
ਔਗਸਬਰਗ ਦਾ ਇਕਬਾਲ  

ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸਾਲ 1530 ’ਚ ਔਗਸਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟ ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਟਦਆਂ 
ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ–5ਵੇਂ ਨ ਿੰ  ਸੌਂਟਿਆ ਟਗਆ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਰਾਟਜਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤ ੇਮੈਨ ਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਨਮੋਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜ਼ਬ ਰ 119:46 

ਭ ਟਮਕਾ 

ਵੱਲ – ਸਮਰਾ  ਚਾਰਲਸ–5ਵੇਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇਤ  ਸਮਰਾ , ਕੈਸਰ ਔਗਸਤਸ, ਬੇਹੱਦ ਰਟਹਮ–ਟਦਲ ਮਾਲਕ, 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਇੱਥ ੇਔਗਸਬਰਗ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟ ਿੰਗ ਉਨਹ ਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਟਵਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ 

ਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸੀ; ਟਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਟਹਸ਼ੀਆਨਾ, ਜਮਾਂਦਰ  ਤੇ 

ਿੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਨਕਿੁਣੇ ਤੇ ਹਮਟਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ 
ਆਿਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਸਾਡ ੇਿਟਵੱਤਰ ਧਰਮ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ 

ਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸਟਹਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਟਦਆ ਹੈ। ਇਿੰਝ, ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਸੀਂ 
ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਧਰਾਂ ਦੇ ਟਵਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ; ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥ ੇਮੌਜ ਦ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਿਸੀ 
ਟਮਲਵਰਤਣ, ਟਿਆਰ ਟਦਆਲਤਾ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਵਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤਦ ਹਰੇਕ ਟਧਰ ਵੱਲੋਂ  ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਟਲਖਤੀ ਰ ਿ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਗ਼ਲਤ 

ਸਮਟਝਆ ਟਗਆ ਹੈ; ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਅਟਜਜਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨ ਿੰ  ਹ ਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤ ੇਮਸੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਿੱੁਟਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 

ਭਟਵੱਖ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱੁਧ ਤੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਗਲ਼ ਲਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਟਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ ਟਜਵੇਂ 
ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਟਿਆਰੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ’ਚ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਕਜੁ  ਹਾਂ ਤੇ ਟਿਸ  ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਗ ਵੀ ਲੜ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ; ਇਿੰਝ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਟਿਰੋਏ ਰਟਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਟਵੱਚ ਰਟਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਆਿ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟ ਿੰਗ ਟਵੱਚ ਟਨਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਇਲੈਕ ਰ ਤੇ ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦੇ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਣ ੇ

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਹਨ। ਇਿੰਝ ਹੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕ ਰਜ਼ (ਵੋ ਰਜ਼), ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਐਸ ੇ ਸ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਤਵੇ 
ਦੇ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਟਗਆਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥ ੇਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਿੰ ਤ ਔਗਸਬਰਗ ਿੱੁਜੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 

ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦ ੇਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਿੱੁਜੇ ਹਾਂ। 
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ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇੱਥ ੇਔਗਸਬਰਗ ਟਵਖੇ ਮੀਟ ਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ, ਆਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਾ  ਜੀ ਨੇ ਵੋ ਰਾਂ, 
ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਟਦਆ ਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸ ੇ ਸ ਨ ਿੰ  ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਆਿਣੇ ਟਵਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਟਲਖ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਤਦ, ਅਗਲੇ ਹੀ 
ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਿ ਰੇ ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਾ  ਨ ਿੰ  ਜਵਾਬ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਟਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨ ਿੰ  ਆਿਣ ੇਿਾਸੇ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ ‘ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਿੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਿ 

ਜੀ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਟਦਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਟਮਕ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਿਣ ੇ

ਿਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਿੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਡਊਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੇ ਅਟਧਕਾਰ–

ਖੇਤਰਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਟਹਰਾਂ ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਅਤ ੇਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ’ਚੋਂ ਕੀ ਿੜਹਾ ਤੇ 

ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਹੋਰ ਵੋ ਰ, ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸ ੇ ਸ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਟਦਆਂ ਇਿੰਝ ਹੀ 
ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਆਿਣੀਆਂ ਟਲਖਤਾਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧਾਰਟਮਕ ਮਾਮਟਲਆਂ ’ਚ ਆਿਣ ੇ

ਟਵਚਾਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਟਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥ ੇਵਰਟਣਤ ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਟਦਆ ਂਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ ਆਿ ਜੀ ਸਾਡ ੇ

ਦਿਾਵਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਾ  ਸਾਹਵੇਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਟਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰੇ ਲਈ 

ਟਤਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਮਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਬਨਾ ਟਕਸੇ 

ਲੜਾਈ–ਝਗੜ ੇਦੇ ਆਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਟਹਮਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਵਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਿੰਝ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਡ ੇ ਟਵੱਚ ਚੱਲ ਟਰਹਾ ਟਵਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਕਸਿੰਗਤ ਧਰਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੱਲ ਿਰਤ 

ਸਕੀਏ। ਆਖ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਧੀਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ਿੰ  ਸਭਨਾਂ ਨ ਿੰ  
ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਸਾਹਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ੇਿਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਉਂਝ, ਦ ਜ ੇਿਾਸੇ ਹੋਰ ਵੋ ਰ, ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦੇ ਅਤ ੇਐਸ ੇ ਸ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਮਾਣਿੋਗ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਾ  ਜੀਓ, ਆਿ ਜੀ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਸ ਝਬ ਝ ਨਾਲ ਆਟਖਆ ਸੀ ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਧਾਰਟਮਕ ਮਾਮਟਲਆਂ ਨਾਲ ਟਲਖਤੀ ਰ ਿ ਟਵੱਚ ਆਿਸੀ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀਿ ਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਨਿ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਿਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ 

ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ–ਿੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਟਨਿੱਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱ –ੋਘੱ  ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ 
ਦੇਵਾਂਗ ੇ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਿੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਅਟੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹ ਰਹੇ; ਇਹ ਸਭ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਵੋ ਰ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸ ੇ ਸ ਅਤ ੇਧਰਮ ਨ ਿੰ  ਸੁਟਹਰਦਤਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਨਰਿੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਸ ਝਬ ਝ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਇਕਬਾਲ ਨ ਿੰ  ਿਰਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। 

ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1526 ਈ. ’ਚ ਸਿਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਸਮੇਤ ਅਕਸਰ 

ਬੇਹੱਦ ਸ ਝਬ ਝ ਨਾਲ ਵੋ ਰਾਂ, ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਟਦਆ ਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸ ੇ ਸ ਨ ਿੰ  ਸ ਟਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਿਣੇ ਸ਼ਾਹੀ 
ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਧਾਰਟਮਕ ਮਾਮਟਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਲਖਤੀ ਰ ਿ ਟਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
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ਿਰਕਾਟਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਿ ਜੀ ਸਾਹਵੇਂ ਿੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਿੰ ਟਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟਲਆ ਟਗਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਆਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਅਹੁਦ ੇਨ ਿੰ  ਰੋਮਨ ਿੌਂਟ ਫ਼ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਟਹਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੰਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ 
ਟਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਟਹਲਾਂ ਸਿਾਇਰਸ ਦੀ ਟਿਛਲੀ ਮੀਟ ਿੰਗ ਮੌਕੇ ਿਰਕਾਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਹੀਮੀਆ ਤੇ ਹਿੰਗਰੀ ਦੇ ਮਾਣਿੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫ਼ਰਡੀਨੈਂ ਡ, ਸਾਡ ੇਦੋਸਤ ਤੇ ਟਦਆਵਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਨਾਲ–ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਟਮਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ – ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਸਾਮਰਾਜ ਟਵੱਚ ਆਿਣ ੇਨੁਮਾਇਿੰਦੇ ਤੇ ਿਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਰੈਟ ਸਬੌਨ ਟਵਖੇ 

ਸੱਦ ੇਹੋਰਨਾਂ ਐਸ ੇ ਸ ਦੇ ਲੀਗੇ ਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਤ ੇਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 

ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਟਲਆ ਸੀ;; ਅਤ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ 

ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਗ ਾਇਆ ਸੀ ਟਕ ਰੋਮਨ ਿੌਂਟ ਫ਼ (ਿੋਿ) ਹੁਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਟਕਉਂਟਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡ ੇ ਤੇ ਰੋਮਨ ਿੌਂਟ ਫ਼ ਟਵਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਟਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤ ੇਮਸੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ 
ਉੱਤੇ ਿੱੁਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਟਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ 

ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੱੁਖ ਿੌਂਟ ਫ਼ ਦੀ ਸਟਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗ ੇਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਟਜਿੰ ਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਸਟਕਆ, ਇਸ 

ਦੇ ਸੱਦਾ–ਿੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਟਕ ਸਾਡ ੇ ਤੇ ਦ ਜੀ ਟਧਰ ਟਵਚਾਲੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਸਟਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਦਭਾਵਨਾਿ ਰਨ ਤੇ ਟਦਆਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਟਨਿੱਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇੱਥ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ 

ਅਸੀਂ ਆਿ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਟਵੱਚ ਤੇ ਆਿ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਟਹਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਟਜਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 

ਆਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਸੀਹੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਅਟਜਹੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਿ ਜੀ 
ਦੇ ਰਾਜ ਟਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਟ ਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋ ਰਾਂ, ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਟਦਆ ਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸ ੇ ਸ 

ਟਵੱਚ ਸਦਾ ਆਮ ਸਟਹਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨ ਿੰ  ਅਤ ੇਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜੀਓ ਆਿ ਨ ਿੰ  ਅਸੀਂ 
ਿਟਹਲਾਂ ਿ ਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਆਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ੲਸ ਅਟਹਮ ਤੇ ਗਿੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 

ਬਾਰੇ ਅਿੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਿ ਜੀ ਨ ਿੰ  ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੋਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਇਹ 

ਅਿੀਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਟਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ 
ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਿੀਲ ਨ ਿੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਤਆਗਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦ ਜੀ ਟਧਰ ਟਵਚਾਲੇ 

ਅਸਟਹਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਟਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਟਵਆਟਖਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 

ਮਸੀਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਦਰੜਹਤਾਿ ਰਬਕ ਿਰਮਾਟਣਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਧਾਰਾ 1: ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ ੇ
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ਸਾਡ ੇਟਗਰਜਾਘਰ ਸਰਬਸਿੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਸੁਰਗੀ ਤੱਤ–ਸਾਰ ਤੇ ਟਤਿੰ ਨ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ 

ਨਾਇਸੀਆ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਿਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਇੱਕ ਸੁਰਗੀ ਤੱਤ–ਸਾਰ ਹੈ, ਟਜਸ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ: ਸਦੀਵੀ, ਟਜਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟਜਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ, ਬੁੱ ਧੀ ਤੇ ਚਿੰ ਟਗਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਟਦੱਖ ਤੇ ਅਟਦੱਖ ਚੀਜ਼ 

ਦਾ ਟਸਰਜਕ ਤੇ ਰੱਟਖਅਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਜਿੰ ਨੇ ਤੱਤ–ਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਟਜਿੰ ਨੀ ਤਾਕਤਤੇ ਸਦੀਵੀ ਟਤਿੰ ਨ ਟਵਅਕਤੀ ਹਨ – ਟਿਤਾ, 
ਿੱੁਤਰ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਦ ‘‘ਟਵਅਕਤੀ’’ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਚਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਟਕਸੇ 

ਇੱਕ ਟਹੱਸੇ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਿਣੇ–ਆਿ ’ਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿਖਿੰਡਾਂ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕਰਦ ੇ ਹਾਂ ਟਜਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ ਖੜਹ ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਮੈਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼, ਜੋ ਦੋ ਟਸਧਾਂਤਾਂ – ਇੱਕ ਚਿੰ ਟਗਆਈ ਤੇ ਦ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਟਵੱਚ ਿਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਨ ੀਨੀਅਨਜ਼, 

ਏਰੀਅਨਜ਼, ਿ ਨੋਮੀਅਨਜ਼, ਮੁਹਿੰ ਮਡਨਜ਼ ਤੇ ਅਟਜਹ ੇਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਮਸੋ ੀਨੀਜ਼, ਿੁਰਾਣੇ ਤੇ 

ਨਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕਰਦ ੇ ਹਾਂ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਟਕ ਇੱਥੇ ਟਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਚਾਲਾਕੀ ਤੇ 

ਅਿਮਾਨਜਨਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਟਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਵਚਨ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਟਵਲੱਖਣ ਟਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਰ 

ਉਹ ‘ਵਚਨ’ ਟਕਸੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਤਮਾ’ ਗਤੀ ਨ ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 2: ਮ ਲ ਿਾਿ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਆਦਮ ਦੇ ਟਡੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਟਜਹੜੇ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ 

ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਿਾਿ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਨਹ ਾਂ ’ਚ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਕਾਮ–ਵਾਸਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ 

ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮ ਲ ਦੀ ਨੈਟਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਸੱਚਮੁਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤ ੇ ਟਜਹੜੇ ਬਿਟਤਸਮੇ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਰਾਹੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਟਨਿੰ ਦ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮ ਿੰ ਹ ਜਾ ਿੈਂਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਿੈਲਾਜੀਅਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਟਜਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਅਸਲ ਨੈਟਤਕ 

ਟਨਘਾਰ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤ ੇਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਇਟਦਆਂ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਧੁਿੰ ਦਲਾਉਂਦ ੇਹਨ 

ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਆਿਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਦਕਾ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 3: ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦ ੇਿੁੱ ਤਰ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਵਚਨ, ਭਾਵ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਿੱੁਤਰ ਨੇ ਧਿੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕੱੁਖ ਟਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਿ 

ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਿਰਟਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣ: ਰੱਬੀ ਿਰਟਕਰਤੀ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਰਟਕਰਤੀ, ਜੋ ਅ ੁੱ   ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸ 

ਇਨਸਾਨ, ਟਿਸ  ਮਸੀਹ, ਸੱਚ ੇਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨੱੁਖ ਟਵੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੱੁਖੋਂ 
ਜਨਮੇ ਸਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾਏ, ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਲ ਕਾਏ ਗਏ, ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਫ਼ਨਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ, ਤਾਂ 
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ਜੋ ਉਹ ਟਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡ ੇਲਈ ਰਾਹ ਟਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ, ਟਕਸੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ। 

ਉਹ ਨਰਕ ’ਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਫਰ ਤੀਜੇ ਟਦਨ ਸੱਚਮੁਚ ਮੁੜ ਜੀਅ ਉੱਠੇ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਨ ਿੰ  ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ ੋ

ਉਹ ਟਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਬਟਹ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟਧਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇ

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਈਮਾਨ ਟਲਆਉਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਹਰਦ ੇਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿ ਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਿੰਝ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਟਮਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸੱੁਖ–ਸੁਟਵਧਾ ਤੇ ਟਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵੱਲ ਿਰਤ ਸਕਣ ਅਤ ੇਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ 
ਬਚ ਸਕਣ। 

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਖੱੁਲਹੇਆਮ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਣਗ ੇ ਤੇ ਟਜਉਂਟਦਆਂ ਤੇ ਮੁਰਟਦਆਂ ਦਾ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਧਾਰਾ 4: ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼–ਮੁਕਤ 

ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼–ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਟਹਮਾ ਟਵੱਚ ਲੈ ਟਲਆ ਟਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਟਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਜਾਨ ਟਦੱਤੀ। ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਟਵੱਚ ਇਹੋ ਸਦਾਚਾਰਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਤੇ 4. 

 

 

ਧਾਰਾ 5: ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰ ੇ

ਇਸ ਧਰਮ ਨ ਿੰ  ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਟਸਖਾਉਣ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਰ ਹਾਨੀ ਮਟਹਮਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਟਮਟਨਸ ਰੀ (ਸੇਵਕਾਈ) ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਕਉਂਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਰ ਹਾਨੀ ਮਟਹਮਾ ਦੀਆਂ 

ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਧਰਮ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ਿੰ  ਅੱਗ ੇਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 

ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਹੋ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡ ੇਆਿਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ 

ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੋਸ਼–ਮੁਕਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਐਨਾਬੈਿਟ ਸ ਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਟਜਟਹਆਂ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਜਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਟਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਕੋਲ ਿਟਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਆਿਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਟਤਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਬਨਾ ਬਾਹਰੀ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 6: ਨਵੇਂ ਆਟਗਆ–ਿਾਲਣ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਧਰਮ/ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਗਾ ਫਲ਼ ਟਮਲੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਟਕ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਗੇ ਕਿੰਮ ਕੀਤ ੇਜਾਣ। ਿਰ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ 

ਸਾਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਨਆਂਸਿੰਗਤ ਠਟਹਰਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਕਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼–ਮੁਕਤੀ ਟਸਰਫ਼ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਿਰਮਾਟਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਓਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿ ਰੇ ਕਰ ਚੁੱ ਕੋ ਤਾਂ 
ਕਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਟਨਕਿੰ ਮੇ ਬਿੰਦ ੇਹਾਂ।’’। ਲ ਕਾ 17:10 

ਚਰਚ ਦੇ ਫ਼ਾਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਟਕਉਂਟਕ ਐਬਂਰੋਸ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਟਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਟਬਨਾ ਕਿੰਮਾਂ ਦੇ, 

ਟਸਰਫ਼ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਾਰਾ 7: ਚਰਚ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਇੱਕ ਿਟਵੱਤਰ ਚਰਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਚਰਚ, ਸਿੰਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ, 

ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਰ ਹਾਨੀ ਮਟਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿ ਰ ਰੀਤਾਂ 
ਸਿੰਿਿੰ ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਿਟਵੱਤਰ 

ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਤ ੇਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕ ਧਾਰਟਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ 
ਰਸਮਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਟਜਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਿਰਭੁ, ਇੱਕੋ 

ਟਨਹਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਿਟਤਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਟਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਟਦ।।  

ਇਫ਼ਸੀਆਂ 4:5–6 

ਧਾਰਾ 8: ਚਰਚ ਕੀ ਹ ੈ

ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ੇਟਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ/ਸਿੰਗਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਟਫਰ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ 

ਅਿੰਦਰ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਮਾੜ ੇਲੋਕ ਵੀ ਰਲ਼ੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ 
ਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜ ੇ ਟਵਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਰਦ ੇ ਹੋਣ। ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਟਹਣ ਅਨੁਸਾਰ: ‘‘ਫ਼ਕੀ ਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ 
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ਮ ਸਾ ਦੀ ਸੀ  ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ,’’ ਆਟਦ। ਮੱਤੀ 23:2. ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਵੋੇਂ ਇਸ 

ਸਿੰਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਾਰਨ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜ ੇਟਵਅਕਤੀ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੋਣ। 

ਅਸੀਂ ਡੌਨਾਟ ਸ ਸ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਸਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਚਰਚ 

ਟਵੱਚ ਮਾੜ ੇਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜ ੋਸੋਚਦ ੇਹਨ ਟਕ ਮਾੜ ੇਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। 

ਧਾਰਾ 9: ਬਿਟਤਸਮੇ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਟਤਸਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ ੇਬਿਟਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਬੱਟਚਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਿਟਤਸਮਾ ਜ਼ਰ ਰ ਟਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਬਿਟਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਟਲਆਂਦ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਐਨਾਬੈਿਟ ਸ ਸ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਟਚਆਂ ਦੇ ਬਿਟਤਸਮੇ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹਲ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਕ ਬੱਚ ੇ

ਤਾਂ ਬਿਟਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

 

 

 

ਧਾਰਾ 10: ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ੇ

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹ  ਸੱਚਮੁਚ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ 

ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਿੰਡ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਜ ੋਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜ ੋਟਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ 
ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ। 

ਧਾਰਾ 11: ਗੁਨਾਹ ਦ ੇਇਕਬਾਲ ਬਾਰ ੇ

ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਚਰਚਾਂ (ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ) ਟਵੱਚ ਿਰਾਈਵੇ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ 
ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਟਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਟਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਿਾਿ ਟਗਣਨੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ। ਟਕਉਂਟਕ 
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ਜ਼ਬ ਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਸਿੰਭਵਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।’ ਜ਼ਬ ਰ 

19:12 

ਧਾਰਾ 12: ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਿਛਤਾਵੇ ਬਾਰ ੇ

ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਿਛਤਾਵੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਟਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਿਣਾ ਮਨ ਟਫਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਟਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਟਵੱਚ ਚਰਚ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹ ੇਟਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ 
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਜੋ ਿਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਿਛਤਾਵੇ ਟਵੱਚ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ: ਿਟਹਲਾ ਹੈ ਿਸ਼ਚਾਤਾਿ, ਭਾਵ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਦਟਹਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਮਾਰ ਟਦਿੰ ਦੀ ਹੈ; ਦ ਜਾ ਹੈ ਟਵਸ਼ਵਾਸ – ਜ ੋਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ 
ਉਿਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਿ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ; ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ 

ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ਦਟਹਸ਼ਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਚਿੰਗੇ ਕਿੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜ ੋ

ਿਸ਼ਚਾਤਾਿ ਦਾ ਫਲ਼ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਐਨਾਬੈਿਟ ਸ ਸ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜ ੋਕਟਹਿੰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਤਰਕਸਿੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਟਦੱਤਾ 
ਟਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ਿੰ  ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਟਦਿੰ ਦ ੇ

ਹਨ ਟਕ ਕੁਝ ਟਵਅਕਤੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੀ ਸਿੰਿ ਰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

ਅਸੀਂ ਨੋਵਾਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਬਿਟਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਛਤਾਵਾ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਿਰਤ ਆਏ ਸਨ। 

ਧਾਰਾ 13: ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇ

ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਮਸੀਹੀ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਸਥਾਿਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕੱਤ ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਟਗਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਸਾਡ ੇਿਰਤੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਟਲਆ ਟਗਆ ਸੀ। ਟਜਹੜਾ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਟਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ 

ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਅਟਜਹ ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਾਅਟਦਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕੀਨ ਬਣ।ੇ 
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ਇਿੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ 
ਮੁਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਟਕ ਇਨਹ ਾਂ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਿਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਖਮਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 14: ਕਲੀਸੀਆ/ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰ ੇ

ਕਲੀਸੀਆ/ਚਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕਸੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ਿੰ  ਟਨਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟਦਆ ਨਾ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਟਕਸੇ ਵੀ ਵੀ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾਵ ੇਜਾਂ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ 

ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਧਾਰਾ 15: ਕਲੀਸੀਆ/ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ 

ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਰੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਰੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਿ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਚਿੰਗੀ ਟਵਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; ਟਜਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ 

ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜ,ੇ ਟਤਉਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਟਜਹਾ ਕੁਝ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟਫਰ ਵੀ, ਅਟਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਉਹ ਆਿੋ–ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਰ 

ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਿਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਟਜਹਾ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਿਰਸਿੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ 
ਰਵਾਇਤਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟਸਧਾਤ ਦੇ 

ਉਲ  ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਿੰਗਾਂ ਤੇ ਟਦਨਾਂ ਆਟਦ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਸਿੰਕਲਿ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲ  ਹਨ। 

ਧਾਰਾ 16: ਸ਼ਟਹਰੀ ਮਾਮਲੇ 

ਸ਼ਟਹਰੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸ਼ਟਹਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿੰਗ ੇਕਿੰਮ ਹਨ ਤੇ 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਟਹਰੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜੱਜ ਬਣਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਜਿੰਗਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਠੇਕੇ ਕਰਨ, 

ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ, ਮੈਟਜਸ ਰੇ ਸ ਦੇ ਕਟਹਣ ’ਤੇ ਸਹੁਿੰ  ਚੁੱ ਕਣ, ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਟਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਐਨਾਬੈਿਟ ਸ ਸ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਟਹਰੀ ਅਹੁਦ ੇਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈਅ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਟਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕ ਸਿੰ ਿ ਰਨਤਾ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦ,ੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਟਹਰੀ ਅਹੁਦ ੇਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਟਕਉਂਟਕ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਟਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨੈਟਤਕਤਾ 
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ਟਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿਟਰਵਾਰ ਨ ਿੰ  ਨਸ਼  ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਟਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਟਖਆ ਜਾਵ ੇਤੇ ਅਟਜਹ ੇਹੁਕਮਾਂ ਟਵੱਚ 

ਦਾਨ ਦਾ ਅਟਭਆਸ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਸਿੰਗਤ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਮੈਟਜਸ ਰੇ ਸ ਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਿਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਬੱਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਸਰਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ‘ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਮਿੰਨਣ ਨਾਲੋਂ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੰਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ।’  

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:29 

ਧਾਰਾ 17: ਟਕਆਮਤ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲਈ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਿਸੀ 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਇਸ ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਿਤੀ ਵਲੇੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਅਿੰ ਟਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱੁਜਣਗੇ 
ਤੇ ਮੁਰਦ ੇਵੀ ਟਜਉਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਤਦ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਚੁਣਨਗੇ; ਿਰ ਟਜਹੜੇ 

ਲੋਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਨਿੰ ਦਣਗੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹ ੇਤਸੀਹੇ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਟਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਕਦ ੇਅਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਐਨਾਬੈਿਟ ਸ ਸ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਟਕ ਟਤਆਗੇ ਗਏ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 
ਦਾ ਅਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਹ ਦੀ ਟਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾਰ ਤੇ ਿਾਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਮੁਰਟਦਆਂ ਦੇ ਟਜਉਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਮਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਬਾ ਟਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਧਾਰਾ 18: ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੱਛਾ 

ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸ਼ਟਹਰੀ ਨੈਟਤਕਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਿਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਰ ਮਨੱੁਖੀ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਬਗ਼ੈਰ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਨੈਟਤਕ ਕਿੰਮ ਭਾਵ ਰ ਹਾਨੀ ਨੈਟਤਕਤਾ ਭਰਿ ਰ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਅਟਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ‘ਿਰ ਿਰਾਟਣਕ ਮਨੱੁਖ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਬ ਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’, 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 2:14. ਸਗੋਂ ਰ ਹਾਨੀ ਨੈਟਤਕਤਾ ਟਦਲ ਟਵੱਚ ਉਤਿਿੰਨ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਿਟਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਿਰਾਿਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਔਗਸ ੀਨ ਆਿਣੀ ਿੁਸਤਕ 3 ‘ਹਾਈਿੋਗਨੌਸਟ ਕਨ’ ਟਵੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਿਰਵਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਸਾਰੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੱਛਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਹੋਵੇ; ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱ –ੋਘੱ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ 
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ਸਬਿੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਮ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਰ ਟਸਰਫ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਿੰਗ ੇਜਾਂ ਮਾੜ ੇਕਿੰਮ ਮੁਕਿੰ ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਿੰਮਾਂ ਨ ਿੰ  ‘ਚਿੰਗਾ’ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਟਕਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਖੇਤ ਟਵੱਚ ਟਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵ ਾਉਣ ਦੀ 
ਇੱਛਾ, ਟਕਸੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ–ਿੀਣਾ, ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਕੱਿੜ ੇਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, 
ਿਤਨੀ ਨਾਲ ਟਵਆਹ ਰਚਾਉਣਾ, ਿਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਿਾਲਣ–ਿੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਲਾਵਾਂ ਟਸੱਖਣਾ 
ਅਤ ੇਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚਿੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਟਕਰਿਾ ’ਤੇ 

ਟਨਰਭਰ ਰਹੇ ਟਬਨਾ ਸਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਚਮੁਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਟਜਹ ੇ

ਕਿੰਮਾਂ ਨ ਿੰ  ‘ਮਾੜਾ’ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਇੱਕ ਮ ਰਤੀ ਦੀ ਿ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਆਟਦ।’ 

ਅਸੀਂ ਿੈਲਾਜੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਸਰਫ਼ ਿਰਟਕਰਤੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਿਰੇਮ ਕਰਨ 

ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਾਂ; ਅਤ ੇ‘ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੱਤ–ਸਾਰ’ ਨ ਿੰ  ਛੋਹ ਕੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮਿੰ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਕਉਂਟਕ 

ਿਰਟਕਰਤੀ ਬਾਹਰੀ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਿੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਨ ਿੰ  ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), 

ਟਫਰ ਵੀ ਇਹ ਅਿੰਦਰ ਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਟਜਵੇਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈਅ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ, 

ਕਾਮ–ਵਾਸਨਾ ’ਤੇ ਕਾਬ , ਸਬਰ ਆਟਦ। 

ਧਾਰਾ 19: ਿਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ 

ਿਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਟਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨ ਿੰ  
ਸਿੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਟਖਆ ਹੈ। ਟਫਰ ਵੀ ਿਾਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜ ੇਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 

ਮਾੜ ੇ ਟਵਅਕਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਸਟਤਕ ਹੁਿੰ ਦ ੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਟਜਹੀ ਇੱਛਾ ਜ ੋ

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਿਣੇ–ਆਿ ਹੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਜਦ ਉਹ ਝ ਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ’। ਿ ਹਿੰ ਨਾ 8:44 

ਧਾਰਾ 20: ਚਿੰ ਗ  ੇਕਿੰ ਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਕਾਂ ’ਤੇ ਐਵਂੇਂ ਝ ਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਚਿੰਗ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 

ਅਟਜਹ ੇ ਹੋਰ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰਕਾਟਸ਼ਤ ਟਲਖਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਮਲਖਾਂ ਨਾਲ 

ਸਬਿੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਭਲੀ–ਭਾਂਤ ਟਸਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਟਨਭਾਉਣੇ ਟਸਖਾਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਸਖਾਇਆ ਹੈ 

ਟਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਕਹੜ ੇਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਰ ਅੱਜ–ਕੱਲਹ ਦੇ 

ਿਰਚਾਰਕ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਸਰਫ਼ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਟਫ਼ਜ਼ ਲ ਦੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ; ਟਜਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈਚਾਟਰਆਂ, ਤੀਰਥ–

ਿਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਿੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਿਰਾਰਥਨਾ–ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਰੀ (ਮਾਲਾ) ਫੇਰਨਾ, ਸਿੰ ਟਨਆਸੀ ਜੀਵਨ ਟਬਤਾਉਣਾ ਤੇ 

ਅਟਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਟਕਉਂਟਕ ਸਾਡ ੇਟਵਰੋਧੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਟਜਹ ੇਕਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਿੈਂਦੀ ਰਹੀ 
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ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਹੁਣ ਉਹ ਿਟਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ,ੇ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਦ ੇਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਏ ਹਨ, 

ਜਦ ਟਕ ਿਟਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱ ਿੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਡ ੇਟਵਰੋਧੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇ

ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਆਿਣੇ ਕਿੰ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦ;ੇ ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਮਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ੇਵਧਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਇਹ 

ਟਸਧਾਂਤ ਿਟਹਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਰਾਣੇ ਟਸਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ  ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਹੀ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਿਰਮੱੁਖ ਟਸਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 

ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ – ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ ਿੈਣਾ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਰਚਾਰ ਟਵੱਚ 

ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕਤਾ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਗ਼ਾਟਹਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ’ਚ ਟਸਰਫ਼ ਕਿੰ ਮਾਂ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤ ੇਹੀ ਜ਼ੋਰ 

ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟਰਹਾ ਹੈ – ਸਾਡੇ ਅਟਧਆਿਕਾਂ/ਿੁਰਟਖਆਂ ਨੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ: 

ਸਭ ਤੋਂ ਿਟਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕ ਟਸਰਫ਼ ਸਾਡ ੇਕਿੰਮ ਹੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹਾਂ 
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਟਹਮਾ ਟਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਟਸਰਫ਼ ਇਿੰਝ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਠਟਹਰਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਟਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੰਗਾ ਹਾਸਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਕਉਂ ਜੋ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਰ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖਾਂ 
ਟਵੱਚ ਇੱਕੋ ਟਵਚੋਲਾ ਹੈ ਟਜਹੜਾ ਆਿ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਟਿਸ , 1 ਟਤਮੋਥੀ 2:5, ਟਿਤਾ–ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਮਟਹਮਾ ਿਰਾਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਿੰਝ ਉਹ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਟਹਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਟਕਉਂਟਕ ਇਿੰਝ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੱੁਖੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ 

ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਆਟਖਆ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਗ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ’। ਿ ਹਿੰ ਨਾ 14:6 

ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਟਸਧਾਂਤ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਫ਼ਸੀਆਂ 2:8: ‘ਟਕਉਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ 
ਟਕਰਿਾ ਤੋਂ ਟਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਕਿੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਨਹੀਂ ਇਹ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ।’ 

ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਟਕ ਅਸੀਂ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਵਆਟਖਆ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਮੱੁਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡ ੇ ਿੁਰਟਖਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਗਸ ੀਨ, ਆਿਣੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਕਰਣਾਂ ’ਚ ਕਿੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਲ  ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਿੰਝ ਹੀ ਐਬਂਰੌਸ ਆਿਣੀ ‘ਡੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੈਂ ੀਅਮ’  ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਬਲਕੁਲ ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇ

ਹਨ। ਉਹ ਆਿਣੀ ‘ਡੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜੈਂ ੀਅਮ’ ਟਵੱਚ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦ ੇਹਨ: 
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 ‘ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਨਾਲ ਟਮਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਟਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਾ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਧਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਰ ਜੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਲਈ ਟਕ ਗੁਣਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਟਹਲਾਂ ਟਵਚਾਟਰਆ ਟਗਆ ਿਰ ਇਹ ਟਕਸੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 

ਕਾਮੇ ਨ ਿੰ  ਇਨਾਮ ਹੈ।’ 

ਭਾਵੇਂ ਅਟਗਆਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟਸਧਾਂਤ ਨ ਿੰ  ਛੁਟ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਟਫਰ ਵੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਫ਼ਕਰਮਿੰਦ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਤਜਰਬ ੇਰਾਹੀਂ ਿਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਟਮਲਦੀ ਹੈ । ਅਟਜਹਾ ਇਸ 

ਲਈ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਟਮਲ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਟਸਰਫ਼ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨ ਿੰ  ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਿੱੁਜ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ: ‘ਸੋ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਟਨਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਟਹਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਿਰਭੁ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਰੱਖੀਏ।’। ਰੋਮੀਆਂ 5:1. ਇਹ ਸਮੱੁਚਾ ਟਸਧਾਂਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟਵਰੋਧ ਦੁਆਲੇ ਘੁਿੰ ਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਉਸ 

ਟਵਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਟਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਧਰਮ–ਟਨਰਿੱਖ ਟਵਅਕਤੀ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਲਿਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕਤਾ ਤੇ ਨੈਟਤਕਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਸ਼ਟਹਰੀ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਟਨਕ ਨੈਟਤਕਤਾ ਹੈ। 

ਿਟਹਲਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਮਾਂ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜ ੇਤਰੀਕੇ ਿਰਭਾਟਵਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ 
ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੇਟਗਸਤਾਨ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਟਦੱਤਾ 
ਸੀ, ਟਜੱਥ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਸ ਸੀ ਟਕ ਸਿੰ ਟਨਆਸੀ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਅਿਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਮਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ 

ਹੋਰ ਟਕਸਮ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਸੱਲੀ ਿਾਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਰਟਹ ਕੇ 

ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਟਫ਼ਕਰਮਿੰਦ ਜ਼ਮੀਰ ਟਕਤ ੇਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਰਟਹ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਸਰਫ਼ ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਟਮਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ 

ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ‘ਟਵਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਸਰਫ਼ ਘ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਟਜਵੇਂ 
ਟਕ ਮਾੜ ੇਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਿੱਕਾ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਸਰਫ਼ ਇਟਤਹਾਸ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਉਸ ਇਟਤਹਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਟਜਵੇਂ 
ਇਹ ਧਾਰਾ: ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਟਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਟਮਹਰ, ਧਾਰਟਮਕ ਨੈਟਤਕਤਾ ਤੇ 

ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਸ ਦਾ ਟਿਤਾ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਿੰ  ਿਤਾ ਹੈ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਉਸ ਦੀ ਟਫ਼ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਸੱਦਦਾ ਹੇ। 
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ਸਿੰ ਖੇਿ ਟਵੱਚ, ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਗ਼ੈਰ–ਮਸੀਹੀ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਅਤ ੇ ਨਾਸਟਤਕ 

ਟਵਅਕਤੀ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ’ ਉੱਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਆਿਣ ੇ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟਕਸੇ ਚਿੰ ਟਗਆਈ 

ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਸ ੀਨ ਵੀ ਆਿਣੇ ਿਾਠਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਬਦ ‘ਟਵਸ਼ਵਾਸ’ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦਿੰ ਟਦਆਂ ਟਸਖਾਉਦ ੇਹਨ ਟਕ 

ਧਾਰਟਮਕ ਮਸੀਹੀ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਟਵੱਚ ਮੱਦ ‘ਟਵਸ਼ਵਾਸ’ ਉਸ ਟਕਸਮ ਦਾ ਟਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਜਹ ੋਟਜਹਾ ਨਾਸਟਤਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 

ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਟਵਸ਼ਵਾਸ’ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਆਤਮ–ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਟਵੱਚ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਚਿੰਗ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ 

ਮੁਤਾਬਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਟਕਰਿਾ ਹਾਸਲ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਅਟਜਹਾ ਕਰੀਏ ਿਰ ਇਸ ਲਈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਸਰਫ਼ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਟਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਟਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟਕਉਂਟਕ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਟਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟਦਲ 

ਨਟਵਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਦਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਕਸਮ ਦੇ ਟਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰਿ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ 

ਚਿੰਗੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਐਬਂਰੋਸ ਦਾ ਕਟਹਣਾ ਹੈ: ‘ਇੱਕ ਚਿੰਗੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।’ 

ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ–ਟਵਹ ਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿ ਰ 

ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਚਿੰਗੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟਜਹੜੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

’ਚ ਚਿੰਗ ੇ ਹੋਣ। ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਸਟਤਕ ਟਕਸਮ ਦੇ ਟਵਚਾਰ ਮਨ ’ਚ ਟਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਿਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਗੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਰਸ਼ਟਨਕਾਂ ’ਚ ਵਖੇ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨਾਦਰਾਨਾ ਜੀਵਨ ਟਜਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਰ ਉਹ 

ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਿੰਤ ’ਚ ਉਹ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਿਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਟਘਰ ਗਏ। ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਬਗ਼ੈਰ ਟਵਅਕਤੀ ਇਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੰਝ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡ ੇਟਸਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਟਜਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਕ ਇਹ ਚਿੰਗੇ 
ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ 

ਅਸੀਂ ਚਿੰਗ ੇਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਅਟਜਹਾ ਸਿੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕ ਮਨੱੁਖੀ ਿਰਟਕਰਤੀ ਦਸ 

ਹੁਕਮਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਿਟਹਲੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਸੱਦ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਮਦਦ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਵੱਚ ਿਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਟਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਦਲ 
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ਉੱਤੇ ਭਾਰ  ਿੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਟਕਹਾ ਸੀ: ‘ਟਕਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸੱਕਦ’ੇ, ਿ ਹਿੰ ਨਾ 15:5। ਅਤੇ ਚਰਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

ਤੇਰੇ ’ਚ ਰੱਬੀ ਟਮਹਰ ਦੀ ਘਾ , 

ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 

ਉਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਫ਼ਜ਼ ਲ ਹੈ 

ਧਾਰਾ 21: ਸਿੰ ਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰ ੇ

ਸਿੰਤਾਂ ਦੀ ਿਗਤੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਿੰਗੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰਾ  ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਦੇਸ਼ 

’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਿਟਵੱਤਰ 

ਮਸੀਹੀ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਨ ਿੰ  ਸਿੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿੈੜ–ਚਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿੁਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ।ੇ ਸਗੋਂ 
ਿਟਵੱਤਰ ਗਰਿੰ ਥ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਲਈ ਟਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੋ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ 

ਿਹੁਿੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨ, ਿਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਰਬੋਤਮ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਸਾਨ ਿੰ  ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਰਾਰਥਨਾ ਨ ਿੰ  ਸੁਣਨਗੇ 

ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਰਾਰਥਨਾ ਨ ਿੰ  ਿਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ; ਇਸੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ–ਤਕਲੀਫ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਿੁਕਾਰਦ ੇਹਾਂ।  1 

ਿ ਹਿੰ ਨਾ 2:1 –‘ਜੇ ਕੋਈ ਿਾਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਟਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਜਹੜਾ ਧਰਮੀ 
ਹੈ।’ 

ਇਹ ਸਾਡ ੇਟਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਟਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਜਾਂ 
ਕੈਥੋਟਲਕ ਚਰਚ ਜਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਿਣੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕਟਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਜ ੋਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਧਰਮੀ ਆਖਦ ੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਅਟਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 
ਅਸਟਹਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਟਬਨਾ ਟਕਸੇ ਅਟਧਕਾਰ ਦੇ ਘੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਟਜਹ ੇਮਾਮਟਲਆਂ ’ਚ ਜੇ ਟਕਸੇ ਟਕਸਮ 

ਦੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਇਕਬਾਲ (ਕਨਫ਼ੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਸਾਡ ੇਿਰਤੀ ਵਾਜਬ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਟਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਕੈਨਨ (ਉਹ ਿਾਦਰੀ ਜੋ ਕੈਥਡਰਲ ਚੈਿ ਰ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ) ਵੀ ਇਿੰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦ ੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਜਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਸਾਰੇ 

ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਟਜਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਾਚੀਨ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ 

ਬਹੁਤ ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਟਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਟਕ ਸਾਡ ੇਚਰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਿਰਾਚੀਨ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ 
ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ, ਟਬਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਦੀ ਈਰਖਾਲ  ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਿਰੇਟਰਤ ਹੈ। ਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ 
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ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕ ਆਮ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨ ਿੰ  ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦ ਰ 

ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਕਉਂਟਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਚਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਿਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 

ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਮਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਟਖਆ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈ

ਸਾਡ ੇਚਰਚ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਕੈਥੋਟਲਕ ਚਰਚ ਜਾਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਟਕਸੇ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਟਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਸਰਫ਼ 

ਕੁਝ ਅਟਜਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਨਵੀਂਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਭਰਸ਼ ਾਚਾਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 

ਿਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੈਨਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਦੇ ਉਲ  ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਟਕ 

ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਨਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਕਰਿਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਕਾਰਨ ਜਾਣੋਗੇ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਕਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲ  ਜਾ ਕੇ ਅਟਜਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਕਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਿਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ 

ਿੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕ ੜ ਿਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿੰਝ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨ 

ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵਂੇਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟਵਵਾਦ ਖੜਹਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਿਸੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਭਿੰਗ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਹਰਬ ੇਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਿਾਓਗ ੇਟਕ ਸਾਡਾ ਟਸਧਾਂਤ ਇਿੰਨਾ ਵੀ 
ਅਸਟਹਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ, ਟਜਿੰ ਨਾ ਟਕ ਉਹ ਨਾਸਟਤਕ ਤੇ ਮਿੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਚਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਿਰਤੀ ਆਦਰ–ਮਾਣ, ਸਟਤਕਾਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਰਤੀ ਿਟਵੱਤਰ 

ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਧਾਰਾ 22: ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤ/ਰਸਮ ਟਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਮਾਂ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋ ੀ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤ (ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ) ਟਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ 

ਟਕਉਂਟਕ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਖੁਦ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 26:27 ਟਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ: ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਵੱਚੋਂ 
ਿੀਓ।’ ਉੱਥੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਸ਼  ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਟਕ ਇਹ ਟਿਆਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਓ। ਤੇ ਜ ੇ

ਕੋਈ ਆਿਣੇ ਮਨਮੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਤਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਿਾਦਰੀਆਂ ਲਈ ਆਟਖਆ ਟਗਆ ਹੈ, ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ 1 

ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 11:27 ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਟਮਸਾਲ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਟਜਸ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤ ੇਅਟਜਹਾ ਅਟਭਆਸ ਲਿੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਟਰਹਾ। ਇਹ ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਟਕ 

ਕਦੋਂ ਤੇ ਟਕਸ ਦੇ ਕਟਹਣ ’ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ, ਭਾਵੇਂ ਕ ਸਸਾ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਟਨਕੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ 
ਟਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਵਾਨਗੀ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਸਿਰੀਅਨ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  
ਲਹ  ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਜੇਰੋਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗਵਾਹੀ ਟਦੱਤੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਆਟਖਆ ਸੀ: ‘ਿਾਦਰੀ ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇ

ਹਨ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹ  ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਿੰਡਦੇ ਹਨ।’ ਦਰਅਸਲ, ਿੋਿ ਜੇਲਾਸੀਅਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਟਕ ਇਸ ਰੀਤ 

ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੰ ਟਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਸ਼  ਹੈ 

ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀ ਟਕਸੇ ਵੀ ਰੀਤ/ਰਸਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲ  ਸ਼ੁਰ  
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕੈਨਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਵੇਟਖਆ ਹੈ । ਿਰ ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡ ੇਉੱਤੇ ਨਾ ਟਸਰਫ਼ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ 
ਦੇ ਉਲ  ਜਾ ਕੇ ਥੋਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿੁਰਾਣੇ ਕੈਨਨਜ਼ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਲ  ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ ੇਕੋਈ 

ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਟਵੱਤਰ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲ  ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਕਉਂਟਕ ਿਟਵੱਤਰ ਘਾਰਟਮਕ ਰੀਤ ਟਵੱਚ ਭਦੇਭਾਵ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਿਟਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭਾ–ਿਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਟਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 23: ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੇ ਟਵਆਹ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਟਜਹੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਟਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਅਣਟਵਆਹੇ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦ।ੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਕ ਿੋਿ ਿੀਅਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦੱਤੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਅਟਜਹ ੇਕਾਰਨ 

ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਟਕ ਿਾਦਰੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਆਹ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ, 

ਟਜਨਹ ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਜਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਟਜਵੇਂ ਬਾਰਤੋਲੋਮੀਓ ਿਲਾ ੀਨਾ ਟਲਖਦ ੇਹਨ)। ਇਸੇ ਲਈ 

ਸਾਡ ੇਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬ ਅਟਜਹ ੇਖੱੁਲਹੇ  ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਤੇ ਟਵਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵਆਹ ਰਚਾ ਲਏ 

ਤੇ ਇਹੋ ਟਸਖਾਇਆ ਟਕ ਟਵਆਹ ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਿਟਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਨੇ 1 

ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 7:2, 9 ਟਵੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਿਰਿੰਤ  ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਿੁਰਖ ਆਿਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨ ਿੰ  ਅਤ ੇ

ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਿਣੇ ਹੀ ਿੁਰਖ ਨ ਿੰ  ਰੱਖੇ।’ ਅਤ ੇ‘ਿਰ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਟਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ 

ਟਕਉਂ ਜ ੋਸੜਨ ਨਾਲੋਂ  ਟਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਿੰਗਾ ਹੈ।’ ਦ ਜੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ 19:11 ’ਚ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਆਟਖਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨ ਿੰ  ਸਭ ਲੋਕ ਕਬ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਿਰ ਓਹ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਖ਼ਟਸ਼ਆ ਟਗਆ।’ ਟਜੱਥ ੇਉਹ ਆਖਦ ੇਹਨ 

ਟਕ ਸਾਰੇ ਟਵਅਕਤੀ ਇਕੱਟਲਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟਫ਼ੱ  ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦ।ੇ ਟਕਉਂਟਕ ਉੱਤਿਤੀ 1:28 ਮੁਤਾਬਕ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨ ਿੰ  ਬੱਚ ੇਿੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਖਆ ਸੀ। ਮਨੱੁਖ ਟਵੱਚ ਇਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਟਕ ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ 

ਦੀ ਇਸ ਟਸਰਜਣਾ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ 

ਟਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰ ਟਗਆਈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਸਚੀਅਨ/ਮਸੀਹੀ, ਸੁਟਹਰਦ ਤੇ 

ਈਮਾਨਾਦਰਾਨਾ ਆਚਾਰ–ਟਵਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਸਗੋਂ ਬਹੁਟਤਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਿੰਤ ਤੱਕ ਡਰਾਉਣਾ, 
ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਟਰਆ ਟਰਹਾ। ਇਸ ਲਈ, ਟਜਹੜ ੇਟਵਅਕਤੀ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਟਜਊਣ ਦੇ ਟਫ਼ੱ  

ਨਹੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਆਹ ਰਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਕਲਿ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਹੁਕਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਟਵਆਹ 

ਰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ ਟਕ ਿਰਾਚੀਨ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਟਵਆਹ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਟਕਉਂਟਕ ਿੌਲ ਸ ਰਸਲ 1 

ਟਤਮੋਥੀ 3:2 ’ਚ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਇੱਕ ਟਬਸ਼ਿ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਤਨੀ ਦਾ ਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਨੀ 
’ਚ, ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਿਟਹਲਾਂ ਿਟਹਲੀ ਵਾਰ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨ ਿੰ  ਟਹਿੰ ਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਟਜਉਣ ਲਈ 

ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵਰੋਧ ਕੀਤਾ 
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ਸੀ ਟਕ ਮਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਆਰਚਟਬਸ਼ਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿੋਿ ਦੇ ਹਹੁਕਮ ਨ ਿੰ  ਿਰਕਾਟਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰੋਹ 

’ਚ ਆਏ ਿਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਗਾਮਾ ਖੜਹਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਰਚਟਬਸ਼ਿ ਨ ਿੰ  ਲਗਭਗ ਮਾਰ ਹੀ ਸੱੁਟ ਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਟਵੱਖ ਲਈ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੇ ਟਵਆਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਟਸਰਫ਼ 

ਿਾਬਿੰਦੀ ਲਾ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ, ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇਨੋਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਟਨਿੁਕਤ ਕੈਨਨਜ਼ 

ਦੇ ਵੀ ਉਲ  ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਵਆਹ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਟਦੱਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਸ ਝਵਾਨ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਟਜਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  
ਅਣਟਵਆਟਹਆ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਟਵਆਹ (ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ) ਤੋਂ 
ਵਾਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ 

ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਟਕ ਟਜਵੇਂ–ਟਜਵੇਂ ਟਹ ਸਿੰਸਾਰ ਅੱਗ ੇਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਰਟਕਰਤੀ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟਵਆਹ ਟਜਹੀ ਸਿੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਕ ਤਾਂ ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਟਵੱਚ ਜ ੇਅਕਸਰ ਕੋਈ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਟਜਹ ੇਵਲੇੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕੇ। ਕੈਨਨ ਵੀ ਖੁਦ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ 

ਕਦ ੇਨਾ ਕਦ ੇਬਾਅਦ ’ਚ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਿੈਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖਾਟਹਸ਼ ਹੈ ਟਕ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਟਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਅਟਜਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਵਆਹ ਉੱਤੇ ਿਾਬਿੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚ ਨ ਿੰ  ਛੇਤੀ 
ਟਕਤ ੇਿਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਟਮਲਦਾ। 

ਹੁਣ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗ  ਹੈ, ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਅਸ਼ੱੁਧ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ 
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਅ ਘੁ ਾਲੇ, ਟਵਭਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਅਿੰਜਾਮ ਟਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਜੱਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ 

ਿੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੇ ਟਵਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  
ਟਵਆਹ ਦਾ ਆਦਰ–ਸਟਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਟਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਕਾਨ ਿੰ ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਟਵਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ–ਸਟਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਰ ਹੁਣ ਟਵਆਹ 

ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨ ਿੰ  ਕੈਨਨਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲ  ਮਾਰ ਸੱੁਟ ਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ 1 

ਟਤਮੋਥੀ 4:3 ਟਵੱਚ ਟਵਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਆਖਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟਜਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਵਆਹ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਮਨੱੁਖਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਿੰਝ ਕੁਝ ਵੀ ਅਟਜਹ ੇਸਿੰਕਲਿ ਨ ਿੰ  
ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਸਿਰੀਅਨ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਟਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਅਦ ੇਮੁਤਾਬਕ 

ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਟਜਉਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਇਸ 

ਿਰਕਾਰ ਹਨ (ਿੱਤਰ 4.2): ‘ਿਰ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਲਈ ਇਹੋ ਟਬਹਤਰ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਟਵੱਚ ਟਡੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਵਆਹ ਰਚਾ ਲੈਣ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਿਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ 

ਕੈਨਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਟਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ਿਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਾਜਬ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਸਿੰਕਲਿ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ 

ਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ 

ਧਾਰਾ 24: ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ–ਸਭਾ ਬਾਰ ੇ

ਸਾਡ ੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਵਂੇਂ ਝ ਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ–ਸਭਾ ਬਿੰਦ ਕਰ ਟਦੱਤੀ ਗਈ  ਹੈ। 

ਅਸਲ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ–ਸਭਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਤਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਆਮ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ;; ਅਸੀਂ ਟਸਰਫ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਭਜਨਾਂ ਟਵੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਜਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤ ੇਹਨ ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਸਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਜੋਟੜਆ ਹੈ। ਅਟਗਆਨੀ ਨ ਿੰ  ਟਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 

ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਨਾ ਟਸਰਫ਼ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਟਕ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਸਾਨ ਿੰ  ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਜਹੜੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 14:2–9, ਿਰ ਮਨੁਿੰ ਖੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਕੁਝ ਇਿੰਝ 

ਹੀ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਰੀਤਾਂ–ਰਸਮਾਂ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਤੇ 

ਇਿੰਝ ਜਨਤਕ ਬਿੰਦਗੀ ਿਰਤੀ ਸਟਤਕਾਰ ਤੇ ਸਮਰਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਟਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਹ ਾਂ ਰੀਤਾਂ 
ਟਵੱਚ ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਟਨਰੀਖਣ ਨਾ ਕਰ 

ਲਈਏ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਸੀਹੀ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਸਟਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਚਿੰ ਤਤ 

ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਿੰ ਨੀ ਰਾਹਤ ਟਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਿੰਝ ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਟਸੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚਿੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਿੰਝ ਹੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ–ਟਰਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਝ ਠੀਆਂ ਟਸੱਟਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਟਜਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਿਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਿਰਫ਼ੁੱ ਲਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਟਜਹਾ 
ਟਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਦਾ ਟਕ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡ ੇ ਟਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਟਜਹੀਆਂ ਿਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 
ਟਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। 

ਟਿਛਲੇ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਟਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹਨ ਟਕ 

ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ੱੁਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਟਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਟਕਵੇਂ ਫਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਟਕਹੋ ਟਜਹ ੇਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਇਹ ਸਮ ਹਕ 

ਿਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਟਮਹਨਤਾਟਨਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤ ੇਅਟਜਹ ੇਟਕਿੰ ਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕੈਨਨਜ਼ ਦੇ ਉਲ  ਜਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦ ੇਹਨ। ਿਰ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਅਟਜਹ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ, 

ਟਜਹੜੇ ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਉਂਦ,ੇ ਉਹ 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 11:27 ਟਵੱਚ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ 

ਅਿੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋ ੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਿਰਭੁ ਦਾ ਟਿਆਲਾ ਿੀਵੇ ਸੋ ਿਰਭੁ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤ ੇਲਹ  ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸੇ 
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ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨ ਿੰ  ਝਾੜ ਿਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਟਵੱਚ ਿਰਾਈਵੇ  ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ 
ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਈ ਿਰਾਈਵੇ  ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਧਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਮਾੜ ੇਅਟਭਆਸਾਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਟਸਰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ 
ਹੁਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਿੰਨੀ ਅਸਟਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਿਟਹਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੰਦਰਖਾਤ ੇਸਭ ਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚਰਚ ਅਿੰਦਰ 

ਟਭਰਸ਼ ਾਚਾਰ ਘੁਸਣ ਟਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਸਮੱਟਸਆਵਾਂ ਦੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਟਦੱਤੀ ਹੈ; ਜਦ ਟਕ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਜਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ 

ਸਿੱਸ਼  ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਿੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮੁਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤ ੇ

ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਸਾਰ ਨ ਿੰ  ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ 
ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੰਨਾ ਲਿੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਟਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਟਜਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 

ਤੱਕ ਸਟਹਿੰ ਦ ੇਰਹੇ, ਜਦ ਟਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਟਕਉਂਟਕ 

ਖਰ ਜ (ਕ ਚ) 20:7 ’ਚ ਦਰਜ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਟਵੱਚ ਟਲਟਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ‘ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦਾ ਿਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢਿੰਗ 

ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਦਾ ਦੋਸੀ ਹੈ।’ ਿਰ ਇਿੰਝ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਟਕ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਭੈੜ ੇਿੈਟਸਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਟਜਹਾ ਟਵਚਾਰ ਹਰਮਨਟਿਆਰਾ ਹੋ ਟਗਆ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਿਰਾਈਵੇ  ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ 

ਟਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਤਦ ਇਹ ਆਟਖਆ ਟਗਆ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 
ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀ ਟਕ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਾਿ, ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਮ ਟਵਚਾਰ 

ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਟਵੱਚ ਜੀਵਤ ਤੇ ਟਮਰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਿਾਿ ਧੁਲ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ੇਟਕ ਕੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਓਨੀ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਟਜਿੰ ਨੀ 
ਟਕ ਕੁਝ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਅਤ ੇਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਵਧਦੀ 
ਚਲੀ ਗਈ। ਇਿੰਝ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਿਣੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਸਾਡ ੇਵੱਡ–ੇਵਡੇਟਰਆਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਅਟਜਹ ੇਟਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦੱਤੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਘ  ਗਈ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਨੀ ਤੇ 

ਸਿੰਤੁਸ਼ ੀ ਸੀ ਿਰ ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ; ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:14 ਟਵੱਚ ਟਲਟਖਆ ਹੈ: ‘ਉਸ ੇਇੱਟਛਆ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਹਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇ

ਰਾਹੀਂ ਿਟਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।’ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:14 ’ਚ ਵੀ ਇਹ ੋ ਟਲਟਖਆ ਹੈ: ‘ਟਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਭੇ  ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਟਜਹੜੇ ਿਟਵੱਤਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿੰਿ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਿਟਹਲੀ ਵਾਰ ਅਟਜਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ ੋ

ਟਸਖਾਈ ਗਈ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਿਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਟਸਰਫ਼ ਅਸਲ ਿਾਿ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਿਾਿ ਨਹੀਂ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਆਸ ਹੈ ਟਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਟਕ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਚਿੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
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ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਟਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ 

ਸਾਹਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇਿਾਿ 

ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਮਰਤਕਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਟਸਰਫ਼ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਟਕ 

ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟਦਿੰ ਦ।ੇ 

ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਲ ਕਾ 22:19 ਟਵੱਚ ਸਾਨ ਿੰ  ਹੁਕਮ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ: ‘ਮੇਰੀ ਿਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਟਰਆ ਕਰੋ।’ ਇਸੇ ਲਈ 

ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਕ ਤਾਂ ਜੋ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਇਹ ਚੇਤ ੇਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਮਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਟਚਿੰ ਤਤ ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਕੀ ਰਾਹਤ ਟਮਲੀ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨ ਿੰ  ਚੇਤ ੇਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਟਦਆਂ ਨ ਿੰ  ਚੇਤ ੇ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਸਾਨ ਿੰ  ਫ਼ਾਇਦਾ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਅਤ ੇਟਸਰਫ਼ ਇਟਤਹਾਸ ਨ ਿੰ  ਚੇਤ ੇਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਟਕਉਂਟਕ ਿਹ ਦੀ ਤੇ ਨਾਸਟਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚਤੇ ੇਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਥ ੇਅਸੀਂ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਟਕਉਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਦੀ ਰੀਤ (ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ) ਉਨਹ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ; ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਐਬਂਰੋਸ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਮੈਂ ਟਕਉਂਟਕ ਸਦਾ ਿਾਿ ਕਰਦਾ  ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤ/ਰਸਮ ਨ ਿੰ  ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਟਫ਼ਜ਼ ਲ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਟਕਉਂਟਕ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ 

ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਜੇ ਟਕਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਟਦਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤ ੇਇਹ ਰੀਤ ਚਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਟਕਉਂਟਕ ਿੁਰਟਖਆਂ ਨੇ ਗਰੈਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਾਈਵੇ  ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਿਰ 

ਉਹ ਆਮ ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਖਦ ੇ ਹਨ। ਟਕਰਸੋਸ ਮ ਆਖਦ ੇ ਹਨ ਟਕ ਿਾਦਰੀ 
ਸਾਟਹਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਲ ਰ ’ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਿੱਛ ੇਰੱਖਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿਰਾਚੀਨ ਕੈਨਨਜ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਟਜਸ ਤਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਰੇਸਬਾਇ ਰਜ਼ ਤੇ ਡੀਕਨਜ਼ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦ ੇਹਨ; ਨਾਇਸੀਨ ਕੈਨਨ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਇਿੰਝ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਟਵਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਕਨਜ਼ ਿਟਵੱਤਰ ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਿਰੇਸਬਾਇ ਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਬਸ਼ਿ ਤੋਂ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਿਰੇਸਬਾਇ ਰ ਤੋਂ ਲੈਣ।’ 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 11:33 ਟਵੱਚ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਕ 

ਸਾਨ ਿੰ  ਇੱਕ–ਦ ਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵੇਖਟਦਆਂ ਟਕ ਸਾਡ ੇਅਟਭਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਚਰਚ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  
ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਅਤ ੇਿੁਰਟਖਆਂ ਤੋਂ ਟਲਆ ਟਗਆ ਹੈ, ਸਾਨ ਿੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਟਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਅਿਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟਹੱਸਾ ਿਟਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਟਜਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਸਰਫ਼ ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਟਵੱਚ 
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ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਕਉਂਟਕ ਅਟਜਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਘ  

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁਰਾਣੇ ਸਟਮਆਂ ’ਚ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮ ਹਕ ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਟਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ‘ ਰਾਈਿਰ ਾਈ  ਟਹਸ ਰੀ’ (ਿੁਸਤਕ 9, ਅਟਧਆਇ 38) ਟਵੱਚ ਿੜਹਦੇ ਹਾਂ: 
‘ਅਲੈਕਸਾਂਦਰੀਆ ਟਵੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਹਰੇਕ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਨ ਿੰ  ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਿੜਹ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਟਵਸਥਾਰਿ ਰਬਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਟਮਊਨੀਅਨ ਦੀ ਿਟਵੱਤਰ ਰੀਤ ਨ ਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।’ 

ਧਾਰਾ 25: ਗੁਨਾਹ ਦ ੇਇਕਬਾਲ ਬਾਰ ੇ

ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ (ਕਨਫ਼ੈਸ਼ਨ) ਸਾਡ ੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਮ 

ਅਟਭਆਸ ਹੈ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਅਸ਼ਾਏ ਰੱਬਾਨੀ ਟਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਟਹਲਾਂ 
ਟਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਤੇ ਝਿੰਡੀ ਟਮਲ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇ

ਹਾਂ; ਟਜਸ ਬਾਰੇ ਿਟਹਲਾਂ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚੁੱ ਿੀ ਅਖ਼ਟਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਸਖਾਉਂਦੇ 
ਹਾਂ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨ ਿੰ  ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਿਾਵਰ ਆੱਫ਼ ਟਦ ਕੀਅਜ਼) ਇਸ 

ਦੀ ਸੁਿੰ ਦਰਤਾ ਟਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਚੇਤ ੇਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਚਿੰ ਤਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਿੰ ਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਟਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਚੇਤ ੇਕਰਵਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਅਟਜਹਾ ਮਿੰਨਣਾ 
ਟਕ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ; ਅਤ ੇਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹਾ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੱਚਮੁਚ ਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਮਾਫ਼ੀ ਟਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਟਹਲਾਂ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਧਆਨ ਟਦਿੰ ਦ ੇਸਨ; ਟਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇਸ 

ਵੇਲੇ ਸਾਡ ੇਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਸਾਡ ੇਟਵਰੋਧੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਇਹ 

ਮਿੰਨਣਾ ਿੈਣਾ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਿਛਤਾਵੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ ਝ–ਬ ਝ ਨਾਲ ਟਵਥਾਰਿ ਰਬਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। 

ਿਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ 

ਆਿਣੇ ਸਾਰੇ ਿਾਿਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸਿੰਭਵ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ 
ਟਕ ਜ਼ਬ ਰ 19:13 ਟਵੱਚ ਿਰਮਾਟਣਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ: ‘ਕੌਣ ਆਿਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਿੇਰਟਮਆਹ 17:9 

ਟਵੱਚ ਵੀ ਟਲਟਖਆ ਹੈ: ‘ਬਿੰਦ ੇਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਕੋਈ ਸੱਚਮੱੁਚ ਇਸ 

ਨ ਿੰ  ਨਾ ਸਮਝੇ।’ ਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਾਿ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਸ ਟਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋਣ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ 

ਨ ਿੰ  ਟਕਤ ੇਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਟਮਲੇਗੀ, ਟਕਉਂਟਕ ਇੱਥ ੇਅਟਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਚੇਤ ੇਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਟਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਰਾਚੀਨ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ‘ਟਡਕਰੀਜ਼’ ਟਵੱਚ ਟਕਰਸੋਸ ਮ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਟਕ ਤੁਸੀਂ 
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੇਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅਟਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ 

ਦੋਸ਼ ਲਾਓ, ਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਆਖਾਂਗਾ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੈਗ਼ਿੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੰ ਨੋ, ਜੋ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਵੇਂ 
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ਆਿਣਾ ਰਾਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਵੇਂ ਿਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਿਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ 

ਕਰੋ, ਜ ੋਸੱਚਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਆਿਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਜੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਿਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ,’ 
ਆਟਦ। ਅਤ ੇਗਲੌਸ  ਇਹ ਕਬ ਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਟਸਰਫ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਅਟਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ 

ਧਰਮ–ਗਰਿੰ ਥ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ। ਟਫਰ ਵੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡ ੇਲਾਭ ਮਾਮਲੇ ਟਵੱਚ, ਅਤ ੇਉਂਝ ਵੀ ਇਹ 

ਦ ਜ ੇਿਾਟਸਓਂ ਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ’ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਧਾਰਾ 26: ਮੀਟ ਿੰ ਗਾਂ ਦੀ ਟਵਲੱਖਣਤਾ (ਟਡਸਟ ਿੰ ਕਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਮੀ ਸ) 

ਲੋਕ ਤੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਟਕ ‘ਮੀਟ ਿੰਗਾਂ ਦੀ ਟਵਲੱਖਣਤਾ’ 
(ਟਡਸਟ ਿੰ ਕਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਮੀ ਸ) ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਟਜਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਟਜਹ ੇਲਾਹੇਵਿੰ ਦ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜ ੋ

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਿਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਿੋਗ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ ਟਕ ਇਸ 

ਸਿੰਸਾਰ ਨੇ ਇਿੰਝ ਸੋਟਚਆ ਟਕ ਨਵੀਂਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਟਵਵਸਥਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਿਟਵੱਤਰ–ਟਦਹਾੜ ੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਮੌਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਟਦਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਮ ਾ ਦੇਵੇ। ਰਵਾਇਤਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਅਟਜਹ ੇਟਵਚਾਰ ਨੇ ਚਰਚ ਨ ਿੰ  ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁਿੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਿਟਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਭਾਗ 

ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਨ ਿੰ  ਧੁਿੰ ਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਨ ਿੰ  
ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਬੇਹੱਦ ਿਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਖੜਹ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੱੁਚਤਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨ ਿੰ  
ਿਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ; ਅਤ ੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਕਰਨਾ, ਟਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਿਕੀਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਿਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ 

ਟਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ 
ਅਟਜਹ ੇਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ; ਟਵਸ਼਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਿਕੀਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਟਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਰ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਦਾ ਇਹ ਟਸਧਾਂਤ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਿ ਰਾ ਹੀ ਟਿਛਾਂਹ 

ਚਲਾ ਟਗਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਟਜਹਾ ਟਵਚਾਰ ਿੈਦਾ ਹੋ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ 

ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਨ ਿੰ  ਉੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਸਰਟਵਸੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਮੀਟ ਿੰਗਾਂ ਟਵੱਚ ਟਵਲੱਖਣਤਾ ਟਲਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿਛਤਾਵੇ ਬਾਰੇ ਟਸਖਾਉਂਟਦਆਂ, ਟਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਨਹ ਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਸਿੰਤੁਸ਼ ੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੇਸ਼ 

ਕੀਤ ੇਤੇ ਸਮੱੁਚਾ ਿਛਤਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਟਿਆ। 

ਦ ਜ,ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਧੁਿੰ ਦਲਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 

ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਟਕਤ ੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਉਤਾਂਹ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਿਏ ਟਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਤਾਂ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟਸਰਫ਼ 

ਕੁਝ ਖਾਸ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜ,ੇ ਰੀਤਾਂ/ਟਰਵਾਜ ਮਨਾਉਣ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਕਸਮ ਦੇ ਗਾਊਨ ਜਾਂ ਕੱਿੜ ੇਿਾਉਣ 

ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਅਟਜਹ ੇਟਦਹਾੜ ੇਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਰ ਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੰਿ ਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਟਲਆ ਹੈ। ਇਸ 
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ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਆਦਰ–ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਿਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 

ਟਿਤਾ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਿੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਬੱਚੇ ਜਣਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦਾ ਕਾਮਲਵੈਲਥ ਉੱਤੇ 

ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਸੋਟਚਆ ਟਕ ਇਹ ਕਿੰਮ ਦੁਟਨਆਵੀ ਤੇ ਅਿ ਰਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚਮਕ–ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਟਦਹਾਟੜਆਂ ਤੇ 

ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਟਹਆ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ 

ਦੁੱ ਖ ਿਰਗ ਾਇਆ ਟਕ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸ਼ੱੁਧ ਹਾਲਤ ਟਵੱਚ ਕੀਤਾ ਟਗਆ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਟਵਆਹ ਵੇਲੇ, ਮੈਟਜਸ ਰੇ  ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਟਵੱਚ; ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਟਹਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ। ਦ ਜ ੇਿਾਸੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਵਂੇਂ ਝ ਠ–ਮ ਠ ਹੀ 
ਇਹ ਕਲਿਨਾ ਕੀਤੀ ਟਕ ਅਟਜਹ ੇਟਵਅਕਤੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਿਰਵਾਟਨਤ ਹਨ। 

ਤੀਜ,ੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਡਾਢੇ ਖ਼ਤਰੇ ਟਵੱਚ ਿਾ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 
ਅਸਿੰਭਵ ਸੀ, ਟਫਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਟਝਆ। ਗੇਰਸਨ ਟਲਖਦ ੇ

ਹਨ ਟਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਨਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਤ ੇਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਆਿਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਿਣ ਲੱਗ 

ਟਿਆ ਸੀ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਿਗੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਮਟਹਮਾ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਟਣਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦ ੇਹਾਂ ਟਕ 

ਸਟਮੱਸ ਸ ਤੇ ਧਰਮ–ਟਵਟਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕੀਤੀ, ਟਫਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਚਲਾ ਟਗਆ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ 

ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਿੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਕ ਲ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ–ਿਰਚਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਟਕ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਤੇ 

ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨ ਿੰ  ਛੋਹਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਟਚਆ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਸਲੀਬ ਦੇ, ਆਸ ਦੇ, ਸ਼ਟਹਰੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ 

ਸਟਤਕਾਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਟਚਆ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਗੇਰਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ–ਟਵਟਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਟਚਿੰ ਤਾਜਨਕ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਟਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ 

ਇਨਹ ਾਂਜਤਨਾਂ ਨੇ ਟਬਹਤਰ ਟਕਸਮ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਵੱਲ ਟਧਆਨ ਦਣੇ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਰਟਜਆ। ਔਸਗਸ ੀਨ ਵੀ ਅਟਜਹੀ 
ਮਨਾਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਅਟਜਹ ੇ ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨੱੁਖੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੈਨ ਰੀਅਸ ਨ ਿੰ  ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਟਕ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ; ਅਟਜਹਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਕਟਹਣਾ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਕਾਂ/ਿੁਰਟਖਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਿਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਿੰਝ ਸ਼ੱਕ ਿਰਗ ਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀਆਂ 

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਟਕਉਂਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ 

ਿਟਵੱਤਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਟਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦ,ੇ ਟਫਰ ਵੀ ਉਹ ਆਿਣੀ ਿਸਿੰਦ ਦੇ ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾ ਕੇ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਇਿੰਝ, ਅਸੀਂ ਟਸੱਟਖਆ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜਾਂ ਇਿੰਝ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਤੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਟਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ 



 25 

ਚਾਹੀਦਾ ਟਕ ਅਟਜਹ ੇ ਟਦਹਾੜ ੇ ਮਨਾਉਣੇ ਬਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ–ਗਰਿੰ ਥ ਦੀਆਂ 

ਗਵਾਹੀਆਂ ਜੋੜਦ ੇਹਨ। ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ 15:3 ਤੇ 9 ਟਵੱਚ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਦ ੇਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਜੋ ਉਂਝ ਇੱਕ ਅਟਜਹ ੇਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਿਦੀ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਸੀ ਿਰ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀਆਂ ਜਲ–ਸ਼ੱੁਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,‘ ਓਹ 

ਟਵਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਿਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਟਸਟਖਆ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ 

ਦੀ ਬਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਟਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਟਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮ ਿੰ ਹ ਟਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੱੁਖ 

ਨ ਿੰ  ਟਭਰਸ਼  ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਣ ਜੋ ਮ ਿੰ ਹੋਂ ਟਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨ ਿੰ  ਟਭਰਸ਼  ਕਰਦਾ ਹੈ।‘ ਇਿੰਝ ਹੀ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਵੀ 
ਰੋਮੀਆਂ 14:17 ’ਚ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਟਕਉਂ ਜੋ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਿੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਤ ੇਅਨਿੰ ਦ ਹੈ।’ ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:16, 20–21: ‘ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਿੀਣ ਿਾ ਟਤਉਹਾਰ ਿਾ ਅਮੱਟਸਆ ਿਾ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਟਵਖੇ 

ਕੋਈ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ।’ ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਟਕ: ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ 

ਤਾਂ ਸਿੰਸਾਰ ਟਵੱਚ ਜੀਉਂਟਦਆਂ ਵਾਂਙ ੁ ਟਕਉਂ ਏਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਟਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਟਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇ ਹੋ ਟਜਹੜੀਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ 

ਆਟਗਆਂ ਅਤ ੇਟਸੱਟਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਟਜਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਚੱਖੀਂ, ਨਾ ਛੋਹਵੀਂ ?’ ਅਤ ੇਿਤਰਸ ਸਾਨ ਿੰ  ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਿਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮ ਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ 
ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ। ਅਤ ੇ 1 ਟਤਮੋਥੀ 4:1, 3 ਟਵੱਚ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਮੀ ਸ ਉੱਤੇ ਿਾਬਿੰਦੀ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ। ਟਕਉ? ਟਕਉਂਟਕ ਅਟਜਹੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨੇ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ ਹਨ ਅਤ ੇਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ 

ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਟਹ ਸਕਦੀ। 

ਇੱਥ ੇ ਸਾਡ ੇ ਟਵਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦ ੇ ਹਨ ਟਕ ਸਾਡ ੇ ਅਟਧਆਿਕ ਵੀ ਜੋਵੀਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ 

ਅਿਮਾਨ ਦਾ ਟਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਰ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਅਟਧਆਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਲਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲ  ਟਸੱਖਦ ੇਹਾਂ। ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ 

ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾ, ਸੁਟਹਰਦ 

ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੁੱ ਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਟਕਆਂ ਤੇ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ  ਿੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨ ਿੰ  ਖੁਦ ਨ ਿੰ  ਟਸੱਟਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਾਬਿੰਦੀਆਂ 

ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਟਭਆਸਾਂ ਤੇ ਟਮਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਛੁਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵਗੇਾ ਟਕ ਤਾਂ ਜ ੋਅਸੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਟਜਹ ੇਅਟਭਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਕਾਰਾ ਿਾ ਸਕੀਏ। ਅਟਜਹ ੇਬਾਹਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨ ਿੰ  
ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਟਦਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲ ਕਾ 21:34 ਟਵੱਚ 

ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ: ‘ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਿੀਣ ਅਤ ੇਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸਿੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਟਚਿੰ ਤਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਟਕਤ ੇਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤ ੇਉਹ ਟਦਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਙ ੁਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਿਵੇ!’ ਮੱਤੀ 17:21 

ਵੀ ਿੜਹ:ੋ ‘ਅਟਜਹਾ ਿਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਵੀ 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 9:27 ’ਚ 

ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਸਗੋਂ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ਿੰ  ਮਾਰਦਾ ਕੱੁ ਦਾ ਅਤ ੇਉਹ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਵੱਸ ਟਵੱਚ ਟਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਜੋ ਟਕਤ ੇਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਿਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਿ ਅਿਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।’ ਇੱਥ ੇਉਹ ਸਿੱਸ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ 

ਉਹ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬ  ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤ ੇਉਹ 

ਅਟਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤ ੇਕਾਬ  ਿਾਉਣ ਤੇ ਰ ਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਟਫ਼ੱ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਟਨਭਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਨਿੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਿਰ 

ਟਜਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ ੋ ਟਨਸ਼ਚਤ ਟਦਨਾਂ ਤੱਕ ਟਨਰਧਾਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟਜਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ 

ਬੋਝ ਿੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਟਜਹ ੇਕਿੰਮ ਬਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁਿੰ ਦ ੇਸਨ। 

ਟਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡ ੇਕਰਨ ਜੋਗੀਆ ਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਚਿੰਗੀ ਟਵਵਸਥਾ ਿੈਦਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਜਨ–ਿਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਟਵੱਚ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਤੇ ਮੱੁਖ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜੇ। ਿਰ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਅਟਜਹੇ ਟਦਹਾੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟਦਨ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ 
ਠਟਹਰਦ ੇਅਤ ੇਅਟਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਟਕਤ ੇਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਗੁਨਾਹ ਟਵੱਚ ਨਹੀਂ ਟਗਟਣਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਜਹੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡ ੇਿੁਰਖੇ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਿ ਰਬ ਟਵੱਚ ਈਸ ਰ ਨ ਿੰ  ਰੋਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੱਟਖਆ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ 
ਕਾਰਨ ਿ ਰਬੀ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਟਵਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਝੜਟਕਆ ਤੇ ਟਕਹਾ ਟਕ ਅਟਜਹਾ 
ਕੁਝ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰੇਨੀਅਸ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਸਟਹਮਤੀ ਨਾਲ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 
ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ।’ Dist. XII ਟਵੱਚ ਿੋਿ ਗਰੈਗਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਟਕ ਅਟਜਹੀ ਟਵਟਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚ 

ਦੀ ਏਕਤਾ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਿੱੁਜਦਾ। ‘ ਰਾਇਿਰ ਾਈ  ਟਹਸ ਰੀ’, ਿੁਸਤਕ 9 ਟਵੱਚ ਅਸਮਾਨ ਰੀਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਮਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟਨਮਨਟਲਖਤ ਸ਼ਬਦ ਟਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ: ‘ਰਸ ਲਾਂ ਦਾ ਅਟਜਹਾ ਕੋਈ ਮਨ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾਟੜਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੇਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਆਰ ਟਸਖਾਉਣ ਲਈ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਸਨ।’ 

ਧਾਰਾ 27: ਮਸੀਹੀ ਮੱਠ/ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਿੰ ਕਲਿਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਮੱਠ/ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ (ਮੋਨੇਸ ਰੀ) ਦੇ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇ

ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ੇਕਰੀਏ ਟਕ ਇਨਹ ਾਂ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਕਹੋ ਟਜਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਕਵੇਂ ਕੈਨਨਜ਼ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲ  ਕਿੰਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਔਗਸ ੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦੋਂ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਟਭਰਸ਼ ਾਚਾਰ ਫਟੈਲਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਿਾਸੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਕਲਿ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਟਜਵੇਂ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਧਆਨ ਨਾਲ ਿੋਜਨਾਬੱਧ ਜੇਲਹ ਅਿੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ, ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾਉਣੇ ਟਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤੇ ਕਈ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ਟਵੱਚ ਇਹ ‘ਬੇੜੀਆਂ’ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਜੁੱ ਗ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ 
ਲਾਗ  ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਇਹ ਸਭ ਕੈਨਨਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲ  ਹੋ ਟਰਹਾ ਸੀ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਕਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਅਟਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਟਲਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰਿੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਿੰਝ ਉਹ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸ ਕੇ 

ਰਟਹ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਰਟਹਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ, ਜਦ ਟਕ ਕੈਨਨ 
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ਜੇ ਚਾਹੁਿੰ ਦ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਮਰਦ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਨਵੈਂ ਸ 

’ਚ ਅਟਜਹਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ; ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਟਧਆਨ ਟਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਟਜਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 
ਕਾਰਨ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਿਟਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ; ਟਜਹੜੇ ਵੇਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਿੰ ਡ–ੇਕੁੜੀਆਂ ਨ ਿੰ  
ਟਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਟਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕੌਨਵੈਂ ਸ ਟਵੱਚ ਭੇਟਜਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਟਖਆ ਟਕ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਦਭਾਗੇ 
ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਘੁ ਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ੇਅਤ ੇਸੁਿੰ ਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਇਿੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸ ਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਟਕ ਕੈਨਨਜ਼ ਨੇ ਇਿੰ ਨੇ ਗਿੰਭੀਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਕਸਮ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਨ ਿੰ  ਅੱਖੋਂ ਿਰੋਖੇ ਕਰੀ ਰੱਟਖਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ਿੰ  ਅਿਮਾਨਜਨਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਨਟਜੱਟਠਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੀਹੀ ਮੱਠਾਂ ਭਾਵ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ਟਵੱਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਟਜਹ ੇਟਵਚਾਰ ਉਿਜਣ ਲੱਗ।ੇ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਟਜਹਾ ਆ ਟਗਆ ਸੀ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼  ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ–ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਟਜਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਟਦਆਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ ਟਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸਿੰਕਲਿ ਬਿਟਤਸਮੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਸਖਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਸੀ ਟਕ ਅਟਜਹਾ ਟਭਖ਼ਸ਼  ਜੀਵਨ ਟਜਉਂ ਕੇ ਉਹ ਨਾ 
ਟਸਰਫ਼ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਟਕਉਂਟਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾ ਟਸਰਫ਼ ਮੱੁਖ ਹੁਕਮਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਟਮਕ 

ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਅਟਜਹ ੇਸਿੰਕਲਿਾਂ ਦੀ ਿਰੋੜਹਤਾ ਤੇ ਿੁਸ਼ ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਿੰਝ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਚਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਸਿੰ ਟਨਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਕੱਤਾ ਬਿਟਤਸਮਾ ਲੈਣ 

ਨਾਲੋਂ  ਟਕਤ ੇਟਬਹਤਰ ਹੈ ਅਤ ੇਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮੈਟਜਸ ਰੇ ਸ, ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਤੇ ਅਟਜਹ ੇਹੋਰ ਉੱਚ 

ਟਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਤ ੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼  ਜੀਵਨ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ 
ਕਦ ੇਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਸਭ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਸਤਕਾਂ ਟਵੱਚ ਟਲਟਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 

ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਅਟਜਹ ੇਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਟਕਸੇ ਮੋਨੇਸ ਰੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਟਿਸ  ਮਸੀਹ 

ਬਾਰੇ ਟਸੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਮਲਦਾ। 

ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ਟਵੱਚ ਕੀ ਵਾਿਟਰਆ? ਟਕਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਟਵੱਤਰ ਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਟਜਹ ੇਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਕ ਲ ਹੁਿੰ ਦ ੇਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁਿੰ ਦ ੇਸਨ। ਿਾਦਰੀ ਤੇ ਟਬਸ਼ਿ ਸਾਟਹਬਾਨ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 
ਬਣ ਕੇ ਟਨਿੱਕਲਦ ੇਸਨ। ਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਵੀ 
ਹਨ। ਿਟਹਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਟਸੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਸਨ; ਿਰ ਹੁਣ ਟਦਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਿੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਅਟਜਹਾ ਜੀਵਨ ਟਜਉਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਿਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਇਹ ਸਿੰਿ ਰਨਤਾ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰ ਹਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਟਬਆਨ ਕਰਟਦਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟਕਤ ੇਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਾ–ਚੜਹਾ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਤ ੇਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਕਾਂ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਕੁਝ ਟਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਟਝਆ ਜਾ 
ਸਕੇ। 
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ਿਟਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕ ਟਜਹੜੇ ਟਵਆਹ ਰਚਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਟਜਹੜ ੇਟਵਅਕਤੀ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ 
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਟਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸਿੰਕਲਿ ਕਦੇ 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱੁਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 7:2 ਮੁਤਾਬਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਇਹ ਹੈ: ‘ਿਰਿੰਤ  ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਿੁਰਖ ਆਿਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨ ਿੰ  ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਿਣੇ ਹੀ ਿੁਰਖ 

ਨ ਿੰ  ਰੱਖੇ।’ ਇਹ ਨਾ ਟਸਰਫ਼ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਿਟਵੱਤਰ ਟਲਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਟਸਰਫ਼ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਟਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਟਖਆ ਟਗਆ ਹੈ, 

ਉੱਤਿਤੀ 2:18 ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਦਮ ਲਈ ਇਕਟਲਆਂ ਹੋਣਾ ਚਿੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਲਈ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ 

ਟਲਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿੰਨਣ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਿਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਤੇ ਟਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨਹ ਾਂ ਆਿਣੇ ਟਕਸੇ ਸਿੰਕਲਿ ਨ ਿੰ  ਟਨਭਾਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਿਰ ਉਹ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨ ਿੰ  ਤਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਕਲਿ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ! ਕੈਨਨਜ਼ ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦੇ 
ਹਨ ਟਕ ਵਧੀਆ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਹਰੇਕ ਸਿੰਕਲਿ ਟਵੱਚ ਛੋ ਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤ ੇ ਿੋਿ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲ  ਕੋਈ ਵੀ 
ਸਿੰਕਲਿ ਮਿੰਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਘੱ , ਉਹ ਸਿੰਕਲਿ ਮਿੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਟਜਹੜੇ 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲ  ਹਨ। 

ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਦੀ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਟਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਿੌਂਟ ਫ਼ਸ (ਿੋਿ ਤੇ ਹੋਰ 

ਅਟਧਕਾਰੀ) ਨੇ ਰ ਹਾਨੀ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਦੱਤ ੇਹਨ। ਿਰ ਰੋਮਨ 

ਿੌਂਟ ਫ਼ਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ ਝਬ ਝ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਟਕ ਇਸ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੜਹਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਗੌਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ ਿੰ  ਮੋਨੇਸ ਰੀ ਤੋਂ 
ਵਾਿਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ  ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡ ੇਆਿਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਮਸਾਲਾਂ ਟਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਦੁਟਨਆਵੀ ਟਹਤਾਂ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋ ਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੰਭਵ ਹੈ, ਿਰ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਅਟਜਹੀਆਂ ਕੁਝ 

ਛੋ ਾਂ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਕ ਸਾਡ ੇ ਟਵਰੋਧੀ ਟਕਸੇ ਸਿੰਕਲਿ ਜਾਂ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਿਰਭਾਵ ਨ ਿੰ  ਵਧਾ–ਚੜਹਾ ਕੇ ਟਕਉਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, 

ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲ ਉਸ ਸਿੰਕਲਿ ਦੀ ਿਰਟਕਟਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ, ਜਦ ਟਕ ਉਹ ਸਿੰਭਵ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਿਰ 

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ ਟਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਦੀਵੀ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੰਥ ਹੈ। 

ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਕਲਿ ਲੈਣ ਵਾਟਲਆਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਟਕਿੰ ਨੀ ਕੁ ਘੱ  ਹੈ! ਮੁਿੰ ਟਡਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ਿੰ  
ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਿੰਕਲਿ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਟਨਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਹਰ 

ਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰਕਲਿ ਦੀ ਿਰਟਕਰਤੀ ਦੇ ਉਲ  ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਟਹਮਤੀ ਤੇ 

ਵਾਜਬ ਟਵਚਾਰ–ਵ ਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
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ਕੈਨਨਜ਼ ਦੇ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਅਟਜਹ ੇਸਿੰਕਲਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਟਜਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਲਏ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਕਉਟਕ ਉਸ ਉਮਰਰ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਟਜਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦ,ੇ ਟਜਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ–ਅਿੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ।ੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਨਨ ਭਾਵ ਟਸਧਾਂਤ, ਜੋ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਕਲਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਿਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਟਵੱਚੋਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਟਕਹੜ ੇ ਕੈਨਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਟਜਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਛੱਡ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ੇ ਟਵਅਕਤੀ ਅਟਜਹ ੇਸਿੰਕਲਿ 

ਇਨਹ ਾਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਿਟਹਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। 

ਅਿੰਤ ’ਚ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਕਲਿ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਟਜਹ ੇਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਝਾੜ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਰ ਇਹ 

ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਿਦਾ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟਵਆਹ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਗਸ ੀਨ ਵੀ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਰ ਉਸ ਲਈ ਟਜਸ ਟਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਟਧਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ 

ਟਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਔਗਸ ੀਨ, 27 ਿਰਸ਼ਨ 1. ਚੈਿ ਰ, ਨੁਿਸ਼ੀਆਰਮ)। 

ਭਾਵੇਂ ਟਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਸਿੰਕਲਿ ਿ ਰੇ ਕਰਨ ਟਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਟਫਰ 

ਵੀ ਸਾਡ ੇਅਟਧਆਿਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿੰ ਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਨਫ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਹੁਣ 

ਟਕਉਂਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਿਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਚਣੁੇ ਗਏ ਟਵਅਕਤੀ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਬਗ਼ੈਰ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ; ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ 15:9 ’ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਓਹ ਟਵਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਿਾਸਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਓਹ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ 
ਟਸਟਖਆ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ।’ ਅਤ ੇ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਟਕ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਸਾਡ ੇਆਿਣੇ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜੇ 
ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਬਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਸਰਫ਼ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵਅਕਤੀ 
ਨ ਿੰ  ਟਮਲਦੀ ਹੈ ਟਜਹੜੇ ਇਹ ਿਕੀਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਵਾਸਤ ੇਚੁਣੇ ਗਏ 

ਹਨ। 

ਿਰ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹੋ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜੇ ਤੇ ਰੀਤਾਂ–ਰਸਮਾਂ ਉੱਤੇ 

ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 

ਿੋਗ ਬਟਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੀਨਨ, ਇਹ ਸਭ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਦੇ ਉਲ  ਹੈ ਤੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ 

ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਿਰਚਟਲਤ ਸਿੰਕਲਿ ਅਿਟਵੱਤਰ ਟਕਸਮ ਦੀ ਬਿੰਦਗੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ 

ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲ  ਭੈੜਾ ਸਿੰਕਲਿ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਟਕਉਂਟਕ ਕੋਈ 

ਸਿੰਕਲਿ ਗ਼ੈਰ–ਨੈਟਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕੈਨਨ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ। 

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:4 ਟਵੱਚ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ 

ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਿਾ ਤੋਂ ਟਡੱਗ ਗਏ ਹੋ।’ ਇਿੰਝ, ਟਜਹੜੇ ਟਵਅਕਤੀ ਆਿਣੇ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਟਹਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਟਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਜਹੜੇ 
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ਟਵਅਕਤੀ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲ਼ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਟਚਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, 

ਜਦ ਟਕ ਇਹ ਸਭ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਹੈ। 

ਸੱਚਮੁਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਕ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ 

ਆਿਣੇ ਸਿੰਕਲਿਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾ ਕੇ ਅਤ ੇਰੀਤ–ਰਸਮਾਂ ਟਨਭਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 

ਉਹ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਟਜਹ ੇਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਤੇ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਕਿੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਮੱੁਦ ੇ’ਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
ਤੇ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਟਹ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ ੋਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਖੁਦ ਵੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਲੋਂ  ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੀਤਾਂ–ਰਸਮਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸਿੰ ਿ ਰਨਤਾ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਿਣੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨ ਿੰ  
ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋ ਾ ਸਕੈਂਡਲ/ਘੁ ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  
ਮਨੱੁਖ ਦੁਆਰਾ ਟਤਆਰ ਸੇਵਾ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ 

ਟਕ ਅਟਜਹੀ ਸੇਵਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਟਕ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਹੋਰ ਟਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਟਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰ ਇਹ ਸਭ ਧੁਿੰ ਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਬਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਟਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਟਨਮਰਤਾ ਤੇ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਅਤ ੇਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਧੁਿੰ ਦਲੇ ਿੈ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਸੁਣਨ ਨ ਿੰ  ਟਮਲਦਾ 
ਹੈ ਟਕ ਟਸਰਫ਼ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼  ਹੀ ਸਿੰਿ ਰਨਤਾ ਤੱਕ ਿੱੁਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਸਿੰ ਿ ਰਨਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਵੱਚ ਹੈ ਟਕ ਟਦਲੋਂ 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈਅ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਟਕਸਮ ਦਾ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਨਦਾ ਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਸਾਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡ ੇਉੱਤ ੇਮਟਹਮਾ ਕਰਨਗੇ; ਟਫਰ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਹਰ ਕਿੰ ਮ ਟਵੱਚ ਮਦਦ 

ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਭਲੇ ਕਿੰਮਾਂ ਟਵੱਚ ਸ ਝਬ ਝ ਟਵਖਾਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਸਿੰਿ ਰਨਤਾ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਟਬਤਾਉਣ, ਭੀਖ ਮਿੰਗਣ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਕੱਿੜ ੇਿਟਹਨਣ 

ਟਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਰ ਮੋਨੇਸ ਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝ ਠੀਆਂ ਟਵਆਟਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜ ੇਟਵਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। 

ਉਹ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸੁਣਦ ੇਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਆਿਣੇ ਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨ ਿੰ  ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ 

ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ ਉਹ ਇਹੋ ਸੁਣਦ ੇਹਨ ਟਕ ਟਸਰਫ਼ ਮਿੰਗਤੇ ਹੀ ਸਿੰਿ ਰਨ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਿਣੀਆਂ ਸਿੰਿਤੀਆਂ 

ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੀ ਸ ਝਬ ਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਸੁਣਦ ੇਹਨ ਟਕ ਇੱਕ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਕੌਂਸਲ 

ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਟਨਜੀ ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਕੁਝ ਟਵਅਕਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦ ੇ ਟਕਉਂਟਕ ਉਹ ਇਹੋ 

ਸੁਣਦ ੇਹਨ ਟਕ ਇਹ ਤਾਂ ਟਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਟਕ ਇੱਕ 

ਮਸੀਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਅਹੁਦ ੇਉੱਤੇ ਟਨਿੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਜਸ ਰੇ  ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 

ਅਟਜਹ ੇਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਮਸਾਲਾਂ ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿਣੇ ਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਿਰਸ਼ਾਸਨ 
ਨ ਿੰ  ਵੀ ਟਤਆਗ ਟਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਨੇਸ ਰੀਜ਼ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਇਸ ਨ ਿੰ  ‘ਟਵਸ਼ਵ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ’ 
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ਆਟਖਆ ਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  ‘ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣਾ’ ਕਰਾਰ ਟਦੱਤਾ। ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਵੇਟਖਆ ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਜਹੜੇ ਹੁਕਮ ਉਨਹ ਾਂ ਖੁਦ 
ਟਦੱਤ ੇਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਚਿੰਗਾ ਤੇ ਸਿੰ ਿ ਰਨ ਟਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ ਟਕ, ਟਜਸ 
ਟਵੱਚ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਟਮਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਿਟਹਲਾਂ ਗੇਰਸਨ ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਿ ਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਬੁਰਾ–ਭਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਿਣੇ ਟਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲ 
ਿਈ ਸੀ ਟਕ ਮੋਨੇਸ ਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੰ ਿ ਰਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੰਕਲਿ (ਵਾਓਜ਼) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜ ੇਟਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦ ੇ
ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸਿੰ ਿ ਰਨਤਾ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਟਮਹਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝ ਠ ਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਤੇ ਇਿੰਝ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰ ਕਲਿ ਟਫ਼ਜ਼ ਲ ਹਨ। 

ਧਾਰਾ 28: ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ 

ਟਬਸ਼ਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱੁਦ ੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਟਹਮਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਗ਼ੈਰ–ਵਾਜਬ ਢਿੰਗ 
ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨ ਿੰ  ਰਲ਼–ਗੱਡ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਬਲ਼ਭ ਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਗਾਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੌਂਟ ਫ਼ਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਟਦਆਂ ਨਾ 
ਟਸਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤ ੇ ਬੇਰਟਹਮੀ ਨਾਲ 
ਮਸੀਹੀਅਤ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਛੇਕਣ ਦੇ ਕਿੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਟਕਸੇ ਸਮਰਾ  ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤ।ੇ ਿੜਹ–ੇਟਲਖੇ ਤੇ ਆਸਟਤਕ ਲੋਕ ਟਿਛਲੇ ਲਿੰ ਮੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਅਟਜਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਟਨਖੇਧੀ ਕਰਦ ੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ 
ਅਟਧਆਿਕਾਂ/ਿੁਰਟਖਆਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਟਵਧਾ ਲਈ ਮਜਬ ਰਨ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਟਵਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਇਆ। ਿਰ ਅਸੀਂ ਟਸਖਾਇਆ ਟਕ ਸਾਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਦਾ 
ਆਦਰ–ਮਾਣ ਉਂਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤ ੇਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਵਚਾਰ ਹੈ ਟਕ: ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਟਬਸ਼ਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 
ਦਾ ਿਰਚਾਰ ਕਰਨ; ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹੁਕਮ 
ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਿਣੇ ਰਸ ਲ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਿ ਹਿੰ ਨਾ 20:21–23: ‘ਤਦ ਟਿਸ  ਨੇ ਫੇਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਆਟਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ! ਟਜਵੇਂ ਟਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਘੱਟਲਆ ਹੈ ਟਤਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਟਹ 
ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਫ ਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਓਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ 16:15: ‘ਉਸ 



 32 

ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਟਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਟਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਟਰਸ਼  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਿਰਚਾਰ 
ਕਰੋ।’। 

ਲੋਕ ਆਿਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਸਰਫ਼ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਟਸਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਿਰਚਾਰ ਤੇ ਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਟਗਆਂ ਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰਕ 
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਸਦੀਵੀ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ, ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਟਦਿੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਟਮਨੀਸ ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਕਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਟਮਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਰੋਮੀਆਂ 1:16 ’ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਿੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਟਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਿਟਹਲਾਂ ਿਹ ਦੀ ਫੇਰ ਿ ਨਾਨੀ 
ਦੇ ਲਈ।’ ਟਕਉਂਟਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟਦੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਟਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਟਦਿੰ ਦੀ ਟਕਉਂਟਕ ਸ਼ਟਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਸੱਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਟਹਰੀ ਹਾਕਮ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ 
ਦੁਟਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਿਣੀ ਿਰਜਾ ਨ ਿੰ  ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 
ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਿੰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਟਨਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇ
ਹਨ। 

ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨ ਿੰ  ਚਰਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਲ਼–ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਆਿਣਾ ਅਟਧਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਿਰਚਾਰ ਅਤ ੇਿਟਵੱਤਰ ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ–ਦ ਜੇ ਅਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦ;ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੈਟਜਸ  ਦੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਸ਼ਟਹਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਟਮਆਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਫ਼ੈਸਟਲਆਂ ਟਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਟਕਸਮ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਮੈਟਜਸ ਰੇ ਸ ਦੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਟਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦ।ੇ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਿ ਹਿੰ ਨਾ 18:36 ’ਚ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਿੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਅਤੇ 
ਲ ਕਾ 12:14 ਟਵੱਚ: ‘ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨ ਿੰ  ਟਕਹਾ, ਮਨੱੁਖਾ, ਟਕਨ ਮੈਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਿਰ ਟਨਆਈ ਿਾ ਵਿੰਡਣ ਵਾਲਾ 
ਠਟਹਰਾਇਆ ਹੈ ?’ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਟਫ਼ਟਲੱਿੀਆਂ 3:20 ’ਚ ਵੀ ਆਖਦ ੇਹਨ: ‘ਟਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਿਰਜਾ ਹਾਂ;’ 
ਅਤ ੇ 2 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 10:4 ਟਵੱਚ: ‘ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁੱ ਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਟਕਟਲਹਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ।’ 

ਇਿੰਝ ਸਾਡੇ ਿੁਰਟਖਆਂ/ਅਟਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਟਵਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਰੱਟਖਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ 
ਹੈ ਟਕ ਹਰੇਕ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ–ਸਟਤਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਦੇਵੋ। 

ਜੇ ਟਕਸੇ ਟਬਸ਼ਿ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਅਟਜਹਾ ਅਟਧਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਨਹੀਂ ਟਮਟਲਆ, ਸਗੋਂ ਟਕਸੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਟਧਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟਮਟਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਟਜਆ ਂਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਹਰੀ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਟਮਲਦਾ ਹੈ।  ਇਿੰਝ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। 
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ਇਸ ਲਈ, ਕੈਨਨੀਕਲ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ।  

ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਬਸ਼ਿਸ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਤੇ ਟਸਵਲ ਅਥਾਰ ੀ ਟਵਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ‘ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰ ਹਾਨੀ ਅਟਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ’, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਉਹ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਟਬਸ਼ਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਅਟਧਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਟਜਹੜੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤ ੇਿਟਵੱਤਰ 
ਧਾਰਟਮਕ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਟਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਿਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਸਧਾਂਤ 
ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਟਜਹੀ ਟਸਖਲਾਈ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਜਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲ  
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਟਮਊਨੀਅਨ ’ਚੋਂ ਮਾੜ ੇਟਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤੇ ਅਟਜਹਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਥ ੇਚਰਚਾਂ ਨ ਿੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਰ ਹਾਨੀ 
ਅਟਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲ ਕਾ 10:16 ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।’ ਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲ  ਕੁਝ ਟਸਖਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆ ਕੋਲ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਟਜਹ ੇਹੁਕਮ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, 
ਮੱਤੀ 7:15 ਟਵੱਚ: ‘ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਟਸ਼ਆਰ ਰਹੋ।’ ਅਤ ੇਗਲਾਤੀਆਂ 1:8 ਟਵੱਚ: ‘ਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਾ 
ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦ ਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਟਜਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  
ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਿਤ ਹੋਵੇ!’ ਅਤ ੇ2 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 13:8, 10 ਟਵੱਚ: ‘ਅਸੀਂ ਸਟਚਆਈ ਦੇ ਟਵਰੱੁਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਸਟਚਆਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਨਰਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਿੰ ਦ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਟਸੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਿਰੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਏਹ ਗੱਲਾਂ 
ਟਲਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਖ਼ਟਤਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਰਭੁ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ।’ ਅਤੇ ਔਗਸ ੀਨ ਟਲਖਦੇ ਹਨ ‘ਸਾਨ ਿੰ  ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੈਥੋਟਲਕ 
ਟਬਸ਼ਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟਲਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਹੁਿੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 
ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉਲ  ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।’ 

ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ 
ਅਟਧਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਹੈ; ਟਜਵੇਂ ਟਵਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਬੱਲ ਭਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਟਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਟਧਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਟਜਹੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਟਹਜ਼ਾਦੇ ਆਿਣੀ 
ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲ  ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤ ੇਆਿਣੇ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵਵਾਦ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਟਬਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਕੋਲ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਕੋਈ 
ਨਵੀਂਆਂ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤ ੇਭੋਜਨ, ਿਟਵੱਤਰ–ਟਦਹਾਟੜਆਂ ਤੇ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਜਾਂ 
ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਹੈ। ਟਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਟਕ 
ਟਬਸ਼ਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਟਧਕਾਰ ਿ ਹਿੰ ਨਾ 16:12–13 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ: ‘ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਿਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦ।ੇ ਿਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਟਚਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ 

ਸਾਰੀ ਸਟਚਆਈ ਟਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਟਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਿਣੀ ਵੱਲੋਂ  ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ 
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ਆਖੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਦੱਸੇਗਾ’। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:20 ਟਵੱਚ ਦਰਜ 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਵੀ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਲਹ  ਤੇ ਗਲ਼–ਘੁੱ  ੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ੇ
ਰਟਹਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਟਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਡੈਕਾਲੌਗ ਦੇ ਉਲ  ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟਦਨ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਅਟਜਹੀ ਕੋਈ ਟਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟਮਲਦੀ, ਟਜਹੜੀ ਸਬਤ ਦਾ ਟਦਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਟਵਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਟਮਲੀ ਹੈ! 

ਿਰ ਇਸ ਿਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਟਬਸ਼ਿਸ ਕੋਲ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲ  ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਉੱਿਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਕੈਨਨੀਕਲ ਕਾਨ ਿੰ  ਇਹੋ ਟਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
(ਟਡਸਟ ਿੰਕਸ਼ਨ 9)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਿਾਿਮਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਿਟਵੱਤਰਤਾ ਲਈ ਿੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਿਟਵੱਤਰ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਟਮਕ 
ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉਲ  ਹੈ। ਟਕਉਟਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੋਂ ਉਲ  ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਸ਼  
ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਟਵਚਾਰ ਕਾਰਨ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ 
ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੱੁਚਤਾ ਬਾਰੇ ਟਸਖਾਉਣਾ ਦਬਾ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ 
ਿਰੀਤੀ ਭੋਜ ਤੇ ਟਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟਦਨ ਅਤੇ ਰੋਟਜ਼ਆਂ ਦੇ ਟਦਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਿਰਾਰਥਨਾ–ਸਭਾਵਾਂ 
ਸਿੰਤਾਂ ਦੇ ਆਦਰ–ਮਾਣ ਟਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਟਕਉਂਟਕ ਅਟਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਟਕ ਅਟਜਹ ੇਕਿੰਮਾਂ ਨਾਲ 
ਉਹ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਿਟਹਲਾਂ, ਿਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ 
ਕੈਨਨਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ; ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਅਟਜਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਟਜਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਇਿੰਝ ਹੀ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਟਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਟਣਆਂ, ਟਦਨਾ ਤੇ 
ਅਟਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਬੋਝ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ 
ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣ ਿੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਰਸ ਲਾਂ ਤੇ ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਲੈਵ–
ਟਵਵਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਟਜਹਾ ਕੁਝ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਿੰਝ ਟਲਖਦੇ ਟਲਖਦੇ 
ਹਨ। ਅਤ ੇਕੁਝ ਮਾਮਟਲਆਂ ’ਚ ਿੌਂਟ ਫ਼ਸ ਮ ਸਾ ਦੇ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਿੰ ਮਰਾਹ ਹੋਏ ਜਾਿਦੇ ਹਨ। ਇਿੰਝ ਉਹ 
ਬੋਝ ਆਏ: ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿਾਿ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁਿੰਚਾਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾਟੜਆਂ 
ਨ ਿੰ  ਸਰੀਰਕ ਟਮਹਨਤ ਕਰਨਾ; ਕੈਨਨੀਕਲ ਸਟਮਆਂ ਦਾ ਟਖ਼ਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ; ਟਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨ ਿੰ  ਦਾਗ਼ੀ 
ਕਰ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ; ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ; ਇਹ ਟਕ ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਟਵੱਚ ਿਾਿ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ 
ਖਾਸ ਅਥਾਰ ੀ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਕੈਨਨਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਿਾਿ ਨ ਿੰ  ਰਾਖਵਾਂ 
ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦ ੇਿਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਟਕੱਥੋਂ ਟਮਲਦਾ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਿਤਰਸ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:10 ਟਵੱਚ ਚੇਟਲਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜ ਲਾ ਿਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ 2 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 13:10 ਟਵੱਚ ਆਖਦ ੇਹਨ ਟਕ ਇਖ਼ਟਤਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਰਭੁ ਨੇ ਮੈਨ ਿੰ  ਢਾਹੁਣ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿ ਟਕਉਂ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹਨ? 
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ਿਰ ਇੱਥ ੇਬੜੀਆਂ ਸਿੱਸ਼  ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਟਜਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਲੁਸੀਆਂ 2:16, 20–23 ਟਵੱਚ 
ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਿੀਣ ਿਾ ਟਤਉਹਾਰ ਿਾ ਅਮੱਟਸਆ ਿਾ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਟਵਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੰ ਸਾਰ ਟਵੱਚ ਜੀਉਂਟਦਆਂ 
ਵਾਂਙੁ ਟਕਉਂ ਏਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਟਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਟਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟਜਹੜੀਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟਗਆਂ ਅਤੇ ਟਸੱਟਖਆ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਟਜਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਚੱਖੀਂ, ਨਾ ਛੋਹਵੀਂ ? ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਮਤੇ ਦੀ ਿ ਜਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਿੱਟਸਆ ਕਰਕੇ ਬੱੁਧ ਦੀਆਂ 
ਭਾਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਓਹ ਟਕਸੇ ਕਿੰ ਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।’ ਤੀਤੁਸ 1:14 ‘ਚ ਵੀ 
ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ: ‘ਅਤੇ ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ 
ਅਜੇਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਟਜਹੜੇ ਸਟਚਆਈ ਤੋਂ ਟਫਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਚੱਤ ਨਾ ਲਾਉਣ।’ 

ਅਤ ੇਮੱਤੀ 15:14, 13 ਟਵੱਚ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ: ‘ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਜਾਣ ਟਦਓ, ਓਹ ਅਿੰ ਟਨਹ ਆਂ ਦੇ ਅਿੰਨਹੇ  ਆਗ  ਹਨ;’ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਕਸਮ ਦੀ ਬਿੰਦਗੀ ਨ ਿੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ‘ਹਰੇਕ 
ਬ  ਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਟਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੜੋਂ· ਿੁਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ 

ਜੇ ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਅਨਿੰ ਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਿਾਉਣ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਿਾਉਣ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ 
ਹੈ, ਤਦ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਟਕਉਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਰਜਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
‘ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ’ ਟਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਟਤਮੋਥੀ 4:1 ਟਵੱਚ? ਕੀ ਿਟਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹ ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟਦੱਤੀ 
ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਾਈ ਂਚਲਾਈ ਗਈ? 

ਇਸ ਲਈ, ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਟਕਉਂਟਕ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਥਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਜਵੇਂ 
ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਟਵਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਟਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਰ 
ਟਬਸ਼ਿਸ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਉਟਕ 
ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਸਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 
ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦਾ ਬਿੰ ਧੇਜ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1 ਟਵੱਚ ਟਲਟਖਆ ਹੈ: ‘ਟਦਰੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ ਲੇ 
ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੁਿੋ।’ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ਨ ਿੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਟਿਸ  
ਮਸੀਹ ਟਵੱਚ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ 
ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਟਜਹੀ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤ/ਰਸਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨੱੁਖ 
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਤਦ, ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਟਵੱਚ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟਦਨ ਤੇ ਅਟਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰੀਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦ ੇ
ਹਾਂ? ਇਸ ਿਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਟਬਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਿਾਸ ਰਜ਼ ਸਾਟਹਬਾਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਜਾਰੀ 
ਕਰਨਾ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਭਾਵ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਵਧ ਸਕਣ ਿਰ ੳਹ 
ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਟਹਮਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿੋਗ ਹੋਣਾ ਸਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  
ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਿੰ ਟਨਹ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤੋੜ ਕੇ 
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ਹੋਰਨਾਂ ਿਰਤੀ ਕੋਈ ਅਿਰਾਧ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਿੰਝ ਿੌਲ ਸ ਰਸ ਲ 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 11:5 ਟਵੱਚ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਟਕ ਕਲੀਸੀਆ ਟਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਿਣੇ ਟਸਰ ਢਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 14:30 ਟਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
ਟਕ ਟਗਰਜਾਘਰ ਟਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿ ਰੀ ਟਵਵਸਥਾ ਟਵੱਚ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤੇ ਅਟਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। 

ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਟਕ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਟਜਹ ੇਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਿਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਟਵਅਕਤੀ ਦ ਜੇ ਨ ਿੰ  ਤਿੰਗ–ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾਂ ਟਵੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਵਵਸਥਾ ਟਵੱਚ ਤੇ 
ਟਬਨਾ ਟਕਸੇ ਭਿੰਬਲ਼ਭ ਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, 1 ਕੁਟਰਿੰ ਥੀਆਂ 14:40. ਟਫ਼ਲੀਿੀਆਂ 2:14 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਿਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟਜਹਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਿਵੇ ਟਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ ਤੇ ਅਟਜਹਾ ਸੋਚਣਾ ਟਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ  ੁੱ  ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ 
ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿੰਝ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਟਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਟਵੱਚ 
ਆਿਣਾ ਟਸਰ ਟਬਨਾ ਢਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਿੰਝ ਕਰਟਦਆਂ ਉਹ ਟਕਸੇ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਦਨ, ਈਸ ਰ, ਟਿਿੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜ ੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ/ਰਸਮਾਂ ਨ ਿੰ  
ਮਨਾਉਣਾ ਇਸ ਵਰਗ ਟਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਟਕਉਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਟਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 
ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਟਕ ਚਰਚ ਦੀ ਅਥਾਰ ੀ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਟਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਦਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਰਾਰ 
ਟਦੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਟਦਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ; ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਟਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮਸੀਹੀ 
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਟਹਰ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਹੈ ਟਕ ਮੁਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਫਰ ਵੀ 
ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਦਨ ਟਨਿੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, ਟਜਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ 
ਹੈ, ਇਿੰਝ ਜਾਿਦਾ ਹੈ ਟਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇਸ ਮਿੰਤਵ ਲਈ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਦਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟਦਨ ਇਸ ਹੋਰ 
ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੁਟਣਆ ਟਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਸੀਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਟਮਸਾਲ ਟਮਲ ਸਕੇ ਅਤ ੇਉਹ ਇਹ 
ਜਾਣ ਸਕਣ ਟਕ ਸਬਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਦਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਾਨ ਿੰ ਨ, ਨਵੇਂ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਟਦਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੌਲਨਾਕ ਦਲੀਲਾਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਝ ਠੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਟਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਲੈਵ–ਟਵਵਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਾਇਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਟਕ ਟਿਸ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੀਂਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸ ਲਾਂ 
ਤੇ ਟਬਸ਼ਿਸ ਸਨ ਿੰ  ਅਟਧਕਾਰ ਦੇ ਟਦੱਤ ੇਸਨ। ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਉਦੋਂ ਘੁਸ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ 
ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੱੁਚਤਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਸ਼  ਤਰੀਕੇ ਿੜਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਟਕ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ 
ਦਾ ਟਦਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰ ਹਾਨੀ ਅਟਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਰ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਰ ਹਾਨੀ ਅਟਧਕਾਰ ਸਮਟਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਿਟਵੱਤਰ–ਟਦਹਾਟੜਆਂ ਬਰੇ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਟਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਿੈਣ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਜਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰੁਸਤ ਠਟਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ; ਿਰ ਇਹ ਟਵਚਾਰ ਜ਼ਰ ਰ ਰਹੇਗਾ, ਟਕੱਥੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਟਮਕ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੱੁਚਤਾ ਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰਸ ਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:20 ਟਵੱਚ ‘ਲਹ  ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਟਹਣ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨ ਿੰ  
ਕੌਣ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ? ਟਫਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਟਜਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨ ਿੰ  ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਦੇ ਟਕਉਟਕ 
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ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟਜਹ ੇਬਿੰ ਧੇਜ ਨਾਲ ਆਿਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਿਾਉਣਾ ਚਾਟਹਆ ਸੀ; ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਜ ਟਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਟਹੱਸੇ ਉੱਤ ੇਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 
ਦੇ ਮਿੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਹੁਤ ਘੱ  ਕੈਨਨਜ਼ (ਟਨਿਮ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਇਿੰਨਹ –ਟਬਿੰ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੁਿੰ ਦ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਟਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਟਜਹੜੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹੁਤ ਟਧਆਨ ਨਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਕ ਟਨਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਕੈਨਨਜ਼ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਟਬਨਾ ਇਸ ਟਵਚਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਿੱੁਜਦਾ; ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਟਬਸ਼ਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ 
ਟਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਚਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਣਟਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਦਿੰ ਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੀ ਕਬ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਇਹ ਸਹੁਿੰ  ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱੁਧ ਟਸਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਟਸਖਾਉਣਗੇ। ਚਰਚ ਆਿਣੇ ਟਬਸ਼ਿਾਂ ਨ ਿੰ  
ਆਿਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ; ਜਦ ਟਕ ਚਿੰਗ ੇਿਾਦਰੀ 
ਸਾਟਹਬਾਨ ਲਈ ਅਟਜਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਟਸਰਫ਼ ਇਹ ਿੱੁਛਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੈਥੋਟਲਕ ਚਰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲ  ਹਨ। ਅਟਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 
ਟਵੱਚ, ਇਨਹ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ, ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਜਬ ਨਾ ਰਟਹਣ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ 
ਟਕ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਿੌਂਟ ਫ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਟਦਆ ਉੱਤੇ ਟਨਰਭਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਹੁਣ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਟਕਉਂਟਕ ਅਟਜਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਚਰਚ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਟਹਲਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਟਕਉਂਟਕ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ ਕੈਨਨਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਰ ਕੀ 
ਅਟਜਹਾ ਅਸਿੰਭਵ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਿਟਵੱਤਰ ਟਦਹਾੜ ੇਮਨਾਉਣ ਤੇ ਰੀਤਾਂ/ਟਰਵਾਜਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ 
ਕੋਈ ਿਾਿ ਨਹੀਂ ਮਿੰ ਟਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਕਉਟਕ ਸਾਡ ੇਲਈ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਟਨਿਮ ਨ ਿੰ  ਮਿੰਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
5:29 ਟਵੱਚ ਸਾਨ ਿੰ  ਹੁਕਮ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡ ੇਲਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। 

1 ਿਤਰਸ 5:3 ਟਵੱਚ ਿਤਰਸ ਟਬਸ਼ਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 
ਟਬਸ਼ਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿੱੁਛਦੇ ਹਾਂ 
ਟਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨਾਲ ਟਸਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਿੰਨਣ ਤੋਂ 
ਛੋ  ਦੇ ਟਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਟਕਉਂਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿਾਿ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਿਰ ਜੇ ਉਹ ਛੋ  ਨਹੀਂ 
ਟਦਿੰ ਦ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਟਜ਼ੱਦ ਨਾਲ ਅਟਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨ ਿੰ  ਟਕਵੇਂ ਟਹਸਾਬ 
ਦੇਣਗ,ੇ ਇਹ ਚਰਚ ਟਵੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟਸੱ ਾ 
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ਇਹ ਉਹ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਟਜਹੜੀਆਂ ਟਵਵਾਦਗਰਸਤ ਜਾਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ 
ਸਕਦ ੇਸਾਂ, ਟਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਲਿੰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਸਰਫ਼ ਮੱੁਖ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, 
ਟਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਟਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤਾਂ, 
ਤੀਰਥ–ਿਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਿਿੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ 
ਚਰਚ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਟਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਟਗਰਜਾਘਰ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ, ਟਮਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ 
ਮੌਟਕਆਂ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਟਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਟਗਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਨ ਿੰ  ਲੈ ਿਾਦਰੀ ਸਾਟਹਬਾਨ ਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਟਭਖ਼ਸ਼ ਆਂ ਟਵਚਾਲੇ ਅਿੰਤਹੀਣ ਟਵਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗ ੇਭੇਜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱੁਖ ਨੁਕਤ ੇ ਟਨਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਹਜੇ ਸਮਟਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥ ੇ ਟਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਆਟਖਆ ਟਗਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਕਸੇ ਦੀ ਟਕਸੇ ਮੱੁਦ ੇਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮੱੁਟਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਟਝਆ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਬੋਲਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਟਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਟਝਆ ਜਾ ਸਕੇ ਟਕ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੈਥੋਟਲਕ ਚਰਚ ਦੇ 
ਉਲ  ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਸ਼  ਹੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ 
ਟਖ਼ਆਲ ਰੱਟਖਆ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡੇ ਟਗਰਜਾਘਰਾਂ ਟਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਟਸਧਾਂਤ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ! ਅਸੀਂ ਆਿ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਿਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ; ਤਾਂ ਜੋ 
ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ (ਕਨਫ਼ੈਸ਼ਨ) ਿਰਦਰਟਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਟਧਆਿਕਾਂ/ਿੁਰਟਖਆਂ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 
ਵੇਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਟਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਟਵੱਚ ਕੁਝ ਰਟਹ ਟਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਧਾਰਟਮਕ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਤਆਰ ਹਾਂ। 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਿ ਜੀ ਦੇ ਟਵਸ਼ਵਾਸਿਾਤਰ ਟਵਸ਼ੇ: 

ਜੌਨ, ਸੈਕਸੋਨੀ ਦੇ ਟਡਊਕ, ਵੋ ਰ 

ਜਾਰਜ, ਮਾਰਗਰੇਵ, ਬਰੈਂਡਨਬਰਗ 

ਅਰਨੈਸ , ਟਲਊਨੇਬਰਗ ਦੇ ਟਡਊਕ 

ਟਫ਼ਟਲਿ, ਲੈਂਡਗਰੇਵ, ਹੈਸੇ 

ਜੌਨ ਫ਼ੈਟਡਰਕ, ਸੈਕਸੋਨੀ ਦੇ ਟਡਊਕ 

ਫ਼ਰਾਂਟਸਸ, ਲੁਏਨੇਬਰਗ ਦੇ ਟਡਊਕ 

ਵੌਲਫ਼ਗੈਂਗ, ਐਨਹਾਲ  ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 
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ਟਨਊਰੇਮਬਰਗ ਦੀ ਸੈਨੇ  ਅਤੇ ਮੈਟਜਸ ਰੇਸੀ 

ਟਰਊ ਟਲਿੰ ਜਨ ਦੀ ਸੈਨੇ । 


