-

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (2) ਉਸ ਕੋਲ 

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ; ਉਹ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, (3) ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਿਪਤਾ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗ ਆਦਰ ਨਹ� ਦੇਵ�ਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈI 

ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਿਪਤਾ 
210ਦੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨI”  ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹ� ਦਾ ਆਦਰ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਤ� ਅਸ� ਬਚਾਏ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਮਸੀਹਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਕੰਮ� �ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਬਲਿਕ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨ� ਖੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI ਉਹ ਿਸਰਫ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ –ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ– 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ� ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ 

ਤੇ ਘੇਰੇ “ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਦੇਖੋI 

ਿਯਸੂ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਭਅ ਹੈ, 

ਤ� ਉਹ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੱਠ�  ਨਹ� ਹਨI ਦੋਵ� ਸੁਭਾਅ ਸੰਪੂਰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਉਸ 

ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI ਿਯਸੂ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਹਮੇਸ਼� ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੋਵ� ਸੁਭਾਵ� ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ� 

ਵੱਖਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 
211ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ� ਨੂੰ ਗੁਆਂ ਬੈਠਣI

ਿਯਸੂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈI 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

 ?

Æ

ਿਜਵ� ਿਪਤਾ “ਮ� ਹ�” ਪ�ਗਟਾਵਾ ਵਰਤਦਾ 

ਹੈ ਉਵ� ਹੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਜੀਿਵਤ ਹੋਣ ਦਾ 

ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮ� ਦੁਆਰਾ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ 

ਿਕ�ਸੋਸਟੋਮ)I

205 ਮਰਕੁਸ 2:10-12
206 ਯੂਹੰਨਾ 11:25
207 ਯੂਹੰਨਾ 2:11
208 ਯੂਹੰਨਾ 1:14
209 ਯੂਹੰਨਾ 1:3, ਕੁਲਸੀਆਂ 1:17

210 ਯੂਹੰਨਾ 5:23
211 ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨਿਸਧ�ਤ (A.D. 451) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਅਟੱਲ, ਅਟੁੱਟ, ਅਿਭੰਨ, ਅਤੇ ਨਾ 

   ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨI 
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈI ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ��, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈI ਮਨੁੱਖੀ 

ਿਕਤਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹਨ 

ਪਰ ਇਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਸੇ ਤਰ��, ਿਯਸੂ 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਗੁਣ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਗੁਣ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਸੇ 

ਤਰ��, ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੂੰ 

ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI

ਿਸਧ�ਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਦ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� 

ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: (1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ, (2) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, (3) ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰੂਪ 

ਜ� ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾI 

ਇਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਹੈI ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ 

ਦੇ ਝੂਠ�  ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾI 

 

ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 

ਉਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀI ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 

ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI ਉਨ� � ਕੋਲ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈI ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ 

ਧਰਮ ਹਨI 

ਮਾਰਮਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ 

ਆਤਮਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਉਹ ਲੂਸੀਫ਼ਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇI ਉਸਨ�  ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜ� ਹੀ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀI ਮਾਰਮਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਮੁਸਿਲਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਨਬੀ ਸੀI 

ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ 

ਹਨI ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਣ ਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਨ�  

ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨI ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

ਪਾ� ਸਿਚਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਗੱੁਡ ਫ਼ਰਾਇਡੇ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਗੁੱਡ ਫ਼ਰਾਇਡੇ ਦੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀI ਇਸ ਿਭਆਨਕ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਲਆ ਸੀI ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� 

ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਸਕੇI 

ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀI 

ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ 

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰ ਸਕੇI ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਉਨ� � ਬਲੀਦਾਨ� 
212  
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈI ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ��, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈI ਮਨੁੱਖੀ 

ਿਕਤਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹਨ 

ਪਰ ਇਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਇਸੇ ਤਰ��, ਿਯਸੂ 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਗੁਣ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 

ਗੁਣ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਇਸੇ 

ਤਰ��, ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੂੰ 

ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI

ਿਸਧ�ਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਦ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� 

ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: (1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ, (2) ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, (3) ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰੂਪ 

ਜ� ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾI 

ਇਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਹੈI ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ 

ਦੇ ਝੂਠ�  ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾI 

 

ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 

ਉਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀI ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 

ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI ਉਨ� � ਕੋਲ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈI ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ 

ਧਰਮ ਹਨI 

ਮਾਰਮਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ 

ਆਤਮਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਉਹ ਲੂਸੀਫ਼ਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇI ਉਸਨ�  ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜ� ਹੀ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀI ਮਾਰਮਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI 

ਮੁਸਿਲਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਨਬੀ ਸੀI 

ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ 

ਹਨI ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਣ ਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਨ�  

ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨI ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

ਪਾ� ਸਿਚਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਗੱੁਡ ਫ਼ਰਾਇਡੇ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਗੁੱਡ ਫ਼ਰਾਇਡੇ ਦੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀI ਇਸ ਿਭਆਨਕ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਨ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਲਆ ਸੀI ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� 

ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਸਕੇI 

ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀI 

ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ 

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰ ਸਕੇI ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਉਨ� � ਬਲੀਦਾਨ� 
212  

ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀI ਜੇਕਰ 

Æ

ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਘਰੇੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੀ 

  ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹIੈ Æ

212 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸੇ ਆਧਾਰ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਇਸ ਤ� ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ 

ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਪ ਇਕ ਗੰਭੀਰ 

ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈI ਉਸਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI 

ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀI 

ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ ਿਕ� ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ� ਵੱਡੇ 
213ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀI&  ਅਸ� ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਅਸ� ਅਨੰਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸੀI ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀI ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਸੀI ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਮਰ ਸਿਕਆI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਲੀਦਾਨ� ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀI ਜਾਜਕ� ਨ�  

ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਭੇਟ 

ਕੀਤਾ ਸੀI ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਹੂ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ� ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ 
214ਨਹ� ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
215

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਸੀI  “ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ 
216

ਮਰਨਾ ਸੀI  ਹੈਕਲ ਿਵਚ ਲਹੂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਜਾਨਵਰ 

ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀI 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ 
217 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀI& ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਿਦਆ 
218

ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI&  ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਬਚਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਕ� ਮਿਰਆ? ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
219

ਸੀI  ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸਨ�  ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ �ਪਰ ਲਈ ਿਲਆI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆI 

ਿਯਸੂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਿਧਰ� –ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀI ਇਕ 

ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ 

ਨਾਤੇ, ਉਸਨ�  ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆI 

ਉਸਨ�  ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀI

ਅਸ� ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸਟਰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�

ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅਰਥ� ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋI ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 

ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਦਖਾਇਆ 

ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਪ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ �ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਉਸਨ�  ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਿਲਆ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਿਲਆI ਉਸਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�! 

 ?

Æ

Æ

213ਇਬਰਾਨੀਆਂ10:4
214 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 9:18-22
215ਲੇਵੀਆ ਂ 17:11, 14
216 ਉਤਪਤ 9:5-6

217 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:4, 12
218 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:12, 24
219 ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:23
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸੇ ਆਧਾਰ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਇਸ ਤ� ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ 

ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਪ ਇਕ ਗੰਭੀਰ 

ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈI ਉਸਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI 

ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀI 

ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ ਿਕ� ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ� ਵੱਡੇ 
213ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀI&  ਅਸ� ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਾਰਨ ਅਸ� ਅਨੰਤ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸੀI ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀI ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਸੀI ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਮਰ ਸਿਕਆI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਲੀਦਾਨ� ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀI ਜਾਜਕ� ਨ�  

ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਭੇਟ 

ਕੀਤਾ ਸੀI ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਹੂ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ� ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ 
214ਨਹ� ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 
215

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਸੀI  “ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ 
216

ਮਰਨਾ ਸੀI  ਹੈਕਲ ਿਵਚ ਲਹੂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਜਾਨਵਰ 

ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀI 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ 
217 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀI& ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਿਦਆ 
218

ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI&  ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਬਚਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਕ� ਮਿਰਆ? ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ 
219

ਸੀI  ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਸਨ�  ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ �ਪਰ ਲਈ ਿਲਆI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆI 

ਿਯਸੂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਿਧਰ� –ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀI ਇਕ 

ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮ� ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ 

ਨਾਤੇ, ਉਸਨ�  ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾI ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆI 

ਉਸਨ�  ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀI

ਅਸ� ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸਟਰ ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�

ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅਰਥ� ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋI ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 

ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਦਖਾਇਆ 

ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਪ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ �ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈI ਉਸਨ�  ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਿਲਆ ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਿਲਆI ਉਸਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�! 

 ?

Æ

Æ

213ਇਬਰਾਨੀਆਂ10:4
214 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 9:18-22
215ਲੇਵੀਆ ਂ 17:11, 14
216 ਉਤਪਤ 9:5-6

217 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:4, 12
218 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:12, 24
219 ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:23

Æ
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ਿਯਸੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋਇਆI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਵਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮ� ਿਤੰਨ 

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਖੜ�ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI” ਹਾਲ�ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ 

ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ 
220

ਸੀI  ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ 

ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀI ਿਯਸੂ ਨ�  ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਦ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ. ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ 
221 ਹੱਡੀਆਂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨI” ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈI 

  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ ਨਾ �ਠਦਾ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? 

(1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਨ�  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ �ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜੱਤ 
222ਦਰਸਾਈ ਹੈI&

(2) ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀ �ਠਣ ਨ�  ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ 
223

ਉਸਨ�  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
224ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI&

(3) ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਵੀ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ 

�ਠ�ਗੇI ਿਯਸੂ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ�ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 
225

ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾI  ਅਸ� ਵੀ ਿਯਸੂ ਵਰਗੇ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
226ਲਈ ਜੀ �ਠਾਏ ਜ�ਵ�ਗੇI&

ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈI

ਜੀ �ਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਥਾਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ 

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇI ਿਯਸੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ 
227ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ 

228ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI

ਜੋ ਿਯਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸ� ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹ�I

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਉਹ 

ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ 
229

ਹਮੇਸ਼� ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ 
230ਿਸਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈI  ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, 

231
ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ �ਪਰ ਿਦੱਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ 

ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI 

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ 

ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆI ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਾਪ-ਰਿਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੀ 

Æ

 ?

Æ

227 ਰੋਮੀਆਂ 8:34
228 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16-17
229 ਮੱਤੀ 28:20
230 ਅਫਸੀਆਂ 1:22-23
231 ਕੁਲਸੀਆਂ 2:19

220 ਯੂਹੰਨਾ 2:19-21.
221 ਲੂਕਾ 24:39
222 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:17-18, ਕੁਲਸੀਆ ਂ 2:14-15
223 ਯੂਹੰਨਾ 2:18-21, ਮੱਤੀ 17:22-23
224 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:17
225 ਯੂਹੰਨਾ 5:28-29
226 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2
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ਿਯਸੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋਇਆI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਵਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮ� ਿਤੰਨ 

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਖੜ�ਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI” ਹਾਲ�ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ 

ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ 
220

ਸੀI  ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ 

ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀI ਿਯਸੂ ਨ�  ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਦ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ. ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ 
221 ਹੱਡੀਆਂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨI” ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈI 

  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ ਨਾ �ਠਦਾ ਤ� ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? 

(1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਨ�  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ �ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਿਜੱਤ 
222ਦਰਸਾਈ ਹੈI&

(2) ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀ �ਠਣ ਨ�  ਇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ 
223

ਉਸਨ�  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
224ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI&

(3) ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਵੀ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ 

�ਠ�ਗੇI ਿਯਸੂ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 

ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ�ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 
225

ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾI  ਅਸ� ਵੀ ਿਯਸੂ ਵਰਗੇ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
226ਲਈ ਜੀ �ਠਾਏ ਜ�ਵ�ਗੇI&

ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈI

ਜੀ �ਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਥਾਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ 

ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇI ਿਯਸੂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ 
227ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ 

228ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI

ਜੋ ਿਯਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸ� ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹ�I

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਉਹ 

ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ 
229

ਹਮੇਸ਼� ਰਿਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ 
230ਿਸਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈI  ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, 

231
ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ �ਪਰ ਿਦੱਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ 

ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI 

ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ 

ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆI ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਾਪ-ਰਿਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੀ 

Æ

 ?

Æ

227 ਰੋਮੀਆਂ 8:34
228 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16-17
229 ਮੱਤੀ 28:20
230 ਅਫਸੀਆਂ 1:22-23
231 ਕੁਲਸੀਆਂ 2:19

220 ਯੂਹੰਨਾ 2:19-21.
221 ਲੂਕਾ 24:39
222 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:17-18, ਕੁਲਸੀਆ ਂ 2:14-15
223 ਯੂਹੰਨਾ 2:18-21, ਮੱਤੀ 17:22-23
224 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:17
225 ਯੂਹੰਨਾ 5:28-29
226 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2
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�ਿਠਆ ਤ� ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ� ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰ ਤ� ਇਕ 

ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਆ ਸਕ�I ਮ� ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਜੋ ਮ� ਕੀਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹ�I ਮ� 

ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆI ਇਸ ਸਮ� ਮ� ਉਹ ਹਰ 

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤ� ਜੋ ਗਲਤ ਿਹਆ ਮੁੜਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ�I ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋI ਮ� 

ਹਮੇਸ਼� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵ�ਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦI ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ�I ਆਮੀਨI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਿਯਸੂ ਸਭ ਦਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਸਲੀਬ �ਤੇ ਮਾਿਰਆ 

ਿਗਆ ਤ� ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲ ਸਕੇI ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਏਗਾI ਉਸਦਾ 

ਰਾਜ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਮਰਕੁਸ 1:1-12, ਯੂਹੰਨਾ 5:19-26, ਯੂਹੰਨਾ 6:44-51, ਯੂਹੰਨਾ 8:51-59, 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:12-18, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22-36

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਿਯਸੂ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ (ਉਤਪਤ 3:15), ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ (ਉਤਪਤ 22:18– ਰਸੂਲ� 

ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:25 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ), ਔਰਤ ਤ� ਜੰਿਮਆ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4), ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਮੱਤੀ 1:21-25), ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਲਾਇਆ ਿਗਆ (ਮੱਤੀ 13:37), 

ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ� ਲੰਿਘਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 2:40, 52)I 

ਜਦ� ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤ� �ਥ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬਚਪਣ ਆਮ ਸੀ (ਮੱਤੀ 13:54-56)I 

ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗੂ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:5-9); ਉਹ 

ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਿਣਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14); ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਣਆ ਤ� ਿਕ ਸਾਡੇ 

ਵ�ਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:10-18); ਦੁੱਖ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਿਰਹਾ 

(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:9-10); ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

4:15)I

ਉਸਨ�  ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:6-8)I 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਰਹਾ 

(ਯੂਹੰਨਾ 1:14)I 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬਆਨ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:14,

 4:2-3)I 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: (1) ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਉਸ ਿਵਚ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾI 

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ

ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 14 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀI ਯੂਹੰਨਾ 12:41 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀI ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌ ਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਘੇਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨI ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਇਨ� � ਿਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 
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ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ�I ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋI ਮ� 

ਹਮੇਸ਼� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵ�ਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦI ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ�I ਆਮੀਨI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਿਯਸੂ ਸਭ ਦਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਕ ਕੁਆਰੀ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਸਲੀਬ �ਤੇ ਮਾਿਰਆ 

ਿਗਆ ਤ� ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲ ਸਕੇI ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਏਗਾI ਉਸਦਾ 

ਰਾਜ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਮਰਕੁਸ 1:1-12, ਯੂਹੰਨਾ 5:19-26, ਯੂਹੰਨਾ 6:44-51, ਯੂਹੰਨਾ 8:51-59, 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:12-18, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22-36

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਿਯਸੂ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ (ਉਤਪਤ 3:15), ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ (ਉਤਪਤ 22:18– ਰਸੂਲ� 

ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:25 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ), ਔਰਤ ਤ� ਜੰਿਮਆ (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4), ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ� 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ (ਮੱਤੀ 1:21-25), ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਲਾਇਆ ਿਗਆ (ਮੱਤੀ 13:37), 

ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ� ਲੰਿਘਆ ਸੀ (ਲੂਕਾ 2:40, 52)I 

ਜਦ� ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤ� �ਥ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬਚਪਣ ਆਮ ਸੀ (ਮੱਤੀ 13:54-56)I 

ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗੂ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:5-9); ਉਹ 

ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਿਣਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:14); ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਣਆ ਤ� ਿਕ ਸਾਡੇ 

ਵ�ਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:10-18); ਦੁੱਖ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਿਰਹਾ 

(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:9-10); ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

4:15)I

ਉਸਨ�  ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:6-8)I 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਰਹਾ 

(ਯੂਹੰਨਾ 1:14)I 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਬਆਨ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:14,

 4:2-3)I 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: (1) ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਉਸ ਿਵਚ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾI 

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ

ਯੂਹੰਨਾ 1:1, 14 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀI ਯੂਹੰਨਾ 12:41 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀI ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌ ਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਘੇਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨI ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਇਨ� � ਿਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆI ਰੋਮੀਆਂ 9:5 ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ ਹੈI ਤੀਤੁਸ 2:13 ਉਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਯਸ਼ਾਯਾਹ 7:14 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 

ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈI” ਯਸ਼ਾਯਾਹ 9:6 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾI 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਿਵਚ 

ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀI ਯੂਹੰਨਾ 10:30, 33 

ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 5:17-18 ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  

ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀI ਯੂਹੰਨਾ 14:9 

ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤ� ਤੁਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈI” ਯੂਹੰਨਾ 

20:28 ਿਵਚ ਥੋਮਸ ਨ�  ਉਸਦੇ ਜਖਮ� ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ “ਮੇਰੇ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ,” ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾI 

ਯੂਹੰਨਾ 8:58 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਮ� ਹ�” ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਜਾਿਣਆ ਿਕ 

ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈI ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8,11,17- 18 ਿਵਚ ਉਸਨ�  

ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 44:6 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:2-3 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:8 ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ

ਮੱਤੀ 18:20 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਜ� ਿਤੰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੱਠ�  ਹਨ ਮ� ਉਨ� � 

ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹ�I ਮੱਤੀ 28:20 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼� ਰਿਹਣ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾI 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:21 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਗੋ-ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:12 

ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 102:25-27 ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈI 

ਯੂਹੰਨਾ 2:24-25 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ ਜੋ 

ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀI  ਯੂਹੰਨਾ 10:15 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਵ� ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� 

ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਹਨ

ਿਯਸੂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ (ਕੁਲਸੀਆਂ 1:16, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:10)I 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ (ਲੂਕਾ 5:20-24, ਮਰਕੁਸ 2:10, 7:48)I 

ਿਯਸੂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਮੱਤੀ 25:31-46, 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:10)I 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗੂ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22-23, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:6, 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:12- 13)I 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ

ਸਟ�ੋਬਲ, ਲੀ. ਦਾ ਕੇਸ ਫ਼ੋਰ ਕਰਾਇਸਟ. ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼: ਜ਼ੋਨਡਰਵਨ, 1998. 

ਜ਼ਕਾਿਰਆਸ, ਰਵੀ. ਜੀਜਸ ਅਮੰਗ ਅੱਦਰ ਗੋਡਜ਼. ਨ� ਸ਼ਵੀਲੇ: ਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 

2000.

ਮਸੀਹ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਕੀ ਸੀ?

2. ਜਦ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ” ਤ� ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 

ਹੈ? 

3. ਿਯਸੂ ਅਨ� ਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵ� ਹੈ?

4. ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

5. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? (ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ)

6. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? 

7. ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਸੀ?

8. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਹੀ ਿਕ� ਮਿਰਆ? 

9. ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?



112 113

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆI ਰੋਮੀਆਂ 9:5 ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ ਹੈI ਤੀਤੁਸ 2:13 ਉਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਯਸ਼ਾਯਾਹ 7:14 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 

ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈI” ਯਸ਼ਾਯਾਹ 9:6 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾI 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਿਵਚ 

ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀI ਯੂਹੰਨਾ 10:30, 33 

ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 5:17-18 ਿਵਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  

ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀI ਯੂਹੰਨਾ 14:9 

ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੈਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤ� ਤੁਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈI” ਯੂਹੰਨਾ 

20:28 ਿਵਚ ਥੋਮਸ ਨ�  ਉਸਦੇ ਜਖਮ� ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ “ਮੇਰੇ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ,” ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾI 

ਯੂਹੰਨਾ 8:58 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਮ� ਹ�” ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਜਾਿਣਆ ਿਕ 

ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈI ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:8,11,17- 18 ਿਵਚ ਉਸਨ�  

ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 44:6 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:2-3 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:8 ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ

ਮੱਤੀ 18:20 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਜ� ਿਤੰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੱਠ�  ਹਨ ਮ� ਉਨ� � 

ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹ�I ਮੱਤੀ 28:20 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼� ਰਿਹਣ ਦਾ 

ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾI 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:21 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਗੋ-ਯੁੱਗ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈI ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:12 

ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 102:25-27 ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈI 

ਯੂਹੰਨਾ 2:24-25 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ ਜੋ 

ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀI  ਯੂਹੰਨਾ 10:15 ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਵ� ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� 

ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਹਨ

ਿਯਸੂ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ (ਕੁਲਸੀਆਂ 1:16, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:10)I 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ (ਲੂਕਾ 5:20-24, ਮਰਕੁਸ 2:10, 7:48)I 

ਿਯਸੂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਮੱਤੀ 25:31-46, 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:10)I 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵ�ਗੂ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22-23, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:6, 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:12- 13)I 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ

ਸਟ�ੋਬਲ, ਲੀ. ਦਾ ਕੇਸ ਫ਼ੋਰ ਕਰਾਇਸਟ. ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼: ਜ਼ੋਨਡਰਵਨ, 1998. 

ਜ਼ਕਾਿਰਆਸ, ਰਵੀ. ਜੀਜਸ ਅਮੰਗ ਅੱਦਰ ਗੋਡਜ਼. ਨ� ਸ਼ਵੀਲੇ: ਵਰਡ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 

2000.

ਮਸੀਹ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਕੀ ਸੀ?

2. ਜਦ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ” ਤ� ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 

ਹੈ? 

3. ਿਯਸੂ ਅਨ� ਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵ� ਹੈ?

4. ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

5. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? (ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ)

6. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? 

7. ਇਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਸੀ?

8. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਯਸੂ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਹੀ ਿਕ� ਮਿਰਆ? 

9. ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?
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ਪਾਠ 8 

ਮੁਕਤੀ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਲੀਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ� ਹੈI 

(2) ਇਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀI

(3) ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤI 

(4) ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਰਥI

(5) ਬਚਾ�ਦਾ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੱਤI

(6) ਪ�ਾਸਿਚਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਕ� ਹੈI 

(7) ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰI

(8) ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾI

(9) ਮੁਤਕੀ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ 

ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈI 

“ਮੁਕਤੀ” 

ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 85 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਕੁਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�?    ਦ  ਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� &ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI

 ?

ਸਲੀਬ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਨ�  ਸਲੀਬ ਹੈI ਸਲੀਬ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਹੈI ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਧਰਮ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹIੈ 

ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਰਹੱਸ 

ਹੈI ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕ� 

ਮਿਰਆ ਸੀI ਭਾਵ� ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 

ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ 

ਅਿਜਹਾ ਹੁਣੇ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 

ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ� ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  
232

ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀI&  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਵੇਗਾI ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਲੁਮ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਲੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈI 

ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰੇਗਾI ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਸੀ ਿਕ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚੋਣ �ਤਮ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲੀਬ ਮੂਰਖਤਾ 

ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਿਕ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਾਰਿਮਕ 

ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨI ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤੀ 

 ?

“ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਿਕਵ� 

ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 

ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹ� ਤ� ਇਸ 

ਸਮ� ਜ� ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼�ਤੀ ਜ� 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਵੀ 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ 

ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਕੰਨ�  ਕੁ ਉਲਝੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣਗੇ!” 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ 

ਠਿਹਰਾਉਣ” ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ)I
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ਪਾਠ 8 

ਮੁਕਤੀ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਲੀਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ� ਹੈI 

(2) ਇਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀI

(3) ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤI 

(4) ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਰਥI

(5) ਬਚਾ�ਦਾ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੱਤI

(6) ਪ�ਾਸਿਚਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਕ� ਹੈI 

(7) ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰI

(8) ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾI

(9) ਮੁਤਕੀ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ 

ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈI 

“ਮੁਕਤੀ” 

ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 85 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਕੁਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�?    ਦ  ਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ� &ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI

 ?

ਸਲੀਬ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਚੰਨ�  ਸਲੀਬ ਹੈI ਸਲੀਬ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਹੈI ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਧਰਮ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹIੈ 

ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਰਹੱਸ 

ਹੈI ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕ� 

ਮਿਰਆ ਸੀI ਭਾਵ� ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 

ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ 

ਅਿਜਹਾ ਹੁਣੇ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 

ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ� ਪਿਹਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  
232

ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀI&  ਯਹੂਦੀਆਂ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਿਦਖਾਵੇਗਾI ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਲੁਮ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਲੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈI 

ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਕਰੇਗਾI ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਸੀ ਿਕ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਚੋਣ �ਤਮ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲੀਬ ਮੂਰਖਤਾ 

ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਿਕ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈI ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਾਰਿਮਕ 

ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨI ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤੀ 

 ?

“ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਿਕਵ� 

ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ 

ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹ� ਤ� ਇਸ 

ਸਮ� ਜ� ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼�ਤੀ ਜ� 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਵੀ 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ 

ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਕੰਨ�  ਕੁ ਉਲਝੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣਗੇ!” 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, “ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ 

ਠਿਹਰਾਉਣ” ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ)I
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ਿਰਵਾਜ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨI ਪਰ ਉਹ ਇਸ 

ਿਵਚਾਰ ਤ� ਗੁੱਸੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
233 

ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ�ਣਾ ਿਪਆI ਉਹ ਿਜਵ� ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ�� ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI&

ਸਲੀਬ ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵਲ� ਮਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਥਤੀ

ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੈ 
234

ਜਦ� ਉਹ ਜਨਮ ਲ�ਦਾ ਹੈI  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਿਤਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈI

ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਣ� ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI 
235

ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ (1) ਪਾਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ� ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈI&

236ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈI  ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਬਲਕੁਲ 

ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ� 
237

ਲਈ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI  ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
238ਸਵਾਲ ਨਹ� ਹੈI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈI&

239 
ਪਾਪੀ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈI ਇਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI

ਪਾਪੀ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਪਾਪੀ (3) 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ 
240  ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਪਾਪੀ (4) ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ 
241

ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI&

ਤ� ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ 

ਮੇਲ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈI ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਦੀ ਇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈI 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ 

ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈI ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੈI 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ 

ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
242ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI&  ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, 

243 
ਤ� ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾI&

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ� ਉਸਨ�  ਸਲੀਬ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ ਿਕ� 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ? 

240 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:3
241 ਰੋਮੀਆ ਂ 5:20, 7:23
242 ਗਲਾਤੀਆਂ 3:21
243 ਗਲਾਤੀਆ ਂ 2:21

 ?

233  234 ਲੂਕਾ 18:10-14; ਰੋਮੀਆਂ 5:12
235 236 ਰੋਮੀਆਂ 3:23;  1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, ਯਾਕੂਬ 2:10-11
237 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:10, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12-13
238 239 ਯੂਹੰਨਾ 3:18-19; ਰੋਮੀਆਂ 5:10
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ਿਰਵਾਜ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨI ਪਰ ਉਹ ਇਸ 

ਿਵਚਾਰ ਤ� ਗੁੱਸੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ 
233 

ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ�ਣਾ ਿਪਆI ਉਹ ਿਜਵ� ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ�� ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI&

ਸਲੀਬ ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI 

ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ 

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਵਲ� ਮਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਿਕਵ� ਹੋਈ ਹੈI 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਥਤੀ

ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੈ 
234

ਜਦ� ਉਹ ਜਨਮ ਲ�ਦਾ ਹੈI  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਿਤਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈI

ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੋਣ� ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈI 
235

ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ (1) ਪਾਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ� ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈI&

236ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈI  ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਬਲਕੁਲ 

ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ� 
237

ਲਈ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI  ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
238ਸਵਾਲ ਨਹ� ਹੈI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈI&

239 
ਪਾਪੀ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈI ਇਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI

ਪਾਪੀ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਪਾਪੀ (3) 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ 
240  ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਪਾਪੀ (4) ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ 
241

ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI&

ਤ� ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ 

ਮੇਲ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 

ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈI ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਦੀ ਇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈI 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ 

ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈI ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੈI 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ 

ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
242ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI&  ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, 

243 
ਤ� ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾI&

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ� ਉਸਨ�  ਸਲੀਬ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ ਿਕ� 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ? 

240 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:3
241 ਰੋਮੀਆ ਂ 5:20, 7:23
242 ਗਲਾਤੀਆਂ 3:21
243 ਗਲਾਤੀਆ ਂ 2:21

 ?

233  234 ਲੂਕਾ 18:10-14; ਰੋਮੀਆਂ 5:12
235 236 ਰੋਮੀਆਂ 3:23;  1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, ਯਾਕੂਬ 2:10-11
237 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:10, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12-13
238 239 ਯੂਹੰਨਾ 3:18-19; ਰੋਮੀਆਂ 5:10
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ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਿਨਆਂ 
244ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾI ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� 

ਪਾਪ� ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ 

ਪਾਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਰਮੀ, ਅਤੇ  

ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਮਾਫ਼ੀ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਹੁੰਦੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮੀ ਜ� 

ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਹੁੰਦੀI ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਆਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈI 

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਚਣ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲ�ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI 

ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ�  

ਉਸ ਅਨੰਤ ਮੱੁਲ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀI ਿਯਸੂ 
245(1) ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  

(ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ) ਅਤੇ (2) 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀI 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਉਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀI ਹੁਣ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ 

ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� 

ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਰਿਹ 
246

ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI&  

ਰੋਮੀਆਂ 3:20-26 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਸਿਚਤ 

ਿਕਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹ� ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 
247

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI&

ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ�I ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 

ਕਣ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ, ੌ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਦ? 

ਪਿਹਲਾ ਿਕਰਪਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ 

ਚੱੁਿਕਆ ਹੈI ਉਸਨ�  ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਯਸੂ 

ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

 ?

244 ਰੋਮੀਆਂ 2:5-6
245 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:21

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਕਈ ਸਾਲ 

ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਸ਼ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀI 

ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ 85 ਹੈI ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਕਵ� ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਇਹ ਇਕ 

ਿਦਲਚਸਪ ਿਬਆਨ ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ “ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਆਪੋ ਿਵਚ ਿਮਲ 

ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਨ�  ਇਕ ਦੂਏ ਨੂੰ 

ਚੰੁਿਮਆ ਹੈI” ਇਹ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈI ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ�, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ 

ਸੀਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼�ਤੀ ਦੇਣ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀI

246 ਰੋਮੀਆਂ 3:26
247 ਮਰਕੁਸ 16:15-16, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12, 
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ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਿਨਆਂ 
244ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾI ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� 

ਪਾਪ� ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ 

ਪਾਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਰਮੀ, ਅਤੇ  

ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਮਾਫ਼ੀ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਹੁੰਦੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮੀ ਜ� 

ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਹੁੰਦੀI ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਆਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈI 

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਚਣ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲ�ਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਸਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI 

ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ�  

ਉਸ ਅਨੰਤ ਮੱੁਲ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀI ਿਯਸੂ 
245(1) ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  

(ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ) ਅਤੇ (2) 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀI 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਉਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀI ਹੁਣ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ 

ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� 

ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਰਿਹ 
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ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI&  

ਰੋਮੀਆਂ 3:20-26 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਸਿਚਤ 

ਿਕਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹ� ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 
247

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI&

ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ�I ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 

ਕਣ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ, ੌ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਦ? 

ਪਿਹਲਾ ਿਕਰਪਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ 

ਚੱੁਿਕਆ ਹੈI ਉਸਨ�  ਸਲੀਬ �ਤੇ ਿਯਸੂ 

ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

 ?

244 ਰੋਮੀਆਂ 2:5-6
245 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:21

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤ� ਕਈ ਸਾਲ 

ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਸ਼ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀI 

ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ 85 ਹੈI ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਕਵ� ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਇਹ ਇਕ 

ਿਦਲਚਸਪ ਿਬਆਨ ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈI ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ 

ਹੈ “ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਆਪੋ ਿਵਚ ਿਮਲ 

ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਨ�  ਇਕ ਦੂਏ ਨੂੰ 

ਚੰੁਿਮਆ ਹੈI” ਇਹ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈI ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ�, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ 

ਸੀਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸ� ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼�ਤੀ ਦੇਣ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀI

246 ਰੋਮੀਆਂ 3:26
247 ਮਰਕੁਸ 16:15-16, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12, 
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ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਿਦਖਾਈ ਹੈI ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ 

ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ 
248 ਇੱਛਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI& ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ 

249ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਇਸ 

ਲਈ ਨਹ� ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕਰਪਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਤੀ 

ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 
250ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆਜਾਵੇI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 
251ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI

ਤੋਬਾ

ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈI 

“ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗੇ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਨੂੰ, ਉਹ 

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ �ਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ 

ਜੋ ਅੱਤ ਿਦਆਲੂ ਹੈ” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 55:7)I 

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ 

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈI 

ਇਹ ਅੰਸਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਵੇI 

 ?

ਮੁਕਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈ? 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ 

ਿਬਨ� ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਉਸਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮੀ ਿਨਆਈ ਵਜ� ਉਸਦਾ 

ਿਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾI 

ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਿਕ 

ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਿਕ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮਾਫ਼ੀ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ�  ਦੇ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਤ� ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੀ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

(1) ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈI 

 “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 

ਵੱਲ� ਨਹ�, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ; ਇਹ ਕਰਮ� ਤ� ਨਹ� ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਿਕ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ” (ਅਫਸੀਆਂ 2:8-9)I 

 ?

 ?
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ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਿਦਖਾਈ ਹੈI ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ 

ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ 
248 ਇੱਛਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈI& ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ 

249ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾI  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਇਸ 

ਲਈ ਨਹ� ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕਰਪਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਤੀ 

ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 
250ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆਜਾਵੇI&  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਸ 

ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 
251ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI

ਤੋਬਾ

ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈI 

“ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗੇ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਨੂੰ, ਉਹ 

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ �ਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ 

ਜੋ ਅੱਤ ਿਦਆਲੂ ਹੈ” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 55:7)I 

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ 

ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈI 

ਇਹ ਅੰਸਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਵੇI 

 ?

ਮੁਕਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈ? 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ 

ਿਬਨ� ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 

ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਉਸਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮੀ ਿਨਆਈ ਵਜ� ਉਸਦਾ 

ਿਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾI 

ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਿਕ 

ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਿਕ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮਾਫ਼ੀ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ�  ਦੇ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਤ� ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੀ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

(1) ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈI 

 “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 

ਵੱਲ� ਨਹ�, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ; ਇਹ ਕਰਮ� ਤ� ਨਹ� ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਿਕ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ” (ਅਫਸੀਆਂ 2:8-9)I 

 ?

 ?

248 ਤੀਤੁਸ 2:11, ਯੂਹੰਨਾ 1:9, ਰੋਮੀਆਂ 1:20
249 ਯੂਹੰਨਾ 6:44
250 2 ਪਤਰਸ 3:9, 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2, 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:10
251 ਮਰਕੁਸ 1:15
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 ਉਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਲਈ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ (ਕੰਮ) ਸਕਦਾ ਹੈI 

(2) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

 “ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਸਾਰੇ 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2)I 

 ਪ�ਾਸਿਚਤ  ਦਾ ਅਰਥ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈI 

(3) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ 

ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

 “ਜੇ ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤ� ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ 

ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰੇ” (1 

ਯੂਹੰਨਾ 1:9)I 

 ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤ� ਹਨ ਤ� ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾI 

ਯਕੀਨ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਵ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ? 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਦਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਬਚਾਏ 

ਗਏ ਹ�I ਅਸ� ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 

ਿਲਆ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
252ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ�I

 ?

253 
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈI&

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ; ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਸਮ�, ਇਕ ਬਦਿਲਆ 

ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨ�  ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈI ਜਦ� ਕੋਈ 

ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ 

ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ (1) ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (2) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (3) ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹ� ਖਾਵੇਗਾI ਇਹ ਯਕੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਲਈ 10 ਸ਼ਬਦ

ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਦੁਬਾਰਾ 
254 

ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼�ਤੀ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹ�I&

252 ਰੋਮੀਆਂ 8:15-16

253 1 ਯਹੰੂਨਾ 4:17
254 2 ਕਿੁਰੰਥੀਆਂ 5:19, ਰਮੋੀਆ ਂ 5:1 (ਇਹ ਆਇਤ� ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੇ-ਿਮਲਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)
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 ਉਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਲਈ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ (ਕੰਮ) ਸਕਦਾ ਹੈI 

(2) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

 “ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਸਾਰੇ 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2)I 

 ਪ�ਾਸਿਚਤ  ਦਾ ਅਰਥ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ� ਹੈI 

(3) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ 

ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

 “ਜੇ ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤ� ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ 

ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰੇ” (1 

ਯੂਹੰਨਾ 1:9)I 

 ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤ� ਹਨ ਤ� ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾI 

ਯਕੀਨ

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਵ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ? 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਦਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਬਚਾਏ 

ਗਏ ਹ�I ਅਸ� ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ 

ਿਲਆ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
252ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹ�I

 ?

253 
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈI&

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵਚ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ; ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮ� ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਸਮ�, ਇਕ ਬਦਿਲਆ 

ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹ� ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨ�  ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈI ਜਦ� ਕੋਈ 

ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ 

ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸਨ�  ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾI 

ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ (1) ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (2) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚਲੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (3) ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹ� ਖਾਵੇਗਾI ਇਹ ਯਕੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਲਈ 10 ਸ਼ਬਦ

ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਦੁਬਾਰਾ 
254 

ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼�ਤੀ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹ�I&

252 ਰੋਮੀਆਂ 8:15-16

253 1 ਯਹੰੂਨਾ 4:17
254 2 ਕਿੁਰੰਥੀਆਂ 5:19, ਰਮੋੀਆ ਂ 5:1 (ਇਹ ਆਇਤ� ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲੇ-ਿਮਲਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)
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ਮਾਫ਼ੀ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, 
255ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈI&

ਪ�ਾਸਿਚਤ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ 
256

ਕ�ੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀI&

ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਤ� ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਬਹੁਤ 
257

ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈI&

ਛੁਟਕਾਰਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ 

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ 
258ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏI&

ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਅਤੇ 

ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ 
259

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਹੈI&

ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਇਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱਚੇ ਿਵਚ 
260ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈI&

ਗੋਦ ਲੈਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਾ 
261ਬਣਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹ�I&

ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਵ� 

ਿਸਰੇ ਤ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਦੀ 
262ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਮੋਹਰ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕਣ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ੌ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
263

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ�I&

   

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਤੋਬਾ ਤ� ਿਬਨ� ਧਰਮ

ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਵਜ� ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 

ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਸ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਨਹ� ਹੈI

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

255 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:12

256 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2

257 ਲੂਕਾ 1:74, ਰੋਮੀਆ ਂ 6:6, 12-18

258 ਅਫਸੀਆਂ 1:7, ਤੀਤੁਸ 2:14

259 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:19, ਰੋਮੀਆ ਂ 5:1 (ਇਹ ਆਇਤ� ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)

260 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਪਿਵੱਤਰ” ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਫਸੀਆਂ 1:1 ਕੁਲਸੀਆਂ 

1:1, ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:1)I

261 ਯੂਹੰਨਾ 1:12, ਰੋਮੀਆਂ 8:15

262 ਅਫਸੀਆਂ 2:1, ਯੂਹੰਨਾ 7:38-39, ਗਲਾਤੀਆਂ 4:29, ਯੂਹੰਨਾ 3:5
263 ਅਫਸੀਆਂ 1:13.
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ਮਾਫ਼ੀ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, 
255ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈI&

ਪ�ਾਸਿਚਤ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ 
256

ਕ�ੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀI&

ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਤ� ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਬਹੁਤ 
257

ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈI&

ਛੁਟਕਾਰਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ 

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ 
258ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏI&

ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਅਤੇ 

ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ 
259

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਹੈI&

ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਇਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੱਚੇ ਿਵਚ 
260ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈI&

ਗੋਦ ਲੈਣਾ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਾ 
261ਬਣਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹ�I&

ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਵ� 

ਿਸਰੇ ਤ� ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਦੀ 
262ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈI&

ਮੋਹਰ: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕਣ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ੌ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
263

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ�I&

   

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਤੋਬਾ ਤ� ਿਬਨ� ਧਰਮ

ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਵਜ� ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 

ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਸ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਨਹ� ਹੈI

ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

255 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:12

256 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:2

257 ਲੂਕਾ 1:74, ਰੋਮੀਆ ਂ 6:6, 12-18

258 ਅਫਸੀਆਂ 1:7, ਤੀਤੁਸ 2:14

259 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:19, ਰੋਮੀਆ ਂ 5:1 (ਇਹ ਆਇਤ� ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)

260 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਪਿਵੱਤਰ” ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਫਸੀਆਂ 1:1 ਕੁਲਸੀਆਂ 

1:1, ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:1)I

261 ਯੂਹੰਨਾ 1:12, ਰੋਮੀਆਂ 8:15

262 ਅਫਸੀਆਂ 2:1, ਯੂਹੰਨਾ 7:38-39, ਗਲਾਤੀਆਂ 4:29, ਯੂਹੰਨਾ 3:5
263 ਅਫਸੀਆਂ 1:13.
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਮੌਤ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਦਾ 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਪੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਉਪਾਸਕ ਿਵਚ 

ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹ� ਹੈI ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਅਫਸੀਆਂ 2:1-10, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 1:11-18, ਜ਼ਬੂਰ 51, ਰੋਮੀਆਂ 8:19-25, ਰੋਮੀਆਂ 

3:20-26

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਲੀਦਾਨ� ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਬਲੀਦਾਨ� ਨ�  ਉਸ ਤਰ�� ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨ�  ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਵੱਿਛਆਂ ਅਤੇ 
264

ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇI”  ਤ� ਬਲੀਦਾਨ ਿਕ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਸਨ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ 
265ਦਰਸਾ�ਦੇ ਸਨI

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� 

ਸੀI ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ�  ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ 
266

ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਸੀI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਨਵ� ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
267

ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀI  ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ 
268

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਇਸ ਲਈ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀI 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਨ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨI ਉਹ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜ� ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀI ਬਲੀਦਾਨ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ)I 

ਬਲੀਦਾਨ ਬੇਕਾਰ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹ� 

ਆ�ਦੇ ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹ� ਹਨI 

ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਪਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 1:11-18 ਹਨI

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ 

ਹਠੇ� ਦੋ ਿਵਕਲਿਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰੇੇ ਹਨI ਕਲਾਸ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਜਕੇਰ ਸਦੱਸ ਇਨ� � ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨI 

264  265 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:4; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:1
266  267  ਰੋਮੀਆਂ 4:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 3:10
268 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:15
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਮੌਤ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ� ਦਾ 

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈI ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਪੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਉਪਾਸਕ ਿਵਚ 

ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹ� ਹੈI ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਅਫਸੀਆਂ 2:1-10, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 1:11-18, ਜ਼ਬੂਰ 51, ਰੋਮੀਆਂ 8:19-25, ਰੋਮੀਆਂ 

3:20-26

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬਲੀਦਾਨ� ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਬਲੀਦਾਨ� ਨ�  ਉਸ ਤਰ�� ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨ�  ਿਦੱਤੀ ਸੀI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ “ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਵੱਿਛਆਂ ਅਤੇ 
264

ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇI”  ਤ� ਬਲੀਦਾਨ ਿਕ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਸਨ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ 
265ਦਰਸਾ�ਦੇ ਸਨI

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� 

ਸੀI ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ�  ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ 
266

ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ� ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਸੀI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਨਵ� ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
267

ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀI  ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ 
268

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਇਸ ਲਈ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀI 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਨ ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨI ਉਹ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜ� ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀI ਬਲੀਦਾਨ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ)I 

ਬਲੀਦਾਨ ਬੇਕਾਰ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹ� 

ਆ�ਦੇ ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹ� ਹਨI 

ਦੋ ਵਚਨ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਪਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ 1:11-18 ਹਨI

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ 

ਹਠੇ� ਦੋ ਿਵਕਲਿਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰੇੇ ਹਨI ਕਲਾਸ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਜਕੇਰ ਸਦੱਸ ਇਨ� � ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨI 

264  265 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:4; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:1
266  267  ਰੋਮੀਆਂ 4:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 3:10
268 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:15



128 129

ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼� ਟੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ

ਜਦ� ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤ� ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ �ਤੇ ਇਕ ਸਰਾਪ ਆਇਆ 
269ਸੀI  ਜਦ� ਮੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 

ਅਸ� ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਨਹ� ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ� ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤ� ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਨ� � ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰ 

ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਕੁਦਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਹੇਠ ਹੈI ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� 

ਦੇਿਖਆ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਅਸ� ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 

ਹ� ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੀਵ� ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 

ਲੜਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

270
ਉਹ ਸਮ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI

ਰੋਮੀਆਂ 8:19-25 ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ 

ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਹੈI 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਪਰਿਕਸਰ, ਡਬਿਲਊ. ਟੀ., ਸੰਪਾਦਕ. ਐਕਸਪਲੋਿਰੰਗ ਅਵਰ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਫੇਥ. 

ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ ਪ�ੈਸ, 1960. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 11, 

“ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ,” ਅਤੇ ਅਿਧਆਇ 12, “ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦਾ  ਿਸਧ�ਤI”

ਿਵਲਕੋਸ, ਲੈਸਲੀ. ਪ�ੋਫਾਇਲਸ ਇਨ ਵੈਸਲੀਅਨ ਥੇਓਲੋਗੀ. ਸਲੇਮ, ਓ ਐਚ: 

ਸ਼ਮੂਲ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1985. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 9-10 ਦੇਖੋ: “ਪ�ਾਸਿਚਤ” ਅਤੇ 

“ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ,” ਪੰਨ�  171-214

ਂਿਵਲੀ, ਐਚ. ਓਰਟਨ ਐਡ ਕੁਲਬਰਟਸਨ, ਪੌਲ ਟੀ. ਇੰਟ�ੋਡਕਸ਼ਨ ਟੁ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ 

ਥੇਓਲੋਜੀ.ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ ਪ�ੈਸ, 1946.

ਮੁਕਤੀ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ� ਹੈ?

2. ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਹਲੂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

3. ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਕਵ� ਹੈ? 

4. ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ? 

6. ਿਯਸੂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਕਵ� ਸੀ? 

7. ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਵ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ? 

8. ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਕ� ਨਾਲ ਜੋੜੋ: 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਗਏ

ਮਾਫ਼ੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ

ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਤੀ

ਮੋਹਰ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ

ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ

ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ 

ਬਣਨਾਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ ਨਵ� ਜੀਵਨ

269 ਉਤਪਤ 3:17
270 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1, ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:10-12
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ਸਾਰੀ ਿਸਸ਼� ਟੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ

ਜਦ� ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤ� ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ �ਤੇ ਇਕ ਸਰਾਪ ਆਇਆ 
269ਸੀI  ਜਦ� ਮੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 

ਅਸ� ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਨਹ� ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ� ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤ� ਅਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈI ਉਨ� � ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰ 

ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਕੁਦਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਹੇਠ ਹੈI ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� 

ਦੇਿਖਆ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀI ਅਸ� ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 

ਹ� ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੀਵ� ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 

ਲੜਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨI 

270
ਉਹ ਸਮ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀI

ਰੋਮੀਆਂ 8:19-25 ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ 

ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਿਵਚ ਹੈI 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਪਰਿਕਸਰ, ਡਬਿਲਊ. ਟੀ., ਸੰਪਾਦਕ. ਐਕਸਪਲੋਿਰੰਗ ਅਵਰ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਫੇਥ. 

ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ ਪ�ੈਸ, 1960. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 11, 

“ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ,” ਅਤੇ ਅਿਧਆਇ 12, “ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦਾ  ਿਸਧ�ਤI”

ਿਵਲਕੋਸ, ਲੈਸਲੀ. ਪ�ੋਫਾਇਲਸ ਇਨ ਵੈਸਲੀਅਨ ਥੇਓਲੋਗੀ. ਸਲੇਮ, ਓ ਐਚ: 

ਸ਼ਮੂਲ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1985. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 9-10 ਦੇਖੋ: “ਪ�ਾਸਿਚਤ” ਅਤੇ 

“ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਸਿਥਤੀ,” ਪੰਨ�  171-214

ਂਿਵਲੀ, ਐਚ. ਓਰਟਨ ਐਡ ਕੁਲਬਰਟਸਨ, ਪੌਲ ਟੀ. ਇੰਟ�ੋਡਕਸ਼ਨ ਟੁ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ 

ਥੇਓਲੋਜੀ.ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ ਪ�ੈਸ, 1946.

ਮੁਕਤੀ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਸਲੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕ� ਹੈ?

2. ਪਾਪੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਹਲੂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

3. ਪ�ਾਸਿਚਤ ਤ� ਿਬਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਕਵ� ਹੈ? 

4. ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ? 

6. ਿਯਸੂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਕਵ� ਸੀ? 

7. ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਵ� ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ? 

8. ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਕ� ਨਾਲ ਜੋੜੋ: 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਗਏ

ਮਾਫ਼ੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ

ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼�ਤੀ

ਮੋਹਰ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ

ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ

ਪ�ਾਸਿਚਤ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ

ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ 

ਬਣਨਾਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ ਨਵ� ਜੀਵਨ

269 ਉਤਪਤ 3:17
270 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1, ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 1:10-12
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ਪਾਠ 9 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਾਪ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵI 

(2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈI 

(3) ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈI 

(4) ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਡੱਗਣ ਪ�ਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂI 

(5) ਖਾਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇI 

“ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦ”ੇ

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਕੀਨ 1 ਯੂਹੰਨਾ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  

ਿਕਹਾਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ: “ਮ� ਗੱਲ� ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ 

ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣੋ ਜੋ 

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:13)I 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਿਕ 

ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�? 

ਰਸੂਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਆਉਣਗੇ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਅਿਜਹਾ 

ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈI ਪੂਰੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵਚ, 

ਉਸਨ�  ਸਬੂਤ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਇਸ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 
271ਹ�I”  ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਯਕੀਨ 

272ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਜਸਦਾ ਪੂਰੀ 1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈI ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮ� ਇਹ 

ਗੱਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ” (2:1)I ਇਸ ਿਬਆਨ ਤ� 

ਰਸੂਲ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਬਗੈਰ 

ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਿਜੱਤ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈI 

“ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤ� ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ 

ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ” (2:1b-2)I 

ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਸੀਹ ਦਾ 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਰਮੋ ੀਆਂ 6 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਕੁ ਤੀ ਦੇ ਪਭ� ਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ 

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&

 ?

271 2:3, 2:5, 2:29, 3:10, 3:14, 3:19, 3:24, 5:2, 5:18.
272 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:9
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ਪਾਠ 9 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਾਪ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵI 

(2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈI 

(3) ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈI 

(4) ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਡੱਗਣ ਪ�ਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂI 

(5) ਖਾਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇI 

“ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦ”ੇ

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਕੀਨ 1 ਯੂਹੰਨਾ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  

ਿਕਹਾਿਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ: “ਮ� ਗੱਲ� ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ 

ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣੋ ਜੋ 

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:13)I 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਿਕ 

ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�? 

ਰਸੂਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਆਉਣਗੇ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਅਿਜਹਾ 

ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈI ਪੂਰੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵਚ, 

ਉਸਨ�  ਸਬੂਤ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਇਸ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 
271ਹ�I”  ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਯਕੀਨ 

272ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਜਸਦਾ ਪੂਰੀ 1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈI ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮ� ਇਹ 

ਗੱਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ” (2:1)I ਇਸ ਿਬਆਨ ਤ� 

ਰਸੂਲ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਬਗੈਰ 

ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਿਜੱਤ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈI 

“ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤ� ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ 

ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ” (2:1b-2)I 

ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ 

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਸੀਹ ਦਾ 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਰਮੋ ੀਆਂ 6 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮਕੁ ਤੀ ਦੇ ਪਭ� ਾਵ� ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ 

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&

 ?

271 2:3, 2:5, 2:29, 3:10, 3:14, 3:19, 3:24, 5:2, 5:18.
272 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:9
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ਬਲੀਦਾਨ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਉਸਦਾ 

ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਹ ਆਇਤ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਬਲੀਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੈI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਜ� ਨਹ� ਸੀI ਜੇਕਰ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਖਾਤਰ 

ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਆਇਤ� ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI ਬਰੈਕਟ� 

ਿਵਚਲੇ ਵਾਕ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨI 

"ਅਤੇ ਜੇ ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਇਸ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� 

ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ]I ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਹੈ (2:3-4)I 

“ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਪ�ਗਟ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਚੱੁਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈI ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ 

ਿਵਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾI ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ�  

ਉਹ ਨੂੰ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ (3:4-6)I 

ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇI ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ 

ਧਰਮੀ ਹੈ [ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ], ਿਜਵ� ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਤ� ਹੈ, ਿਕ� ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ 

ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਤ� ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ (3:7-8)I

“ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਕ� ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ (3:9)I 

“ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਵਚ 

ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ [ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਿਣਆ 

ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾI ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਬਿਣਆ ਨਹ� ਰਹੇਗਾ]I ਉਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

(3:24)I 

“ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� �ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਤ� 

ਇਸ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਿਕ� ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ [ਅਸਲ 

ਿਪਆਰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ] (5:2-3)I 

"ਿਕ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ [ਉਸ ਦੇ 

ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵ�] �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  

ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਪਾਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ (5:4)I

“ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਪ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਸਗ� ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ [ਰੱਿਖਆ] ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹ� ਲਾ�ਦਾ” (5:18)I 

ਪਾਪ ਲਈ, ਮ� ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹ�, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤ� ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ਗਟ, ਿਲਖੀ 

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਉਲੰਘਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈI “ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਜੰਿਮਆ ਹੈ,” ਜਦ� ਉਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਤਰ�� ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸਗ� ਕਰ ਹੀ ਨਹ� 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ “ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਮਹਾਨ 

ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਮੇ ਹਨ”)I
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ਬਲੀਦਾਨ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਉਸਦਾ 

ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਹ ਆਇਤ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਬਲੀਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੈI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚ ਨਹ� ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਜ� ਨਹ� ਸੀI ਜੇਕਰ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਖਾਤਰ 

ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਆਇਤ� ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਹੈI ਬਰੈਕਟ� 

ਿਵਚਲੇ ਵਾਕ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਹਨI 

"ਅਤੇ ਜੇ ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਇਸ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� 

ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ [ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ]I ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਹੈ (2:3-4)I 

“ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈI ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਪ�ਗਟ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਚੱੁਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈI ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ 

ਿਵਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾI ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ�  

ਉਹ ਨੂੰ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ (3:4-6)I 

ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇI ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ 

ਧਰਮੀ ਹੈ [ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਧਰਮੀ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ], ਿਜਵ� ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈI ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ 

ਤ� ਹੈ, ਿਕ� ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ 

ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਤ� ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ (3:7-8)I

“ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਕ� ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ (3:9)I 

“ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਵਚ 

ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ [ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਿਣਆ 

ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾI ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਬਿਣਆ ਨਹ� ਰਹੇਗਾ]I ਉਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

(3:24)I 

“ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� �ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਤ� 

ਇਸ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�I ਿਕ� ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ [ਅਸਲ 

ਿਪਆਰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ 

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ] (5:2-3)I 

"ਿਕ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ [ਉਸ ਦੇ 

ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵ�] �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  

ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਪਾਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ (5:4)I

“ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਪ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਸਗ� ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ [ਰੱਿਖਆ] ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹ� ਲਾ�ਦਾ” (5:18)I 

ਪਾਪ ਲਈ, ਮ� ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਿਦੰਦਾ ਹ�, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤ� ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ਗਟ, ਿਲਖੀ 

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਉਲੰਘਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈI “ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� 

ਜੰਿਮਆ ਹੈ,” ਜਦ� ਉਹ ਿਪਆਰ ਅਤੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਤਰ�� ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸਗ� ਕਰ ਹੀ ਨਹ� 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵਚ “ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਮਹਾਨ 

ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਮੇ ਹਨ”)I
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ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਤ� ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
273ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈI

ਿਜੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜੱਤ 

ਿਵਚ ਜੀਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਨ� � ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨ� ਜੀਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI ਪਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਦੋਵ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਜੀਵਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਪ�ਤੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਸਰਫ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
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ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਪਵੇਗਾI

ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਰੋਕ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਸਮ�, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੇI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� ਕਮੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ� ਿਜਸ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਸੀI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ�ਗੇI ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ 

ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾI ਕੁਝ ਵਰਗ� ਜ� ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਗਲਤ 

ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨ� ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ�  ਨਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈI 

 ?  ?

 ?
273ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਅਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਹੈI” ਪਰ “ਪਾਪ ਕਰਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਉਨ� � ਿਬਆਨ� 

ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨI ਯੂਹੰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਿਬਆਨ ਿਕਵ� ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਪਿਹਲ� ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, “ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ 

ਹੈ”? ਤ� ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਹੈI 

ਪ�ਸੰਗ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈI ਸੱਤਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ, ਪਾਪ� ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ 

ਉਨ� � ਲਈ ਹੈ ਜੋ “ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,” ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 

ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈI ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � 

ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਹੋਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  “ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ” ਹੈ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ” 

ਹਨI ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ 

ਮਸੀਹ ਤ� ਿਬਨ� ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਨੌਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਦੱਸਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ ਉਹ 

ਿਫਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  “ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ” ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI 

ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ� � ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ—ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਸੀI ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਸ 

ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਮੱੁਖ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਿਬਆਨ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗਾI 274 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ5:23, 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:9
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ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਤ� ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
273ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈI

ਿਜੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜੱਤ 

ਿਵਚ ਜੀਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਨ� � ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨ� ਜੀਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI ਪਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਦੋਵ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਜੀਵਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਪ ਪ�ਤੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਿਸਰਫ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
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ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI  ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਪਵੇਗਾI

ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਰੋਕ ਤ� ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸ ਸਮ�, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੇI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� ਕਮੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ 

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ� ਿਜਸ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਸੀI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ�ਗੇI ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ 

ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾI ਕੁਝ ਵਰਗ� ਜ� ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਗਲਤ 

ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾI 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨ� ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ�  ਨਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈI 

 ?  ?

 ?
273ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਅਸ� ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹ� ਹੈI” ਪਰ “ਪਾਪ ਕਰਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਉਨ� � ਿਬਆਨ� 

ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨI ਯੂਹੰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਿਬਆਨ ਿਕਵ� ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਪਿਹਲ� ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, “ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ 

ਹੈ”? ਤ� ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਹੈI 

ਪ�ਸੰਗ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈI ਸੱਤਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ, ਪਾਪ� ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ 

ਉਨ� � ਲਈ ਹੈ ਜੋ “ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,” ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 

ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈI ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � 

ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਹੋਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  “ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ” ਹੈ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ” 

ਹਨI ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ 

ਮਸੀਹ ਤ� ਿਬਨ� ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈI 

ਨੌਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਦੱਸਵ� ਆਇਤ ਿਵਚ ਉਹ 

ਿਫਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  “ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ” ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI 

ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ� � ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ—ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਸੀI ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਸ 

ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਮੱੁਖ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਿਬਆਨ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗਾI 274 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ5:23, 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:9
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ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ�  ਅਿਜਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇI ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਆਦਤ� ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨI ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ ਹੈI

ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਛੇਤੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਕਸਰ 

ਲੋਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਤਿਮਕਤਾ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ 

ਨਹ� ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਾਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 

ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

“ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹ� ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤ� ਨਹ� ਝੱਿਲਆ 

ਜ�ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗ� ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ 

ਦੇਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸਿਹ ਸਕੋ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:13)I 

ਅਸ� ਇਸ ਆਇਤ ਤ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਜਾਣਦੇ ਹ�? 

ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਪਿਹਲਾ, (1) ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆ�ਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� ਹਨI 

ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਿਕ ਅਸ� ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈI 

ਤੀਸਰਾ, (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈI ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀ ਸਕੀਏI ਇਸ ਆਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਮ� 

ਿਜੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਚੌਥਾ, (4) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI ਉਹ “ਬਚਣ 

ਦਾ ਰਾਹ” ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਿਜੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ

ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਿਧਆਇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤ�ਰ� 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ� ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 

ਨਹ� ਆਵੇਗੀ (ਆਇਤ 1)I ਅਸ� ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਸਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤ 4)I 

ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 8), 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ (ਆਇਤ 1), ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਆਇਤ 13 ਿਵਚ “ਮਰਨਾ”)I 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ� (ਆਇਤ� 13-14)I 

ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: (1) ਕੀ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਪਾਪ �ਤੇ 

ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? (2) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ? (3) ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

 ?

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਮੋੀਆਂ 8 ਖਲੋਣ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਆਇਤ� ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
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ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨ�  ਅਿਜਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇI ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਆਦਤ� ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨI ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ ਹੈI

ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਛੇਤੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 

ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨI ਅਕਸਰ 

ਲੋਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਤਿਮਕਤਾ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ 

ਨਹ� ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਾਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 

ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

“ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹ� ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤ� ਨਹ� ਝੱਿਲਆ 

ਜ�ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗ� ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ 

ਦੇਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸਿਹ ਸਕੋ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:13)I 

ਅਸ� ਇਸ ਆਇਤ ਤ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਜਾਣਦੇ ਹ�? 

ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਪਿਹਲਾ, (1) ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆ�ਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 

ਹੈ ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� ਹਨI 

ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ 

ਿਕ ਅਸ� ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈI 

ਤੀਸਰਾ, (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈI ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀ ਸਕੀਏI ਇਸ ਆਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਮ� 

ਿਜੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਚੌਥਾ, (4) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI ਉਹ “ਬਚਣ 

ਦਾ ਰਾਹ” ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਉਹ ਿਜੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ

ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਿਧਆਇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤ�ਰ� 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ� ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 

ਨਹ� ਆਵੇਗੀ (ਆਇਤ 1)I ਅਸ� ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਸਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤ 4)I 

ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 8), 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ (ਆਇਤ 1), ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਆਇਤ 13 ਿਵਚ “ਮਰਨਾ”)I 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ� (ਆਇਤ� 13-14)I 

ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: (1) ਕੀ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਪਾਪ �ਤੇ 

ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? (2) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ? (3) ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

 ?

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਮੋੀਆਂ 8 ਖਲੋਣ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਆਇਤ� ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ 

ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤ� ਿਡੱਗਦਾ ਹੈI ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਪਾਦਰੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਤੀ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨI 

ਜਦ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ� � ਪਾਪ� ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀI ਿਜਵ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਕੁਝ ਕੰਮ, ਆਦਤ�, ਮਨ� ਰੰਜਨ ਜ� ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਓ ਅਸ� ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 
275ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏI”

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ� � ਪਾਪ� ਵੱਲ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਤ� ਉਸਨ�  ਉਸ ਸਮ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ 

ਬਿਚਆ ਸੀ? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ� ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ�I” “ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ� ਿਫਰ ਯਕੀਨਨ 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ�I” “ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ 

ਉਦ� ਵੀ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ 

ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸੀI” “ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੁਕਤੀ ਇਕ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਵਜ� ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹ� ਲਵੇਗਾI” 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨ�  ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਿਵਚ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਨ ਿਕ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਤ� 

ਿਬਨ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨI ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਜੀਵਨ

ਯੂਹੰਨਾ 15:2-10 ਿਵਚ ਵੇਲ ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਿਸੱਧ ਰੂਪਕ ਹੈI ਇਹ ਕੁਝ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�? “ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤ� ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ” (ਆਇਤ 10)I ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਬਣੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਟਿਹਣੀ ਦੀ ਤਰ�� ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਸੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ” 

(ਆਇਤ 6)I ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈI 

“ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਰਹ�ਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ ਜੇ ਉਹ ਵੇਲ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ਲ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੀ; ਇਸੇ ਤਰ�� ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸ� ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ” (ਆਇਤ 4)I “ਹਰ ਉਹ ਟਿਹਣੀ 

ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਡ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 2)I ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ, ਅਸ� ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�, 

ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਧੰਨ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ 

ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪ�ਵਾਹ ਤ� 

ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਬਨ� 

ਬਤੀਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੋ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਦਾਤ ਨਹ� ਿਕ ਇਸਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤ� ਿਬਨ� ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�I 275 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 7:1
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ 

ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤ� ਿਡੱਗਦਾ ਹੈI ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਪਾਦਰੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਤੀ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨI 

ਜਦ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ� � ਪਾਪ� ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀI ਿਜਵ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਕੁਝ ਕੰਮ, ਆਦਤ�, ਮਨ� ਰੰਜਨ ਜ� ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਆਓ ਅਸ� ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 
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ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ� � ਪਾਪ� ਵੱਲ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਤ� ਉਸਨ�  ਉਸ ਸਮ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ 

ਬਿਚਆ ਸੀ? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਜੇਕਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ� ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ�I” “ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ� ਿਫਰ ਯਕੀਨਨ 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ�I” “ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ 

ਉਦ� ਵੀ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ 

ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸੀI” “ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਮੁਕਤੀ ਇਕ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਵਜ� ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹ� ਲਵੇਗਾI” 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨ�  ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਿਵਚ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਹਨ ਿਕ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਤ� 

ਿਬਨ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨI ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਜੀਵਨ

ਯੂਹੰਨਾ 15:2-10 ਿਵਚ ਵੇਲ ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਿਸੱਧ ਰੂਪਕ ਹੈI ਇਹ ਕੁਝ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਕਵ� ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�? “ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤ� ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ” (ਆਇਤ 10)I ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਬਣੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਿਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਟਿਹਣੀ ਦੀ ਤਰ�� ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਸੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ” 

(ਆਇਤ 6)I ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਿਣਆ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈI 

“ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਰਹ�ਗਾI ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ ਜੇ ਉਹ ਵੇਲ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ਲ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੀ; ਇਸੇ ਤਰ�� ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ 

ਿਵਚ ਨਹ� ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸ� ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ” (ਆਇਤ 4)I “ਹਰ ਉਹ ਟਿਹਣੀ 

ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਡ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 2)I ਜੇਕਰ ਅਸ� 

ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬਣੇ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ, ਅਸ� ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�, 

ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਧੰਨ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ 

ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪ�ਵਾਹ ਤ� 

ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਬਨ� 

ਬਤੀਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੋ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਮੁਕਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਦਾਤ ਨਹ� ਿਕ ਇਸਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤ� ਿਬਨ� ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�I 275 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 7:1
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ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਵਲੀ ਦੀ ਹੈ, 

ਿਵਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ�ੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਪੜ�ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤ� ਵਾਪਸ ਨਹ� ਲੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈI  ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਵਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜ� ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਲੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਿਕਤਾਬ ਿਵਲੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਿਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ 

ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੈI ਭਾਵ� ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ 

ਬਣ ਜਾਵੇ, ਿਕਤਾਬ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀI 

ਵੇਲ ਦਾ ਰੂਪਕ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤ� ਵੱਖਰੀ 

ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਬਨ� ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਮਸੀਹ ਵੇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ 
2 7 6 ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈI  

ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ� 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤੀ ਤ� 

ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈI  ਅਸ� ਇਸ 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ 
277

ਰੱਖਦੇ ਹ�I

ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਬਲਬ ਉਦ� 

ਤੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹੈI ਿਬਜਲੀ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਲਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸੇ ਤਰ��, 

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈI ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 

ਜੀਵਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਿਲਖਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਉਨ� � ਦੇ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ 

ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੰਮ 

ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ� ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤ� ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਤ� ਅਤੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਿਵਚ� ਅਰਥਾਤ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਿਵਚ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵਚ 

ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ� ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ 
278ਘਟਾਵੇਗਾI”

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 

ਹਨI ਪਰ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ� ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਉਦ� 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI “ਿਜਹੜਾ 

ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮ� ਉਹ ਦਾ 

ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ� ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟਾਵ�ਗਾI”  ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ 
279

ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ, 2:11), ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਜੱਤ 

�ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨI ਇਹ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਨਹ� ਪਾਈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਸਮ� ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਿਵਚ ਮਸੀਹਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 

ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ 
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ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਵਲੀ ਦੀ ਹੈ, 

ਿਵਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ�ੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ� ਪੜ�ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤ� ਵਾਪਸ ਨਹ� ਲੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈI  ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਵਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜ� ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਲੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਿਕਤਾਬ ਿਵਲੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਿਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ 

ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਹੈI ਭਾਵ� ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ 

ਬਣ ਜਾਵੇ, ਿਕਤਾਬ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀI 

ਵੇਲ ਦਾ ਰੂਪਕ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤ� ਵੱਖਰੀ 

ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਬਨ� ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਮਸੀਹ ਵੇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ 
2 7 6 ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈI  

ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ� 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤੀ ਤ� 

ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈI  ਅਸ� ਇਸ 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ 
277

ਰੱਖਦੇ ਹ�I

ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਬਲਬ ਉਦ� 

ਤੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹ ਰਹੀ ਹੈI ਿਬਜਲੀ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤ� ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਲਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਸੇ ਤਰ��, 

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈI ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 

ਜੀਵਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਿਲਖਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਉਨ� � ਦੇ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ 

ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੰਮ 

ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵਚ� ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤ� ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਤ� ਅਤੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਿਵਚ� ਅਰਥਾਤ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਿਵਚ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵਚ 

ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ� ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ 
278ਘਟਾਵੇਗਾI”

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 

ਹਨI ਪਰ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ� ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਉਦ� 

ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI “ਿਜਹੜਾ 

ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮ� ਉਹ ਦਾ 

ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ� ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟਾਵ�ਗਾI”  ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ 
279

ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ, 2:11), ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਿਜੱਤ 

�ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨI ਇਹ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਨਹ� ਪਾਈ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਸਮ� ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਿਵਚ ਮਸੀਹਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 

ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ 
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280
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀI  ਇਹ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤ�ਰ� ਿਡੱਗਣਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵਅਰਥ ਹੈI 

2 ਪਤਰਸ 2:18-21 ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਝੂਠ�  ਗੁਰੂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ“ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ 

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਤ� ਬਚ ਗਏ ਹਨI” ਇਨ� � ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  

“ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ� ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ” ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰ�� 

ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀI 

ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀI ਅਸ� 
 281 

ਪਿਹਲ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕ�ੋਧ ਦੇ 
282ਪੁੱਤਰ ਸੀ,  ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਤਾ ਉਦ� 

ਬਦਲ ਗਈ ਜਦ� ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀI ਉਜਾੜੂ 

ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਪੁੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਗਵਾ 

ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ� 

ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਜਦ� ਉਹ ਵਾਪਸ 

ਆਇਆ ਤ� ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ 
283

ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ 

ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਝੂਠ�  ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਨਹ�, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਿਵਚ ਪਾਉਣI ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਵਾਅਦਾ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇI ਉਹ ਇਹ 

ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਬਚਾਏ 

ਰੱਖ�ਗੇI ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾI ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਰ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 

ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਿਵਚ ਨਹ� ਛੱਡਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਿਕ ਉਸਨੂੰ “ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ 
284ਦਲੇਰੀ” ਹੋਵੇ,”  ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ 

ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਨਹ�I 

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ� � ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI ਇਹ 

ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� “ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਹੋ ਜ� 
285ਨਹ�I”  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਦਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸਿਥਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 

ਕੋਲ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈI

281 ਯੂਹੰਨਾ 8:44
282 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:2
283 ਲੂਕਾ 15:32

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਿਡੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤ� 

ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ 

ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹ� ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਨੂੰ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਨਾਲ ਤੜਫ ਿਰਹਾ ਹੈI ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 

ਿਚੰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ 

ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਾਪ, 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਨਹ� ਿਡੱਗਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਿਡੱਗਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 

ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਮਸ 

ਅਰਮੀਨੀਅਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ�, “ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਯਕੀਨ” ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆI

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਘੇਿਰਆਂ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸਦੱਸ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

284 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:17
285 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:5
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280
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀI  ਇਹ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤ�ਰ� ਿਡੱਗਣਾ 

ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵਅਰਥ ਹੈI 

2 ਪਤਰਸ 2:18-21 ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਝੂਠ�  ਗੁਰੂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ“ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ 

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਤ� ਬਚ ਗਏ ਹਨI” ਇਨ� � ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  

“ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ� ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ” ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ 

ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇI ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰ�� 

ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀI 

ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀI ਅਸ� 
 281 

ਪਿਹਲ� ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕ�ੋਧ ਦੇ 
282ਪੁੱਤਰ ਸੀ,  ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਤਾ ਉਦ� 

ਬਦਲ ਗਈ ਜਦ� ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀI ਉਜਾੜੂ 

ਪੁੱਤਰ ਨ�  ਪੁੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਗਵਾ 

ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤ� 

ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀI ਜਦ� ਉਹ ਵਾਪਸ 

ਆਇਆ ਤ� ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ 
283

ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ 

ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਝੂਠ�  ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਨਹ�, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਿਵਚ ਪਾਉਣI ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਵਾਅਦਾ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇI ਉਹ ਇਹ 

ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਬਚਾਏ 

ਰੱਖ�ਗੇI ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ 

ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾI ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਰ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 

ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈI 

ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹਨI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਿਵਚ ਨਹ� ਛੱਡਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਿਕ ਉਸਨੂੰ “ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ 
284ਦਲੇਰੀ” ਹੋਵੇ,”  ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ 

ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� ਨਹ�I 

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ� � ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI ਇਹ 

ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� “ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਹੋ ਜ� 
285ਨਹ�I”  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਦਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਸਿਥਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 

ਕੋਲ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈI

281 ਯੂਹੰਨਾ 8:44
282 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:2
283 ਲੂਕਾ 15:32

ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਿਡੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤ� 

ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ 

ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹ� ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਨੂੰ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਨਾਲ ਤੜਫ ਿਰਹਾ ਹੈI ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 

ਿਚੰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ 

ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਾਪ, 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਨਹ� ਿਡੱਗਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਉਦ� ਤੱਕ ਨਹ� ਿਡੱਗਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ 

ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 

ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਜੇਮਸ 

ਅਰਮੀਨੀਅਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ�, “ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਯਕੀਨ” ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆI

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਘੇਿਰਆਂ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸਦੱਸ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

284 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:17
285 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:5
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ਗਲਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ: ਘੱਟ ਉਮੀਦ�

ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੋ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ 

ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਅਵਸਥਾI ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਹੋਣ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏI ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ, 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ� ਹ� ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਇਸ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 

ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵਚ ਪਛਾਣੇ  ਜ�ਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਕੇ 

ਅਤੇ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀ �ਠਣਾ ਹੈI ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਹ�I 

ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਸਰਫ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈI ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਜੀਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ� ਉਸਨ�  ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ 

ਬੈਠੀ ਹੈI ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਗੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨI ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਗੰਦੀ 

ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਹੈI ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਹੈI ਅਚਾਨਕ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਨ�  ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨ� ਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ! ਿਜਵ� ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਗ�ਾ 

ਤ� ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, 

“ਰੁਕੋ!” 

ਿਜਵ� ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨਕਰ� ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ੌ

ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ�!” 

ਹੁਣ ਿਦ�ਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਕੀ ਦੇਖਦੇ 

ਹ�? ਇਕ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਸਜੀ 

ਹੋਈ ਹੈI ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਅਤਰ ਫੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਹੈI ਇਕ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਉਸਨ�  ਮੈਨੂੰ 

ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਮ� ਹੁਣ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ�I”

ਅਸ� ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋਵ�ਗੇI ਿਕ�ਿਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੇI ਿਕ�ਿਕ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹ� ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਈਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈI ਕੁਝ 

ਲੋਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ� ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਿਝੜਕਣ ਨਾਲ (ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਪ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ), ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰਦ 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਤਵੀਤ� ਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਤਿਮਕ 

ਿਚੰਨ�  ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜ� ਖਾਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਇਹ “ਆਤਿਮਕ ਜਾਦੂ” ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਤ ਹੈ!

ਕਈ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ 
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ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੋ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ 

ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਅਵਸਥਾI ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਹੋਣ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏI ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ, 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ� ਹ� ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਇਸ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 

ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ 

ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵਚ ਪਛਾਣੇ  ਜ�ਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਕੇ 

ਅਤੇ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀ �ਠਣਾ ਹੈI ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਿਵਚ ਹ�I 

ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਸਰਫ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈI ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਜੀਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤ� ਉਸਨ�  ਪਾਪ ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਜੱਤ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ 

ਬੈਠੀ ਹੈI ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਗੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨI ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਗੰਦੀ 

ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਹੈI ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਹੈI ਅਚਾਨਕ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ 

ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਨ�  ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨ� ਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ! ਿਜਵ� ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਜਗ�ਾ 

ਤ� ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, 

“ਰੁਕੋ!” 

ਿਜਵ� ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨਕਰ� ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ੌ

ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ�!” 

ਹੁਣ ਿਦ�ਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਕੀ ਦੇਖਦੇ 

ਹ�? ਇਕ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਸਜੀ 

ਹੋਈ ਹੈI ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਅਤਰ ਫੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਹੈI ਇਕ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਉਸਨ�  ਮੈਨੂੰ 

ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਮ� ਹੁਣ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ�I”

ਅਸ� ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋਵ�ਗੇI ਿਕ�ਿਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੇI ਿਕ�ਿਕ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹ� ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ 

ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਈਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੰਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈI ਕੁਝ 

ਲੋਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ� ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਿਝੜਕਣ ਨਾਲ (ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਪ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ), ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰਦ 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਤਵੀਤ� ਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਤਿਮਕ 

ਿਚੰਨ�  ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜ� ਖਾਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਇਹ “ਆਤਿਮਕ ਜਾਦੂ” ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਤ ਹੈ!

ਕਈ ਸਧਾਰਣ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ 
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ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI 

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

(1) ਕੀ ਮ� ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵ� ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰ 

ਿਗਆ ਹ�; ਕੀ ਮ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਹੈ – ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਨਵ� ਰਵੱਈਏ, ਨਵ�ਆਂ 

ਇੱਛਾਵ�, ਅਤੇ ਨਵ� ਭੱੁਖ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:17)? ਕੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮ� ਪਾਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਫ 

ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਜ� ਮ� ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� (ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20)?

(2) ਕੀ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਜਮ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�? ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ 

ਵਾਲਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮ� ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਜਮ� ਕਰ ਿਲਆ, ਤ� ਜੋ ਤੇਰਾ 

ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ�” (ਜ਼ਬੂਰ 119:11)I ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਜਵ� ਨਵ� ਜੰਿਮਆ ਬੱਚਾ ਮ� ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ�ਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2:2)I 

(3) ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਲਆ ਿਜ�ਦਾ 

ਿਗਣ ਿਰਹਾ ਹ�? “ਇਸੇ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ� ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਿਜ�ਦੇ ਸਮਝੋ” (ਰੋਮੀਆਂ 6:11)I ਕੀ ਮ� ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ? 

(4) ਕੀ ਮ� ਿਜੱਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ�? ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ, “ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪੈ ਅਰਥਾਤ – ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸI” (੧ ਯੂਹੰਨਾ ੫:੪)I 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ �ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ ਿਬਨ� ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਿਕ�ਿਕ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਿਰਕ ਚੀਜ਼� ਮੈਨੂੰ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ (ਗਲਾਤੀਆਂ ੬:੧੪)I ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ –ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਿਜੱਤ 

ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾI 

(5) ਕੀ ਮ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਭ� ੂ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਸੀਹੀ 

ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਿਕੱਥੇ ਹ�, ਿਜੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈI ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI (ਰੋਮੀਆਂ 13:14, ਅਫਸੀਆਂ 4:24)

(6) ਕੀ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਹਿਥਆਰ� ਨੂੰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ�? ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਡੰਗ� ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਿਮਕ ਬਚਾਅ ਪ�ਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ (ਅਫਸੀਆਂ 

6:11)I 

(7) ਕੀ ਮ� ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�? ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਪਿਰਪੱਕ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਰਹੇਗੀI ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਲਆ ਿਰਹਾ 

ਹ�? ਸੁਭਾਿਵਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਭੱੁਖ (ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ, ਨ�ਦ, ਜ� ਸੈਕਸ ਦੀ 

ਇੱਛਾ) ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵ� ਜੰਮੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਸੰਤੁਿਲਤ ਨਹ� ਹਨI ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦੇਣੀ ਨਹ� ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹ�, ਇਸ 

ਤਰ�� ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:25- 27)I ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ 

ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

(8) ਕੀ ਮ� ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ�? “ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲੋ” ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7)I ਿਕ�ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ, ਠ� ਕਰ 

ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਸਣਾਉਣ ਹਮੇਸ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ 

ਚਾਨਣ ਿਵਚ (ਜ਼ਬੂਰ 119:105) ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ 

(ਯੂਹੰਨਾ 14:26) ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਠ� ਕਰ 

ਖਾਣ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਦੇਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨI 

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 

(1) ਕੀ ਮ� ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵ� ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰ 

ਿਗਆ ਹ�; ਕੀ ਮ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਹੈ – ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਨਵ� ਰਵੱਈਏ, ਨਵ�ਆਂ 

ਇੱਛਾਵ�, ਅਤੇ ਨਵ� ਭੱੁਖ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:17)? ਕੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮ� ਪਾਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਸਰਫ 

ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�, ਜ� ਮ� ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� (ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20)?

(2) ਕੀ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਜਮ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�? ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ 

ਵਾਲਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮ� ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਜਮ� ਕਰ ਿਲਆ, ਤ� ਜੋ ਤੇਰਾ 

ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ�” (ਜ਼ਬੂਰ 119:11)I ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਜਵ� ਨਵ� ਜੰਿਮਆ ਬੱਚਾ ਮ� ਦਾ ਦੁੱਧ ਪ�ਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 2:2)I 

(3) ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਲਆ ਿਜ�ਦਾ 

ਿਗਣ ਿਰਹਾ ਹ�? “ਇਸੇ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ� ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਿਜ�ਦੇ ਸਮਝੋ” (ਰੋਮੀਆਂ 6:11)I ਕੀ ਮ� ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ? 

(4) ਕੀ ਮ� ਿਜੱਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ�? ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੈ, “ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਜੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪੈ ਅਰਥਾਤ – ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸI” (੧ ਯੂਹੰਨਾ ੫:੪)I 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ �ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ ਿਬਨ� ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਿਕ�ਿਕ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਿਰਕ ਚੀਜ਼� ਮੈਨੂੰ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ (ਗਲਾਤੀਆਂ ੬:੧੪)I ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ –ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਿਜੱਤ 

ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾI 

(5) ਕੀ ਮ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਭ� ੂ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਮਸੀਹੀ 

ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਿਕੱਥੇ ਹ�, ਿਜੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈI ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI (ਰੋਮੀਆਂ 13:14, ਅਫਸੀਆਂ 4:24)

(6) ਕੀ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਹਿਥਆਰ� ਨੂੰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ�? ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਡੰਗ� ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਿਮਕ ਬਚਾਅ ਪ�ਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ (ਅਫਸੀਆਂ 

6:11)I 

(7) ਕੀ ਮ� ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�? ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਿਕ 

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਪਿਰਪੱਕ ਹ�, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਰਹੇਗੀI ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਲਆ ਿਰਹਾ 

ਹ�? ਸੁਭਾਿਵਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਭੱੁਖ (ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ, ਨ�ਦ, ਜ� ਸੈਕਸ ਦੀ 

ਇੱਛਾ) ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵ� ਜੰਮੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਿਵਗਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਸੰਤੁਿਲਤ ਨਹ� ਹਨI ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਦੇਣੀ ਨਹ� ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹ�, ਇਸ 

ਤਰ�� ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:25- 27)I ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ 

ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

(8) ਕੀ ਮ� ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ�? “ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲੋ” ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7)I ਿਕ�ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ, ਠ� ਕਰ 

ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਸਣਾਉਣ ਹਮੇਸ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ 

ਚਾਨਣ ਿਵਚ (ਜ਼ਬੂਰ 119:105) ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ 

(ਯੂਹੰਨਾ 14:26) ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਠ� ਕਰ 

ਖਾਣ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤ� ਿਮਲਦੀ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤਾਵੇ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕੇI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

2 ਪਤਰਸ 1:1-11, ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 10:23-39, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:14-22, ਯਾਕੂਬ 

1:21-27, ਮੱਤੀ 13:18-23

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਸ਼�ਕ, ਰਾਬਰਟ. ਲਾਇਫ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਨ. ਬੈਥਨੀ ਹਾਊਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰਸ, ਿਮਨੀਅਪੋਿਲਸ.

ਂਿਵਲੀ, ਐਚ. ਓਰਟਨ ਐਡ ਕੁਲਬਰਟਸਨ, ਪੌਲ ਟੀ. ਇੰਟ�ੋਡਕਸ਼ਨ ਟੁ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ 

ਥੇਓਲੋਜੀ.ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ  ਪ�ੈਸ, 1946.

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI 

ਜਦ� ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ੧ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

2. ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਚਿਰੱਤਰ ਤੇ 1 ਯੂਹੰਨਾ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ? 

3. ਅਸ� 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:13 ਤ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲ� ਜਾਣਦੇ ਹ�? 

4. ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਿਕਵ� ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

5. ਿਨਰੰਤਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈ?
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ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖਸ 

ਹੈI 

(2) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤI 

(3) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਿਸਧ�ਤ ਿਕ� ਹੈI 

(4) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮI 

(5) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪਿਹਲੂI 

(6) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਿਸਧ�ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈI 

“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਿਸਰਫ ਇਕ 

ਉਪਸਿਥਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ  ਵਾਲਾ ਇਸ 

ਤਰ�� ਕਹੇਗਾ: “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛ� ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ 
286

ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI”

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਕੀ ਗਲਤ 

ਹੈ? 

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ� 

ਦੇਖਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਹੈ ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾ ਵ�ਗ ਹੈ; ਤੁਸ� 

ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥ� ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ 
287

ਹੈI  ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਭਾਗ, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਹੈI ਇਸ ਿਵਚ 

ਅਸ� ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 139 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹIੈ 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�    ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&

 ?

“ਅਤੇ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਜੋ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਦੀ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ 

ਸੀ” (ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ, A.D. 325).

286
ਸ਼ੁਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਟ�ੀਨੀਟੀ?ਿਨਯੂ ਯਾਰਕ: ਦਾ ਵਾਚਟਾਵਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਟ�ੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ, 1989. 

287 ਯੂਹੰਨਾ 3:8
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ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਜੋ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖਸ 

ਹੈI 

(2) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤI 

(3) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਿਸਧ�ਤ ਿਕ� ਹੈI 

(4) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮI 

(5) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪਿਹਲੂI 

(6) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਿਸਧ�ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈI 

“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਿਸਰਫ ਇਕ 

ਉਪਸਿਥਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨI ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ  ਵਾਲਾ ਇਸ 

ਤਰ�� ਕਹੇਗਾ: “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਤ�ਏਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛ� ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈI ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ 
286

ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI”

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਕੀ ਗਲਤ 

ਹੈ? 

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ ਵਾਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜ� 

ਦੇਖਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ� ਹੈ ਇਸ 

ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨI 

ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹਵਾ ਵ�ਗ ਹੈ; ਤੁਸ� 

ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥ� ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ 
287

ਹੈI  ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 

ਭਾਗ, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਹੈI ਇਸ ਿਵਚ 

ਅਸ� ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 139 ਪੜI�ੋ  ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹIੈ 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�    ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&

 ?

“ਅਤੇ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਜੋ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸ ਦੀ ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ 

ਸੀ” (ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ, A.D. 325).
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ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:1 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI 2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:14 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈI 

ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ 

ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਘੇਰਾ ਦੇਖੋ ਿਜਸਦਾ ਸਰਲੇਖ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI  

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਨਾਿਨਯਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਪਤਰਸ ਨ�  ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, 

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਤੇਰ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕ� ਪਾਇਆ 

ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ 

ਬੋਲ�?... ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸਗ� 
294 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈI” ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਤ� ਅਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵ�ਗ ਹੈ; 

ਇਸ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਅਸ� 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:10-11 ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਨੰਤ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀI 
288 

(1) ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀI&
289 (2) ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨI&

(3) ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 
290

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਿਫਰ ਅਸ� 

ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ�� ਸਰੀਰ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ 

ਹੈ I ਇਕ ਅਸਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਿਵਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨ, ਇੱਛਾ, 

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਉਹ 
291

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਜਵ� ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ? ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ” 
292

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI  ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ 
293ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋI”  ਜੇਕਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 

ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸ� 

ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ 

 ?

288 289ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3-4;  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:28
290 291ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:24, 31;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:11
292 293  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:10; ਅਫਸੀਆ ਂ 4:30

“ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸਨ�  ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, 

ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਯਰਦਨ 

ਿਵਚ ਿਯਸੂ �ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ 

ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ�: ਿਕ ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ, 

ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮਾ,ਸਹਾਇਕ ਆਤਮਾ, 

ਿਸਰਿਜਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ�” 

(ਐਪੀਫਨੀਅਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ, A.D. 374)
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ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ� ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:1 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI 2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:14 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈI 

ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਪਾਠ 

ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਘੇਰਾ ਦੇਖੋ ਿਜਸਦਾ ਸਰਲੇਖ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI  

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਨਾਿਨਯਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਪਤਰਸ ਨ�  ਉਸਨੂੰ ਿਕਹਾ, 

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਤੇਰ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕ� ਪਾਇਆ 

ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ 

ਬੋਲ�?... ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ� ਨਾਲ ਨਹ� ਸਗ� 
294 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈI” ਇਸ 

ਘਟਨਾ ਤ� ਅਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵ�ਗ ਹੈ; 

ਇਸ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਅਸ� 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:10-11 ਿਵਚ ਦੇਖਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਨੰਤ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀI 
288 

(1) ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀI&
289 (2) ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨI&

(3) ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 
290

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਿਫਰ ਅਸ� 

ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ�� ਸਰੀਰ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ 

ਹੈ I ਇਕ ਅਸਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਿਵਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨ, ਇੱਛਾ, 

ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਉਹ 
291

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ “ਿਜਵ� ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ? ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ” 
292

ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI  ਕੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ 
293ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋI”  ਜੇਕਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 

ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈI 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸ� 

ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ 

 ?

288 289ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3-4;  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:28
290 291ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:24, 31;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:11
292 293  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:10; ਅਫਸੀਆ ਂ 4:30

“ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸਨ�  ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, 

ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਯਰਦਨ 

ਿਵਚ ਿਯਸੂ �ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ 

ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ�: ਿਕ ਉਹ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ, 

ਸੰਪੂਰਨ ਆਤਮਾ,ਸਹਾਇਕ ਆਤਮਾ, 

ਿਸਰਿਜਆ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ�” 

(ਐਪੀਫਨੀਅਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ, A.D. 374)
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ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀI ਉਸਨ�  ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ 
295ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI&  ਸਾਨੂੰ 

296ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈ,  ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਣਦਾ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ 139 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਪ�ਸੰਗ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ 12:10 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

297ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈI

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
298ਇਸ ਿਵਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 

ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ 
299ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈI  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਿਵਵੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 

ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ 
300

ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI&  ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ 

ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ 

ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਖਾਸਕਰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਹਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈI 
301 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ�ੇਮ, ਅਨੰਦ, ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨI& ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤ�, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� 

ਹੈ? 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਸਕੋ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਹ 

ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਿਖਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਵ�ਗ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਹਨ 

ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਹੰਨਾ 14-16 ਅਿਧਆਈਆਂ ਿਵਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ 

ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ 

 ?
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ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀI ਉਸਨ�  ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ 
295ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI&  ਸਾਨੂੰ 

296ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤ� ਹੈ,  ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜ� ਪਛਾਣਦਾ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ 139 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹ� ਹੈI ਪ�ਸੰਗ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ 12:10 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

297ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈI

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
298ਇਸ ਿਵਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 

ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ 
299ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈI  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਿਵਵੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 

ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ 
300

ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈI&  ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ 

ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ 

ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਖਾਸਕਰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਹਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈI 
301 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ�ੇਮ, ਅਨੰਦ, ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨI& ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤ�, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� 

ਹੈ? 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਸਕੋ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਹ 

ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਿਖਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਵ�ਗ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਹਨ 

ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਹੰਨਾ 14-16 ਅਿਧਆਈਆਂ ਿਵਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ 

ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ 

 ?
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302
ਜਾਵੇਗਾI&  ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਿਸਖਾਵੇਗਾI ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤ� ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਣਦਾI ਇੱਥੇ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਯੂਹੰਨਾ 16:13-15 ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ� ਜੋ 

ਮਸੀਹ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨI ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਵ�ਗ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤ� ਇਸ ਿਬਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� 

ਹੋਣਾ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
303ਦੇਖੋI  ਇੱਥੇ ਪੱੁਤਰ ਨ�  ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਿਲਆ, ਇਕ ਸਵਰਗ ਤ� ਇਕ 

ਆਵਾਜ਼ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ 

ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,” ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵ�ਗ, ਿਯਸੂ ਦੇ �ਪਰ 

ਆਇਆI  ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਸਮ� 

ਹੋਇਆ ਸੀI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਸਦੱਸ ਇਕੋ ਸਮ�, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤ� ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 

ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ 
304ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ,  ਿਜਵ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਇਕ 

305ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈI 

ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ�, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸੀI ਜਦ� ਧਰਤੀ 
306

ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀI  ਉਹ ਉਨ� � 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ 
੩੦੭

ਹੈI  ਉਹ ਉਨ� � ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ 
308 309

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਸਨ�  ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ�, ਉਸਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ 
310

ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀI  ਉਸਨ�  ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੂੰ 
311ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI&

ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� 
312

ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾI&

ਨਵ� ਨ� ਮ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ਨਵ� ਸਮ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 
313ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾI  ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨ�  “ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ” ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
314

ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀI  ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੋ 

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ 
315

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI&

ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ� ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 
316ਸੱਚਾਈ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾI

302 ਯੂਹੰਨਾ 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, 13-15
303      304       305 ਮਰਕੁਸ 1:10-11;  1 ਯੂਹੰਨਾ 1:4; ਯੂਹੰਨਾ 17:22-23

306  307 ਉਤਪਤ 1:3; ਿਨਆਈਆ ਂ 3:9-10, ਿਨਆਈਆ ਂ 15:14-15, ਕੂਚ 35:30-31
308  309  310 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 61:1;  2 ਪਤਰਸ 1:21; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51
311  312 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:6 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:2, ਅੱਯੂਬ 33:4, ਅੱਯੂਬJob 34:14
313  314 ਮੱਤੀ 3:11 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-5, 8
315  316 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9 ਯੂਹੰਨਾ 14:26, 16:13
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302
ਜਾਵੇਗਾI&  ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਿਸਖਾਵੇਗਾI ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤ� ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਣਦਾI ਇੱਥੇ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਯੂਹੰਨਾ 16:13-15 ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ� ਜੋ 

ਮਸੀਹ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨI ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਵ�ਗ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤ� ਇਸ ਿਬਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� 

ਹੋਣਾ ਸੀI 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
303ਦੇਖੋI  ਇੱਥੇ ਪੱੁਤਰ ਨ�  ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਿਲਆ, ਇਕ ਸਵਰਗ ਤ� ਇਕ 

ਆਵਾਜ਼ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ 

ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,” ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵ�ਗ, ਿਯਸੂ ਦੇ �ਪਰ 

ਆਇਆI  ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਸਮ� 

ਹੋਇਆ ਸੀI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਸਦੱਸ ਇਕੋ ਸਮ�, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤ� ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 

ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ 
304ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ,  ਿਜਵ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਦੱਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੀ ਇਕ 

305ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈI 

ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ�, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸੀI ਜਦ� ਧਰਤੀ 
306

ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀI  ਉਹ ਉਨ� � 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ 
੩੦੭

ਹੈI  ਉਹ ਉਨ� � ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ 
308 309

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਸਨ�  ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਪੁਰਾਣੇ 

ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ�, ਉਸਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ 
310

ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀI  ਉਸਨ�  ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੂੰ 
311ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI&

ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� 
312

ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾI&

ਨਵ� ਨ� ਮ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ਨਵ� ਸਮ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 
313ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾI  ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਉਸਨ�  “ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ” ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
314

ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀI  ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਿਵਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੋ 

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ 
315

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI&

ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ� ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 
316ਸੱਚਾਈ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾI

302 ਯੂਹੰਨਾ 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, 13-15
303      304       305 ਮਰਕੁਸ 1:10-11;  1 ਯੂਹੰਨਾ 1:4; ਯੂਹੰਨਾ 17:22-23

306  307 ਉਤਪਤ 1:3; ਿਨਆਈਆ ਂ 3:9-10, ਿਨਆਈਆ ਂ 15:14-15, ਕੂਚ 35:30-31
308  309  310 ਯਸ਼ਾਯਾਹ 61:1;  2 ਪਤਰਸ 1:21; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51
311  312 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:6 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:2, ਅੱਯੂਬ 33:4, ਅੱਯੂਬJob 34:14
313  314 ਮੱਤੀ 3:11 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-5, 8
315  316 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9 ਯੂਹੰਨਾ 14:26, 16:13
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317ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਾਕਲੇਟੇ/ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾI  

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ 
318

ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈI 

319
(1) ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਨਹ� ਤ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇਗਾ)I 

(2) ਉਹ ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ 
320

ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀI

321(3) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI

(4) ਉਹ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 
322 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ)I

323
(5) ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

(6) ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ 
324ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI

317 ਯੂਹੰਨਾ 14:16, 26, 15:26, 16:7
318੧ ਯੂਹੰਨਾ ੨:੧ ਿਵਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈI
319 ਯੂਹੰਨਾ 16:8, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:4, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:5
320 ਤੀਤੁਸ 3:5, ਅਫਸੀਆ ਂ 2:1, ਯੂਹੰਨਾ 7:38-39, ਗਲਾਤੀਆਂ 4:29, ਯੂਹੰਨਾ 3:5
321 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:16.
322 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:4, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:19, ਰੋਮੀਆ ਂ 8:9
323 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 2:9-10, 13-14, ਅਫਸੀਆ ਂ 6:17, 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 3:14-17
324 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2-4, 15:28, 16:6-10

 ?

(7) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ 
325ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇI

326
(8) ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

327
(9) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

328(10)  ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI

329(11) ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

(12) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 
੩੩੦ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

331(13) ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਸਧ�ਤ

(1) ਆਤਮਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤ�, ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ� ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:4-6)I 

(2) ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਆਤਿਮਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:11,4:7)I 

(3) ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:7)I 

(4) ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਦਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:8-11,14-30)I 

(5) ਦਾਤ� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:21-22, 25, 1 ਪਤਰਸ 

326 ਰੋਮੀਆਂ 8:1, 5, 13, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16
327 ਗਲਾਤੀਆ ਂ 5:22-23
328 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:4-10, 28-30, ਰੋਮੀਆ ਂ 12:6-8
329 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:8, 13:9, ਗਲਾਤੀਆ ਂ 3:5, 1 Peter 2:12
330 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:26-27, ਅਫਸੀਆ ਂ 6:18
331 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:2, 4:3, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:13

325 1 ਪਤਰਸ 1:2, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:23
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317ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਾਕਲੇਟੇ/ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾI  

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ 
318

ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈI 

319
(1) ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਨਹ� ਤ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤੋਬਾ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ 

ਹੋਵੇਗਾ)I 

(2) ਉਹ ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ 
320

ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀI

321(3) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI

(4) ਉਹ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 
322 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ)I

323
(5) ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

(6) ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ 
324ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI

317 ਯੂਹੰਨਾ 14:16, 26, 15:26, 16:7
318੧ ਯੂਹੰਨਾ ੨:੧ ਿਵਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈI
319 ਯੂਹੰਨਾ 16:8, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:4, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:5
320 ਤੀਤੁਸ 3:5, ਅਫਸੀਆ ਂ 2:1, ਯੂਹੰਨਾ 7:38-39, ਗਲਾਤੀਆਂ 4:29, ਯੂਹੰਨਾ 3:5
321 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:16.
322 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:4, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:19, ਰੋਮੀਆ ਂ 8:9
323 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 2:9-10, 13-14, ਅਫਸੀਆ ਂ 6:17, 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 3:14-17
324 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2-4, 15:28, 16:6-10

 ?

(7) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ 
325ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇI

326
(8) ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

327
(9) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

328(10)  ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI

329(11) ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

(12) ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 
੩੩੦ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

331(13) ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਸਧ�ਤ

(1) ਆਤਮਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤ�, ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ� ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:4-6)I 

(2) ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਆਤਿਮਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:11,4:7)I 

(3) ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:7)I 

(4) ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਦਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:8-11,14-30)I 

(5) ਦਾਤ� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:21-22, 25, 1 ਪਤਰਸ 

326 ਰੋਮੀਆਂ 8:1, 5, 13, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16
327 ਗਲਾਤੀਆ ਂ 5:22-23
328 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:4-10, 28-30, ਰੋਮੀਆ ਂ 12:6-8
329 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:8, 13:9, ਗਲਾਤੀਆ ਂ 3:5, 1 Peter 2:12
330 ਰੋਮੀਆ ਂ 8:26-27, ਅਫਸੀਆ ਂ 6:18
331 ਅਫਸੀਆ ਂ 2:2, 4:3, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:13

325 1 ਪਤਰਸ 1:2, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:23
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4:10-11)I ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਹੋI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
332

ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈI&

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਚੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਉਨ� � 
333ਨਾਲ ਸੀI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ�� ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦਓI 

ਉਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੇਗਾI ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹ� ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�, ਤ� 

ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ� ਅਸ� ਹਮੇਸ਼� ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਉਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਜ� ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਿਕ ਿਜਵ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਭਾਵਨਾ ਹੈI ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ੌ

ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਮਧੁਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਹ�I ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਤਰ�� ਿਜਵ� ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ 

ਲੋਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਪੂਰਵਕ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਿਜਵ� ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪਰਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਤਮਾ ਿਵਚ 
334

ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀਉਣਾ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ ਹ�, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹ�I ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ�, 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ 
335ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱੁਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI&

ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 
336

ਪਾਪ ਿਵਚ ਸ਼ੱੁਧਤਾ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰੇ ਅਤੇ 
337

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇI&

338
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਿਵਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਸਾਨੂੰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ �ਤੇ 

332ਅਫਸੀਆਂ 2:18, ਯੂਹੰਨਾ 6:44
333ਯੂਹੰਨਾ 14:17

334  335ਗਲਾਤੀਆਂ 5:25;      1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:19
336 ਰੋਮੀਆਂ 8:13, ਗਲਾਤੀਆ ਂ 5:16, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9
337  338  1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:23; ਅਫਸੀਆਂ 3:16 
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4:10-11)I ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 

ਹੋI ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
332

ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈI&

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਚੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਉਨ� � 
333ਨਾਲ ਸੀI&

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ�� ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦਓI 

ਉਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੇਗਾI ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹ� ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�, ਤ� 

ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ� ਅਸ� ਹਮੇਸ਼� ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਉਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਜ� ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਿਕ ਿਜਵ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ� ਭਾਵਨਾ ਹੈI ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ੌ

ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਮਧੁਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਹ�I ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਤਰ�� ਿਜਵ� ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ� ਦੇ 

ਲੋਕ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਪੂਰਵਕ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਿਜਵ� ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪਰਮ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਉਹ ਹਮੇਸ਼� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਤਮਾ ਿਵਚ 
334

ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀਉਣਾ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ ਹ�, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹ�I ਉਹ ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ�, 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ 
335ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱੁਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI&

ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 
336

ਪਾਪ ਿਵਚ ਸ਼ੱੁਧਤਾ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ਤ� ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰੇ ਅਤੇ 
337

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇI&

338
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਿਵਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਉਹ ਸਾਨੂੰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ �ਤੇ 

332ਅਫਸੀਆਂ 2:18, ਯੂਹੰਨਾ 6:44
333ਯੂਹੰਨਾ 14:17

334  335ਗਲਾਤੀਆਂ 5:25;      1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:19
336 ਰੋਮੀਆਂ 8:13, ਗਲਾਤੀਆ ਂ 5:16, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9
337  338  1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:23; ਅਫਸੀਆਂ 3:16 
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ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥ� 

ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭੱੁਲਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕਿਰਆ ਵਾਕ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰੰਤਰ ਕੰਮ 
339ਹੈI&  ਸਾਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-

ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-8, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:9-16, ਰੋਮੀਆਂ 8:1-14, 1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:1-13, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22-26

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਮੱਤੀ 28:19 ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨ�  ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨI 2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:14 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਚਾਰ 

ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਮਰਕੁਸ 13:11 ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸਤਾਵ 

ਦੇ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾI ਯੂਹੰਨਾ 14:17, 26 ਿਵਚ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ 

ਕਰਵਾਏਗਾI ਯੂਹੰਨਾ 16:7-11 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ 

ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਚਾਰ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 6:13-15 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪਰ 

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ� ਕਰੇਗਾI 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:11 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਕਵ� ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣI ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ� (ਰੋਮੀਆਂ 8:16)I ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:26-27)I 

ਅਫਸੀਆਂ 4:30 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ  ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ 

ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 5:3)I ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2-4)I ਉਸਨ�  ਰਸੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ� � 

ਦੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਿਵਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ 

ਨਾ ਜਾਓ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:6)I 

ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਉਹ ਇਕ ਿਬਜਲੀ ਜ� ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰ ਿਜਵ� 

ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ�� ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI ਿਬਜਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ 

ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਕ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈI  

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹIੈ 

339 ਅਫਸੀਆਂ 5:18

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਹਠੇ ਿਦੱਤਾ ਘਰੇਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੜਆ�  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਕੇਰ ਕਲਾਸ ਇਸ 

ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੀ ਹIੈ 
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ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥ� 

ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭੱੁਲਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕਿਰਆ ਵਾਕ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰੰਤਰ ਕੰਮ 
339ਹੈI&  ਸਾਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-

ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:4-8, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:9-16, ਰੋਮੀਆਂ 8:1-14, 1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:1-13, ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22-26

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਮੱਤੀ 28:19 ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨ�  ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨI 2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:14 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਚਾਰ 

ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI ਮਰਕੁਸ 13:11 ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸਤਾਵ 

ਦੇ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾI ਯੂਹੰਨਾ 14:17, 26 ਿਵਚ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ 

ਕਰਵਾਏਗਾI ਯੂਹੰਨਾ 16:7-11 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ�  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ 

ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਚਾਰ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਯੂਹੰਨਾ 6:13-15 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਪਰ 

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ� ਕਰੇਗਾI 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:11 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਕਵ� ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣI ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ� (ਰੋਮੀਆਂ 8:16)I ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:26-27)I 

ਅਫਸੀਆਂ 4:30 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ  ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ 

ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 5:3)I ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2-4)I ਉਸਨ�  ਰਸੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ� � 

ਦੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਿਵਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ 

ਨਾ ਜਾਓ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:6)I 

ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਉਹ ਇਕ ਿਬਜਲੀ ਜ� ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈI ਪਰ ਿਜਵ� 

ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ�� ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ 

ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈI ਿਬਜਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ 

ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਕ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈI  

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹIੈ 

339 ਅਫਸੀਆਂ 5:18

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਹਠੇ ਿਦੱਤਾ ਘਰੇਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੜਆ�  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਕੇਰ ਕਲਾਸ ਇਸ 

ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੀ ਹIੈ 
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਿਸਰਫ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨੂੰ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ�� ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਰਥ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ 

ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ� 

ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਾਖਿਣਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਬਾਈਬਲ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ “ਵਾਹ ਦੇਵੇਗਾ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:17)I ਉਨ� � ਨੂੰ ਲਾਖਿਣਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਂ ਂਮੂਰੇ, ਐਡਿਰਊ. ਐਡਿਰਊ ਮੂਰੇ ਓਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਪਿਰਟ. ਿਨਯੂ ਕੇਿਸੰਗਟਨ, ਪੀ ਏ: 

ਵਾਈਟਕਰ ਹਾਊਸ, 1998.

ਂਕਾਰਟਰ, ਚਾਰਲਸ. ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਡ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਪਿਰਟ: ਏ 

ਵੇਲਸੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਿਟਵ. ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼: ਬੇਕਰ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ, 1974.

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI 

2. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ? 

3. ਪਾਰਾਕਲੇਟੇ/ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

4. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ? ਿਦੱਤੇ ਗਏ 13 ਿਵਚ� 9 ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI 

5. ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਪਾਠ 11

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI 

(2) ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(3) ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 

ਪ�ਭਾਵI 

(4) ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆI

(5) ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�I

(6) ਪੂਰੇ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾI

(7) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰI 

(8) ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀI 

“ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 119:33-40 ਨੂੰ ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹ?ੈ 
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਿਸਰਫ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਅਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨੂੰ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ�� ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਰਥ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈI ਪਰ 

ਬਾਈਬਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ� 

ਨ�  ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀI ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਾਖਿਣਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਬਾਈਬਲ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ “ਵਾਹ ਦੇਵੇਗਾ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:17)I ਉਨ� � ਨੂੰ ਲਾਖਿਣਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਦੱਸਦੀ ਹੈI 

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਂ ਂਮੂਰੇ, ਐਡਿਰਊ. ਐਡਿਰਊ ਮੂਰੇ ਓਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਪਿਰਟ. ਿਨਯੂ ਕੇਿਸੰਗਟਨ, ਪੀ ਏ: 

ਵਾਈਟਕਰ ਹਾਊਸ, 1998.

ਂਕਾਰਟਰ, ਚਾਰਲਸ. ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਡ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਿਪਿਰਟ: ਏ 

ਵੇਲਸੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਿਟਵ. ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼: ਬੇਕਰ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ, 1974.

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI 

2. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ? 

3. ਪਾਰਾਕਲੇਟੇ/ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

4. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ? ਿਦੱਤੇ ਗਏ 13 ਿਵਚ� 9 ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI 

5. ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਪਾਠ 11

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI 

(2) ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾI 

(3) ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 

ਪ�ਭਾਵI 

(4) ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆI

(5) ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�I

(6) ਪੂਰੇ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾI

(7) ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰI 

(8) ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀI 

“ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦਸ਼ੇ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ ਿਫਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ�  ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਜ਼ਬਰੂ 119:33-40 ਨੂੰ ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹ?ੈ 
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ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਸਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੱਿਸਆ ਸੀI ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ 

ਸ਼ਬਦ (ਕਾਦੋਸ਼) ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ 60 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਿਕਹਾ ਸੀI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ: 

“ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ; ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”  

“ਤੁਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਜ਼ਰੁਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਚਰਨ� ਦੀ ਚ�ਕੀ 
340�ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ, 
341

“ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ, ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਹ�I”

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮ� ਦੇ ਝੂਠ�  ਦੇਵਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ੌ

ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀI 

“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ �ਤੇ ਕਣ ਖੜ�ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਕਣ ੌ ੌ

ਖੜ�ਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣਾ 
342

ਜੀਅ ਬਦੀ ਵੱਲ ਨਹ� ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਛਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹ� ਖਾਧੀI”

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਜ� ਿਦਖਾਵਾ ਨਹ�, ਪਰ ਅਸਲ 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ� ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ: “ਸਗ� ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋI ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਤੁਸ� 
੩੪੩

ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਹ�I”  “ਸਾਰੀ ਚਾਲ” ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ 

ਰਵੱਈਏ, ਿਵਵਹਾਰ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹ� 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਪਾਸਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ, ਜ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹ� ਹਨI ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ� ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ� ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਨੂੰ ਉਦ� ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹ�I ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਸ�, ਪਰ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? 

ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (1) ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਸਰਫ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਤ� ਅਚਰਜ ਹੈI ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈI ਅਰਾਧਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਤ� 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&
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ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਸਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੱਿਸਆ ਸੀI ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ 

ਸ਼ਬਦ (ਕਾਦੋਸ਼) ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵਚ 60 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨ�  ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਿਕਹਾ ਸੀI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ: 

“ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ; ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”  

“ਤੁਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਜ਼ਰੁਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਚਰਨ� ਦੀ ਚ�ਕੀ 
340�ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈI”

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈI ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ, 
341

“ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ, ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਹ�I”

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮ� ਦੇ ਝੂਠ�  ਦੇਵਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ੌ

ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀI 

“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ �ਤੇ ਕਣ ਖੜ�ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਕਣ ੌ ੌ

ਖੜ�ਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣਾ 
342

ਜੀਅ ਬਦੀ ਵੱਲ ਨਹ� ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਛਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹ� ਖਾਧੀI”

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

ਉਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਜ� ਿਦਖਾਵਾ ਨਹ�, ਪਰ ਅਸਲ 

ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ� ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ: “ਸਗ� ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋI ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਤੁਸ� 
੩੪੩

ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਹ�I”  “ਸਾਰੀ ਚਾਲ” ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ 

ਰਵੱਈਏ, ਿਵਵਹਾਰ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹ� 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਪਾਸਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ, ਜ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹ� ਹਨI ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕ� ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਅਸ� ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ� ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਨੂੰ ਉਦ� ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹ�I ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਪਾਪੀ ਸ�, ਪਰ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹ�I ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਅਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? 

ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (1) ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਸਰਫ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�I ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 

ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਤ� ਅਚਰਜ ਹੈI ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ 

ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈI ਅਰਾਧਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਤ� 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਖੇਣ ਅਤੇ ਪੜਨ�  ਲਈ ਕਹIੋ 

 ?
&

340ਜ਼ਬੂਰ 99:3, 5
341ਲੇਵੀਆ ਂ 11:44-45, 19:2, 20:26, 21:8
342ਜ਼ਬੂਰ 24:3-4

 ?

343 1 ਪਤਰਸ 1:15-16



168 169

ਨਫ਼ਤਰ ਕਰ�ਗੇ ਭਾਵ� ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (2) ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ 

ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਜਦ� ਅਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹ� ਤ� ਪਾਪ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਉਸੇ ਸਮ� ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹ�I 

ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ� ਨਵ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ 

ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹ�I ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� 

ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈI “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਭਨ�

ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੋਈ” ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, 
344

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI”   ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
345 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕੀਏI

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਜ�ਦੇ ਹ�I “ਚਾਨਣ 

ਿਵਚ ਚੱਲਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� 

344 
ਤੀਤੁਸ 2:11-12

345 ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� (ਲੂਕਾ 1:74-

75)I ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ��, ਅਸ� ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹ� ਅਸ� ਿਨਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� (ਰੋਮੀਆਂ 6:2, 

11-16)I 

346ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹ�  ਜਦ� ਅਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਤ� ਅਸ� ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ 

ਜ�ਦੇ ਹ�I ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪਿਹਲੂ ਹੈI 

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾI ਉਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ� ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਨ� ਰਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੋਣI ਦਾਊਦ ਨ�  

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਉਸਨ�  

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵੀ 
347

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰੇI

ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਵਤਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ 

ਿਦਲ� ਿਵਚ ਇਕ  ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 

ਪਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ 

ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਸਲ 

ਪਾਪ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਆਦਮ 

ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ�I 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ 
348 

ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਇੱਛਾਵ� ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰੁਤਤਰ ਨਹ� ਹਨ ਜਦ� 
349 

ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 
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ਨਫ਼ਤਰ ਕਰ�ਗੇ ਭਾਵ� ਅਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (2) ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ 

ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਜਦ� ਅਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹ� ਤ� ਪਾਪ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 

ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦ� ਤੱਕ 

ਸ਼ੁਰੂ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਹ�I 

ਉਸੇ ਸਮ� ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹ�I 

ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸ� ਨਵ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ 

ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹ�I ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� 

ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈI “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਭਨ�

ਮਨੁੱਖ� ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ�ਗਟ ਹੋਈ” ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ, 
344

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI”   ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
345 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕੀਏI

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ 

ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹ� ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਜ�ਦੇ ਹ�I “ਚਾਨਣ 

ਿਵਚ ਚੱਲਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� 

344 
ਤੀਤੁਸ 2:11-12

345 ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� (ਲੂਕਾ 1:74-

75)I ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ��, ਅਸ� ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹ� ਅਸ� ਿਨਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� (ਰੋਮੀਆਂ 6:2, 

11-16)I 

346ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹ�  ਜਦ� ਅਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਤ� ਅਸ� ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ 

ਜ�ਦੇ ਹ�I ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪਿਹਲੂ ਹੈI 

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾI ਉਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ� ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਨ� ਰਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਹੋਣI ਦਾਊਦ ਨ�  

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਉਸਨ�  

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵੀ 
347
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ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਵਤਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ 

ਿਦਲ� ਿਵਚ ਇਕ  ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 

ਪਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ 

ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਸਲ 

ਪਾਪ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਆਦਮ 

ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹ�I 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ 
348 

ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਇੱਛਾਵ� ਉਦ� ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰੁਤਤਰ ਨਹ� ਹਨ ਜਦ� 
349 

ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ 
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ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ 

ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? 

ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਣ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 

ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਹੈ ਤ� ਉਹ 

ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਚਆ ਨਹ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 
350

ਿਜਹੜਾ “ਸਰੀਰਕ ਮਨ” ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI  ਬਚਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 
351

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਪਰ ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ “ਸਰੀਰਕ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ� 
352 ਵਰਗਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨI& ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ 

ਹੋਣਾ ਇਕ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 

“ਸਰੀਰਕ” ਹੋਣਾ “ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ” ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈI

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ, ਜਾਣ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਦੇ ਦੀ 
353

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈI  ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਕੁਝ 

ਿਵਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹ� ਹਨI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਨਹ� ਛੱਡਦਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨ�  ਪੁਰਾਣੇ 

ਸਮ� ਿਵਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ 

ਨਾਲ ਿਦਲ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
354ਬਣਾਏਗਾI&

ਦਾਊਦ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਤ� 

ਪਰੇ ਸੀI ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਕਰਕੇ 

ਹੋਇਆ ਹੈI  ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਮ� ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ 

ਹ� ... ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਪੂਰੀ 
355 

ਤਰ�� ਸ਼ੱੁਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀI&

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ 

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤ� ਮੁੜੇ, ਸਤਾਵ 

ਨੂੰ ਝੱਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 
356

ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨI  ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਘਾਟ ਸੀI ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ 

ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਜ� ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਿਕ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਨ� � ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ 
357ਸਕਦੀ ਹੈI&  ਉਸਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ (ਸਰੀਰ, ਜੀਵ 

358ਅਤੇ ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣI&

 ?

350 351 ਰੋਮੀਆਂ 8:6-8,13;   ਰੋਮੀਆਂ 8:1, 9,13
352 353  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:1-3;  ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:13-15

 “ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਮ ਵਾਅਦਾ ਿਜਸਦਾ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ, “ਮ� 

ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ 

ਪਾਵ�ਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਤੇ ਿਲਖ�ਗਾ,” 

ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਵਾਅਿਦਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਦਾ 

ਹੈ; ਉਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ “ਤੁਹਾਡਾ 

ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵ� ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੀI” 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 

“ਸੰਪੂਰਨਤਾ” ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I

354 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:6
355 ਜ਼ਬੂਰ 51:5-10
356 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6-10
357 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:10
358 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ5ਂ :23
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ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ 

ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈI 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਸ ਿਵਚ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ 

ਅਵਸਥਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? 

ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਣ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 

ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਹੈ ਤ� ਉਹ 

ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਚਆ ਨਹ� ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 
350

ਿਜਹੜਾ “ਸਰੀਰਕ ਮਨ” ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI  ਬਚਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 
351

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਪਰ ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ 

ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ “ਸਰੀਰਕ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ� 
352 ਵਰਗਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨI& ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ 

ਹੋਣਾ ਇਕ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 

“ਸਰੀਰਕ” ਹੋਣਾ “ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ” ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈI

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ, ਜਾਣ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਦੇ ਦੀ 
353

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈI  ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਕੁਝ 

ਿਵਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹ� ਹਨI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਨਹ� ਛੱਡਦਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨ�  ਪੁਰਾਣੇ 

ਸਮ� ਿਵਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ 

ਨਾਲ ਿਦਲ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
354ਬਣਾਏਗਾI&

ਦਾਊਦ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਤ� 

ਪਰੇ ਸੀI ਉਹ ਪਾਪ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ 

ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਕਰਕੇ 

ਹੋਇਆ ਹੈI  ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਮ� ਪਾਪ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ 

ਹ� ... ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI” ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸਨ�  ਪੂਰੀ 
355 

ਤਰ�� ਸ਼ੱੁਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀI&

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ 

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀI ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤ� ਮੁੜੇ, ਸਤਾਵ 

ਨੂੰ ਝੱਿਲਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 
356

ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨI  ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਘਾਟ ਸੀI ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ 

ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਜ� ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਿਕ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਨ� � ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ 
357ਸਕਦੀ ਹੈI&  ਉਸਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ (ਸਰੀਰ, ਜੀਵ 

358ਅਤੇ ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣI&

 ?

350 351 ਰੋਮੀਆਂ 8:6-8,13;   ਰੋਮੀਆਂ 8:1, 9,13
352 353  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:1-3;  ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:13-15

 “ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਮ ਵਾਅਦਾ ਿਜਸਦਾ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ, “ਮ� 

ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਿਵਚ 

ਪਾਵ�ਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਤੇ ਿਲਖ�ਗਾ,” 

ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਵਾਅਿਦਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਦਾ 

ਹੈ; ਉਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ “ਤੁਹਾਡਾ 

ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵ� ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੀI” 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਤ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 

“ਸੰਪੂਰਨਤਾ” ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I

354 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:6
355 ਜ਼ਬੂਰ 51:5-10
356 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6-10
357 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:10
358 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ5ਂ :23
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ 
359ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨI  ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਿਹਲ� 

360
ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ,&  ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਭਰ 

ਿਦੱਤਾ ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਪਤਰਸ ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਕਹਾ 

ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਨ� � 
361

ਦੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, 
362ਭਾਵ� ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨI&

ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 

“ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ 

“ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱੁਧ” ਕੀਤੇ ਗਏI 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਲਈ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ, 
363“ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾI”

ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ, ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ (1) ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ,  (੨) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ, (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇI ਹਰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਰਪਾ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 3:11, ਮਰਕੁਸ 1:8, ਲੂਕਾ 3:16, ਯੂਹੰਨਾ 1:33)I ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋਿੜਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 1:5), ਹਾਲ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਹ 

ਹਨ ਿਕ ਉਹ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏI” 

ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ “ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 32:15, ਯੋਏਲ 2:28-

29), "ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:33), “�ਤੇ ਉਤਿਰਆ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

11:15) ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਵਾਪਰੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼� ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 
364ਹੋਰ ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਪਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਕ ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈI ਹੋਰ ਧਰਮ ਤ� ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸੀI ਮਸੀਹੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 
359 ਯੂਹੰਨਾ 17:14, ਯੂਹੰਨਾ 17:9-10, ਲੂਕਾ 10:20
360 ਯੂਹੰਨਾ 14:17
361 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9
362 ਮਰਕੁਸ 9:33-34, ਮਰਕੁਸ 10:35-41, ਲੂਕਾ 9:54-55
363 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:24

ਹਠੇ ਿਦੱਤੇ ਘਰੇੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੱਦਸ ਦੀ ਚਣੋ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

 364ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:31 ਿਵਚ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹੀ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨI 4:8 ਅਤੇ 13:19 ਿਵਚ, ਭਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀI ਇਕ ਹੋਰ 

ਿਨਰੰਤਰ ਭਰਨ� ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈI ਅਫਸੀਆਂ 5:18 ਿਵਚ, “ਭਰਨਾ” ਯੂਨਾਨੀ 

ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨ�  ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ 
359ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨI  ਉਨ� � ਕੋਲ ਪਿਹਲ� 

360
ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ,&  ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਭਰ 

ਿਦੱਤਾ ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀI ਪਤਰਸ ਨ�  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਕਹਾ 

ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਨ� � 
361

ਦੇ ਿਦਲ� ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਸੀI  ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, 
362ਭਾਵ� ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨI&

ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 

“ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ 

ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ 

“ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱੁਧ” ਕੀਤੇ ਗਏI 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਲਈ 

ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ, 
363“ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾI”

ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ, ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ (1) ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ,  (੨) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ, (3) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 

ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇI ਹਰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਰਪਾ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇI 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 3:11, ਮਰਕੁਸ 1:8, ਲੂਕਾ 3:16, ਯੂਹੰਨਾ 1:33)I ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋਿੜਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 1:5), ਹਾਲ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਹ 

ਹਨ ਿਕ ਉਹ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏI” 

ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ “ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ” (ਯਸ਼ਾਯਾਹ 32:15, ਯੋਏਲ 2:28-

29), "ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:33), “�ਤੇ ਉਤਿਰਆ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

11:15) ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਵਾਪਰੀ 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼� ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹ� 

ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 
364ਹੋਰ ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨI  ਪਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਕ ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ 

ਹੈI ਹੋਰ ਧਰਮ ਤ� ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸੀI ਮਸੀਹੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 
359 ਯੂਹੰਨਾ 17:14, ਯੂਹੰਨਾ 17:9-10, ਲੂਕਾ 10:20
360 ਯੂਹੰਨਾ 14:17
361 ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:8-9
362 ਮਰਕੁਸ 9:33-34, ਮਰਕੁਸ 10:35-41, ਲੂਕਾ 9:54-55
363 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:24

ਹਠੇ ਿਦੱਤੇ ਘਰੇੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੱਦਸ ਦੀ ਚਣੋ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI

 364ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:31 ਿਵਚ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹੀ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਮਲ ਸਨI 4:8 ਅਤੇ 13:19 ਿਵਚ, ਭਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀI ਇਕ ਹੋਰ 

ਿਨਰੰਤਰ ਭਰਨ� ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈI ਅਫਸੀਆਂ 5:18 ਿਵਚ, “ਭਰਨਾ” ਯੂਨਾਨੀ 

ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰੰਤਰ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਜਸ ਦੀ “ਬਪਿਤਸਮੇ” ਵਜ� ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈI ਕੁਝ 

ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13)I ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀI 

ਕੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੀਆਂ 4:5 ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ 

ਇਕ ਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ�ਸੰਗ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕ 

ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈI ਹਰ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਿਮਕ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੀਆਂ 4:5 ਕਿਹ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਦੋ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3:11)I ਅਸ� 

ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਿਹਲਾ  ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਪਿਹਲੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਸੀI ਅਿਜਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚੇ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 

ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦੂਸਰੇ ਆਤਿਮਕ ਿਸਖਰ ਦਾ ਇਕ 

ਪਿਹਲੂ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ਼ੱੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਤ� 

ਸ਼ੱੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈI ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਸਹ ਇਸ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹਨI 

ਅਨ� ਕ ਪਕ� ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ

ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈI 

(1) ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 

ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ� ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨI 

ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

(2) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹ� ਿਜਸਦੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਤ� ਿਕਵ� ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ-

ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:4-11). ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ, 

ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ “ਨਹ�” ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਨਹ� 

ਿਜਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (12:29-30)I 

(3) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ 

(ਰੋਮੀਆਂ 8:9), ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਕੋਲ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਵਚ �ਤਮ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:7,3:3)I 

(4) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ 

ਆਤਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 

ਲਈ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:22)I ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਲੈ 

ਜ�ਦੀ ਹੈI 

(5) ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ 

ਦੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ ਦੇ 

ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ 

ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕ ਚਾਨਣ ਵਲਾ ਬਲਬ ਚਮਕਦਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸਮ� ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈIਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਾਅਦਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈI ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ
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ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਿਜਸ ਦੀ “ਬਪਿਤਸਮੇ” ਵਜ� ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈI ਕੁਝ 

ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:13)I ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀI 

ਕੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੀਆਂ 4:5 ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ 

ਇਕ ਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ�ਸੰਗ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇਕ 

ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈI ਹਰ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਿਮਕ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈI ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੀਆਂ 4:5 ਕਿਹ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਬਪਿਤਸਮਾ 

ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਦੋ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3:11)I ਅਸ� 

ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਿਹਲਾ  ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਪਿਹਲੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਸੀI ਅਿਜਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚੇ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 

ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਦੂਸਰੇ ਆਤਿਮਕ ਿਸਖਰ ਦਾ ਇਕ 

ਪਿਹਲੂ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ਼ੱੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਤ� 

ਸ਼ੱੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈI ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਸਹ ਇਸ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ 

ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹਨI 

ਅਨ� ਕ ਪਕ� ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ

ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈI 

(1) ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 

ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈI ਅਿਜਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ� ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨI 

ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

(2) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹ� ਿਜਸਦੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਫ�ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਤ� ਿਕਵ� ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ-

ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:4-11). ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ, 

ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ “ਨਹ�” ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਨਹ� 

ਿਜਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (12:29-30)I 

(3) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ 

(ਰੋਮੀਆਂ 8:9), ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਕੋਲ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਿਵਚ �ਤਮ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:7,3:3)I 

(4) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ 

ਆਤਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 

ਲਈ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:22)I ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵੱਲ ਲੈ 

ਜ�ਦੀ ਹੈI 

(5) ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ 

ਦੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਪ ਦੇ 

ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈI ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ 

ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਦਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਕ ਚਾਨਣ ਵਲਾ ਬਲਬ ਚਮਕਦਾ ਹੈI 

ਅਸ� ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸਮ� ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈIਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਾਅਦਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈI ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:1-18, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:14-24, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:1-8, 

ਤੀਤੁਸ 2:11-14, 1ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:1-13

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹIੈ

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

2. ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਿਕ� ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?

3. ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

4. ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

5. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?

6. ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਿਕਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? 

7. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

8. ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਠ 12

ਕਲੀਿਸਯਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤI 

(2) ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਸੰਸਥਾI 

(3) ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾI

(4) ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰI 

(5) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰI

(6) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰI

(7) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼I

(8) ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇI

“ਕਲੀਿਸਯਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI

ਇਕੱਠ�  ਅਫਸੀਆਂ 3:3-10 ਪੜ�ੋI ਇਹ ਵਚਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

   ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜ�ਦਾ ਹੈI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਦਾ 

ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਪੂਰੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:1-18, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:14-24, ਯਸ਼ਾਯਾਹ 6:1-8, 

ਤੀਤੁਸ 2:11-14, 1ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:1-13

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹIੈ

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ  

ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

2. ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਿਕ� ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?

3. ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

4. ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

5. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?

6. ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਿਕਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? 

7. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

8. ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਠ 12

ਕਲੀਿਸਯਾ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤI 

(2) ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਸੰਸਥਾI 

(3) ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾI

(4) ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰI 

(5) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰI

(6) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰI

(7) ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼I

(8) ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇI

“ਕਲੀਿਸਯਾ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI

ਇਕੱਠ�  ਅਫਸੀਆਂ 3:3-10 ਪੜ�ੋI ਇਹ ਵਚਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

   ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਰਹੱਸ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
365 ਿਗਆ ਸੀI&  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ 

੩੬੬
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਹੇ ਸਨ,  ਪਰ ਿਜਹੜੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਯੋਗਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦ� ਹੋਈ?

ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ 
367

ਿਨਰਮਾਣ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਮੁਕਤੀ �ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀI ਉਸ ਿਦਨ ਤ�, 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਧਰਤੀ �ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਤ� 
368

ਿਬਨ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ 
369

ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ,  ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ 
370ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ “ਰਸੂਲ� ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ” ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਹਨI ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨ� � ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਸ� ਇਨ� � ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

(1) ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ, (2) ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ, 

(3)ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ (4) ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਨਾਲI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
371

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਨI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਕਮ ਿਕਹਾ ੌ

372ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� ਹੈI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ 
373ਸਦੱਸ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਕ ਸਦੱਸ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 
374

ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤ� ਵੱਖ 

ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ 

ਕਰਨਾ ਹੈI 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜ�, ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਅਲੱਗ ਰਵੱਈਆ ਨਹ� 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 
375ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI  ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਬਨ� ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਹੈI ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਅੰਗ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਇਕੱਠ�  ਨਾ ਹੋਣI 
376

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ,  

ਿਜਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ 

ਬਣਨ, ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ 

ਲਈ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

 ?

365 366 367 368 ਅਫਸੀਆਂ 3:3-10; ਰੋਮੀਆਂ 4:1-8; ਮੱਤੀ 16:16-18; ਯੂਹੰਨਾ 16:7
369 370 371 ਮੱਤੀ 28:18-20; ਯੂਹੰਨਾ 14:26; ਅਫਸੀਆਂ 3:15, ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10

372 373 374  1 ਪਤਰਸ 2:9-10;  1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 12:14, 26; ਅਫਸੀਆ ਂ 5:30
375  376 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:21;  1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:27
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਰਹੱਸ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
365 ਿਗਆ ਸੀI&  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ 

੩੬੬
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਹੇ ਸਨ,  ਪਰ ਿਜਹੜੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਯੋਗਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦ� ਹੋਈ?

ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ 
367

ਿਨਰਮਾਣ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਮੁਕਤੀ �ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀI ਉਸ ਿਦਨ ਤ�, 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਧਰਤੀ �ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਤ� 
368

ਿਬਨ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾI

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ 
369

ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ,  ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ 
370ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ “ਰਸੂਲ� ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ” ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਹਨI ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਨ� � ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਸ� ਇਨ� � ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 

(1) ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਾਲ, (2) ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ, 

(3)ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ (4) ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਨਾਲI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
371

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਨI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਕਮ ਿਕਹਾ ੌ

372ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� ਹੈI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ 
373ਸਦੱਸ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਕ ਸਦੱਸ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 
374

ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈI  ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤ� ਵੱਖ 

ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ 

ਕਰਨਾ ਹੈI 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਜ�, ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਅਲੱਗ ਰਵੱਈਆ ਨਹ� 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 
375ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI  ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਬਨ� ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਹੈI ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਅੰਗ ਉਦ� ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਇਕੱਠ�  ਨਾ ਹੋਣI 
376

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ,  

ਿਜਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪਿਰਵਾਰ 

ਬਣਨ, ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ 

ਲਈ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� 

 ?

365 366 367 368 ਅਫਸੀਆਂ 3:3-10; ਰੋਮੀਆਂ 4:1-8; ਮੱਤੀ 16:16-18; ਯੂਹੰਨਾ 16:7
369 370 371 ਮੱਤੀ 28:18-20; ਯੂਹੰਨਾ 14:26; ਅਫਸੀਆਂ 3:15, ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10

372 373 374  1 ਪਤਰਸ 2:9-10;  1 ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਂ 12:14, 26; ਅਫਸੀਆ ਂ 5:30
375  376 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:21;  1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:27
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ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿਹਲੂ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 

ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣI 

ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਰਿਥਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਠੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਿਖਆਲ 
377ਰੱਖਦੇ ਹਨI  ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਦੱਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 
378

ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ 

ਆਤਿਮਕਤਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਿਵਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਨਾ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਸੰਗਤੀ 

ਿਵਚ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
379

ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 
380

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਿਵਚ� ਕੱਢ 
381

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਪੂਰਨ ਿਕ� ਨਹ� ਹੈ?

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੋਣਗੇI ਿਕ�ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  

ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ� � ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਿਕਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹਨI 

ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ 
382ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ�ਗੇI 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹ 

ਸੰਸਥਾਪਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨI ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਅਿਦੱਖ” ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� 

ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈI 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  

ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਸਮੂਹ ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਪਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਚੱੁਕੇ 
377  378  379 ਯਾਕੂਬ 2:15-16, 1:27; ਅਫਸੀਆ ਂ 4:11-12; ਅਫਸੀਆ ਂ 5:27
380  381 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:2-3;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:11-13

 ?

382 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਿਹਲੂ 

ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 

ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣI 

ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਆਰਿਥਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸੰਗਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਠੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਿਖਆਲ 
377ਰੱਖਦੇ ਹਨI  ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਦੱਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 
378

ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ 

ਆਤਿਮਕਤਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਿਵਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਨਾ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਸੰਗਤੀ 

ਿਵਚ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
379

ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 
380

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਿਵਚ� ਕੱਢ 
381

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਪੂਰਨ ਿਕ� ਨਹ� ਹੈ?

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੋਣਗੇI ਿਕ�ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  

ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ� � ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ� ਿਵਚ ਿਕਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹਨI 

ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ 
382ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵਚ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ�ਗੇI 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹ 

ਸੰਸਥਾਪਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨI ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਅਿਦੱਖ” ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� 

ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈI 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  

ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਸਮੂਹ ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਿਮਤ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਪਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 

ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਚੱੁਕੇ 
377  378  379 ਯਾਕੂਬ 2:15-16, 1:27; ਅਫਸੀਆ ਂ 4:11-12; ਅਫਸੀਆ ਂ 5:27
380  381 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:2-3;  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:11-13

 ?

382 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਰਾਧਨਾ, �ਨਤੀ, ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ 

ਪ�ਚਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, 

ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 
383ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI”

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ

ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਥ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮ� ਲਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮ� 

ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ�ਗਾ,” ਨਾ ਿਕ “ਕਲੀਿਸਯਾਵ�I” ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ 

ਿਕ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਆਸ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇਕ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ 
384

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈI

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ “ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 

“ਕੈਿਥਿਲਕ” ਸ਼ਬਦ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਨਹ� ਪਰ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਇਕ ਕ�ਦਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਕ 

ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, 

ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ 

ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ 

ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹ� 
3 8 5ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਸਾਰੀ 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ �ਤੇ ਕ�ਦਰੀ 

ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ� ਉਹ ਇਸ 

“ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ, ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ; 

ਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਜ� ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ੌ

ਯੁੱਗ� ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਦੱਸ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੈ”(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

“ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ” ਤ� 

ਿਲਆ ਿਗਆ)I

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀI ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  

ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ 

ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਿਕਸੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ? 

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ (1) ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� (2) ਮਸੀਹ ਨਾਲ 

ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI

ਿਸਧ�ਤਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ 

ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ� 

ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਨ� � ਤ� ਬਗੈਰ ਉਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਮਸੀਹੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ ਹੀ ਿਸਰਫ ਲੋੜ�ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੈI ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਕ 

ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸ�ਝਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ� � ਕੋਲ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈI 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨI 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸ� ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਾ 

ਸੰਬੰਧ ਹੈI ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI  

ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠ�  ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ, ਬਦਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ� ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ੌ383 384 385 ਡੇਵਿਡ ਡੋਕੇਰੀ;   ਅਫਸੀਆਂ 4:4-6;   ਲੂਕਾ 9:49-50

 ?
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ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਰਾਧਨਾ, �ਨਤੀ, ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ 

ਪ�ਚਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, 

ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ� ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 
383ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਕਾਰ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI”

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ

ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਥ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮ� ਲਈ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮ� 

ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵ�ਗਾ,” ਨਾ ਿਕ “ਕਲੀਿਸਯਾਵ�I” ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ 

ਿਕ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਆਸ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇਕ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ 
384

ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈI

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ “ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨI 

“ਕੈਿਥਿਲਕ” ਸ਼ਬਦ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਨਹ� ਪਰ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਇਕ ਕ�ਦਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਕ 

ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI 

ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, 

ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਇੱਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਚੇਿਲਆਂ 

ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ 

ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹ� 
3 8 5ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਸਾਰੀ 

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ �ਤੇ ਕ�ਦਰੀ 

ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ� ਉਹ ਇਸ 

“ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ, ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਮਲਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ; 

ਿਕ ਇਹ ਕੈਥੋਿਲਕ, ਜ� ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮ� ਅਤੇ ਸਾਰੇ ੌ

ਯੁੱਗ� ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਦੱਸ� ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੈ”(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, 

“ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ” ਤ� 

ਿਲਆ ਿਗਆ)I

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀI ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  

ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ 

ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਿਕਸੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ? 

ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ (1) ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� (2) ਮਸੀਹ ਨਾਲ 

ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈI

ਿਸਧ�ਤਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ 

ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ� 

ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਨ� � ਤ� ਬਗੈਰ ਉਹ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਮਸੀਹੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ ਹੀ ਿਸਰਫ ਲੋੜ�ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਹੈI ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਕ 

ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸ�ਝਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨI ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ� � ਕੋਲ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈI 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨI 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸ� ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਾ 

ਸੰਬੰਧ ਹੈI ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI  

ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠ�  ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ, ਬਦਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ� ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ੌ383 384 385 ਡੇਵਿਡ ਡੋਕੇਰੀ;   ਅਫਸੀਆਂ 4:4-6;   ਲੂਕਾ 9:49-50

 ?
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ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨI ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਿਮਲਕੇ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਨਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵ� ੌ

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼� 

ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰ ਉਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼� ਦੀ 

ਦਾਤ ਅਿਜਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਚੰਤਤ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਆਤਿਮਕ ਦੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਣਗੇI ਭਾਵ� ਆਗੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 

ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਿਲਖਤੀ 

ਿਬਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ਹੈI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਣ ਿਕ ਜੋ 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਬਆਨ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯ� ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨI ਇਨ� � ਨੂੰ ਰਸਮ� ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI 

386ਬਪਿਤਸਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈI  ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਤ� ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਨਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈI ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ 

ਉਹ ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈI ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ 
387

ਜਨਤਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਿਲਆ ਹੈI

ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ 

ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸੇ 

ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਵੇਲੇ 
388ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI  ਰੋਟੀ 

ਅਤੇ ਮੈਅ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 

ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਿਦੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾਸ 

ਅਤੇ ਲਹੂ ਹਨI ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� 

ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ�ਦੇ 

ਹ�, ਉਸੇ ਤਰ�� ਅਸ� ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 
389

ਹ�I

ਦੋਵ� ਸੰਸਕਾਰ� ਨੂੰ “ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸਾਧਨ” ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਉਹ ਅਿਭਆਸ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ

(1) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 28:18-20)I 

(2) ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:16)I 

 ?

386  387 ਰੋਮੀਆਂ 6:3-4; ਯੂਹੰਨਾ 3:7-8
388  389  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 11:23-25; ਯੂਹੰਨਾ 6:53-58

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਮੇਰਾ 

ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਸਨ� ਹ 

ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਤਰ�� ਜੋ 

ਇਕ ਭਰਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ� ੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮਸੀਹ 

ਿਵਚ ਇਕ ਭਰਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ 

ਨਾਗਿਰਕ, ਇਕੋ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 

ਇਕ ਸਾਥੀ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ�� ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਕੋ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈI ਮੈਨੂੰ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ 

ਸਬਰ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸ�ਝੇ 

ਵਾਰਸ ਵਜ� ਿਪਆਰ ਕਰੋ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ, 

“ਕੈਥੋਿਲਕ ਆਤਮ�” ਪ�ਚਾਰ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I
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ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨI ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਿਮਲਕੇ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਨਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵ� ੌ

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼� 

ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈI ਪਰ ਉਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵਚ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨ� ਕ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼� ਦੀ 

ਦਾਤ ਅਿਜਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਚੰਤਤ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਆਤਿਮਕ ਦੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਣਗੇI ਭਾਵ� ਆਗੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 

ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠ�  ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਿਲਖਤੀ 

ਿਬਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ਹੈI ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਣ ਿਕ ਜੋ 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹੈI ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਬਆਨ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯ� ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨI ਇਨ� � ਨੂੰ ਰਸਮ� ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈI 

386ਬਪਿਤਸਮਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈI  ਬਪਿਤਸਮਾ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ�  

ਪਾਪ ਤ� ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਨਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈI ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ 

ਉਹ ਸਮ� ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈI ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ 
387

ਜਨਤਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਿਲਆ ਹੈI

ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ 

ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸੇ 

ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਵੇਲੇ 
388ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI  ਰੋਟੀ 

ਅਤੇ ਮੈਅ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 

ਬਲੀਦਾਨ ਵਜ� ਿਦੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾਸ 

ਅਤੇ ਲਹੂ ਹਨI ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� 

ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ�ਦੇ 

ਹ�, ਉਸੇ ਤਰ�� ਅਸ� ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 
389

ਹ�I

ਦੋਵ� ਸੰਸਕਾਰ� ਨੂੰ “ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸਾਧਨ” ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤ� ਿਬਨ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਕਰਪਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਉਹ ਅਿਭਆਸ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵਚ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ

(1) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 28:18-20)I 

(2) ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:16)I 

 ?

386  387 ਰੋਮੀਆਂ 6:3-4; ਯੂਹੰਨਾ 3:7-8
388  389  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 11:23-25; ਯੂਹੰਨਾ 6:53-58

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਮੇਰਾ 

ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਸਨ� ਹ 

ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਤਰ�� ਜੋ 

ਇਕ ਭਰਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ� ੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮਸੀਹ 

ਿਵਚ ਇਕ ਭਰਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ 

ਨਾਗਿਰਕ, ਇਕੋ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 

ਇਕ ਸਾਥੀ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ�� ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਕੋ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈI ਮੈਨੂੰ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਇਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ 

ਸਬਰ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸ�ਝੇ 

ਵਾਰਸ ਵਜ� ਿਪਆਰ ਕਰੋ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੇ, 

“ਕੈਥੋਿਲਕ ਆਤਮ�” ਪ�ਚਾਰ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I
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ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈI ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਿਮਕ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਿਮਕ 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� ਕੋਈ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀI

ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਮਸੀਹ ਨ�  ਇਕ ਪਿਵੱਤਰ, ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ 

ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਰਸੂਲ� 

ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈI ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 

ਚੇਲੇ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:14-31, ਯਾਕੂਬ 2:1-9, ਅਫਸੀਆ ਂ 4:11-16, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ

6:1-8, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:1-13

(3) ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:15, ਯਹੂਦਾਹ 3)I 

(4) ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:17-18)I 

(5) ਿਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:2-

4, ਰੋਮੀਆਂ 15:24)I

(6) ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:3)I 

(7) ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗੇ ਸਦੱਸ� ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:9-13)I 

(8) ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 28:19,1  ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

11:23-26)I

(9) ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ (ਅਫਸੀਆਂ 4:12-13)I 

ਇਨ� � ਿਵਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਹ 

ਉਦੇਸ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਢ�ਚੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ 

ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱਸ ਵਜ� ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਆਤਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵ�ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI ਉਹ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨ� � ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ 

ਸਦੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI 

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI  
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ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈI ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਿਮਕ 
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀI
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(4) ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:17-18)I 
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ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਨ� ਲ, ਮਾਰਕ. ਟਰਿਨੰਗ ਪੌਇਨਟ. ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼, ਐਮ ਆਈ: ਬੇਕਰ ਐਕਡੈਿਮਕ, 

1997.

ਓਡਨ, ਥੋਮਸ, ਲਾਇਫ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਿਪਿਰਟ. ਪੀਬੋਡੀ, ਐਮ ਏ: ਿਪੰ�ਸ ਪ�ੈਸ, 2001.

ਕਲੀਿਸਯਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

2. ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ “ਰਸੂਲ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ” ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

3. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਹਲੂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

4. ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

6. “ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

7. ਿਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? 

8. ਿਲਖਤੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਬਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? 

9. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਛੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI

ਪਾਠ 13

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਿਕਿਰਆI

(2) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�I 

(3) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�I 

(4) ਧਰਮ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨI 

(5) ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਨਆਂI

(6) ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 

ਕੰਮ� ਨਤੀਜੇ ਸਦੀਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇI

“ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਭਾਗ 1: ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

 ?

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਪਕ� ਾਸ਼ ਦੀ ਪਥੋੀ 21 ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ? 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&



188 189

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਨ� ਲ, ਮਾਰਕ. ਟਰਿਨੰਗ ਪੌਇਨਟ. ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼, ਐਮ ਆਈ: ਬੇਕਰ ਐਕਡੈਿਮਕ, 

1997.

ਓਡਨ, ਥੋਮਸ, ਲਾਇਫ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਿਪਿਰਟ. ਪੀਬੋਡੀ, ਐਮ ਏ: ਿਪੰ�ਸ ਪ�ੈਸ, 2001.

ਕਲੀਿਸਯਾ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

2. ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ “ਰਸੂਲ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ” ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

3. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਹਲੂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

4. ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

6. “ਕੈਥੋਿਲਕ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

7. ਿਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? 

8. ਿਲਖਤੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਬਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? 

9. ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਛੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓI

ਪਾਠ 13

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਿਕਿਰਆI

(2) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�I 

(3) ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�I 

(4) ਧਰਮ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨI 

(5) ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਨਆਂI

(6) ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 

ਕੰਮ� ਨਤੀਜੇ ਸਦੀਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹ� ਜਾਣਗੇI

“ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਭਾਗ 1: ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

 ?

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਪਕ� ਾਸ਼ ਦੀ ਪਥੋੀ 21 ਪੜI�ੋ  ਇਹ ਵਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ? 

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�   ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&
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ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਅਿਜਹਾ 

ਕ�ਦਰੀ ਿਦ�ਸ਼ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਉਨ� � ਪ�ਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
390

ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ 
391ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਵੇਗਾI  

ਇਹ ਉਹ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣ�ਗੇ ਿਕ 
392ਅਸ� “ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ�ਗੇI”

ਅਰਾਧਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈI ਅਨੰਦ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ 

ਲੇਖਕ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰੂ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ 
393

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨI”  ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਿਕ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ 

ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਜੋ 

ਉਹ ਹੈI ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ�, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 

ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ 

ਕਰੋI ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� 

ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੰਦਾI ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�I �ਥੇ 

ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮ� ਿਫਰ ਆਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
394ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜ�ਵ�ਗਾI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨI ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਿਕਹਾ ਹੈI ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਅਸ� �ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ 

ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਤਾਵ ਸਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ ਅਨੰਦ 
395

ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈI

ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਅਸ� ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ�? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਉਹ ਘਰ 

ਨਹ� ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਘਰ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਿਜਸ 

ਤਰ�� ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕੋਲ ਅਨੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ 

ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਸਵਰਗ 

ਬਾਰੇ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ�I ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹ�, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈI ਨਾਲੇ, ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਅਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 

 ?

390 391 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:11-14; ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:23
392 393  22:4; ਜ਼ਬੂਰ 16:11ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ
394 ਯੂਹੰਨਾ 14:1-3

ਜੇਕਰ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਇੱਛਾ 

ਪਾਵ� ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਅਨੁਭਵ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ� ਸਭ ਤ� 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਆਿਖਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ� ... 

ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ 

ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ .... ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ (ਸੀ. ਐਸ. ਲੁਈਸ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹਤ)I

395ਮੱਤੀ 5:12
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ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਅਿਜਹਾ 

ਕ�ਦਰੀ ਿਦ�ਸ਼ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਉਨ� � ਪ�ਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
390

ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਸਨ�  ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀI&

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਵਰਗ 

ਿਵਚ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ 
391ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਵੇਗਾI  

ਇਹ ਉਹ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣ�ਗੇ ਿਕ 
392ਅਸ� “ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ�ਗੇI”

ਅਰਾਧਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈI ਅਨੰਦ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈI ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ 

ਲੇਖਕ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਰੂ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ 
393

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨI”  ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਿਕ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ 

ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਜੋ 

ਉਹ ਹੈI ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ�, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 

ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ 

ਕਰੋI ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨI ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤ� 

ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੰਦਾI ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�I �ਥੇ 

ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮ� ਿਫਰ ਆਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
394ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜ�ਵ�ਗਾI

ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨI ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸ� 

ਜਾਣਦੇ ਹ� ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਸ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਿਕਹਾ ਹੈI ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਅਸ� �ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�I 

ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ 

ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾI ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈI ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਤਾਵ ਸਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ ਅਨੰਦ 
395

ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈI

ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਅਸ� ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹ�? 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਉਹ ਘਰ 

ਨਹ� ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਘਰ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਿਜਸ 

ਤਰ�� ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਕੋਲ ਅਨੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ 

ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਇਸ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈI 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਸਵਰਗ 

ਬਾਰੇ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਹ�I ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹ�, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�, 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈI ਨਾਲੇ, ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ 

ਹ�, ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਅਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 

 ?

390 391 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:11-14; ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:23
392 393  22:4; ਜ਼ਬੂਰ 16:11ਪਰਕਾ� ਦੀ ਪੋਥੀ
394 ਯੂਹੰਨਾ 14:1-3

ਜੇਕਰ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਇੱਛਾ 

ਪਾਵ� ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਅਨੁਭਵ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤ� ਸਭ ਤ� 

ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਆਿਖਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ� ... 

ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ 

ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ .... ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ (ਸੀ. ਐਸ. ਲੁਈਸ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹਤ)I

395ਮੱਤੀ 5:12
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ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈI ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤ� ਹੇਠ� ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਨਹ� ਹੈI 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਜ� ਦੂਤ ਜ� ਮਨੁੱਖ ਜ� 
396

ਹੋਰ ਜੀਵ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇI&

ਸਵਰਗ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਦੁੱਖ, ਸੋਗ, ਅਪਵਾਦ, ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤ� 
397

ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾI  ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਉਮਰ ਦਾ 
398ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਮੌਤI&

ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਵਰਣਨ ਤ� ਪਰੇ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵਚ ਯਸ਼ਬ 

ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਨ� ਖੇ ਜਵਾਹਰ ਦੀ ਨ�ਹ, ਅਤੇ ਸੋਨ�  ਦੀਆਂ 
399ਸੜਕ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI&

400ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਪਾਏ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਖ� ਅਤੇ ਕਰੋੜ� ਹੈI

ਕਣ ਅਤੇ ਕਦ�? ੌ

ਸਵਰਗ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
401

ਿਵਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਵਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਹ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ 
402

ਸਵਰਗ  ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਰਿਹਣਗੇI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦੇ ਹ�, 
403

ਤ� ਅਸ� ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਧਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹ�I&

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕਦ� ਜਾਵੇਗਾ? ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਲੀਬ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਨੂੰ 
404

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾI  ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

405
ਸਰੀਰ ਤ� ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈI  ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਜਹੜੇ 
406

ਅਜੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇI&

ਭਾਗ 2: ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼� ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ 

ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ 

ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਣਗੇ, 
407ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚI”

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਨ�  ਉਸ ਨਰਕ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀI ਅਸਲ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਵਰਗ ਨਾਲ� ਨਰਕ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 

ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਿਯਸੂ 

ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕੁਝ ਿਬਆਨ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓI 

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱੁਟ ਦੇ, ਿਕ� ਜੋ ਤੇਰੇ 

ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗ� ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇI ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ� ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤ� ਉਸ 

ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱੁਟ ਦੇ, ਿਕ� ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗ� ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਨਾਸ 
408 

ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇI”

“ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾI ਦੂਤ ਆ ਕੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਿਵਚ� ਦੁਸ਼ਟ� 

ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇI ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠ�  ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਦੇਣਗੇI �ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ 
409ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾI”

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੱਪੋ, ਨਾਗ� ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸ� 
410ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਬਚੋਗੇ?”

396 397 398ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:8, 27; ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ21:4; ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ22:3;
399 400 401 ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:18-21; ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:8-11; ਯੂਹੰਨਾ 3:16
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ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈI ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤ� ਹੇਠ� ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਨਹ� ਹੈI 

ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਜ� ਦੂਤ ਜ� ਮਨੁੱਖ ਜ� 
396

ਹੋਰ ਜੀਵ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇI&

ਸਵਰਗ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਦੁੱਖ, ਸੋਗ, ਅਪਵਾਦ, ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤ� 
397

ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾI  ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਉਮਰ ਦਾ 
398ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਮੌਤI&

ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਵਰਣਨ ਤ� ਪਰੇ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵਚ ਯਸ਼ਬ 

ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਨ� ਖੇ ਜਵਾਹਰ ਦੀ ਨ�ਹ, ਅਤੇ ਸੋਨ�  ਦੀਆਂ 
399ਸੜਕ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI&

400ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਪਾਏ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਦੂਤ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਖ� ਅਤੇ ਕਰੋੜ� ਹੈI

ਕਣ ਅਤੇ ਕਦ�? ੌ

ਸਵਰਗ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
401

ਿਵਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਵਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਉਹ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ 
402

ਸਵਰਗ  ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਰਿਹਣਗੇI 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦੇ ਹ�, 
403

ਤ� ਅਸ� ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਧਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹ�I&

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕਦ� ਜਾਵੇਗਾ? ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਲੀਬ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਨੂੰ 
404

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾI  ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

405
ਸਰੀਰ ਤ� ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪ�ਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈI  ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ 

ਹ� ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ�ਦੇ ਹਨI ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਜਹੜੇ 
406

ਅਜੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇI&

ਭਾਗ 2: ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼� ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ 

ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ 

ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵਚ ਜਾਣਗੇ, 
407ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚI”

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਨ�  ਉਸ ਨਰਕ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀI ਅਸਲ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਵਰਗ ਨਾਲ� ਨਰਕ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 

ਕੀਤਾ ਸੀI ਉਸਨ�  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਜਗ�ਾ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈI ਿਯਸੂ 

ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕੁਝ ਿਬਆਨ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓI 

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱੁਟ ਦੇ, ਿਕ� ਜੋ ਤੇਰੇ 

ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗ� ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇI ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ� ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤ� ਉਸ 

ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱੁਟ ਦੇ, ਿਕ� ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗ� ਿਵਚ� ਇਕ ਦਾ ਨਾਸ 
408 

ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇI”

“ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾI ਦੂਤ ਆ ਕੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਿਵਚ� ਦੁਸ਼ਟ� 

ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇI ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠ�  ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਦੇਣਗੇI �ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ 
409ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾI”

ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੱਪੋ, ਨਾਗ� ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸ� 
410ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਬਚੋਗੇ?”
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“ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਚੱੁਕੀਆਂ 

ਅਤੇ ਦੂਰ� ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 

ਗੋਦ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆI ਤਦ ਉਸ ਨ�  

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, 'ਹੇ ਿਪਤਾ 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ 

ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ 

�ਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਇਸ ਅੱਗ ਿਵਚ 
411

ਤੜਫ਼ਦਾ ਹ�!'”

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ “ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ 

ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ ਤ� ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ 

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾI ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ 
412

ਹਜ਼ਰੂ�, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤ� ਸਦਾ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇI”

“ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਨਹ� ਛੱਿਡਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ, 

ਸਗ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਤ� ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ 
413ਲਈ ਕੈਦ ਿਵਚ ਰਿਹਣI”

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ 

ਸੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਜੁੱਗੋ-

ਜੁੱਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ ... ਿਜਸਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 
414ਿਮਿਲਆ, ਤ� ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਿਗਆI”

ਇਸ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅੱਗ, ਤਸੀਹੇ, 

ਬਦਲਾ, ਿਵਨਾਸ਼, ਅੰਧਕਾਰ, ਜੰਜ਼ੀਰ� ਿਵਚ ਬੰਨਣਾ, ਿਨਆਂ, ਰੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵ� ਨਾਲ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤ� ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈI ਿਯਸੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹ� ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਭਾਵ� ਉਹ ਕੰਮ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਗਲਤ ਹਨ? 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਨਰਕ (1) ਸਦੀਪਕ, (2) ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ (3) ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈI ਇਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਸਿਤਕ� ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ, ਮਾਰਮਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-

ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਰਕ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਮੌਤ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਮਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਰਕ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ 

ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਸੀਿਮਤ ਸਮ� ਿਵਚ 

ਹੋਇਆ, ਤ� ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਸਮ� ਲਈ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈI ਸੰਤ ਆਗਸਿਤਨ 

ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਜਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀI ਜੇਕਰ 

ਲੁੱਟ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ? ਇਕ ਕਤਲ ਜੋ ਇਕ ਪਲ ਿਵਚ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਇਕ ਸੀਿਮਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 

ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI 

ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਿਕ� ਹੈ? 

ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਹੈ (1) ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ 

ਹੈI ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ (2) ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈI ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (3) ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵ ਹ� ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹ�I ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI 

411 412 ਲੂਕਾ 16:23-24; ੨ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:7-9
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 ?

 ?



194 195

“ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਚੱੁਕੀਆਂ 

ਅਤੇ ਦੂਰ� ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ 

ਗੋਦ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆI ਤਦ ਉਸ ਨ�  

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, 'ਹੇ ਿਪਤਾ 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰੇ �ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ 

ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ 

�ਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਇਸ ਅੱਗ ਿਵਚ 
411

ਤੜਫ਼ਦਾ ਹ�!'”

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ “ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ 

ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਵਰਗ ਤ� ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ 

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾI ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ 
412

ਹਜ਼ਰੂ�, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤ� ਸਦਾ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇI”

“ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ� ਨੂੰ ਨਹ� ਛੱਿਡਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ, 

ਸਗ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਤ� ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ 
413ਲਈ ਕੈਦ ਿਵਚ ਰਿਹਣI”

“ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ 

ਸੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਜੁੱਗੋ-

ਜੁੱਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ ... ਿਜਸਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 
414ਿਮਿਲਆ, ਤ� ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਿਗਆI”

ਇਸ ਜਗ�ਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅੱਗ, ਤਸੀਹੇ, 

ਬਦਲਾ, ਿਵਨਾਸ਼, ਅੰਧਕਾਰ, ਜੰਜ਼ੀਰ� ਿਵਚ ਬੰਨਣਾ, ਿਨਆਂ, ਰੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾI 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵ� ਨਾਲ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤ� ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈI ਿਯਸੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹ� ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਭਾਵ� ਉਹ ਕੰਮ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਚ ਗਲਤ ਹਨ? 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਨਰਕ (1) ਸਦੀਪਕ, (2) ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ (3) ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈI ਇਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਸਿਤਕ� ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਟਨਸ, ਮਾਰਮਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-

ਿਵਆਪਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਰਕ ਨਹ� ਹੈI ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਮੌਤ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਮਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਰਕ ਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ 

ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨI ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਸੀਿਮਤ ਸਮ� ਿਵਚ 

ਹੋਇਆ, ਤ� ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਸਮ� ਲਈ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈI ਸੰਤ ਆਗਸਿਤਨ 

ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਜਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀI ਜੇਕਰ 

ਲੁੱਟ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ? ਇਕ ਕਤਲ ਜੋ ਇਕ ਪਲ ਿਵਚ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਇਕ ਸੀਿਮਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 

ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀI 

ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਿਕ� ਹੈ? 

ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਹੈ (1) ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ 

ਹੈI ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ (2) ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 

ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈI ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ (3) ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵ ਹ� ਅਤੇ 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹ�I ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI 
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ਅਸ� ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�I ਪਰ ਇਹ ਅਣਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮਰ ਭਰ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI 

ਕੁਝ ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਿਪਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਭੇਜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਇਤ� ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ 

ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ 
415ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI&  ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਨਰਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਿਭਆਨਕ 

ਜਗ�ਾ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈI ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਰਕ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਡੱਗ ਜ�ਦਾ 

ਹੈI ਿਜਹੜੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ 

ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈI

ਿਕ�ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਚੱੁਪ, ਡਰ 

ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਕ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ�ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਯਕੀਨਨ ਅਸ� ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਹਮੇਸ਼� ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੇ 

ਿਪਆਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ੋਧ ਤ� ਬਚਣਾ” ਸੰਭਵ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਨਰਕ ਦੇ 

ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸ� ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ 

ਕਿਰਸ਼ਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਜਦ� “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ” ਚੁਣਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ 
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ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਿਤਮ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ ਹਨI ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ 

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਉਨ� � ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਹ� ਬਦਲ ਸਕ�ਗੇ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਨ� � ਨ�  ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ 

ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ� ਨਰਕ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾI ਸਵਰਗ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ 

ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇI ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਦੁੱਖ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਨਰਕ ਉਨ� � ਲਈ ਸਦੀਪਕ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ 

ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਏ ਨਹ� ਗਏ ਹਨI 

ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਕ ਇਕੋ ਇਕ 

ਸਜ਼ਾ ਹੈI

“ਆਖਰਕਾਰ ਨਰਕ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ �ਤੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ: 'ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ?' ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਪ� 

ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, 

ਇਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਉਸਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈI ਉਨ� � 

ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣ 

ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 

ਛੱਡਣਾ? ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਸੀ. ਐਸ. ਲੁਈਸ, ਦੁੱਖ ਦੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I

415 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:4, 2 ਪਤਰਸ 2:9, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:30

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 

416ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:21

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
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ਅਸ� ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�I ਪਰ ਇਹ ਅਣਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮਰ ਭਰ ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI 

ਕੁਝ ਨਰਕ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਿਪਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਭੇਜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਇਤ� ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ 

ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ 
415ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈI&  ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਨਰਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਿਭਆਨਕ 

ਜਗ�ਾ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈI ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਰਕ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਡੱਗ ਜ�ਦਾ 

ਹੈI ਿਜਹੜੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ 

ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈI

ਿਕ�ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 

ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 

ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈI ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਚੱੁਪ, ਡਰ 

ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਕ 

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ�ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਯਕੀਨਨ ਅਸ� ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਹਮੇਸ਼� ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ 

ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ 

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੇ 

ਿਪਆਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ੋਧ ਤ� ਬਚਣਾ” ਸੰਭਵ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈI ਨਰਕ ਦੇ 

ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸ� ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ 

ਕਿਰਸ਼ਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�I ਜਦ� “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ” ਚੁਣਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ 
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ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਿਤਮ ਨਹ� ਲੱਗਦੇ ਹਨI ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ 

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਉਨ� � ਕੰਮ� ਨੂੰ ਨਹ� ਬਦਲ ਸਕ�ਗੇ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਨ� � ਨ�  ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ 

ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈI

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜ� ਨਰਕ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾI ਸਵਰਗ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ 

ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇI ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਦੁੱਖ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਨਰਕ ਉਨ� � ਲਈ ਸਦੀਪਕ, ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ 

ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਏ ਨਹ� ਗਏ ਹਨI 

ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਕ ਇਕੋ ਇਕ 

ਸਜ਼ਾ ਹੈI

“ਆਖਰਕਾਰ ਨਰਕ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ �ਤੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ: 'ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ?' ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਪ� 

ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, 

ਇਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੌਰ ਨਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਉਸਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈI ਉਨ� � 

ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣ 

ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 

ਛੱਡਣਾ? ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਸੀ. ਐਸ. ਲੁਈਸ, ਦੁੱਖ ਦੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ)I

415 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:4, 2 ਪਤਰਸ 2:9, ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:30

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 

416ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:21

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:1-5, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:10-17, ਲੂਕਾ 16:19-31, 

ਯਸ਼ਾਯਾਹ 5:11-16, ਮੱਤੀ 5:27-30

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਲੇਿਵਸ, ਸੀ. ਐਸ. “ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ,” ਇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਦਰ 

ਅਡਰੈਸਸ. ਿਨਯੂ ਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ  ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1980.

ਪਰਿਕਸਰ, ਡਬਿਲਊ. ਟੀ., ਸੰਪਾਦਕ. ਐਕਸਪਲੋਿਰੰਗ ਅਵਰ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਫੇਥ. 

ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ  ਪ�ੈਸ,1967. ਖਾਸਕਰ ਅਿਧਆਇ 28, 

“ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ”

ਵੈਸਲੀ, ਜੌਨ. “ਦਾ ਗ�ੇਟ ਅਸਾਇਜ,” ਇਨ ਵੈਸਲੀਸ 52 ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਮਨਸ, ਓ 

ਐਚ: ਸਕਮੁਲ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1988.

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ?

2. ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ? 

3. ਸਵਰਗ ਕਣ ਜਾਵੇਗਾ?ੌ

4. ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕਦ� ਜ�ਦੇ ਹਨ?

5. ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

6. ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਸ ਤ� ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

7. ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਿਕ� ਹੈ?

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ 

ਪਾਠ 14

ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੱਧਰI 

(2) ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥI 

(3) ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱੁਲI 

(4) ਸਾਰੇ ਨ� ਿਤਕ ਜੀਵ� ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂI

(5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜI

(6) ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈI 

“ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਦਾਨੀਏਲ 7:9-14ਪੜ�ੋI ਇਹ ਵਚਨ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?
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ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:1-5, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:10-17, ਲੂਕਾ 16:19-31, 

ਯਸ਼ਾਯਾਹ 5:11-16, ਮੱਤੀ 5:27-30

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਲੇਿਵਸ, ਸੀ. ਐਸ. “ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ,” ਇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਦਰ 

ਅਡਰੈਸਸ. ਿਨਯੂ ਯਾਰਕ: ਮੈਕਿਮਲਨ  ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1980.

ਪਰਿਕਸਰ, ਡਬਿਲਊ. ਟੀ., ਸੰਪਾਦਕ. ਐਕਸਪਲੋਿਰੰਗ ਅਵਰ ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਫੇਥ. 

ਕੰਸਾਸ ਿਸਟੀ, ਐਮ ਓ: ਬੀਕਨ ਿਹੱਲ  ਪ�ੈਸ,1967. ਖਾਸਕਰ ਅਿਧਆਇ 28, 

“ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ”

ਵੈਸਲੀ, ਜੌਨ. “ਦਾ ਗ�ੇਟ ਅਸਾਇਜ,” ਇਨ ਵੈਸਲੀਸ 52 ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਮਨਸ, ਓ 

ਐਚ: ਸਕਮੁਲ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ, 1988.

ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ?

2. ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ? 

3. ਸਵਰਗ ਕਣ ਜਾਵੇਗਾ?ੌ

4. ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਕਦ� ਜ�ਦੇ ਹਨ?

5. ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

6. ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਸ ਤ� ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

7. ਨਰਕ ਸਦੀਪਕ ਿਕ� ਹੈ?

ਇਸ ਪਾਠਕਮ�  ਦੇ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸIੋ 

ਪਾਠ 14

ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੱਧਰI 

(2) ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥI 

(3) ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱੁਲI 

(4) ਸਾਰੇ ਨ� ਿਤਕ ਜੀਵ� ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂI

(5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜI

(6) ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈI 

“ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  ਦਾਨੀਏਲ 7:9-14ਪੜ�ੋI ਇਹ ਵਚਨ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

&

 ?
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ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਤੁਰ�ੀਆਂ, ਮਹ�ਕਸ਼ਟ, ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ, 1,000 ਸਾਲ, 7 

ਸਾਲ, ਮਹਾਨ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਹੇਠ� ਆ ਿਰਹਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ –ਇਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਪ�ਮੁੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ� ਤੇ 

ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ 

ਹਨI ਅਸ� ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੇਖ�ਗੇI 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਤ� ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਕਣ ਹੋਣਗੇI ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ੌ

ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਬਾਰੇ 

ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI 

ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI ਕੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਿਯਸੂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰੰਭ, ਿਵਚਕਾਰ, ਜ� ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਆਵੇਗਾ; ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ 

ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨI ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹ� ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਵਾਲ 

ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨI ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ 

ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਇਨ� � ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਆਓ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ਗਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏI 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਾਪਸੀ

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾI ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਭਨ� ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ 
417

ਆਵੇਗਾI&

ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਸਖਰਲਾ ਿਬੰਦੂ ਹੋਵੇਗੀI ਸੰਸਾਰ ਦੇ 

ਰਾਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਨਗੇI ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਨਾਮ 

ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 

ਨੀਵ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ 
418 

ਦੇਵੇਗੀI& ਹਰ ਇਕ ਗੋਡਾ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਯਸੂ 
419  

ਹੀ ਪ�ਭੂ ਹੈI

420
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਠਣਗੇI  

ਅਤੇ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ ਉਨ� � ਨਾਲਹੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ, ਬੱਦਲ� 
421�ਤੇ �ਠਾਏ ਜ�ਵ�ਗੇI

422
ਅਸ� ਵਾਪਸੀ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਹੈI&  ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ 

ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਸਤਾਵ, ਦੁੱਖ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅੰਤ; ਸੰਤ� 

ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੇਲ; ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਿਵਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ; ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ; ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈIਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI 

423
ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI  ਉਸਨ�  

424ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾI  

 ?

 ?
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ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਤੁਰ�ੀਆਂ, ਮਹ�ਕਸ਼ਟ, ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ, 1,000 ਸਾਲ, 7 

ਸਾਲ, ਮਹਾਨ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਹੇਠ� ਆ ਿਰਹਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ –ਇਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਪ�ਮੁੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ� ਤੇ 

ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨI ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ 

ਹਨI ਅਸ� ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੇਖ�ਗੇI 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 

ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਤ� ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਕਣ ਹੋਣਗੇI ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ੌ

ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਬਾਰੇ 

ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਹੈI 

ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈI ਕੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਿਯਸੂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰੰਭ, ਿਵਚਕਾਰ, ਜ� ਬਾਅਦ 

ਿਵਚ ਆਵੇਗਾ; ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾI ਪਰ 

ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨI ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹ� ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਵਾਲ 

ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨI ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ 

ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਇਨ� � ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ 

ਪੂਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਆਓ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ਗਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏI 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਾਪਸੀ

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾI ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸਭਨ� ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ 
417

ਆਵੇਗਾI&

ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਸਖਰਲਾ ਿਬੰਦੂ ਹੋਵੇਗੀI ਸੰਸਾਰ ਦੇ 

ਰਾਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਨਗੇI ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ ਇਨਾਮ 

ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 

ਨੀਵ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ 
418 

ਦੇਵੇਗੀI& ਹਰ ਇਕ ਗੋਡਾ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਯਸੂ 
419  

ਹੀ ਪ�ਭੂ ਹੈI

420
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਠਣਗੇI  

ਅਤੇ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ ਉਨ� � ਨਾਲਹੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ, ਬੱਦਲ� 
421�ਤੇ �ਠਾਏ ਜ�ਵ�ਗੇI

422
ਅਸ� ਵਾਪਸੀ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਹੈI&  ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ 

ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: ਸਤਾਵ, ਦੁੱਖ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅੰਤ; ਸੰਤ� 

ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੇਲ; ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਿਵਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ; ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ; ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈIਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ 

ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI 

423
ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI  ਉਸਨ�  

424ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾI  

 ?

 ?

417 418 419 420ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7; ਮੱਤੀ 26:64; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:10;  2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:12
421 422 423 424  1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:16-17; ਤੀਤੁਸ 2:13 ਮੱਤੀ 24:30 ਯੂਹੰਨਾ 14:3
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425
ਦੂਤ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਗਆ ਸੀI  ਰਸੂਲ� ਨ�  

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ 
426

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾI&  ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀ ਸਭ ਤ� 
427ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈI

ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਚੰਨ�  ਹਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਣਗੇ, ਅਸ� 

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਆਵੇਗਾI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 
428ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਿਕ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਉਹ ਿਕ� ਆਵੇਗਾ?

ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤ� ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈI 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕੰਮ�, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਧਾਰ�, ਵਧੀਆ ਿਸੱਿਖਆ, ਜ� ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਆਰਿਥਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਨਾ ਹੀ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾI ਿਯਸੂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵਜ� ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾI 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਂ ਤ� ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
429

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈI  ਉਹ ਰਾਜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਖੁੱਲੇ�ਗਾI 

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 

ਕੋਲ ਸਨI ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ “ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਣ” ਲਈ 

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI  ਸਾਨੂੰ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱੁਖ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� 

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ 
4 3 0ਭੱੁਲਣ ਨਾ ਦੇਣI  ਅਸ� 

ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸੰਸਾਰ 

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਣਗੀਆਂI  ਸਾਨੂੰ “ਜਾਗਦੇ 

ਰਿਹਣ” ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਦਲ� ਵੱਲ ਨਹ� ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 
431ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਪਾਵੇI  ਅਸ� ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

432
ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ�ਉਹ ਨਹ� ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ 
433 434ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇI  ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਬਜਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ,  

ਐਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ 

ਸਮ� ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾI 

 ?

425  426ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:11;  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:19-21
427 I ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:15-16; II ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:7, 10; ਤੀਤੁਸ 2:13; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28; ਯਾਕੂਬ 5:7-8; I 

ਪਤਰਸ 1:7, 13; II ਪਤਰਸ 1:16; 3:4, 12; I ਯੂਹੰਨਾ2:28
428 429 ਮਰਕੁਸ 13:33-37; ਮਰਕੁਸ 1:14-15,  

 ?

430 ਲੂਕਾ 21:34-36
431 ਮਰਕੁਸ 13:33-37, “ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ” ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹ� 

ਪਰ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 
432 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:3
433 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:1-6 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਨਰ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ�ਭੂ 

ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇI ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਆਉਣਾ “ਇਕ ਚੋਰ ਵ�ਗ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI
434 ਮੱਤੀ 24:27, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52



202 203

425
ਦੂਤ� ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਗਆ ਸੀI  ਰਸੂਲ� ਨ�  

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ 
426

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾI&  ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀ ਸਭ ਤ� 
427ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈI

ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਚੰਨ�  ਹਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਣਗੇ, ਅਸ� 

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਦ� ਆਵੇਗਾI ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ 
428ਹੈI&

ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਿਕ� ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਉਹ ਿਕ� ਆਵੇਗਾ?

ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨI ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤ� ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈI 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕੰਮ�, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਧਾਰ�, ਵਧੀਆ ਿਸੱਿਖਆ, ਜ� ਖੁਸ਼ਹਾਲ 

ਆਰਿਥਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਨਾ ਹੀ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾI ਿਯਸੂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵਜ� ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾI 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਂ ਤ� ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨI ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
429

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈI  ਉਹ ਰਾਜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਖੁੱਲੇ�ਗਾI 

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 

ਕੋਲ ਸਨI ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ “ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਣ” ਲਈ 

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI  ਸਾਨੂੰ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱੁਖ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� 

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ 
4 3 0ਭੱੁਲਣ ਨਾ ਦੇਣI  ਅਸ� 

ਸਦੀਪਕ ਕੀਮਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸੰਸਾਰ 

ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਣਗੀਆਂI  ਸਾਨੂੰ “ਜਾਗਦੇ 

ਰਿਹਣ” ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਦਲ� ਵੱਲ ਨਹ� ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 
431ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਪਾਵੇI  ਅਸ� ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

432
ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ�ਉਹ ਨਹ� ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ 
433 434ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇI  ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਬਜਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ,  

ਐਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ 

ਸਮ� ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾI 

 ?

425  426ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:11;  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:19-21
427 I ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:15-16; II ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:7, 10; ਤੀਤੁਸ 2:13; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28; ਯਾਕੂਬ 5:7-8; I 

ਪਤਰਸ 1:7, 13; II ਪਤਰਸ 1:16; 3:4, 12; I ਯੂਹੰਨਾ2:28
428 429 ਮਰਕੁਸ 13:33-37; ਮਰਕੁਸ 1:14-15,  

 ?

430 ਲੂਕਾ 21:34-36
431 ਮਰਕੁਸ 13:33-37, “ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ” ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹ� 

ਪਰ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 
432 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:3
433 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:1-6 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਨਰ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ�ਭੂ 

ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇI ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਆਉਣਾ “ਇਕ ਚੋਰ ਵ�ਗ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾI
434 ਮੱਤੀ 24:27, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52
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ਅਸ� (1) ਸਦੀਪਕ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, (2) ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ 

ਜੀਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ (3) ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣਾ 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

435ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI  ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15 ਿਵਚ 

ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 
436

ਹੈI ਜੇਕਰ ਜੀ �ਠਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਿਯਸੂ ਜੀ �ਿਠਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾI  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਨਹ� ਜੀ �ਿਠਆ ਤ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
437

ਵੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀ �ਠ� ਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਣਗੇI ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰੇ ਹਨ ਿਜ�ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ 
438 ਜਾਵੇਗਾI

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਿਵਚ ਮਰੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ 
439ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇI ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਜ�ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI

440
ਮਸੀਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵ�ਗ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI  ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ 

441ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾI

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� 

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਅਸ� ਇਕ ਿਦਨ ਜੀ 

ਉਠ�ਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਸਧ�ਤ ਦੇ 

ਿਵਹਾਰਕ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਇਸ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਿਜਨ� � ਨ�  ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ 

ਉਹ ਦੋ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨI ਕੁਝ 

ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਨਹ� 

�ਠ� ਗਾ, ਤ� ਿਸਰਫ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਹ 

ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹਨI ਅਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ 
442ਤਰ�� ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾI”

ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�� ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਨਹ� �ਠ� ਗਾ, ਇਹ 

ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵ� ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਹ� ਖਾਣਾ ਜੋ ਸੁਆਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈI”

ਇਹ ਦੋਵ� ਗਲਤੀਆਂ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਸਨI ਜੀ 

�ਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਇਸ 

ਤ�ਰ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਵੱਤਰ 

435 ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  58 ਆਇਤ� ਦਾ ਇਕ ਅਿਧਆਇ (ਸਾਰਾ 1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15) ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆI
436 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:3
437 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:17
438 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:16-17, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:6
439ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:13
440 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2
441 ਯੂਹੰਨਾ 5:28-29

 ?

442 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:13-14 ਦੇਖੋ, ਿਜੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, “ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਹੈ,” 

ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਨਹ� ਪਰ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਿਤ�ਪਤੀ ਲਈ ਹੈI ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੋਵ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,” ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, “ਸਰੀਰ ਪ�ਭੂ ਲਈ ਹੈ...ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 

ਜੀ ਉਠਾਵੇਗਾI”

“ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀ 

ਫਤਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੇਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ 

�ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਤ� ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਤ 

ਅਨੰਿਦਤ ਹਨI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਬਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ: ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੀ ਉਠਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਗਏ ਹਨI ਉਸ ਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼� ਤੱਕ 

ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ” (ਕ�ਾਇਸੋਸਟੋਮ, “ਈਸਟਰ ਦਾ 

ਪ�ਚਾਰ”)I
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ਅਸ� (1) ਸਦੀਪਕ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, (2) ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ 

ਜੀਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ (3) ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�I 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣਾ 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈI 

435ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI  ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15 ਿਵਚ 

ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 
436

ਹੈI ਜੇਕਰ ਜੀ �ਠਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਿਯਸੂ ਜੀ �ਿਠਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾI  ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਨਹ� ਜੀ �ਿਠਆ ਤ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 
437

ਵੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀ �ਠ� ਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸਮ� ਨਹ� ਹੋਣਗੇI ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰੇ ਹਨ ਿਜ�ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ 
438 ਜਾਵੇਗਾI

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਿਵਚ ਮਰੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ 
439ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇI ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਜ�ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI

440
ਮਸੀਹੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵ�ਗ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI  ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ 

441ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾI

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� 

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ ਅਸ� ਇਕ ਿਦਨ ਜੀ 

ਉਠ�ਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ 

ਪ�ਭਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਅਸ� ਿਸਧ�ਤ ਦੇ 

ਿਵਹਾਰਕ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਣ� ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਇਸ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨI  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਮਨੁੱਖੀ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਸੀI ਿਜਨ� � ਨ�  ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ 

ਉਹ ਦੋ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨI ਕੁਝ 

ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਨਹ� 

�ਠ� ਗਾ, ਤ� ਿਸਰਫ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਹ 

ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹਨI ਅਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ 
442ਤਰ�� ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾI”

ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�� ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਿਕ�ਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀ ਨਹ� �ਠ� ਗਾ, ਇਹ 

ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵ� ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਹ� ਖਾਣਾ ਜੋ ਸੁਆਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈI”

ਇਹ ਦੋਵ� ਗਲਤੀਆਂ ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਸਨI ਜੀ 

�ਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਇਸ 

ਤ�ਰ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਵੱਤਰ 

435 ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  58 ਆਇਤ� ਦਾ ਇਕ ਅਿਧਆਇ (ਸਾਰਾ 1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15) ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆI
436 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:3
437 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:17
438 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:16-17, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:6
439ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:13
440 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:2
441 ਯੂਹੰਨਾ 5:28-29

 ?

442 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:13-14 ਦੇਖੋ, ਿਜੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, “ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਹੈ,” 

ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਨਹ� ਪਰ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਿਤ�ਪਤੀ ਲਈ ਹੈI ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੋਵ� ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,” ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਸਨ�  

ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ, “ਸਰੀਰ ਪ�ਭੂ ਲਈ ਹੈ...ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 

ਜੀ ਉਠਾਵੇਗਾI”

“ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀ 

ਫਤਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੇਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ 

�ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਤ� ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਤ 

ਅਨੰਿਦਤ ਹਨI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈI ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਬਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ: ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੀ ਉਠਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਗਏ ਹਨI ਉਸ ਦੀ 

ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼� ਤੱਕ 

ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ” (ਕ�ਾਇਸੋਸਟੋਮ, “ਈਸਟਰ ਦਾ 

ਪ�ਚਾਰ”)I
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ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀ �ਠਾਏ ਜਾਣਗੇ 
443ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇI&

ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ (1) ਿਯਸੂ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀ, (2) ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, (3) ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈI 

ਿਨਆਂ 

ਿਨਆਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਨ� � ਲਈ ਅੰਤ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ 

ਗਏ ਹਨI ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈI 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਿਨਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਵੀ 

ਕਰਦਾ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
444ਲੋਕ� ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI&

ਿਨਆਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਸਦੀਪਕ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਬਾਈਬਲ ਪਾਪੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਇਕ ਿਦ�ਸ਼ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪੀ ਕੰਮ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜੀ ਉਠਾਇਆ 
445ਜਾਵੇਗਾI  ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿਨਆਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਨ� � ਕੰਮ� ਦਾ ਇਨਾਮ 

446
ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਨ� � ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਨI&

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾI ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਨਰੰਤਰ ਡਰ ਿਵਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹ 

ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ� ਰਥ ਹੋਵੇI ਪਰ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੀ 

ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1) 

ਪਾਪ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, (3) ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ (4) ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਅੰਤI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ 

ਕੁਝ ਫ਼ਲਸਿਫ਼ਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ� ਹਮੇਸ਼� ਇਕ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਚੱਲਦਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਜੋ 

ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ� ਦੀ 

ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਇਕ 

ਲੜੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡਗਣ ਦਾ, ਿਫਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਉਸ ਯੋਗਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 

ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪਾਪ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ 

443 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:14, 15, 19, 20
444 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:10, ਰੋਮੀਆਂ 2:6-11
445 ਦੇਖੋ, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:11-15
446 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 3:14-15

ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ ਇਕ ਿਦਨ ਵ�ਗ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, “ਉਹ 

ਸਬਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦਾ ਹੈ:” ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ 

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮ� ਉਸ 

ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਲ� ਨਾ ਤ� ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ 

ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜ� ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕ� ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, ਨਵ� ਨ� ਮ 

ਤੇ ਨ� ਟਸ, ੨ ਪਤਰਸ 3 ਤੇ ਨ� ਟਸ)I 
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ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀ �ਠਾਏ ਜਾਣਗੇ 
443ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇI&

ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ (1) ਿਯਸੂ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀ, (2) ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, (3) ਸਰੀਰ ਦਾ 

ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈI 

ਿਨਆਂ 

ਿਨਆਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਨ� � ਲਈ ਅੰਤ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ 

ਗਏ ਹਨI ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈI 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਿਨਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਅਸਲ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਵੀ 

ਕਰਦਾ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
444ਲੋਕ� ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI&

ਿਨਆਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੂੰ 

ਸਦੀਪਕ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਬਾਈਬਲ ਪਾਪੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਇਕ ਿਦ�ਸ਼ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪੀ ਕੰਮ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜੀ ਉਠਾਇਆ 
445ਜਾਵੇਗਾI  ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਿਨਆਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਨ� � ਕੰਮ� ਦਾ ਇਨਾਮ 

446
ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਨ� � ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਨI&

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗਾI ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਨਰੰਤਰ ਡਰ ਿਵਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹ 

ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ� ਰਥ ਹੋਵੇI ਪਰ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੀ 

ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈI 

ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1) 

ਪਾਪ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, (3) ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ (4) ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਅੰਤI

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ 

ਕੁਝ ਫ਼ਲਸਿਫ਼ਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ� ਹਮੇਸ਼� ਇਕ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਚੱਲਦਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਜੋ 

ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈI 

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮ� ਦੀ 

ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਇਕ 

ਲੜੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI ਬਾਈਬਲ 

ਸੰਸਾਰ ਦੀਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਿਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡਗਣ ਦਾ, ਿਫਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਉਸ ਯੋਗਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 

ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈI 

ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਪਾਪ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ 

443 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:14, 15, 19, 20
444 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:10, ਰੋਮੀਆਂ 2:6-11
445 ਦੇਖੋ, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:11-15
446 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 3:14-15

ਸਦੀਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ ਇਕ ਿਦਨ ਵ�ਗ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, “ਉਹ 

ਸਬਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦਾ ਹੈ:” ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ 

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮ� ਉਸ 

ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਲ� ਨਾ ਤ� ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ 

ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜ� ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕ� ਹੈ” (ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, ਨਵ� ਨ� ਮ 

ਤੇ ਨ� ਟਸ, ੨ ਪਤਰਸ 3 ਤੇ ਨ� ਟਸ)I 



208 209

447
ਹੈI  ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਅਸ� ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹ�I 

ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚ ਅਸ� ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ 
448

ਨਾਮ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ�I

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੂੰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈI ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰੇਗੀ ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀI ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ 

ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾI 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼� ਹੀ ਉਸਦੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ 

ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈI ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ 

ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾI ਸੰਸਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵ� ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਤ�ਰ� ਿਜਵ� ਸਵਰਗ ਹੈI

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ

ਮਨੁੱਖ� ਦਾ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ�� ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ� ਧਰਤੀ 

ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾI ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹਲਾਤ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਨੂੰ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈI ਸਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵ�ਗ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬੂ ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਸਦੀਪਕ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:8-10, 14-16)I ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਅਸ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਸ� 

ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਇਹ ਸਭ ਅਸਥਾਈ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈI

447ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:27
448ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:1, 2, 19

 ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਿਯਸੂ ਮਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜ�ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾI 

ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵਚ� ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ� ਤ� ਸਦੀਪਕ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ 

ਜ� ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾI 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

ਮੱਤੀ 25:31-46, 2 ਪਤਰਸ 3:1-14, 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51-58, ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ 20:11-15, ਦਾਨੀਏਲ 2:31-45

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�
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ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਵਚ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

2. ਜਦ� ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

3. ਸਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

4. ਜੀ �ਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

5. ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕ� ਹੈ?

ਪਾਠ 15

ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ

ਪਾਠ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 

ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

(1) ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤ।ੋ 

(2) ਿਸਧ�ਤ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ� ਉਦਾਹਰਣ�। 

(3) ਿਤੰਨ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ।

(4) ਆਧੁਿਨਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਿਕ� ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। 

(5) ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣI 

“ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  2 ਯੂਹੰਨਾ ਪੜ�ੋI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹ?ੈ

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ?
&
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(1) ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤ।ੋ 

(2) ਿਸਧ�ਤ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ� ਉਦਾਹਰਣ�। 

(3) ਿਤੰਨ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ।

(4) ਆਧੁਿਨਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਿਕ� ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। 

(5) ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼� ਦਾ ਿਬਆਨI 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣI 

“ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ”

ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ

ਿਪਛਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਮੀਿਖਆ ਸਵਾਲ ਪੱਛੁਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI ਿਫਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਜਾਓI 

ਇਕੱਠ�  2 ਯੂਹੰਨਾ ਪੜ�ੋI ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹ?ੈ

  ਹਣੁ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰIੋ ਜਦ� ਤਸੁ�? ਦਖੇਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਵਾਲ 

ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋI ਜਦ� ਤੁਸ�  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋI 

 ?
&
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ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਮੂਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈIਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ 

ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਸੀ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਫੀ 

ਨਹ� ਸੀ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ� ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� 

ਖ�ਦੀਆ।ਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੱਚੀ 

ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੁ ਹੈ” ਸੀ,ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ “ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ� ਨ�  ਵੀ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ 

ਮਸੀਹ (ਿਕ�ਸਟੋਸ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ� ਜ� ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪ�ਭੁ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਸੀ। 

ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ 

ਿਸਧ�ਤ-ਿਬਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਵੀ 

ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦੀ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 
449 ਉਹਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਨਹ�।” ਰਸੂਲ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਨਹ� ਮੰਨਦਾ,ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� 
450ਨਹ�।

ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ ਜੋ ਕਈ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 1 ਿਤਮੋਥੀਉਸ 3:16 ਹੈ :

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ,ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 

ਸਵਰਗਦੂਤ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ, ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਉਸ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਤਾਹ ਉਠਾਇਆ 

ਿਗਆ। 

1 ਿਤਮੋਥੀਉਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਜਹੜੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਬਾਰੇ 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਹੋਣ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ 

ਹੋਇਆ। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਬਆਨ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ:ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ 

ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 

ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਤੁਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ?” ਜ� “ਕੀ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ?”ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹ�” 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ� ਮਸੀਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚ ਿਵੱਚ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ �ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਬਆਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਪ 

ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਢਾਲ ਵਜ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਿਸਧ�ਤਉਨ� � ਨ�  

ਿਲਖੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮੌਿਲਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ 

ਸਨ। ਿਸਧ�ਤ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ 

ਨਹ� ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਸਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਸਧ�ਤ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ?

“ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ 

�ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। 

ਿਕ�ਿਕ ਸਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ,ਿਕ ਅਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ 

ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ” (ਅਥਨ� ਸ਼ੀਅਸ 

ਿਸਧ�ਤ)

449 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:3
450 2 ਯੂਹੰਨਾ 9
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ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਮੂਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈIਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ 

ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਸੀ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਫੀ 

ਨਹ� ਸੀ?

ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ� ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� 

ਖ�ਦੀਆ।ਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸੱਚੀ 

ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਥਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੁ ਹੈ” ਸੀ,ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ 

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ “ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ” ਸ਼ਬਦ� ਨ�  ਵੀ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ 

ਮਸੀਹ (ਿਕ�ਸਟੋਸ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ� ਜ� ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪ�ਭੁ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਸੀ। 

ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ 

ਿਸਧ�ਤ-ਿਬਆਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਵੀ 

ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦੀ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 
449 ਉਹਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਨਹ�।” ਰਸੂਲ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਨਹ� ਮੰਨਦਾ,ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� 
450ਨਹ�।

ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ ਜੋ ਕਈ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 1 ਿਤਮੋਥੀਉਸ 3:16 ਹੈ :

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ,ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, 

ਸਵਰਗਦੂਤ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ, ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, 

ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਉਸ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉਤਾਹ ਉਠਾਇਆ 

ਿਗਆ। 

1 ਿਤਮੋਥੀਉਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਜਹੜੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਬਾਰੇ 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਹੋਣ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ 

ਹੋਇਆ। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਬਆਨ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ:ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ 

ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 

ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ, “ਤੁਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ?” ਜ� “ਕੀ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ?”ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹ�” 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ� ਮਸੀਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚ ਿਵੱਚ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ �ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਬਆਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਪ 

ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਢਾਲ ਵਜ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਿਸਧ�ਤਉਨ� � ਨ�  

ਿਲਖੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮੌਿਲਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ 

ਸਨ। ਿਸਧ�ਤ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ 

ਨਹ� ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਸਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਸਧ�ਤ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ?

“ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ 

�ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। 

ਿਕ�ਿਕ ਸਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ,ਿਕ ਅਸ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡਾ 

ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ” (ਅਥਨ� ਸ਼ੀਅਸ 

ਿਸਧ�ਤ)

449 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:3
450 2 ਯੂਹੰਨਾ 9
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ਰਸੂਲ� ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਦੀ 

ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ;

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਇਕਲਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ; ਿਜਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ੌ

ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ; ਪੰਤੂਸ 

ਿਪਲਤੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ; ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ; ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 

ਿਗਆ; ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ �ਤਿਰਆ; ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ ਉਿਠਆ; 

ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਾਥ 

ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਿਜੱਥ� ਉਹ ਿਜ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਪਸ 

ਆਵੇਗਾ। 

ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�; ਪਿਵੱਤਰ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵੱਚ; ਸੰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ; ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ ਿਵੱਚ;ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ; 

ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ। 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਜਾਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਉਨ� � ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵੱਚ� ਜੀ ਉਿਠਆ ਨਹ� ਸੀ। 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਲਿਖਆ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਕਣ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ੌ

ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਹਾਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਵਰਤੇ 

ਸ਼ਬਦ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ” ਹੋਣ ਤ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ।ੈ “ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ” ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ 

ਿਸਰਫ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਿਕ ਕੰਮ� ਜ� ਿਰਵਾਜ� ਦੇ। 

ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ

ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 325 ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਿਵੱਚ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਅਤੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੱੁਰਿਖਆ ਸੀ। 381 ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਿਬਆਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਕੁਝ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ� �ਪਰ ਨਹ� ਆਈਆਂ 

ਸਨI 

ਮ� ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਿਪਤਾ, ਅਕਾਸ਼ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਸਭ ਿਦ�ਸ਼ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਿਡੱਠ ਵਸਤ� ਦਾ ਵੀ। 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ,ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ,ਸਭ ਸੰਸਾਰ� ਤ� ੌ

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਇਕਲਤਾ,ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ੌ

ਵਾਸਤਿਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹ�; ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਵਸਤ� 

ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ� ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤ� ਹੇਠ� ਆਇਆ, 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ,ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਤੂਸ ਿਪਲਤੁਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ 

ਿਗਆ; ਉਸਨ�  ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਜੀ �ਿਠਆ; ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਆਵੇਗਾ, ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ, ਿਜ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੋਵ� ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ: ਿਜਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤੇ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਦਾਤਾ, ਜੋ 

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸਦੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ 

ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੈ,ਿਜਸਨ�  ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਮ� ਇੱਕ ਸਮੱੁਚੀ 

ਅਤੇ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�; ਮ� ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ 



214 215

ਰਸੂਲ� ਦਾ ਿਸਧ�ਤ 

ਰਸੂਲ� ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਦੀ 

ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਮ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ;

ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਉਸਦੇ ਇਕਲਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ; ਿਜਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ੌ

ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ; ਪੰਤੂਸ 

ਿਪਲਤੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ; ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ; ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 

ਿਗਆ; ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ �ਤਿਰਆ; ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ ਉਿਠਆ; 

ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਾਥ 

ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਿਜੱਥ� ਉਹ ਿਜ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਪਸ 

ਆਵੇਗਾ। 

ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�; ਪਿਵੱਤਰ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵੱਚ; ਸੰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ; ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ ਿਵੱਚ;ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ; 

ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ। ਆਮੀਨ। 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਜਾਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਉਨ� � ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਿਵੱਚ� ਜੀ ਉਿਠਆ ਨਹ� ਸੀ। 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਲਿਖਆ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਕਣ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ੌ

ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਹਾਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਵਰਤੇ 

ਸ਼ਬਦ ਕੈਥੋਿਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪਕ” ਹੋਣ ਤ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ 

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹ।ੈ “ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ” ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਤੀ 

ਿਸਰਫ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਿਕ ਕੰਮ� ਜ� ਿਰਵਾਜ� ਦੇ। 

ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ

ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 325 ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਿਵੱਚ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਅਤੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੱੁਰਿਖਆ ਸੀ। 381 ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਿਬਆਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਕੁਝ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ� �ਪਰ ਨਹ� ਆਈਆਂ 

ਸਨI 

ਮ� ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਿਪਤਾ, ਅਕਾਸ਼ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਸਭ ਿਦ�ਸ਼ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਿਡੱਠ ਵਸਤ� ਦਾ ਵੀ। 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ,ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲਤਾ ਪੁੱਤਰ,ਸਭ ਸੰਸਾਰ� ਤ� ੌ

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਇਕਲਤਾ,ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ੌ

ਵਾਸਤਿਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹ�; ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਵਸਤ� 

ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ� ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤ� ਹੇਠ� ਆਇਆ, 

ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ,ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਤੂਸ ਿਪਲਤੁਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ 

ਿਗਆ; ਉਸਨ�  ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਜੀ �ਿਠਆ; ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ 

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਆਵੇਗਾ, ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ, ਿਜ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ 

ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੋਵ� ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ: ਿਜਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਤੇ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�, ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਦਾਤਾ, ਜੋ 

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ; ਿਜਸਦੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ 

ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੈ,ਿਜਸਨ�  ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਮ� ਇੱਕ ਸਮੱੁਚੀ 

ਅਤੇ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ�; ਮ� ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ 
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ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ�; ਅਤੇ ਮ� ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਦਾ ਹ�; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਆਮੀਨ। 

ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਸੂਲ� 

ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਨ?

ਇਥੇ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਿਤੰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ ਵਧਾ ਕੇ 

ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ 

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ 

ਉਨ� � ਿਖਲਾਫ ਢਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੰਤ 

ਹੈ (“ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਾ ਤ� ਪਿਹਲ�”), ਰਿਚਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹ�, ਅਤੇ ਜੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਹ।ੈ 

ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਕਾਰਨ� 

ਕਰਨ�  ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ 

 ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ 

ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ 451 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ 

ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨ 

ਨਹ�, ਪਰ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਰਥਹੀਨ ਬਣ ਜਾਵ।ੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ� ਨ�  ਸਾਫ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨ� � ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ� ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵੱਚ ਿਰਵਾਇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇ ਿਵਚਾਰ 

ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹ।ੈ 

ਅਸ�, ਇਸ ਕਰਕੇ,ਇਨ� � ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਤਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 

ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਈਏ ਿਕ ਉਹ ਇਕਲਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ, ੌ

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ 

ਹੈ,ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਪ�ਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਵੱਲ� ਿਪਤਾ ਦਾ ਹਮਤੱਤਵੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹਮਤੱਤਵੀ; ਸਭ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਾਪ ਤ� ਰਿਹਤ; ਸਭ ਸੰਸਾਰ� ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਤਾ ਤ� ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਆਿਖਰੀ ਿਦਨ� 

ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਇਕਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਸੀਹ, ਪੁੱਤਰ, ਪ�ਭੂ, ੌ

ਇਕਲਤਾ, ਦੋਵ� ਸੁਭਾਵ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੜਬੜੀ ਰਿਹਤ, ਿਬਨਾ ੌ

ਬਦਲਣ ਤ�, ਿਬਨਾ ਿਵਭਾਜਨ ਤ�, ਿਬਨਾ ਅਲਗਾਵ ਤ�; ਇਸ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵ� 

ਸੁਭਾਵ� ਦੀ ਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਿਹਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ, ਪਰ ਦੋਵ� ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬਣੇ ਰਿਹਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸੰਮਤੀ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਨਹ�, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਕਲਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ੌ

ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; ਿਜਵੇ ਿਕ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨ�  ਸਾਡੇ ਤੱਕ 

ਪੁਚਾਇਆ ਹ।ੈ

ਕੀ ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਖ਼ਾਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ� �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਵ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� 

ਜੋ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਨਹ�। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਿਕ ਉਸਦਾ ਦੇਹਧਾਰਨਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। 

ਜਦ� ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਿਨਵੇਕਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸਦੇ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹ।ੈ 

 ?

 ?



216 217

ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ�; ਅਤੇ ਮ� ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਦਾ ਹ�; ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਆਮੀਨ। 

ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰਸੂਲ� 

ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਨ?

ਇਥੇ ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਿਤੰਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ ਵਧਾ ਕੇ 

ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ 

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ 

ਉਨ� � ਿਖਲਾਫ ਢਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੰਤ 

ਹੈ (“ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਾ ਤ� ਪਿਹਲ�”), ਰਿਚਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹ�, ਅਤੇ ਜੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਹ।ੈ 

ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਕਾਰਨ� 

ਕਰਨ�  ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹ।ੈ 

 ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ 

ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ 451 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ 

ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨ 

ਨਹ�, ਪਰ ਲੇਖਕ� ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਰਥਹੀਨ ਬਣ ਜਾਵ।ੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ� ਨ�  ਸਾਫ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨ� � ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ� ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵੱਚ ਿਰਵਾਇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇ ਿਵਚਾਰ 

ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹ।ੈ 

ਅਸ�, ਇਸ ਕਰਕੇ,ਇਨ� � ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਤਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 

ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਈਏ ਿਕ ਉਹ ਇਕਲਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ, ੌ

ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ 

ਹੈ,ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਪ�ਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਵੱਲ� ਿਪਤਾ ਦਾ ਹਮਤੱਤਵੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹਮਤੱਤਵੀ; ਸਭ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਾਪ ਤ� ਰਿਹਤ; ਸਭ ਸੰਸਾਰ� ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਤਾ ਤ� ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਆਿਖਰੀ ਿਦਨ� 

ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਇਕਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਸੀਹ, ਪੁੱਤਰ, ਪ�ਭੂ, ੌ

ਇਕਲਤਾ, ਦੋਵ� ਸੁਭਾਵ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੜਬੜੀ ਰਿਹਤ, ਿਬਨਾ ੌ

ਬਦਲਣ ਤ�, ਿਬਨਾ ਿਵਭਾਜਨ ਤ�, ਿਬਨਾ ਅਲਗਾਵ ਤ�; ਇਸ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵ� 

ਸੁਭਾਵ� ਦੀ ਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਿਹਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ, ਪਰ ਦੋਵ� ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬਣੇ ਰਿਹਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸੰਮਤੀ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਨਹ�, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਕਲਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ੌ

ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ; ਿਜਵੇ ਿਕ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹ ਨ�  ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨ�  ਸਾਡੇ ਤੱਕ 

ਪੁਚਾਇਆ ਹ।ੈ

ਕੀ ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਖ਼ਾਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ� �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰਤਵ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� 

ਜੋ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਨਹ�। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਿਕ ਉਸਦਾ ਦੇਹਧਾਰਨਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ। 

ਜਦ� ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਸੀਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਿਨਵੇਕਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸਦੇ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹ।ੈ 

 ?

 ?
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ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਕਲੀਿਸਯਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੱੁਕਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਹ� ਰਿਹਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਜ਼ਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਬਦਲਦਾ 

ਨਹ� ਹ।ੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 

ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਸਾਧਨ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਬਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਮੱੁਢਲੀ ਮਸੀਹਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਜਰੂਰ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਰ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚਲੇ ਪੁਰਾਤਨ 

ਿਸਧ�ਤ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨ� � 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਵੀ ਵੱਖ ਚੁਣਨ�  ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਅਖਵਾ 

ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ� ਧਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ 

ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹਨ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ 

ਨਹ� ਹ।ੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹ।ੈ 

ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵ�ਗ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਹ� ਸਨ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 

ਿਬਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, 

ਭਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ �ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ 

ਹ।ੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹ।ੈ 

ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ 
451 ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ 

ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 

ਕਰਦੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾਪਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਕਈ 

ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਈ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਨਵੇਕਲਾਪਣ

ਕਈ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਦ� ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਏਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ 

ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵ� ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ� ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹ�, 

Æ

&

 ?

 ?

“ਪਰ ਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਨਵ� ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹੈ; ਿਕ�ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ 

ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ 

ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਗੀ ਨਹ� ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੈ” 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਬਾਰੇ” ਿਵੱਚ)
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ਅੱਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਕਲੀਿਸਯਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੱੁਕਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਹ� ਰਿਹਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਜ਼ਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਧ�ਤ� ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਬਦਲਦਾ 

ਨਹ� ਹ।ੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 

ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 

ਸਾਧਨ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਬਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਮੱੁਢਲੀ ਮਸੀਹਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹ� ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਜਰੂਰ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਰ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚਲੇ ਪੁਰਾਤਨ 

ਿਸਧ�ਤ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨ� � 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਵੀ ਵੱਖ ਚੁਣਨ�  ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖ 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਅਖਵਾ 

ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ� ਧਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ 

ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹਨ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ 

ਨਹ� ਹ।ੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹ।ੈ 

ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵ�ਗ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਹ� ਸਨ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 

ਿਬਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, 

ਭਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ �ਤੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ 

ਹ।ੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹ।ੈ 

ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ 
451 ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ 

ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 

ਕਰਦੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾਪਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਕਈ 

ਲਈ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਈ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਨਵੇਕਲਾਪਣ

ਕਈ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਦ� ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਏਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ 

ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵ� ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ� ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹ�, 

Æ

&

 ?

 ?

“ਪਰ ਹਰ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਨਵ� ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹੈ; ਿਕ�ਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ 

ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹੀ ਧਰਮ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ 

ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਗੀ ਨਹ� ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਹੈ” 

(ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 

ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਬਾਰੇ” ਿਵੱਚ)

451ਯਹੂਦਾਹ 3
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ਇੱਕ ਨਵ� ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ� ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਾਇਬਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ� ਅਲੱਗ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵ� 

ਨਾਲ� ਅਲੱਗ ਹਨ।

ਸੰਪਰਦਾਵ� ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਿਰਵਾਜ਼ ਵੀ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਦਾਵ� ਿਰਵਾਜ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹ ਸੰਪਰਦਾਵ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ�ਤੀ ਇਕੋ ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਿਕਸਮੀ ਹੋਣ ਤ� 

ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਏਕਤਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਜਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� 

ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਕਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਰਵਾਜ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਭੰਨਤਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਨ� � ਿਭੰਨਤਾਵ� ਕਰਕੇਕੋਈ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹ।ੈ

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ

ਿਜਵੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ� � 

ਿਸੱਿਟਆਂ �ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁਚੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ 

ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਤ� ਵੱਖ ਹੋਣਗ।ੇ

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਿਜਵੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦਾ 

ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ 

ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� ਗਲਤ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸ� ਤ� ਵੱਖ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ; ਇਹ 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ 

ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾਦੇ ਸਦੱਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ, ਪਰ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 

ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਹ ਿਬਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਇੱਕ ਨਵ� ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵ� ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਾਇਬਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ� ਅਲੱਗ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵ� 

ਨਾਲ� ਅਲੱਗ ਹਨ।

ਸੰਪਰਦਾਵ� ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਿਰਵਾਜ਼ ਵੀ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਦਾਵ� ਿਰਵਾਜ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹ ਸੰਪਰਦਾਵ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ�ਤੀ ਇਕੋ ਸੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਿਕਸਮੀ ਹੋਣ ਤ� 

ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਏਕਤਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਿਜਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� 

ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਸੰਸਥਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਕਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਰਵਾਜ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਭੰਨਤਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਨ� � ਿਭੰਨਤਾਵ� ਕਰਕੇਕੋਈ 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹ।ੈ

ਗਲਤੀ ਤ� ਬਚਣਾ: ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ

ਿਜਵੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ� � 

ਿਸੱਿਟਆਂ �ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁਚੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ 

ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਤ� ਵੱਖ ਹੋਣਗ।ੇ

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਬਾਰੇ ਿਜਵੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ 

ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦਾ 

ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ 

ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ 

ਿਸੱਿਖਆਵ� ਗਲਤ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦੱਸ� ਤ� ਵੱਖ 

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ; ਇਹ 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 

ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ 

ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਕਲੀਿਸਯਾਦੇ ਸਦੱਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ, ਪਰ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 

ਿਨ�ਜੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਿਬਆਨ

ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਹ ਿਬਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਲਾਸ ਨੂੰ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਿਬਆਨ” ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ�  ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

(ਤੀਤੁਸ 1:7-14) (ਯਹੂਦਾਹ 3-13) (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:1-7) (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 

3:16) (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1-3, 14-15, ਅਤੇ 5:12)

ਪੜਨ�  ਲਈ ਿਕਤਾਬ�

ਨ� ਲ, ਮਾਰਕ. ਟਰਿਨੰਗ ਪੌਇਨਟ:ਿਡਸਾਇਿਸਵ ਮੋਮ�ਟ ਇਨ ਦਾ ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ 

ਿਕ�ਸਚੈਿਨਟੀ. ਬੇਕਰ, ਗ�ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼.

ਗ�ਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਜਸਟੋ ਐਲ. ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਿਕ�ਸਚੈਿਨਟੀ, ਭਾਗ 1. ਹਾਰਪਰ, ਿਨਯੂ 

ਯਾਰਕ.

ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਕੀ ਹ?ੈ

2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੇ ਦੋ ਿਬਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ?

3. ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕਈ ਿਬਆਨ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

4. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

5. ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

6. ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

ਅਿਧਐਨ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ

ਪਾਠ 1: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਅਸ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹ�I 

2. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਿਵਚI 

3. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਫਰ 

ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

4. ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI

5. ਿਕ�ਿਕ (1) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਤੱਥ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, (2) 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਗਲਣ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, (3) ਬਾਈਬਲ 

ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (6) ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

6. ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈI

7. ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ “ਚਲਾਏ ਗਏ” ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 1:21-

22)I 

8. ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਪਨ� , ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀI 

9. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦI 

10. ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹ� ਕਰੇਗੀI 

11. ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੈI 

ਪਾਠ 2: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾI

3. ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਵਸਤ� ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੈ)I 

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI 
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ

(ਤੀਤੁਸ 1:7-14) (ਯਹੂਦਾਹ 3-13) (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:1-7) (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 

3:16) (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1-3, 14-15, ਅਤੇ 5:12)
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ਿਕ�ਸਚੈਿਨਟੀ. ਬੇਕਰ, ਗ�ਡ ਰੈਿਪਡਜ਼.

ਗ�ਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਜਸਟੋ ਐਲ. ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਿਕ�ਸਚੈਿਨਟੀ, ਭਾਗ 1. ਹਾਰਪਰ, ਿਨਯੂ 

ਯਾਰਕ.

ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਵਾਲ

1. ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਕੀ ਹ?ੈ

2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੇ ਦੋ ਿਬਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ?

3. ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕਈ ਿਬਆਨ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

4. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

5. ਨਾਇਸੀਨ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

6. ਚਾਲਸੀਦੋਿਨਅਨ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

ਅਿਧਐਨ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ

ਪਾਠ 1: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਅਸ� ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹ�I 

2. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਿਵਚI 

3. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਫਰ 

ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈI 

4. ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈI

5. ਿਕ�ਿਕ (1) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਤੱਥ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, (2) 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਬਆਨ ਨੂੰ ਗਲਣ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, (3) ਬਾਈਬਲ 

ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੁਆਰਾ 

ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (5) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (6) ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈI 

6. ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈI

7. ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ “ਚਲਾਏ ਗਏ” ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 1:21-

22)I 

8. ਸੁਣਨਯੋਗ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਪਨ� , ਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀI 

9. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦI 

10. ਇਹ ਅਸਫਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹ� ਕਰੇਗੀI 

11. ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹੈI 

ਪਾਠ 2: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਿਵਚਾਰ

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾI

3. ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਵਸਤ� ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ� 

ਵੱਖਰਾ ਹੈ)I 

ਹਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਇਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ� ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ�ਾ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ 

ਿਗਆ ਹੈI

ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਠ ਜ� 

ਪਾਠ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹਨI ਜਦ� 

ਵੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋI 
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4. (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ)

 A. ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ

 B. ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ

 C. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ

 D. ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈ

 E. ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ

 F. ਉਹ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

 G. ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 H. ਉਹ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ

 I. ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ

 J. ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ

ਪਾਠ 3: ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

1. ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹਨ: ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਿਤੰਨ� 

ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

2. ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਤੰਨ�  

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਿਤੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨI 

3. ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈI ਕ�ਮ 

ਇਸ ਤ�ਰ� ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾI 

4. ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾI

5. ਅਸ� ਇਹ ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਿਵਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

6. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਵੱਖੋ-

ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਈਆਂ ਹਨI 

7. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਹਨI 

8. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ� 

ਨੀਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਪਾਠ 4: ਮਨੁੱਖਤਾ

1. ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਬਣਾਉਣਾ 

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈI ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਹਨI

3. ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ, ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ, ਅਮਰਤਾ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾI 

4. ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ 

ਸਕੀਏI ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕੀਏI 

5. ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾI

6. ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਬਨ� 

ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ�I 

ਪਾਠ 5: ਪਾਪ

1. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI 

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

3. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈ; ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ 
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4. (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ)

 A. ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ

 B. ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ

 C. ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ

 D. ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹ� ਹੈ

 E. ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ

 F. ਉਹ ਹਰ ਜਗ�ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

 G. ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 H. ਉਹ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ

 I. ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ

 J. ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ

ਪਾਠ 3: ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

1. ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹਨ: ਜਗ�ਾ, ਸਮ�, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਿਤੰਨ� 

ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਵੀ ਿਤੰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

2. ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ; ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਤੰਨ�  

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਿਤੰਨ�  ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨI 

3. ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਪਤਾ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈI ਕ�ਮ 

ਇਸ ਤ�ਰ� ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾI 

4. ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾI

5. ਅਸ� ਇਹ ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈI ਅਸ� ਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਿਵਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪਰ ਅਸ� ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�I 

6. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਵੱਖੋ-

ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾਈਆਂ ਹਨI 

7. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਹਨI 

8. ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਤ�ਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ� 

ਨੀਵ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਪਾਠ 4: ਮਨੁੱਖਤਾ

1. ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੈI ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਚੱਤਰ� ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵ�ਗ ਬਣਾਉਣਾ 

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈI ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਹਨI

3. ਰਚਨਾਤਮਕ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਭਾਅ, ਨ� ਿਤਕ ਭਾਵਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ, ਅਮਰਤਾ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾI 

4. ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ 

ਸਕੀਏI ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕੀਏI 

5. ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣਾI

6. ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਨ�  ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤ� ਿਬਨ� 

ਅਸ� ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ�I 

ਪਾਠ 5: ਪਾਪ

1. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੂੰ 

ਸਮਝਣ ਲਈI 

2. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀI 

3. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈ; ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਉਲੰਘਣਾ 

ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਜ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� 

ਕਮੀਆਂ ਹਨI 

4. ਅਸ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਸ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਭਾਵ� ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਾਪ ਦੇ 

ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

5. ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI 

ਪਾਠ 6: ਆਤਮਾਵ�

1.ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ�I 

2. ਦੂਤ ਅਮਰ ਹਨI 

3. ਦੂਤ ਆਤਮਾਵ� ਹਨI

4. ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ, 

ਉਨ� � ਕੋਲ ਬੌਿਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI 

5. ਕਰੂਬੀ, ਸਰਾਫ਼ੀਮ, ਮਹ�ਦੂਤ, ਆਤਮਾਵ�

6. ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨI 

7. ਉਹ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨI 

8. ਭੂਤ�/ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ

9. ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ

ਪਾਠ 7: ਮਸੀਹ

1. ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾI

2. ਇਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਦਾ ਪ�ਭੂ ਹੈI

3. ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

4. ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈI

5. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਕਆ, ਉਸਨ�  ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨ�  

ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀI 

6. ਉਸਦੇ ਅਨੰਤ ਮੱੁਲ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕੋਲ ਸਣਾਉਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI

7. ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਰਮੀ ਬਣੇ ਿਬਨ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਏ ਿਬਨ� 

ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇI 

8. ਇਸਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਲਈ 

ਿਲਆI 

9. ਇਸਨ�  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ �ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ; ਇਸਨ�  ਸਾਬਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ੌ

ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਾਠ 8: ਮੁਕਤੀ

1. ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

2. ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI 

3. ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾI

4. ਿਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈI 

5. ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮਸੀਹ 

ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

6. ਉਹ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵ� ਸੀI 

7. ਜਦ� ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਉਲੰਘਣਾ 

ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਜ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਯੋਗਤਾਵ� ਜ� 

ਕਮੀਆਂ ਹਨI 

4. ਅਸ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਸ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈI 

ਭਾਵ� ਇਹ ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨI ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਪਾਪ ਦੇ 

ਦੋਸ਼ੀ ਹ�I 

5. ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀI 

ਪਾਠ 6: ਆਤਮਾਵ�

1.ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ�I 

2. ਦੂਤ ਅਮਰ ਹਨI 

3. ਦੂਤ ਆਤਮਾਵ� ਹਨI

4. ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ, 

ਉਨ� � ਕੋਲ ਬੌਿਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈI 

5. ਕਰੂਬੀ, ਸਰਾਫ਼ੀਮ, ਮਹ�ਦੂਤ, ਆਤਮਾਵ�

6. ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨI 

7. ਉਹ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨI 

8. ਭੂਤ�/ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ

9. ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ

ਪਾਠ 7: ਮਸੀਹ

1. ਉਸਦੇ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾI

2. ਇਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਦਾ ਪ�ਭੂ ਹੈI

3. ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ�ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

4. ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈI

5. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਕਆ, ਉਸਨ�  ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨ�  

ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀI 

6. ਉਸਦੇ ਅਨੰਤ ਮੱੁਲ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕੋਲ ਸਣਾਉਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI

7. ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਰਮੀ ਬਣੇ ਿਬਨ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਏ ਿਬਨ� 

ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇI 

8. ਇਸਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਲਈ 

ਿਲਆI 

9. ਇਸਨ�  ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ �ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ; ਇਸਨ�  ਸਾਬਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ੌ

ਿਵਚ� ਜੀ �ਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈI 

ਪਾਠ 8: ਮੁਕਤੀ

1. ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈI 

2. ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ� ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈI 

3. ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏਗਾI

4. ਿਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈI 

5. ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮਸੀਹ 

ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI 

6. ਉਹ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵ� ਸੀI 

7. ਜਦ� ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈI
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8. ਛੁਟਕਾਰਾ  – ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

 ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ  – ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ

 ਮਾਫ਼ੀ  –  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ

 ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ  –  ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ

 ਮੋਹਰ  –  ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ

 ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ  –  ਸ਼�ਤੀ

 ਪ�ਾਸਿਚਤ –  ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ

 ਗੋਦ ਲੈਣਾ –  ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ

 ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ –  ਨਵ� ਜੀਵਨ

 ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ – ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਗਏ

ਪਾਠ 9: ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

1. ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਕੀਨ

2. ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤI

3. ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

4. ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ

5. ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਲਈ

ਪਾਠ 10: ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

1. ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰ ਕੀਤਾI ਉਹ ਆਤਮਾ 

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀI 

2. ਉਸ ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI

3. ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈI 

4. ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ 

ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ 

ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ 

ਹੋ ਸਕੇI ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ 

ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

5. ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾI 

ਪਾਠ 11: ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ

2. ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ� 

ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

3. ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈI

4. ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ

5. ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਏ 

ਜਾਣI 

6. ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨI

7. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI
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8. ਛੁਟਕਾਰਾ  – ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

 ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ  – ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ

 ਮਾਫ਼ੀ  –  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ

 ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ  –  ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ

 ਮੋਹਰ  –  ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ

 ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ  –  ਸ਼�ਤੀ

 ਪ�ਾਸਿਚਤ –  ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ

 ਗੋਦ ਲੈਣਾ –  ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ

 ਪੁਨਰ ਜਨਮ/ਨਵ� ਜਨਮ –  ਨਵ� ਜੀਵਨ

 ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ – ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਗਏ

ਪਾਠ 9: ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

1. ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਕੀਨ

2. ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤI

3. ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਨੂੰ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਜੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI 

4. ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ

5. ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਲਈ

ਪਾਠ 10: ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

1. ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦਰ ਕੀਤਾI ਉਹ ਆਤਮਾ 

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨI ਉਨ� � ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀI 

2. ਉਸ ਕੋਲ ਮਨ, ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨI

3. ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, 

ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈI 

4. ਉਹ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਪੁਨਰਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਿਵਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਿਨ�ਜੀ 

ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈI ਉਹ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ 

ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ 

ਹੋ ਸਕੇI ਉਹ ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ 

ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 

5. ਪਾਪ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾI 

ਪਾਠ 11: ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

1. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ

2. ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ� 

ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ�I 

3. ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚ ਜ�ਦਾ ਹੈI

4. ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਚੱਲਣਾ

5. ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਏ 

ਜਾਣI 

6. ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨI

7. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤ� ਪਾਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦਾ ਹੈI
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8. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI 

ਪਾਠ 12: ਕਲੀਿਸਯਾ

1. ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨI 

2. ਿਕ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਹਨI 

3. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਮੁਕਤੀ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ 

ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸI

4. ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨI

5. ਇਕ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨI

6. ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI

7. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨI

8. ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨI 

9. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਿਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗੇ ਸਦੱਸ� ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾI 

ਪਾਠ 13: ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

1. ਅਰਾਧਨਾI 

2. ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤI 

3. ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਵਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 

ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਹਨ)I 

4. ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇI

5. ਇਹ ਸਦੀਪਕ, ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈI

6. ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈI

7. ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵ ਹ� ਅਤੇ ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਪਾਠ 14: ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�

1. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਾਪਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣਾ, ਿਨਆਂ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ 

2. ਜੋ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ; ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪ�ਭੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI 

3. ਅਸ� ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�  (1) ਸਦੀਪਕ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ 

ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, (2) ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ (3) ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ

4. ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ (1) ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀ, (2) 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, (3) ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਸੱਚੀ ਹੈI 

5. ਸਮਝਣ ਲਈ (1) ਪਾਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, 

(3) ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ (4) ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਅੰਤI 

ਪਾਠ 15: ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ

1. ਮੂਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈI

2. ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

3. 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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8. ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਪਾਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈI 

ਪਾਠ 12: ਕਲੀਿਸਯਾ

1. ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨI 

2. ਿਕ�ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ ਹਨI 

3. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਮੁਕਤੀ, ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ 

ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸI

4. ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨI

5. ਇਕ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਹੁੰਦੇ ਹਨI

6. ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI

7. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨI

8. ਉਨ� � ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨI 

9. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਿਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 

ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਦੱਸ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, 

ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱਗੇ ਸਦੱਸ� ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾI 

ਪਾਠ 13: ਸਦੀਪਕ ਭਿਵੱਖ

1. ਅਰਾਧਨਾI 

2. ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ, ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤI 

3. ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਪ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਵਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 

ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਹਨ)I 

4. ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇI

5. ਇਹ ਸਦੀਪਕ, ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈI

6. ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈI

7. ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਅਨੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵ ਹ� ਅਤੇ ਜੇਕਰ 

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈI 

ਪਾਠ 14: ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ�

1. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਾਪਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ �ਠਣਾ, ਿਨਆਂ, 

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ 

2. ਜੋ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ; ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪ�ਭੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇI 

3. ਅਸ� ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�  (1) ਸਦੀਪਕ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੂੰ 

ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, (2) ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ (3) ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ

4. ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ (1) ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀ, (2) 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, (3) ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਸੱਚੀ ਹੈI 

5. ਸਮਝਣ ਲਈ (1) ਪਾਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, (2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, 

(3) ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਅਤੇ (4) ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਅੰਤI 

ਪਾਠ 15: ਪੁਰਾਤਨ ਿਸਧ�ਤ

1. ਮੂਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈI

2. ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

3. 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16
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4. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ

5. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਕਰਨਾ ਸੀ 

6. ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸੀI

ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ 

ਕੰਮ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਾਠ 1 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ  

ਪਾਠ 2 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 3 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 4 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 5 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 6 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 7 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 8 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 9 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 10 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 11 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 12 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 12 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 13 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 14 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 15 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ

 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

(1)  ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ  

(2) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(3) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(4) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(5) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(6) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(7) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ 

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ 

ਹਮੇਸ਼� 70% ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ
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4. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ

5. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਕਰਨਾ ਸੀ 
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ਪਾਠ 1 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ  

ਪਾਠ 2 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 3 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 4 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 5 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 6 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 7 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 8 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 9 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 10 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 11 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 12 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 12 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 13 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 14 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਪਾਠ 15 ਟੈਸਟ  ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ

 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਭਆਸ

(1)  ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ  

(2) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(3) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(4) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(5) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(6) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ 

(7) ਤਰੀਕ  ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਸਮ

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ� ਨੂੰ 

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ 

ਹਮੇਸ਼� 70% ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ



234 235

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ www.shepherdsglobal.org ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ SGC ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਤ� ਉਨ� � ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਕਾਰ� ਨੂੰ 

ਿਡਿਜਟਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ� ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ 39 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ

ਇਹ ਕੋਰਸ 21 ਵ� ਸਦੀ ਿਵਚ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਵਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਰੋਮੀਆਂ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵਚ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹੋਏ ਕਈ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ 

ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇI 

ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨੁੱਖ, ਪਾਪ, ਮਸੀਹ, ਮੁਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ, 

ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਕੋਰਸ ਹੈI 

ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ� ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ� ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ 
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ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ www.shepherdsglobal.org ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈI ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ SGC ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਤ� ਉਨ� � ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਕਾਰ� ਨੂੰ 

ਿਡਿਜਟਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ� ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨI

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ 39 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ 27 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੂੰ 

ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ

ਇਹ ਕੋਰਸ 21 ਵ� ਸਦੀ ਿਵਚ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਵਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਰੋਮੀਆਂ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵਚ ਿਵਵਾਿਦਤ ਹੋਏ ਕਈ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ 

ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇI 

ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਨੁੱਖ, ਪਾਪ, ਮਸੀਹ, ਮੁਕਤੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਲੀਿਸਯਾ, 

ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਕੋਰਸ ਹੈI 

ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ� ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ� ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ 
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ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਆਖਰੀ ਿਨਆਂ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜI 

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਵਰਣਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 

ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ, 

ਬਪਿਤਸਮਾ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ, ਦਸਵੰਧ, ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਗਵਾਈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ I

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� 

ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਖਆI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ II

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ ਰਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤ� ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਵ� 

ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆI 

ਆਤਿਮਕ ਿਨਰਮਾਣ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਦੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਿਨਮਰ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� 

ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ�� ਦੁੱਖ ਿਕਵ� ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ (ਕਲੀਿਸਯਾ) ਿਵਚ ਿਕਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈI 

ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਸੀਹੀ ਚਿਰੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱੁਲ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਉਦੇਸ਼� ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ, ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ, 

ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ� ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ� ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਚ� ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ-ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨਕ, 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਿਕਵ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਥ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰ� ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੀ ਸਮਝ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਪ�ਤੀ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਮਸੀਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਿਕਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂਆਂ 

ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਵਹਾਰਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤ�, ਸੰਬੰਧ�, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ�, ਮਨੁੱਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 
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ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਆਖਰੀ ਿਨਆਂ ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜI 

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਵਰਣਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 

ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ, 

ਬਪਿਤਸਮਾ, ਪ�ਭੂ ਭੋਜ, ਦਸਵੰਧ, ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਅਗਵਾਈI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ I

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ� 

ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਖਆI 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ II

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਰਣਨ ਰਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤ� ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਵ� 

ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆI 

ਆਤਿਮਕ ਿਨਰਮਾਣ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਦੀ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਿਨਮਰ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� 

ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ�� ਦੁੱਖ ਿਕਵ� ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਯਸੂ 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ (ਕਲੀਿਸਯਾ) ਿਵਚ ਿਕਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈI 

ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਸੀਹੀ ਚਿਰੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱੁਲ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਉਦੇਸ਼� ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ, ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ, 

ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ� ਅਤੇ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ� ਨੂੰ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈI 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਚ� ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ-ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਿਵਿਗਆਨਕ, 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਿਕਵ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈI 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਥ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰ� ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੀ ਸਮਝ 

ਅਤੇ ਉਨ� � ਪ�ਤੀ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈI 

ਮਸੀਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਾਧਨਾ ਿਕਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂਆਂ 

ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨI 

ਿਵਹਾਰਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤ�, ਸੰਬੰਧ�, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ�, ਮਨੁੱਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈI 
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