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ਸਮੱਗਰੀ 

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ 

 
2. ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਕ�? ਇਨਸਾਨ ਿਕ�? ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕ�? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ 

ਰਹੱਸ ਕੀ ਨਹ� ਹਨ ? 

 
3. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ? 

 
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 

 
5. ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

 
6. ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 

 
7. ਸਮਾਪਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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1.  ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਿਤਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ: 

1 ਸੁ਼ਰ ੂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ�  ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ। (ਉਤਪਤ 1:1, NKJV ਜਦ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ) 

ਲੇਿਕਨ ਿਕ�? 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

ਯੱੁਗ� ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਿਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਰੱਬ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? ਰੱਬ ਨ�  ਤੈਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹ?ੈ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ� ਦੇ ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ? 

ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹ:ੈ 

25 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, 
ਭੇਤ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਸੁ਼ਰੂ ਤ� ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ 26 ਪਰ ਹੁਣ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
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ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ - 27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ, ਿਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। (ਰੋਮੀਆਂ 16:25-27 ) 

ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਭੇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦ ੇ

ਗ�ੰ ਥ� ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - "ਸੱਚ ਦਾ ਬਚਨ" (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:15; ਯਾਕੂਬ 1:18)। 

ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ (ਮਰਕੁਸ 4:11), ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਭੇਤ 

(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:1-5), ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭੇਤ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:9), ਭੇਤ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:28-33), ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ 

(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:7), ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਭੇਤ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51-54), ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਤ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:4) ਿਪਤਾ ਦਾ ਭੇਤ 

(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:2), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:2; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7) ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਭੇਤ (ਪ�ਕਾਸ਼ 

ਦੀ ਪੋਥੀ 17:5)। ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, "ਤ� ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ 

ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ" (ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2:2, NET)। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰ�ਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਲ� ਦੇ ਿਤੰਨ ਲੇਖਕ� ਨ�  ਇਹ ਦਰਜ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ� ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਤ� ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ� � ਨ�  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  

ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 

(ਮੱਤੀ 13:11; ਮਰਕੁਸ 4:11 -12; ਲੂਕਾ 8:10)। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਹੱਸ� ਦੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ" ਹਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:1; ਸੀ.ਐਫ. 13:2) 

ਿਜਨ� � ਨੰੂ "ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ" (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:15)। 

ਕੀ ਤੁਸ� ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਈ ਰਹੱਸ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? 

ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰੱਬ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਹ�, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? 

ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵ� �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਿਹਲੂ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਪੂਰੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆਕਾਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੱਸ� ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਹੁਣ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

11 … “ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� 
ਿਦ�ਸ਼ਟ�ਤ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ” (ਮਰਕੁਸ 4:11) 

25 ਿਕ�ਿਕ ਭਰਾਵੋ, ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਭੇਤ ਤ� ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵੱਚ 
ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਿਕ ਅੰਨ�� ਪਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹ� 
ਆ ਜ�ਦੀ। (ਰੋਮੀਆਂ 11: 25) 

7 ਪਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹ�, ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੁੱ ਧੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੀ ਮਿਹਮਾ 
ਲਈ ਯੁਗ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:7) 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ" ਅਤੇ "ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਭੇਤ" (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸ� ਸਾਡੀ 
ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ccog.org 'ਤੇ 100 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੱਖ - ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਦੀ 
ਸੰਪੂਰਨਤਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਪੋਕਾਟਾਸਟਾਿਸਸ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖ:ੋ ਕੀ ਰੱਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਸ�ਕੜੇ ਗ�ੰ ਥ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦ ੇ ਹਨ , 

www.ccog.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

8 ਮੇਰੇ �ਤੇ, ਜੋ ਸਭਨ� ਸੰਤ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਛੋਟਾ ਹ�, ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਮ� ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਅਣਖੋਜੇ ਧਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ�, 9 ਅਤੇ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਭੇਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਹੈ। 
ਯੁਗ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਬਣਾਈਆਂ; 10 ਇਸ 
ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਿਕ ਹੁਣ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ ਿਰਆਸਤ� ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਨ� ਕ 
ਬੁੱ ਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ, 11 ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਉਦਸੇ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 12 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ. (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:8-12) 

25 … ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਉਸ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 26 ਉਹ ਭੇਤ ਜੋ ਯੱੁਗ� ਅਤੇ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਤ� ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸੰਤ� �ਤ ੇ
ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ 
ਕੀ ਧਨ ਹੈ: ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:25-27) 
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ਇੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ "ਧਨ" ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤ� ਿਬਨ� "ਅਣਖੋਜ" ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਹੱਸ ਹਨ ਜੋ 
ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਸਮਰਨਾ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ/ਪਾਦਰੀ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਨ�  "ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਰਹੱਸ" (ਪੋਲੀਕਾਰਪ, ਕੈਪੂਆ ਦੇ 

ਿਵਕਟਰ ਤ� ਟੁਕੜੇ। ਸਟੀਫਨ ਸੀ. ਕਾਰਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ, 2006; ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਹੱਸ� ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ) ਬਾਰੇ 

ਿਲਿਖਆ। www.ccog.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ: ਸਬੂਤ ਿਯਸੂ 

ਮਸੀਹਾ ਹ ੈ)। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਿਬਸ਼ਪ�/ਪਾਸਟਰ� ਇਗਨ� ਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਮਲੇੀਟੋ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ�  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ� ਦੇ ਰਹੱਸ� 
(ਿਜਵ� ਿਕ ਇਗਨ� ਿਟਅਸ ਦਾ ਇਫੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ; ਮੇਲੀਟੋਜ਼ ) ਬਾਰੇ ਸਮਿਝਆ। ਪਸਾਹ 'ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ). 

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ� ਨ�  ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਭੇਤ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਮਝਾਏ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ 

ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਹਨ� ਲਈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਿਤ 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਹੱਸ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:16), “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ” (ਯੂਹੰਨਾ 4:24), “ਯਹੋਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ” 

(ਨਹੂਮ 1:7, ਵਰਲਡ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਬਾਈਬਲ) , ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32 ) :17,27), ਸਰਬ-ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯਸਾਯਾਹ 

46:9-10), ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 57:15)। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

7 ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੋ ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ 

ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ, 9 ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਉਸਨ�  ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 10 ਤ� ਜੋ ਸਮ� ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹਨ - ਉਸਦੇ ਿਵੱਚ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:7-10) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ (ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਹੁਣ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮ� 
ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ - ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਨੁਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਰੱਿਖਆ ਸੀ: 

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ। (ਜ਼ਬੂਰ 33:11) 
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18 ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚ�ਦੀ ਜ� ਸੋਨ�  ਵਰਗੀਆਂ ਿਭ�ਸ਼ਟ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ ਨਹ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤ� ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਤ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤ�, 19 ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ, 

ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਵ�ਗ। 20 ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨ�ਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ� � ਅੰਤਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। (1 ਪਤਰਸ 1:18-20) 

8 ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨ�ਹ ਤ� ਮਾਰੇ 
ਗਏ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:8) 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੇਲਾ, ਭਾਵ ਿਯਸੂ (cf. ਯੂਹੰਨਾ 1:29, 36), ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ 
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਯੋਜਨਾ ਸੀ। 

ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 

8 “ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਆਦਮੀ ਿਦਖਾਓ। ਚੇਤੇ ਕਰ, ਹੇ ਅਪਰਾਧੀਓ! 9 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, 

ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ। ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ�, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ, 10 ਆਦ ਤ� ਅੰਤ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ�  ਤ� ਉਹ ਗੱਲ� ਜੋ ਅਜ ੇਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ� ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, 'ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ�ਗਾ, ' 11 ਪੂਰਬ ਤ� ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਤ�। ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਮ� ਇਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ; ਮ� ਇਸਨੰੂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ�ਗਾ। ਮ� ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮ� 
ਵੀ ਕਰ�ਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 46:8-11) 

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ। (ਜ਼ਬੂਰ 33:11) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ: 

16 ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤ� ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। 17 ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ 
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

(ਯੂਹੰਨਾ 3:16-17)। 

ਹੁਣ ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਝੁ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਹੈ: ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 
ਉਸਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਪ�ੇਰਨਾਵ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਤੁਸ� ਮਾਇਨ�  ਰੱਖਦੇ ਹੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ. 
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2.  ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਿਕ�? ਇਨਸਾਨ ਿਕ�? ਸੈ਼ਤਾਨ ਿਕ�? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ 

ਪਾਪ ਦੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਨਹ� ਹਨ ? 

ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ� ਨੰੂ ਯੱੁਗ� ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, "ਅਸ� ਇੱਥ ੇਿਕ� ਹ�?" ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, "ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� 

ਹੈ?" 

ਇਨ� � ਸਵਾਲ� ਦੇ ਮੂਲ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦ� ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ, ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ੋਹੀ ਮ� ਸੀ (ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਿਪੱਛ ੇਹੈ)। 

ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਤ ਵਜ� 
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ। 

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨ�  ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਉਤਪਤ 1:4,10,12,18, 

21, 25, 31)। ਅਤੇ, ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਸਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਵੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

(ਯਸਾਯਾਹ 45:18)। 

ਉਤਪਤ ਇਹ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: 

26 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਅਸ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਰੂਪ �ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ �ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਸਮੁੰ ਦਰ 
ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ �ਤੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ �ਤੇ, ਡੰਗਰ� �ਤੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰ�ਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
�ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ।” 

27 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਰੂਪ �ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ; ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 28 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ। ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਕਰ;ੋ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ �ਤੇ, ਹਵਾ ਦੇ 
ਪੰਛੀਆਂ �ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੀਵ �ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ।” 
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29 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜੜ�ੀ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਹਰ 
ਇੱਕ ਰੱੁਖ ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ ਬੀਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮ� ਭੋਜਨ ਲਈ 
ਹਰ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ"; ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ. (ਉਤਪਤ 1:26-30) 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਿਕ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ� ਬਾਅਦ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਮਲਾਕੀ 2:15)। ਅਸ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� �ਤੇ 

ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ (cf. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:5-8), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੇਵੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ (cf. 1 ਜੌਨ 3:2) ). 

ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਬੁਰੀ ਸੀ? 

ਨਹ�। ਉਤਪਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: 

31 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ 
ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਛੇਵ� ਿਦਨ ਸੀ। )ਉਤਪਤ :311(  

ਇਸ ਲਈ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਪੁਨਰ-ਿਸ�ਸ਼ਟੀ (ਉਤਪਤ 1:3-2:3) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤ,ੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ੇਤਰ�� ਧਰਤੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਹੋਣਗੀਆਂ (ਉਤਪਤ 1:28)। 

ਛੇਵ� ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ: 

1 ਇਸ ਤਰ�� ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤ� ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਤਵ� ਿਦਨ 

ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। 3 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕ� ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤ� ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 2:1-3) 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਛੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੌਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਇੱਕ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨ�  ਇਸਨੰੂ "ਚੰਗਾ" ਮੰਿਨਆ (ਕੂਚ 20:8 ਿਵੱਚ, ਉਹ "ਇਸ ਨੰੂ 

ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਣ" ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਮਨੱੁਖ ਕੀ ਹੈ? 

ਉਤਪਤ ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 
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15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੱਿਖਆ। (ਉਤਪਤ 2:15) 

ਬਗੀਚੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਪੁਰਾਣਾ ਨ� ਮ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ: 

4 ਮਨੱੁਖ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹ�,  
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹ�?  
5 ਿਕ� ਜੋ ਤ� ਉਹ ਨੰੂ ਦੂਤ� ਨਾਲ�  ਥੋੜਾ ਨੀਵ� ਕੀਤਾ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਹੈ। 

6 ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਕੰਮ� �ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ;  
ਤੁਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਉਸਦੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ,  
7 ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡ� ਅਤੇ ਬਲਦ -  
ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰ,  
8 ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ,  
ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਸਮੁੰ ਦਰ� ਦੇ ਰਾਹ� ਿਵੱਚ� ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ. (ਜ਼ਬੂਰ 8:4-8) 

ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਾਜ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ) ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ: 

5 ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਦੂਤ� ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਬੋਲਦੇ ਹ�। 6 ਪਰ ਇੱਕ ਥ� �ਤੇ 
ਇੱਕ ਨ�  ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮਨੱੁਖ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹ�? ਜ� ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਿਕ ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹ� ? 

7 ਤੂੰ  ਉਸਨੰੂ ਦੂਤ� ਨਾਲ� ਥੋੜਾ ਨੀਵ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ  ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਆਪਣ ੇਹੱਥ� ਦੇ ਕੰਮ� �ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 8 ਤੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਪੈਰ� ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  
ਸਭ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਹੈ. ਪਰ ਹੁਣ ਅਸ� ਅਜ ੇਵੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ� ਦੇਖਦੇ। 

9 ਪਰ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦ ੇਦੁੱ ਖ ਲਈ ਦੂਤ� ਨਾਲ� ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨੀਵ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਿਹਮਾ 
ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ; ਿਕ ਉਹ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ 
ਚੱਖਦਾ ਹੈ। 

10 ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪੁੱ ਤਰ� ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ� � ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 
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11 ਿਕ� ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵ� ਇੱਕ ੋਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰਾ ਕਿਹਣ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 

12 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, ਮ� ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ�ਗਾ, ਮ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ 
ਗਾਵ�ਗਾ। 

13 ਅਤੇ ਫੇਰ, ਮ� ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ�ਗਾ। ਅਤੇ ਫੇਰ, ਵੇਖੋ ਮ� ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

14 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵ� ਬੱਚੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਹੱਸਦੇਾਰ ਹਨ, ਉਸਨ�  ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ। ਤ� ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕ ੇਿਜਸ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ; 

15 ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੁਡਾਓ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। 

16 ਿਕ�ਿਕ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਉਸ ਨ�  ਦੂਤ� ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹ� ਿਲਆ। ਪਰ ਉਸਨ�  ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ�ਤੇ ਿਲਆ। 

17 ਇਸ ਲਈ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ� ਦੇ 
ਪਾਪ� ਲਈ ਸੁਲ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ�ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣ 
ਸਕੇ। ( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:5-17 , ਕੇਜੇਵੀ) 

ਇਸ ਲਈ, ਬ�ਿਹਮੰਡ �ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਜ ੇਵੀ ਮਨੱੁਖੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਹੈ: 

23 ਿਕ�ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤ� ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ, (ਰੋਮੀਆਂ 3:23) 

ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਤ� ਛੁਡਾਉਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਂ 3:24-26), ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ। 

ਜਾਨਵਰ� ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਰਹੱਸ 

ਕੀ ਮਨੱੁਖ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਪ�ਾਈਮੇਟਸ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਿਵਕਸਤ ਹਨ? 

ਨੰ. 

ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। 
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ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਦੂਜੇ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰ� ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ 
ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੋਹ� ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

8 ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। (ਅੱਯੂਬ 32:8) 

11 ਿਕ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ� ਿਬਨ� ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ?... (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:11) 

ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨ�  ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਰ �ਥੇ ਹੈ. 

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੈ (cf. ਉਪਦੇਸ਼ਕ 3:21)। 

1978 ਿਵੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਨ�  ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯੂ ਆਰਮਸਟ��ਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੋਜ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇੱਥ ੇਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹਨ : 

ਮਹਾਨ ਿਦਮਾਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ? ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, "ਕਾਫ਼ੀ 
ਿਗਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵ�ਗੇ।" 1960 ਤ� ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਿਗਆਨ ਫੰਡ ਦੁੱ ਗਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀਆਂ 
ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਦੁੱ ਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। … 

ਪਰ ਮਹਾਨ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ� ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬ�ਹਮ-ਪ�ਗਟ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ�� ਹੈ ਿਜਵ� ਸਾਡੇ 
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਟੁੱ ਟ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 

ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ� ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ ਨਹ� ਹੈ. ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹ� 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ ਖੁਦ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਕੀ ਬਿਣਆ ਹੈ। … 

ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਥੀ ,
ਵ�ੇਲ ਅਤੇ ਡੌਲਿਫਨ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ� ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਿਚੰਪ� ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਥੋੜ�ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ਾ �ਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਟਪੱੁਟ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਿਰਮੋਟਲੀ ਖਾਤੇ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। 

ਤ� ਿਫਰ, ਿਵਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਵਿਗਆਨ ਢੁਕਵ� ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਿਵਿਗਆਨੀ, ਿਦਮਾਗੀ 
ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਿਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਰੈ-ਭੌਿਤਕ ਭਾਗ ਹੋਣਾ 
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਗੈਰ-ਭੌਿਤਕ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। 

ਹੋਰ ਕੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਭੌਿਤਕ �ਤਮਤਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਿਡਗਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ, ਅਿਧਆਤਮ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਵਿਗਆਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਹੈ। 

ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਿਵੱਚ� ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰ ਦਰ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਫੈਬਲ ਦੀ ਥ� ਲ�ਦਾ 
ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ�, ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। … 

ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਤ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਹਵਾ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸ� ਿਵੱਚ� ਸਾਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ (ਉਤਪਤ 9:4, 6)। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਹਵਾ 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਿਵੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵ�ਗ। 
ਇਸ ਲਈ ਸਾਹ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ" ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਜੀਵਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਦਾਰਥ ਤ� ਬਿਣਆ, ਿਜ� ਹੀ ਸਾਹ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ 
ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਤਮਾ ਬਣ ਿਗਆ। … ਰੂਹ ਭੌਿਤਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤ� ਨਹ�। 

ਮ� ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 4:24)। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ — ਜ� ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਪ�ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 
ਪ�ਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇਣ ਲਈ — ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ। 

ਅੱਯੂਬ 32:8 ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�, "ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।" 

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਮਝਦ ੇਹਨ। 

ਮ� ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨ�  ਨਹ� ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਜੀਵ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ - ਭੌਿਤਕ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹ� ਕਰਦੀ - ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਭੌਿਤਕ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ 
ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਭੌਿਤਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ 
ਜੋ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਸਮ�, ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲੇ ਿਬਨ�, ਮਨੱੁਖ ਤ� ਬ�ਹਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾ�ਦਾ 
ਹੈ। ਜੋ ਮ� ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਵ�ਗਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਪਦਾਰਥ 
ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਭੌਿਤਕ ਿਦਮਾਗ ਅੱਖ� ਰਾਹ�, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਸੁਣ ਨਹ� ਸਕਦੀ। ਿਦਮਾਗ ਕੰਨ� ਰਾਹ� ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਸੋਚ ਨਹ� 
ਸਕਦੀ। 

ਿਦਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ - ਹਾਲ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਆਤਮਾ ਤ� ਿਬਨ� ਵਿਹਸ਼ੀ 
ਜਾਨਵਰ ਿਦਮਾਗ ਸਭ ਤ� ਮੁੱ ਢਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। . .. 

ਿਜਸ ਤਰ�� ਕੋਈ ਵੀ ਗੂੰ ਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ, ਕੇਵਲ ਿਦਮਾਗ 
ਦੁਆਰਾ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਾ - ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ - ਜੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਉਸੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦਾ - ਸਮਝ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਜ� ਜਦ� 
ਤੱਕ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤ� ਹੀ "ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ 
ਜੋ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ 
ਛੋਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ� ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਕਝੁ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜ� ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਜ� ਉਸਦਾ 
ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੂੜ ਤ� ਬਿਣਆ ਸੀ - ਪ�ਾਣੀ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ 
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਮਨੱੁਖ ਹੈ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਅੱਗੇ, ਆਇਤ 14: “ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਹ� ਿਮਲਦੀਆਂ: 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹਨ ; ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਜਨਮ ਤ�, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮ� 
ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹ�. ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ। 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਭੌਿਤਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਿਕ�? ਿਕ�ਿਕ ਿਗਆਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਭੌਿਤਕ 
ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਦਮ ਅਤ ੇਹੱਵਾਹ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਭੌਿਤਕ ਰਚਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਇਹ “ਮਨੱੁਖੀ” ਆਤਮਾ ਸੀ। … 
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ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਭੌਿਤਕ ਤ� ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਰਚਨਾ ਤੱਕ "ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਵ� ਬਣਾਈ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਭੌਿਤਕ ਧਰਤੀ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੌਿਤਕ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ� ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ? 

ਪਿਹਲ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਭੌਿਤਕ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ “ਮਨੱੁਖੀ” ਆਤਮਾ ਪਾਈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ 
ਫੈਸਲੇ ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਮ� ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਸੁਣ ਨਹ� ਸਕਦੀ, ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ, ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹਰ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਗਆਨ ਦੇ 
ਹਰ ਿਬੱਟ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣ - ਚੰਗੇ ਜ� ਮਾੜੇ - ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨੱੁਖੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਤ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਘੁਿਮਆਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ� 
ਇੱਕ ਭ�ਡੇ ਨੰੂ ਬਣਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਿਮੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਉਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ 
ਨਹ� ਝੁਕੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਿਵੱਚ "ਸਟੇਟ ਪੁਟ" ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਘੁਿਮਆਰ ਇਸਨੰੂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਯਸਾਯਾਹ 64:8 ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: “ਪਰ ਹੁਣ, ਹੇ [ਅਨਾਿਦ], ਤੂੰ  ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹ�; ਅਸ� ਿਮੱਟੀ ਹ�, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਾਡਾ 
ਘੁਿਮਆਰ ਹ�; ਅਤੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਹ�।” 

ਿਫਰ ਵੀ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਜ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 
ਮੰਨਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਗਲਤ ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪ�ਮਾਤਮਾ 
ਉਸਨੰੂ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਚਿਰੱਤਰ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨੱੁਖੀ ਿਮੱਟੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੱੁਖ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਿਮੱਟੀ 
ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਘੁਿਮਆਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੁਕੇਗਾ. 
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਛਾ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਦ�ੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ "ਰਿਹਣ" ਨਹ� ਕਰੇਗਾ - ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਇੱਛਾਵਾਨ-ਧੋਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਜੜ� ਦੀ ਘਾਟ, ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਣ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। … 

ਇਹ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਗੰਦ ੇਚੀਥਿੜਆਂ ਵ�ਗ ਹਨ. ਉਹ 
ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ, ਉਸਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਉਸਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਸਨੰੂ 
ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦ ੇਹ� ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। … 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 
ਪ�ਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵ�ਗੇ - ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਪਾਪ 
ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਖੁਦ ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤ� ਮੁੜੇ ਹ� ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ 
ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ। 
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ਰੱਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! 

ਜੀ ਹ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰੱਬ ਨ�  ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਿਕ� ਬਣਾਏ? 

ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਰੱਬ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪ�ਜਨਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ: 

28 ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਵਧੋ; ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਭਰ ਿਦਓ... (ਉਤਪਤ 1:28)। 

ਬਾਈਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: 

14 ... ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ... ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ� ਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ 
ਹੈ। 15 ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ, ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਕੀਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਕ�? ਉਹ 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਔਲਾਦ ਭਾਲਦਾ ਹੈ... (ਮਲਾਕੀ 2:14bd-15) 

ਰੱਬ ਨ�  ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾਏ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹ ੋਸਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ (ਦੇਵਤਾ ਲਈ)। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ: 

4 ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੁਸ� ਇਹ ਨਹ� ਪਿੜ�ਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਆ, ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, 5 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਦੋਨ�  ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗ?ੇ 6 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹ� ਸਗ� ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਜੋ ਕੁਝ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ।” (ਮੱਤੀ 19:4-6) 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, “ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਮ� ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹ�” 

(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:32)। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 17:20-23)। 

ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ (ਿਜਨ� � ਦੋਵ� ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਜ� ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਲੋੁਸੀਆਂ 2:2, ਜੋ 
ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ 

ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51-54)। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸਬਕ ਿਦੱਤੇ: 
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4 … ਜਵਾਨ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦਓ (ਟਾਈਟਸ 

2:4)। 

22 ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਿਜਵ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। 23 ਿਕ�ਿਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ, ਿਜਵ� 
ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਸ ਤਰ�� ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਪਤਨੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। 

25 ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਮਸੀਹ ਨ�  ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, 26 ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰੇ, 27 ਤ� ਜੋ ਉਹ 
ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਿਕ ਦਾਗ ਜ� ਝੁਰੜੀਆਂ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22-27) 

ਮਰਦ� ਅਤੇ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਰੋਮੀਆਂ 8:16-17)। ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਨਾ (ਉਤਪਤ 1:28; ਉਪਦੇਸ਼ਕ 4:9-12) 

ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8:16-17) ਦਾ ਿਹੱਸਾ 
ਸੀ। 

ਆਓ ਇਿਤਹਾਸ ਤ� ਕੁਝ ਸਬਕ ਵੀ ਵੇਖੀਏ: 

30 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧ� ਸੱਤ ਿਦਨ� ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਡੱਗ ਪਈਆਂ। 31 ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਕੰਜਰੀ 
ਰਾਹਾਬ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹ� ਹੋਈ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਜਾਸੂਸ� ਨੰੂ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
32 ਮ� ਹੋਰ ਕੀ ਕਹ�? ਿਕ�ਿਕ ਸਮ� ਮੈਨੰੂ ਿਗਦਾਊਨ, ਬਾਰਾਕ, ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ: 33 ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 
ਵਾਅਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੇਰ� ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, 34 ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਗ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤ� ਬਚ ਗਈ, 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜ� ਨੰੂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਗਏ। 
35 ਔਰਤ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। 36 ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਨ� �ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ , ਹ�, 
ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ� ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ । 37 ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੋ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ, 

ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਭੇਡ� ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲ� ਿਵੱਚ ਭਟਕਦ ੇ ਰਹੇ, 
ਬੇਸਹਾਰਾ, ਦੁਖੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ - 38 ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਸੰਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਰੇਿਗਸਤਾਨ� ਅਤੇ ਪਹਾੜ� ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ 
ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵ� ਅਤੇ ਗੁਫਾਵ� ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 39 ਅਤੇ ਇਨ� � ਸਭਨ� ਨ�  ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ, 40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਤ� ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । (ਇਬਰਾਨੀਆਂ :3011-40(  

ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੋਹ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ - ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵ� ਸੰਪੂਰਣ 
ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਿਕਸ ਮਕਸਦ ਲਈ? 

ਸਾਰੀ ਸਦੀਵੀਤਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਲਈ. 

ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ (ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਆਹੇ ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਨਹ�): 

12 ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ ... (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
3:12) 

ਭਾਵ� ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜ� ਔਰਤ, ਇਨਸਾਨ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਪਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ (ਉਤਪਤ 1:28)। ਉਸਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਉਸਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ (ਮਨੱੁਖ� ਸਮੇਤ) "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ" ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:31)। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ: 

29 … ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ 

ਦੀ ਪੋਥੀ 7:29) 

ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਿਹਲੇ ਸੱਚੇ ਮਨੱੁਖ�-ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ (ਉਤਪਤ 3:20)—ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦੀ ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਉਨ� � ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ (ਉਤਪਤ 2:8-24)। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੱਚਾਈ 

ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ�ਦੇ ਸਨ। 

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਆਤਿਮਕ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਅਿਦ�ਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਦੂਤ� ਨ�  ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:4)। 

ਸਮ� ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9) ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਉਸਨ�  ਹੱਵਾਹ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3:1,4-5)। 
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ਸੱਪ ਨ�  ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੱਵਾਹ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:3)। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਹੱਵਾਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ (ਉਤਪਤ 3:2-4)। ਉਸਨ�  ਹੱਵਾਹ ਦੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਇੱਛਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਅਰਥਤਾ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨ�  

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਚੁਿਣਆ (ਉਤਪਤ 3:6a)। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਦਮ �ਥੇ 

ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਤਪਤ 

3:6ਬੀ)। 

ਸਪੈਕਲਿਟਵ ਇਨਸਰਟ: ਮਨੱੁਖੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ 

ਉਤਪਤ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰਜ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੰੂ 900 ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੰੂ ਵੇਖ. 

ਤ� ਿਫਰ ਆਦਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨ�  ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ ਿਕ� ਜੀ�ਦੇ ਰਹੇ? 

ਯਹੂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨ�  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਨ� � 

ਲਈ ਭੋਜਨ "ਿਫਟਰ" ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕ� 1, 3:9) ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। 

ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤ� 

ਜੋ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਤ� ਵੱਖ ਰਿਹ ਸਕਣ। ਉਸ ਸਮ�, ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ, ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਇੰਨ�  ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨ�  ਉਹ 21 ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਲੰਮੀ 

ਉਮਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ ਜੋ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਨਹ� ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ� � ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

(ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:11-12), ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਣਗ।ੇ 

ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਨ�  ਮਹਾਨ ਪਰਲੋ (ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ� ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱਚ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਉਲਟ। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਜਉਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ , 

ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਦੁੱ ਖ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ (cf. ਿਵਰਲਾਪ 3:33)। 

ਸੈ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ� ਦਾ ਭੇਤ 



21 
 

ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਹੱਵਾਹ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ "ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ" ਨੰੂ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9)। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਿਪਤਾ (ਜਗਤ) (ਯੂਹੰਨਾ 8:44)। 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਲੂਸੀਫਰ (ਯਸਾਯਾਹ 14:12) ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਚਾਨਣ ਦਾ ਕਰਤਾ"। ਉਹ ਇੱਕ 

"ਕਰੂਬੀ" ਸੀ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:14)। ਇੱਕ ਕਰੂਬ ਇੱਕ ਖੰਭ� ਵਾਲਾ ਦੂਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਮ ਸੀਟ 'ਤੇ 

ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਕੂਚ 25:18-20; ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:14,16)। 

ਲੂਸੀਫਰ ਨੰੂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ (cf. Ezekiel 28:15) ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜੀਵ (cf. Ezekiel 28:17) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹ� ਰਹੀ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:15)। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਲੂਸੀਫਰ ਅਤੇ ਦੂਤ� ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, ਉਹਨ� ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ 

ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਅੱਖਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਾ ਸਕਦਾ - ਜੇਕਰ ਉਸਨ�  

ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ "ਕੰਿਪਊਟਰ-ਿਨਯੰਤਿਰਤ" ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੀਵ� ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤ� ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਚਿਰੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 

ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਪਣ ੇਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ 

ਗਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ. ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� 

ਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀ, ਮਨੱੁਖ ਜ� ਦੂਤ, ਦਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ� ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਿਝਆ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਮਝੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸ਼ੈਤਾਨ "ਆਪਣ ੇ

ਰਾਹ� ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ" ਸੀ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:11-15a), ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਹੇਠ� ਸੁੱ ਟ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਧਰਤੀ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:15ਬੀ-17; ਯਸਾਯਾਹ 14:12-14)। ਉਹ ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਵਰੋਧੀ) ਬਣ ਿਗਆ। 

ਉਸਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਤਪਤ 1:1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਚਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ, �ਥੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਪਤ 

1:2 ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ “ਉਜਾੜ” (ISV, GNB) ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਿਫਰ "ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਨਿਵਆਉਣ" (ਜ਼ਬੂਰ 

104:30) ਿਗਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨ�  "ਮੁੜ-ਿਸ�ਸ਼ਟੀ" ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ (ਉਤਪਤ 1:3-31; 

2:1-3)। 

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਿਕ� ਹੈ? 
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ਖੈਰ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ("ਮੁੜ-ਿਸ�ਸ਼ਟੀ"), ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕਟ 3:19-21; 

ਯਸਾਯਾਹ 35:1-2)। 

ਿਫਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੂਸੀਫਰ "ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਿਵੱਚ 

ਸੰਪੂਰਨ" ਸੀ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 28:12)। 

ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ। 

ਲੂਸੀਫਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ (ਿਜਵ� ਿਕ 2 ਪਤਰਸ 2:4 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੂਤ� ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਤ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ 

ਿਤਹਾਈ ਨੰੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:4) (ਦੂਤ� ਦਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 

ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 3). 

ਲੂਸੀਫਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਿਜਨ� � ਕੋਲ "ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ" ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਉਸਨ�  ਪਿਹਲੇ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਿਜਨ� � ਕੋਲ "ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ" (ਉਤਪਤ 3:1-6)। 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਚਿਰੱਤਰ ਤ� ਿਬਨ�, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ 

ਕਰਨਗੇ। 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਸੈ਼ਤਾਨ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ ? 

ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ? 

ਨੰ. 

ਪਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦੀ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ, "ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ" (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:2), ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤ ੇ

ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  “ਇਸ ਯੱੁਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:4) ਵਜ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਮਨ� ਨੰੂ “ਅੰਨ� ਾ” ਨਹ� ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 

ਹ� ਅਤੇ ਹ�। 

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹ� ਿਸਖਾ�ਦੀ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ “ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9)? 
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ਹ�। 

ਤ� ਿਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ� ਨੰੂ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕ� ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ? 

ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਹਨ. 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਸਾਡੇ ਸਮ� ਨੰੂ "ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਯੱੁਗ" (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:4) ਿਕਹਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਯੱੁਗ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ? 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਸਾਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ�  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ 

ਦੇ ਫਲ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਾਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ�ਵੇਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਕੁਝ ਗੱਲ� �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵ�ਗ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਸਖ਼ਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ, ਭਾਵ� ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ 

(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:26-29), 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੋਨ� , ਚ�ਦੀ, ਜ� ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ� ਵ�ਗ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚੱੁਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ� ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਨੰੂ ਿਹਲਾ ਨਹ� ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸ� ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਨੰੂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹ� ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� - ਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫਰਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 

ਜ� ਤੁਸ� ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨ� ਨੰੂ ਚੱੁਕਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚੱੁਕਣ ਨਾਲ�  

ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਹਾਲ�ਿਕ, ਭਾਰ ਚੱੁਕਣਾ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਮੋੜਨ ਨਾਲ�  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹ� ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕ।ੇ 

ਹੁਣ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: 

1962 ਿਵੱਚ, ਿਵਕਟਰ ਅਤੇ ਿਮਲਡਰਡ ਗੋਰਟਜ਼ਲ ਨ�  413 "ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ�" ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ 

ਅਿਧਐਨ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੰੂ Cradles of Eminence ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨ�  ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਕਈ ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨ�  ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨ� ਬੇਿਮਸਾਲ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ 

ਸ�ਝਾ ਧਾਗਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ, ਸਭ ਤ� ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, 392, ਨੰੂ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। (ਪਿਵੱਤਰ ਪਸੀਨਾ, ਿਟਮ ਹ�ਸਲ, 1987, ਵਰਡ ਬੁੱ ਕਸ ਪਬਿਲਸ਼ਰ, ਪੰਨਾ 134) 

ਇਹਨ� ਉਦਾਹਰਣ� ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕ� ਹੈ ? 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 

4:13; ਯਾਕੂਬ 4:7)। ਿਜਸਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (cf. 

ਿਵਰਲਾਪ 3:33; 1 ਪੀਟਰ 4:12-13 ; 3 ਜੌਨ 2)। 

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ 

ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤ� ਪਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਲਸਾਵ� (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:13)। 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 1:12, 4:7) 

ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ (cf. 1 ਜੌਨ 4:21)। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ 

ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 

ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਤ 

ਕੈਮਿਬ�ਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ�� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਸੱਚਾਈ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ, ਘਟਨਾ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਅਸਲ ਤੱਥ: 

ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ�, ਆਮ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਨ� ਤਾਵ� ਨ�  ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ 

ਸੋਿਚਆ ਹੈ। 
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ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ ਿਕ ਕੈਮਿਬ�ਜ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ 'ਰਸਮੀ' ਸੱਚ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ਇੱਕ ਤੱਥ ਜ� ਿਸਧ�ਤ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤ� ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ. 

ਿਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ "ਰਸਮੀ" ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵ�ਗ ਪੂਰਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� 

ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ� ਸਮੂਿਹਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦ ੇ

ਿਵਰੁੱ ਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ, ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਲ�ਦੇ ਹਨ (ਯਸਾਯਾਹ 30:1; 65:12ਅ)। ਪਾਪ 

ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ (cf. ਯਸਾਯਾਹ 59:2a)। 

ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮ�, ਰੋਮਨ ਪ�ੀਫੈਕਟ ਪ�ਟੀਅਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਸੱਚਾਈ ਬਾਰ ੇਪੱੁਿਛਆ: 

37 ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਕੀ ਤੰੂ ਰਾਜਾ ਹ�?” 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸ� ਠੀਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹ�। ਇਸੇ ਲਈ ਮ� ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮ� 

ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ�, ਤ� ਜੋ ਮ� ਸੱਚਾਈ ਬਾਰ ੇਗਵਾਹੀ ਦੇਵ�। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ 

ਹੈ।” 

38 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ।” (ਯੂਹੰਨਾ 18:37-38) 

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਦਲੀਲ� ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਜਦ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਫਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਜਵਾਬ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ। 

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ�, ਜੌਨ ਨ�  ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ: 

17 ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 17:17) 

ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਝੂਠ ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਦਾ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ6:18, ਟਾਈਟਸ 1:2)। 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। 
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ਹੁਣ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਕੂਲਰ ਤਰਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ� � ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨਦ ੇਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿਕਤਾਬ� ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹਨ), ਤ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਆਰ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਝੂਠ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ 

ਨਹ� ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕੰਨ�  ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ। 

ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 

ਤ� ਿਬਨ�, ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:14) 

ਿਕ�ਿਕ ਿਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:9)। 

ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ: 

4 … “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮਨੱੁਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਜੀਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ 

ਦ ੇਮੰੂਹ� ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।’ (ਮੱਤੀ 4:4) 

ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਤ� ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਰੱਬ ਦ ੇਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

13 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਵੀ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 

ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ�  ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹ�, ਸਗ� ਿਜਵ� ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ 

ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 14. ਹੇ ਭਰਾਵ,ੋ ਤੁਸ� 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਨ� � ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ। (1 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:13-14a)। 

 7 ... ਸੱਚ ਦਾ ਬਚਨ, (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:7) 

13 ਤੁਸ� ਸੱਚ ਦਾ ਬਚਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ; (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 

1:13) 

5 ... ਉਹ ਆਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰ ੇਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦ ੇਸੱਚ ਦ ੇਬਚਨ 

ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:5) 
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ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ , ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦ ੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ (cf. ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:5 , -6,25 -27; 1 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:13) �ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਦ.ੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਦੂਜੇ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੈ਼ਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ

(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ: 

8 “ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨ� ੜੇ ਆ�ਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲ�� ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � 

ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤ� ਦੂਰ ਹੈ। 9 ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ� ਦ ੇਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ ੇਕੇ। (ਮੱਤੀ 
15:8-9) 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ�  ਦੂਜੇ ਮਨੱੁਖ� �ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਿਵਅਰਥ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਤ� 

ਦੂਰ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

31 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਨ� � ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਬਚਨ �ਤੇ 

ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। 32 ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸੱਚ ਨੰੂ ਜਾਣੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” 

(ਯੂਹੰਨਾ 8:31-32) 

46 … ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ� ਸੱਚ ਕਹ� ਤ� ਤੁਸ� ਮੇਰੇ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰਦੇ? 47 ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਨਹ� ਸੁਣਦ ੇਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਤ� ਨਹ� ਹੋ। (ਯੂਹੰਨਾ 8:46-

47) 

37 … ਮ� ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹ�, ਤ� ਜੋ ਮ� ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇਸਕ�। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 18:37)। 

6 ਜੇ ਅਸ� ਆਖੀਏ ਿਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਨ� ਰ ੇਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ 

�ਤੇ ਅਮਲ ਨਹ� ਕਰਦ।ੇ 7 ਪਰ ਜੇ ਅਸ� ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਿਜਵ� ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ� ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 

ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਪੱੁਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹ ੂਸਾਨੰੂ ਸਾਰ ੇਪਾਪ� ਤ� ਸੱੁ਼ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:6 - 7) 

4 ਿਜਹੜਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮ� ਉਸਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ�,” ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਿਵੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹ� ਹੈ। 5 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦ ੇਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਉਸ 

ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਹ�। 6 ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਸ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ�� ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:4-

6) 
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18 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਆਓ ਆਪ� ਬਚਨ ਜ� ਜ਼ਬਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹ�, ਸਗ� ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ। 19 

ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਅਸ� ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਅੱਗ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਵ�ਗੇ। (1 

ਯੂਹੰਨਾ 3:18-19) 

3 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਭਰਾਵ� ਨ�  ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵੱਚ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਸਿਚਆਈ �ਤੇ ਚੱਲਦ ੇਹੋ। 4 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ�  ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚਾਈ 

ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। (3 ਯੂਹੰਨਾ 3-4) 

ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਕਿਹਣ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੁਆਰਾ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। 

ਜੌਨ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ: 

3…ਹੇ ਸੰਤ� ਦ ੇਰਾਜੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ! (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 15:3) 

ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ�ਦੇ ਹ�। 

ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦ ੇਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਯੂਹੰਨਾ 17:17), ਸਾਨੰੂ "ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਬਚਨ ਨੰੂ ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ" (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:15), " ਦੁਿਨਆਵੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। 

ਅਧਰਮੀ ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:16, NASB)। ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਧਰਮ� ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਦੇ ਹ�। 

ਪਰ ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪੰਡਤ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ? 

ਖੈਰ, "ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ" (ਰੋਮੀਆ ਂ3:4)। ਰੱਬ ਦ ੇਬਚਨ ਨੰੂ ਮੰਨ� । 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੀ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨੰੂ 'ਿਵਿਗਆਨ' ਕਿਹੰਦ ੇਸਨ। ਨ� ਿਟਸ: 

20 ਹੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਜੋ ਆਪਣ ੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਖੋ, ਅਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਬਕਵਾਸ, ਅਤੇ 
ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਝੂਠ�  ਅਖੌਤੀ ਿਵਰੋਧ� ਤ� ਬਚੋ: 

v 21 ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 6:20-21, ਕੇਜੇਵੀ) 

ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀ ਨ� ਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸਨ। 

ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 
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26 ਇਹ ਗੱਲ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:26) 

ਕਈ ਿਵਿਗਆਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਤੱਥ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ 
ਅਸਿਹਮਤ ਸਨ। ਉਹਨ� ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। 

ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ (ਵੇਰਿਵਆ ਂਲਈ, ccog.org 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੈ?) ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ 

ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਬਚਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ “[ਸੀ] ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ �ਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ” (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:5)। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਿਲਿਖਆ: 

7 ਸਦਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। 8 ਹੁਣ ਿਜਵ� ਜੈਨ� ਸ ਅਤੇ ਜ�ਬਰੇਸ ਨ�  

ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਿਭ�ਸ਼ਟ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਿਵੱਚ ਨਾਮੰਜ਼ਰੂ; 9 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਨਹ� ਵਧਣਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਸਭ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇਗੀ , 

(2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:7-9) 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ 

ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਅੰਤ ਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 

12 ਹ�, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। 13 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ 

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਬਦ ਤ� ਬਦਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ। 14 ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਸੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਿਕਸ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਹ ੈ, (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:12-14) 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ "ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਪਆਰ" ( 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:10) ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ 

ਧੋਖੇ ( 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:7-12) ਤ� ਬਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ "ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ" ਜੋ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7-10)। 

ਆਰਾਮ ਦਾ ਭੇਤ 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਨਹ� ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. 
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ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ (ਉਤਪਤ 2:2-3)। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹ� ਿਸਖਾ�ਦੀ ਿਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ "ਮਨੱੁਖ� ਨਾਲ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ" (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 5:29) ਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਛੁੱ ਟੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸਨੰੂ ਰੱਖ 

ਸਕਣ (cf. ਕੂਚ 16:5; ਲੇਵੀਿਟਕਸ 25:18-22)। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ, ਲੰਬ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ, ਸੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ ਗ�ੰ ਥ� ਨੰੂ ਨਹ� ਸਮਝਦ,ੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ: 

26 ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ� ਨ�  ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤ� ਨੰੂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ� � ਨ�  ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਮਰੇੇ ਸਬਤ� ਤ� ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹ�। (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 
22:26) 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਸਬਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਨੰੂ 

ਲੁਕੋ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੇਰ ੇਸਬਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ� ਵਜ� 

ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਬਤ ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ/ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ। 

ਸੱਤ ਿਦਨ� ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਜੋ ਿਕ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਛੇ ਿਦਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਆਰਾਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਛੇ 'ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਦਨ' (cf. ਜ਼ਬੂਰ 90:4; 2 ਪੀਟਰ 3:8 ) ਿਦੱਤੇ। 
ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਫਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ 'ਸੱਤਵ� ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਿਦਨ' ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ 20:4-6)। 

6,000/7,000 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ�" ( ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:14-17 ) ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨਾਲ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ( ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1-2 )। 

ਛੇ-ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ� ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਿਦਨ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 6,000 ਸਾਲ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ 

ਸੀ ( ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਤਾਲਮੂਡ: ਮਹਾਸਭਾ 97a)। 
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ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਗ�ੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਿਬਸ਼ਪ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਰੀਨ� ਅਸ (Irenaeus. Adversus ) ਹੈਰੇਸੀਸ , 

ਿਕਤਾਬ V, ਅਿਧਆਇ 28:2-3; 29:2) ਅਤੇ Hippolytus (Hippolytus. On the HexaËmeron , or Six Days' Work) ਨ�  ਵੀ 

6,000-7,000 ਸਾਲ� ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਬਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਾਮ (ਹਜ਼ਾਰ 

ਸਾਲ� ਦੇ ਸੱਤਵ�) ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਮਰਾਟ ਕ�ਸਟ�ਟਾਈਨ ਦੇ 4 ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਈ ਹੋਰ� ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ccog.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ 

ਿਸਰਲੇਖ ਹ ੈਮੂਲ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ । 

ਗ�ੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੁਣ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 6000 ਸਾਲ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਸ 6,000 

ਸਾਲ� ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਕੁੱ ਲ ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਸੁਣਗੇਾ - ਜ� ਤ� ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਜ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ। 

6,000 ਸਾਲ ਿਕ�? 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨ�  ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ 

ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ� ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮਝਦ ੇਸਨ — ਅਤੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਕਈ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਨੰੂ 

ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲ� ਤ� ਮਨੱੁਖ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਕਹਾਉਤ� 

14:12 ਅਤੇ 16:25 ਿਵਚਲੇ ਕਥਨ , "ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ," 

ਹਨ। ਸਹੀ। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਨ� � 6,000 ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕ “ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਦਨ ਘੱਟ ਨਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹ� ਬਚੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 24:22)। 

6,000 ਸਾਲ� ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਤ� ਨੰੂ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਗ�ਿਹ �ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 4-6) 

ਅਤੇ ਇਹ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 

11 ਿਕ� ਜੋ ਉਹ ਹੜਕਦੇ ਬੁੱ ਲ�� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, 12 ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਨ�  ਿਕਹਾ, " ਇਹ ਉਹ 

ਆਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ," ਅਤੇ, "ਇਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ"; ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ� � ਨ�  ਨਹ� 

ਸੁਿਣਆ। (ਯਸਾਯਾਹ 28:11-12) 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ “ਬੁੱ ਲ�� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਭ” ਦੇ ਕਾਰਨ—ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ—

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ, ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ “ਆਰਾਮ” 

ਵਜ� ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਪੀਅੰਤਿਰਤ, ਉਹ katapausis ਹਨ . _ _ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕ� ਨ�  

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨ� ਦੋਹ� ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਸਬਾਿਤਸਮੋਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

4:9 ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਕਟਾਪੌਿਸਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:3 ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਭਿਵੱਖ ਦੇ "ਆਰਾਮ" ( ਕਟਾਪੌਿਸਸ )--ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ--ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:3) ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਉਨ� � ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬਿਚਆ ਹੈ - ਹੁਣ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:9) ). ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ 'ਆਰਾਮ' ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਬਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:9-11a), “ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ੇਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਡੱਗ ਪਵੇ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:11ਅ)। 

ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ� ਅਤੇ ' ਅੱਖ� ਦੀ ਛੁਪਾਈ' ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ। 

ਪਾਪ ਦਾ ਭੇਤ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਹਨ ਿਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? 

ਇੱਥ ੇਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

4 ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਕੁਧਰਮ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, NKJV) 

4 ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਦੀ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, ਡੀਆਰਬੀ) 

4 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪਾਪ ਕੁਧਰਮ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 

3:4, ਈਓਬੀ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ) 
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4 ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰ�ਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪਾਪ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 3:4, 

ਕੇਜੇਵੀ) 

ਿਕਹੜਾ ਕਾਨੰੂਨ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਹੈ (cf. ਜ਼ਬੂਰ 119:11), ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (cf. 1 ਜੌਨ 2:3-4; 

ਜ਼ਬੂਰ 119:172; ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖੋ, www 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ccog.org, ਿਸਰਲੇਖ: ਦਸ ਹੁਕਮ: ਦ ਡੈਕਲੋਗ, 

ਈਸਾਈਅਤ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ )। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ 

(ਰੋਮੀਆਂ 3:23)। 

ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਿਕ� ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਹੱਵਾਹ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ/ਜ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ 

ਖਾ ਗਏ ਸਨ। 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:9)। ਉਸਨ�  ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 

ਲਈ ਹਰ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਆਪਣੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (cf. Ephesians 2:2) - 

ਸਾਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਰਥ, ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਮਰਹੂਮ ਪ�ਚਾਰਕ ਲੇਰੋਏ ਨ� ਫ ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੀ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਬਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨ�  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਗ਼ਲਤ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਵ�ਗ ਸਾਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਅਸ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ� ਉਸਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜ� ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹ� ਸੀ। ਸਾਨੰੂ 

ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹ�ਦ ਹੈ, ਜ� ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮ� ਦੇ ਬੀਤਣ 

ਨਾਲ ਅਸ� ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਆਰਥ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਚਾਹੁਣ ਦਾ. 

ਜਦ� ਅਸ� ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤ� ਅਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 18:3, 4)। 
ਉਹ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ — ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਧੋਖਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ। … 
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ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁੱ ਖ, ਦੁੱ ਖ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਪਾਪ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਏ ਹਨ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰਕ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਟੋਮੈਿਟਕ 

ਨਤੀਜੇ ਹਨ। (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. ਅਪ�ੈਲ 1972) 

ਅਤੇ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਮਿਰਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡੇ (ਜ� ਦੂਿਜਆਂ) ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਪਾਪ� ਤ� ਸਬਕ ਿਸੱਖਣਗੇ (cf. 2 ਪੀਟਰ 2:18-20), ਉਹਨ� ਦਾ 

ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ (1 ਜੌਨ 1:9), ਅਤੇ ਉਹਨ� ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰੋ ( cf. ਐਕਟ 2:37-38)। 

ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਹ� ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

7 ਿਕ�ਿਕ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ 

ਿਵਚਕਾਰ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਚਲਾ ਜ�ਦਾ। 8 ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਧਰਮ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਯਸ ੂਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ 

ਨਾਲ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਉਣ ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, 9 ਿਜਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਿਵੱਚ ਹੈ. , ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵੱਚ, 10 ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ 

ਹਰ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ। 11 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਭੇਜੇਗਾ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਨੰੂ ਮੰਨਣ, 12 ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਿਜਨ� � ਨ�  ਸੱਚ ਨੰੂ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਪਰ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ। (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:7-12, ਬੇਰੀਅਨ ਿਲਟਰਲ ਬਾਈਬਲ) 

“ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ” (“ਅਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ” DRB) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹ� ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ/ਜ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਵ�ਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। (cf. ਮੱਤੀ 15:1-9)। ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ 

ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਯੱੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨ� ੜ ੇਆ�ਦ ੇਹ�। 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ” (ਯਾਕੂਬ 1:16)। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਅਸ� ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� (ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝਦ ੇ ਿਕ ਸਾਡੀ 

ਭਟਕਣ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ। 

ਰਸੂਲ ਜੇਮਜ਼ ਨ�  ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ: 

12 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੰੂ ਸਿਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ; ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਮੁਕਟ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
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ਪਰਤਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, “ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਹ�”; ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਬੁਰਾਈ 

ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰਤਾ�ਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਖੱਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 15 ਤਦ, ਜਦ� ਇੱਛਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਾਪ, ਜਦ� ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। (ਯਾਕੂਬ 1:12-15) 

ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਭਰੋ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:8) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ�  ਿਬਹਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹਨ? ਜੇ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ (ਯਾਕੂਬ 4:7)। 

ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ�ਦਾ 

ਹੈ। 

ਪਾਪ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ, ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਰਾਹ� ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖੀ ਲਾਲਸਾਵ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਮਿਝਆ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖੋ: ਮੁਕਤੀ 

ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਐਪੋਕਟਾਸਟੈਿਸਸ: ਕੀ ਰੱਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਨੰੂ ਬਚਾਓ? ਸ�ਕੜੇ ਗ�ੰ ਥ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ )। 
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3.  ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਧਰਮ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ? 

ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ 

ਧਰਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਨ� ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ। 

ਪਰ ਪਿਹਲ�, ਆਓ ਅਸ� ਨਾਸਿਤਕ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾਸਿਤਕ ਇਹ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਿਕ ਇਨਸਾਨ� ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 

ਆਨੰਦ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਤ� ਇਲਾਵਾ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ (ਜੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨਾਸਿਤਕ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਜ� ਨਹ� ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 

ਘੱਟ ਮਨੱੁਖ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ: 

ਜਨਮ-ਿਵਰੋਧੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਐਟਂੀ-

ਨ� ਟਾਿਲਸਟ� ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਪ�ਜਨਨ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ (ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਗ�ਿਹ ਨੰੂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪੇ ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਹ�ਦ ਥੋਪ 

ਕੇ ਇੱਕ ਨ� ਿਤਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਹੈ। … 

ਿਵਰੋਧੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਕਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ 

ਲਈ ਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ ... 

ਐਟਂੀ-ਨ� ਟਾਿਲਸਟਸ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ... (ਵਾਲਸ਼ ਐਮ. 

ਗਰੋਿਵੰਗ 'ਐਟਂੀ-ਨ� ਟਿਲਸਟ' ਅੰਦੋਲਨ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਡੇਲੀ ਵਾਇਰ, ਨਵੰਬਰ 15, 2019) 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਐਟਂੀ-ਨ� ਟਾਿਲਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਸ ਤਰ�� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱ ਲ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਦਰਦ 

ਵਧੇਗਾ। 

ਪਰ, ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ. 

ਇਨਸਾਨ� ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ� ਦੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਹੁਣ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤ� ਵੱਧ ਿਹੰਦ ੂਹਨ। ਇੱਥ ੇਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ: 
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ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ (ਉਦੇਸ਼) ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ: ਧਰਮ, ਅਰਥ , ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ। 

ਪਿਹਲਾ, ਧਰਮ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨ� ਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ... ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ 

ਅਰਥ ਅਰਥ ਹੈ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ... ਿਹੰਦ ੂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਕਾਮ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਤ� ਅਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਿਗਆਨ। 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਔਖੇ ਅਰਥ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਕਸ਼ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ) ਜ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ, ਸਵ-ੈਬੋਧ, ਿਗਆਨ, ਜ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤ� ਮੁਕਤੀ 

ਵਰਗੇ ਇਨਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ( ਿਸਵਕੁਮਾਰ ਏ. ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਅਕਤੂਬਰ 12, 2014) 

ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਿਜਉਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਗਆਨ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਹੰਦ ੂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ� ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਦੇਵੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਿਹੰਦ ੂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਜੀਵਨ ਿਕ� 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਢ ਅਰਬ ਤ� ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਧੀ ਹਨ। ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਨਾਲ�  ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: 

ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ (ਸ. ਦੁਖ) ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ (ਸ. ਸਨਯਤਾ) ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਬੁੱ ਧ ਨ�  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ 

ਸਾਪੇਿਖਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਪੇਿਖਕ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਸਰਵ 

ਿਵਆਪਕ ਸੱਚ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਪ�ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ 

ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਅਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। (ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ 

ਹੈ? Buddhanet.net, ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ 03/21/19) 

ਜਦ� ਿਕ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਹ� ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਬੋਧੀ (ਦੂਜੇ 

ਨਾਸਿਤਕ� ਵ�ਗ) ਸਹੀ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹ� ਹੈ। 

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬ�ਹਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹ�, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਿਕ �ਥੇ ਹੈ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਿਕਤਾਬਚਾ, ccog.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੈ? ), ਤ� ਇਹ ਬਣਾ 

ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬ�ਹਮ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 

ਹੁਣ, ਬੁੱ ਧ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦੋਵ� ਕਰਮ ਨਾਮਕ ਿਵਚਾਰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਸਰੋਤ ਤ� ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ: 
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ਕਰਮ ਨ� ਿਤਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ। … ਇਸ ਸੰਸਾਰ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। … 

ਪਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਿਰਆ ਜ� ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇਰਾਦਤਨ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵ� 

ਮਾਨਿਸਕ, ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਕਰਮ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਿਵਚਾਰ, 

ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੰਮ" ਵਾਕ�ਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ 

ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਥ� ਿਵੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨ� ਿਤਕ ਅਤੇ ਅਨ� ਿਤਕ ਇੱਛਾਵ�। ( ਸਯਾਦਾਵ ਐਮ. ਕਰਮਾ ਦਾ 

ਿਸਧ�ਤ। Buddhanet.net, 07/22/19 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 

ਜਦ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ "ਕਰਮ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੱਢੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 

6:7-8)। ਪਰ ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ਕਹਾਉਤ� 16:9) ਇਸ ਲਈ 

ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹਨ� ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸੀ.ਐਫ. ਰੋਮੀਆਂ 8:28)। ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ 

ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ (ਯਸਾਯਾਹ 9:7)। 

ਹੁਣ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ 

ਿਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਿਕਵ� ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬ�ਹਮ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਥਤ 

ਤੌਰ 'ਤੇ 1.8 ਿਬਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਰੱਬ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ: 

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨੱੁਖੀ 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਵੱਲ�  ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨ� ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਜੀਵ ਗੁਣ� ਤ� ਪਾਰ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ 

ਸੁੰ ਦਰ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ��, ਬ�ਹਮ ਿਪਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਵਸਤੂ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨ�  ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ , 

"ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" (ਸ਼ਾਿਕਰ ਏ. ਦ ਿਹਊਮਨ ਇਨ ਦ ਕੁਰਆਨ। 
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਜ਼ੈਤੁਨਾ ਕਾਲਜ, 5 ਜੂਨ, 2018) 

ਹੁਣ ਜਦ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 5:48), ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 

ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਇਸਲਾਮੀ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮ� ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 
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ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।" (ਦ ਿਵੰਡਜ਼ ਦੈਟ ਸਕੈਟਰ, 51:56) (ਇਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਿਲਮ ਕਨਵਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਿਸੰਗਾਪੁਰ, 03/21/19 ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ) 

ਜਦ� ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਅੱਗੇ ਦੇਖ�ਗੇ। 

ਕੁਝ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਿਦ�ਸ਼ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਧਰਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ। 

ਅਤੇ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। 

ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਰਫ 800 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵ�, ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵ� 
ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਨ� ਟ: ਗੌਡ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਨਹ� ਹੈ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ 
ਿਕਤਾਬ� ਿਵੱਚ ਿਕ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: ਦ ਕੰਟੀਿਨਊਇੰਗ ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਐਡਂ ਹੋਪ ਆਫ਼ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ: ਿਕਸ 

ਤਰ�� ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟਵਾਦ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹ ੈ)। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ� ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ: 

ਰੱਬ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਉਸਨ�  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ" (ਯੂਹੰਨਾ 15:11)। ... 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਾ—ਯਾਿਨ ਿਕ, ਉਸ ਨੰੂ �ਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੰੂ �ਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਾ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮਝਣਾ—ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। (ਬੈਲ ਐਸ. ਜੋਸ਼ ਮੈਕਡੌਵੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ. 11 

ਅਪ�ੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 

ਅਸ� CCOG ਿਵੱਚ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵ�ਗੇ। ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਹਉਮੈ-ਸੰਚਾਿਲਤ 
ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖੀ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ: 
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ਰੱਬ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਬੋਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ? ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ� ਿਕ� ਲੰਿਘਆ? 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਕੀ 
ਰੱਬ ਬੋਰ ਸੀ? ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਬਾਰੇ, 03/21/19 ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ) 

ਖੈਰ, ਇਹ ਥੋੜ�ਾ ਨ� ੜ ੇਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਪਆਰ ਇਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੰੂ 
ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਦੋ ਹੋਰ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ: 

ਰੱਬ ਨ�  ਦੁਨੀਆ ਂਿਕ� ਬਣਾਈ? 

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਗੂੰ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਰੋਿਲੰਗ ਗਰਜ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ 

ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹ ੈ। (ਪਾਈਪਰ ਜੇ .ਸਤੰਬਰ 22 ,2012 .https://www.des iringgod.org/messages/why-did-

god-create-the-world 01/16/19 ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ) 

ਰੱਬ ਨ�  ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕ ੇਨਹ� ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸਨ�  ਆਪਣ ੇਬਣਾਏ ਜੀਵ� ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (ਲਾਸਨ ਜੇ. ਿਲਗੋਨੀਅਰ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ, ਜੁਲਾਈ 3, 2017) 

ਦੋ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਚੀਜ਼� ਬਣਾਈਆਂ। 

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ (ਬੈਪਿਟਸਟ ਸਮੇਤ) ਸਰੋਤ ਸਿਹਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਅਸ� CCOG ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ 
ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹਨ. 

ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦ ੇਗਵਾਹ� ਦ ੇਿਵਚਾਰ 

ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਬਾਰੇ ਕੀ? 

ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਕੈਿਟਜ਼ਮ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ: 

293 ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦ ੇਨਹ� ਰੁਕਦੀ: "ਸੰਸਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।" 134 ਸ�ਟ ਬੋਨਾਵ�ਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ 
"ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹ�, ਸਗ� ਇਸਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ", 135 ਿਕ�ਿਕ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ: "ਜੀਵ ਉਦ� ਹ�ਦ ਿਵੱਚ 
ਆਏ ਜਦ� ਿਪਆਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨ�  ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਖੋਿਲ�ਆ। 136 ਪਿਹਲੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕ�ਸਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: 

ਇਹ ਇੱਕ, ਸੱਚਾ ਪ�ਮਾਤਮਾ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ "ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ" ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਲਾਭ� ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। "ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ�, 
ਪ�ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵ� ਆਦੇਸ਼, ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਿਰਕ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ� ਨਹ� ਬਣੇ। . . " 137 

294 ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਉਸ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦੇ ਇਸ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ 
ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇ
ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ” ਬਣਾਇਆ ਹ ੈ , 138 ਿਕ�ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜੀ�ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ: ਜੇ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ� ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤ� 
ਿਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਉਹਨ� ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।" 139 

ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ "ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅੰਤ ਿਵੱਚ "ਸਭ ਕੁਝ" ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ, ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਜ਼ਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ� ਨ� ੜ ੇਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

ਮਰਹੂਮ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੌਹਨ ਹੈਨਰੀ ਿਨਊਮੈਨ ਨ� ੜ ੇਆਇਆ ਜਦ� ਉਸਨ�  ਹੇਠ� ਿਲਿਖਆ: 

ਮ� ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ� ਿਜਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ� ਿਵੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹ� ਹੈ ... ਜੇ, ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਮ� 
ਅਸਫਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ�, ਤ� ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰੂ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਪੱਥਰ� ਨੰੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ... ਉਸਨ�  ਮੈਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਲਈ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
(ਿਨਊਮੈਨ ਜੇ.ਐਚ. ਮਰਹੂਮ ਕਾਰਡੀਨਲ ਿਨਊਮੈਨ ਦੇ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਲ�ਗਮੈਨ, ਗ�ੀਨ, 1903, ਪੰਨਾ 301) 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ� ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣ ੇਸੰਤ� ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੰਮ 
ਹੈ ਜ� ਿਕ�। 

ਹੁਣ, ਇੱਥ ੇਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੇ ਪਾਠ 2.3 ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ 

ਿਜਸਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਹ ੈਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ? : 
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ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ ਵਜ� 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-

teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 ਐਕਸੈਸਡ 01/16/ 19) 

... ਧਰਤੀ ਦੀ ਹ�ਦ ਿਕ� ਹ?ੈ ... ਇਹ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 01/16/19)। 

1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨ� ਲਈ ਸਥਾਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪ�ੇਮਮਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 
ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-

teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦਵੇੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਨਹ� ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਕ� ਬਣਾਇਆ। 

ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਿਬਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ 
'ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� (ਜ਼ਬੂਰ 41:12), ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ 
ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਈਸਾਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜ� ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਿਨਊ ਵਰਲਡ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਬੀਿਟਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਜ� 
ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕਣੋ ਿਵੱਚ, ਿਜ�ਦੇ ਜੀਅ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਸੱਧੇ (ਿਵਚੋਲਗੀ) ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਪ�ਤੱਖ 
(ਤਤਕਾਲ) ਹੈ। ... 

ਥਾਮਸ ਐਕੁਇਨਾਸ ਨ�  ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਨੱੁਖੀ ਹ�ਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਵਜ� ਬੀਿਟਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਕੀਤੀ। ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਐਕੁਇਨਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਰੂਪ� ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦ ੇ
ਵਰਣਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਅਜ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ। ... 

ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਰਪੂਕ ਿਵੱਚ ਬੀਿਟਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਰਪਬਿਲਕ 
ਬੁੱ ਕ 7 (514a-520a) ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: 
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ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ (ਚੰਗੇ) ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸਭ ਤ� ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਤਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਜਦ� ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰ ਦਰ ਅਤੇ 
ਸਹੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀ (517b 

,c ) ਿਵੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। . 

ਪਲੈਟੋ ਲਈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ... 

ਕਾਰਥੇਜ ਦੇ ਸ�ਟ ਸਾਈਪ�ੀਅਨ (ਤੀਜੀ ਸਦੀ) ਨ�  ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ: 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਸੀਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ… ਧਰਮੀ ਲੋਕ� ਦ ੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ. ... 

ਤੇਰ�ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ-ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਐਕੁਇਨਾਸ, ਆਪਣ ੇਅਿਧਆਪਕ ਅਲਬਰਟਸ ਮੈਗਨਸ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਬੌਿਧਕ ਸੁੰ ਦਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ। ਐਕੁਇਨਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਿਟਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੋਵ� ਤ� 
ਪਰੇ ਹੈ। ... 

ਿਹੰਦ ੂਅਤੇ ਬੋਧੀ ਿਵਚਾਰ� ਨ�  ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਬ�ਹਮ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 
ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: "ਜਦ� ਮ� ਉਸਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ�, ਮ� ਉਸਦੀ ਸੁਣਨਾ ਹ� ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ” (ਅਨ-ਨਵਾਵੀ ਦੀ ਹਦੀਸ 38)। 

ਜਾਰਜ ਫੌਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵੇਕਰ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਿਵਚੋਲਗੀ 
ਤ� ਿਬਨ� ਉਪਲਬਧ ਸੀ। (ਬੀਿਟਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ। ਿਨਊ ਵਰਲਡ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, 2013. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 04/16/19 ਨੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) 

ਨ� ਟ: ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹੇਠ� ਆਵੇਗਾ (ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:1-3), ਇਸਲਈ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਸਵਰਗ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੂਥਰਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਿਥਕਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਪਰ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵ ਲਈ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ eschatological ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ 

ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਸਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੁੰ ਦਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 
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ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। (ਸ�ਟੋਸ ਸੀ. ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਲੂਥਰਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਨ। © ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ 

2017। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਲੂਥਰਨ ਐਿਥਕਸ, ਭਾਗ 17, ਅੰਕ 5) 

ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਝਕੁਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਇੱਕ 
ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਓਰਟਲ�ਡ ਜੀ. ਅਸ� ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕ� ਗਲਤ ਸਮਝਦ ੇਹ�। 

ਓਜਈ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2018)। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ� ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ 
ਵੇਖਣਾ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਸਮ� ਦੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੇਖਕ ਤ� ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ: 

ਜੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਬਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ� ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ - ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ - ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ (ਜ� ਕੁਝ ਔਿਟਲੀਅਨ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ, 

ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਾਇਨ�  ਨਹ� ਰੱਖਦਾ), ਜੀਵਨ ਬੋਿਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। . ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬੋਿਰੰਗ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਇਹ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕ�ਿਕ ਇੱਥ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਝੁ ਨਹ� ਬਚੇਗਾ - ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਰਸਤਾ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 20:35-38)। 
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਅੰਤਮ ਤਸੱ਼ਦਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਉਸਨ�  ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀਤਾ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬੋਿਰੰਗ ਨਹ� ਵਧੇਗੀ। ਪਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ 
ਰੋਮ�ਚਕ, ਵਧੇਰੇ ਰੌਚਕ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਯੱੁਗ ਈਓਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। (ਕੁਹਨ ਆਰ ਐਲ. ਦ ਗੌਡ ਫੈਿਮਲੀ - ਭਾਗ ਿਤੰਨ: ਸਦੀਵੀ ਰਿਹਣ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਜੁਲਾਈ 1974) 

ਜੀ ਹ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਜੋ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਿਮ�ਤਕ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੇਖਕ 
ਤ� ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

ਿਜਸ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ, ਉਸਨ�  ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਜੋਨਾ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ 
ਪ�ਮੁੱ ਖ ਧਰਮ ਦਾ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਿਨਰਵਾਣ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਬਨ� ਿਕਸ ੇਿਚੰਤਾ ਦੇ 
ਮਹਾਨ ਸਮੁੱ ਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓਗ ੇ- ਿਕ�ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਾ ਨਹ� 
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਏਿਸਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਖਜੂਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਝੂਲੇ ਿਵੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੁਆਮੀ 
ਕੰਿਨਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲ�ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੁਨਿਹਰੀ ਚੱਪਲ� ਨਾਲ ਸੁਨਿਹਰੀ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਬਾਬ 'ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ੋਿਚੰਤਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਹਾਲ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਸੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ�ੋਟੈਸਟ�ਟ ਸਮੂਹ� ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ (ਜੋ ਵੀ ਹੈ) ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨ�  
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ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ। ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਰੱਬ ਹੈ! 
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹ� ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂਰਤੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਹ�, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬ�ਹਮ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। … 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਦਾ ਕਦੇ 

ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨ� ਪੁੱ ਤਰ� ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹੀ ਸਵੈ-ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਆਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿਜਵ� ਉਹ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚਾ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਆਪਣ ੇਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਬੇਅੰਤ, ਸਦੀਵੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ-ਵਧ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 

ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ — ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 

ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਅੰਤ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਿਵਅਸਤ, ਿਵਹਾਰਕ, ਿਦਲਚਸਪ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ, ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹ� ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਸਮ� ਨਹ� ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ 

ਿਮਿਥਹਾਸਕ, ਧਾਰਿਮਕ-ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰੋਲ ਕੁਝ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਕਦੇ ਨਹ�-ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਿਜੱਥੇ 

ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ� ਕਰਦੇ - ਪਰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਕੰਮ! ਿਦਖਣਯੋਗ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ. ... ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ... (ਿਹੱਲ ਡੀ.ਜੇ. ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ...ਹੋਪ. ਸਾਦਾ ਸੱਚ, ਫਰਵਰੀ 1979) 

ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਤ� ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

“ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤ� ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?” (ਅੱਯੂਬ 14:14). ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਭਾਵ� ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ - ਇੱਕ ਨਵ� ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ 

ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੇਗਾ - ਇੱਕ ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ - ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਭਰਪੂਰਤਾ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ! ਰੱਬ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ! ਿਸਰਫ਼ ਿਨਰੰਤਰ ਹ�ਦ ਹੀ ਨਹ� - ਪਰ ਭਰਪੂਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਿਦਲਚਸਪ, ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ! ਹ� - ਅਤੇ ਇਹ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ! (ਆਰਮਸਟ��ਗ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਰਚ 1982) 

ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨ�  ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ 
ਸੁੰ ਦਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਇਕਸਾਰ ਨਹ� ਹਨ। 

ਅਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੇ। ਭਾਵ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸੀਸ 

ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ (cf. ਜ਼ਬੂਰ 72:17-19)। 

ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਿਯਸੂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ: 
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15 ਉਹ ਅਿਦੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ �ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੈ। 16 ਿਕ� ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਹਨ, ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਿਦ�ਸ਼ਟ, ਭਾਵ� ਿਸੰਘਾਸਣ, ਹਕੂਮਤ�, ਹਕੂਮਤ� ਜ� 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹ� ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਨ। ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:15-16) 

2 … ਉਸਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸਨ�  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਵਾਰਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨ�  ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਵੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ; 3 ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ�ਗਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:2-3) 

ਹੁਣ, ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ? 

ਨੰ. 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ: 

10 … ਮ� ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹ� ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ। (ਯੂਹੰਨਾ 
10:10) 

“ਿਜ਼ੰਦਗੀ” ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ” ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਿਯਸੂ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਣ। 
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4.  ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਕ� ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਿਯਸੂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� “ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ” ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ (ਯੂਹੰਨਾ 10:10), ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁੱ ਖ� ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 

ਹ�। 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ? 

ਹ�। 

31 ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਤਆਗ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ। 32 ਭਾਵ� ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਹਰ� ਦੀ ਭੀੜ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। 33 ਿਕ� ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਨਾ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਿਵਰਲਾਪ 3:31-33) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 

ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ (cf. 3 ਜੌਨ 2)। 

ਚੰਗੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15), ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲੇ (1 ਪਤਰਸ 2:21)। ਅਤੇ "ਭਾਵ� ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱ ਤਰ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਜੋ ਉਸਨ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਲੇ" (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਿਕ� ਸਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 

ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਹਨ. ਇੱਕ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਦੀ 

ਸਜ਼ਾ/ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੈ (ਿਵਰਲਾਪ 3:39-40; ਲੇਵੀਿਟਕਸ 26:18)। ਅਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (cf. ਅਜ਼ਰਾ 9:13; ਅੱਯੂਬ 11:6)। ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਉਨ� � ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ, ਕਾਰਨ ਹੈ। 
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ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹ�, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਜਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਆਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ" (ਰੋਮੀਆਂ 8:20)। ਉਸਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ: 

16 ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਹ�ਸਲਾ ਨਹ� ਹਾਰਦੇ। ਭਾਵ� ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿਦਨ� -

ਿਦਨ ਨਵ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 17 ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਿਬਪਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਭਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 18 ਜਦ� ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਵੱਲ ਨਹ� ਦੇਖਦੇ ਹ� ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਵੱਲ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੀਆਂ। ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹ� ਿਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹਨ। (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:16-18) 

ਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹਨ—ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਿਫਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਯੱੁਗ 

ਿਵੱਚ ਨਹ� ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਯਸਾਯਾਹ 48:10; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 9:7), ਜਦ� ਿਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚ�ਦੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸੋਨ�  ਵ�ਗ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਜ਼ਕਰਯਾਹ 13:9; ਜ਼ਬੂਰ 66:10; ਦਾਨੀਏਲ 

11:35, 12:10; 1 ਪਤਰਸ 1:7; cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:18)। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ "ਅਗਨੀ" ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਹਨ (1 ਪੀਟਰ 

1:7; 4:12)। 

ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ: 

9 ਪਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਬਹਤਰ ਗੱਲ� ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਹ�, ਉਹ ਚੀਜ਼� ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹਨ, ਭਾਵ� ਅਸ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹ�। 10 ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਉਸ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਸੰਤ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਅਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ੋਿਜਹੀ 

ਲਗਨ ਿਦਖਾਵੇ, 12 ਿਕ ਤੁਸ� ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗ� ਉਨ� � ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੇ 

ਵਾਰਸ ਹਨ। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:9-12) 

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼�” 

ਹੋਵੇਗਾ। 

ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ: 

4 ਿਪਆਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਦਆਲੂ ਹੈ, ਿਪਆਰ ਈਰਖਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਪਆਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖੋਖਲਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ, 

ਫੁੱ ਿਲਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ, 5 ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਭਾਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਉਕਸਾ�ਦਾ ਨਹ�, ਬੁਰਾਈ ਦਾ 

ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਾ�ਦਾ, 6 ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 7 ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 8 ਿਪਆਰ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ; (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:4-8, ਿਲਟਰਲ ਸਟ�ਡਰਡ ਵਰਜ਼ਨ) 
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ਿਪਆਰ ਵਜ� ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ 'ਅਗਾਪੇ' ਵਜ� ਿਲਪੀਅੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਪਆਰ 

ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਿਪਆਰ ਅਸਫਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

17 ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ�  ਚੰਗਾ ਹੈ । (1 ਪਤਰਸ 

3:17) 

ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਦੇਵੇ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਦੁਖੀ 

ਹੋਵ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ� ਨਾਲ�  �ਚੇ ਹਨ ( ਯਸਾਯਾਹ 55:8-9 ) ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਪਿਹਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹਨ (cf. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:25-32)। 

ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁੱ ਖ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਹਨ: 

3 ਉਦਾਸੀ ਹਾਸੇ ਨਾਲ� ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਦਾਸ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਿਦਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 4 ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਸੋਗ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ� ਦਾ ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:3-4) 

16 ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 
ਹ�। 17 ਹੁਣ ਜੇ ਅਸ� ਬੱਚੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਵੀ ਵਾਰਸ ਹ�-ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਵਾਰਸ-

ਜੇ ਅਸ� ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਦੇ ਹ�, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। (ਰੋਮੀਆਂ 
8:16-17, AFV) 

18 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� 
ਹਨ। (ਰੋਮੀਆਂ 8:18) 

12 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅੱਗ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ; 13 ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱ ਖ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਜੋ 
ਜਦ� ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸ� ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। (1 ਪਤਰਸ 4:12-13) 

11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਪ�ਭੂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। 12 ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਪਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ਸੰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। (ਕਹਾਉਤ� 3:11-12) 

5 ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਤਰ� ਵਜ� ਬੋਲਦਾ ਹੈ: “ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਪ�ਭੂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ 
ਸਮਝੋ, ਨਾ ਹੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਿਝੜਿਕਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵ;ੋ 6 ਿਜਸਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱ ਤਰ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ” 
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7 ਜੇ ਤੁਸ� ਤਾੜਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱ ਤਰ� ਵ�ਗ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਤਾੜਨਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ? 8 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਨ� ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ, ਪੁੱ ਤਰ ਨਹ�। 9 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਪਤਾ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸੁਧਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਸ� ਆਤਮ� ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵ�ਗੇ? 10 

ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਥੋੜ�ੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਵ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਾਭ 
ਲਈ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। 11 ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਲਈ ਅਨੰਦਦਾਇਕ 
ਨਹ� ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ; ਿਫਰ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਸ਼�ਤੀਪੂਰਨ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:5-11) 

ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ, ਿਸਿਖਅਤ ਹੋਣ, ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ (ਰੋਮੀਆਂ 

5:3-4, 8:17; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:3-5; ਯਾਕੂਬ 1:2-4; 2 ਪਤਰਸ 1:5-8; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:7-8 )। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਅਤੇ 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਿਨਮਰਤਾ ਿਸਖਾਉਣ, ਸਾਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੰੂ 

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:13)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲੈਣਾ ਿਸਖਾਇਆ (ਮੱਤੀ 

6:34)। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨ�  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱ ਖ� ਤ� ਪਰੇ ਹੈ ( ਰੋਮੀਆਂ 8:18 )। 

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਲੇ ਹਨ: 

1 ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਵੀ ਗਵਾਹ� ਦੇ ਇੰਨ�  ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਨੰੂ 

ਿਪੱਛ ੇਛੱਡ ਕੇ, ਆਓ ਅਸ� ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਦੌੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 2 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਯਸੂ �ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨ�  ਸਲੀਬ 

ਨੰੂ ਸਿਹ ਿਲਆ। stauros – stake}, ਸ਼ਰਮ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 3 ਿਕ� 

ਜੋ ਉਸ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੇ ਿਵਰੱੁਧ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹ� ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:1-3, ਜੁਬਲੀ ਬਾਈਬਲ) 

ਦੁੱ ਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗ:ੇ 

12 … ਭਾਵ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ; 13 ਹੁਣ ਲਈ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੋੜ 

ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ� ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। (ਨਹੂਮ 1:12-13) 

ਜਦ� ਿਕ ਇਹ ਨੀਨਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵਜ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਦੁੱ ਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:4) ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂਲਾ ਟੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ ( ਯਸਾਯਾਹ 14:12-17; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 

20:1-3)। 
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ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਦੁੱ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਅਸ�, ਿਯਸੂ ਵ�ਗ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲ ਸਕਦੇ 

ਹ�: 

19 ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪ�ਸੰ਼ਸਾਯੋਗ ਹੈ , ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। 20 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਿਟਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸਦਾ ਕੀ ਿਸਹਰਾ 

ਹ ੈ? ਪਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । 

21 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, 

ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਹ ਦੇ ਕਦਮ� �ਤੇ ਚੱਲੋ। 

22 “ਿਜਸ ਨ�  ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ”; 

23 ਿਜਸ ਨ� , ਜਦ� ਉਸਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਗਾਲ� ਨਹ� ਕੱਢੀਆਂ; ਜਦ� ਉਸਨ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਿਲਆ, ਉਸਨ�  

ਧਮਕੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (1 ਪਤਰਸ 2:19-23) 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੁੱ ਖ� ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ (1 ਪਤਰਸ 2:21-24)। ਿਜਵ� ਿਕ ਨਬੀਆਂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯਾਕੂਬ 5:10-

11)। 

ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ (1 ਪਤਰਸ 2:21-24), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਬੀ ਪੌਲੁਸ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:2) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਨ�  

ਿਯਸੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:1)। 

ਬੱਚੇ 

ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹਨ? 

ਬਾਈਬਲ ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱ ਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਨ� ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 

ਕੰਮ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ" (ਯੂਹੰਨਾ 9:3)। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ: 

16 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖ� ਨ�  ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ 

ਸਨ, ਉਹ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ. (ਜ਼ਬੂਰ 139:16) 

ਉਨ� � ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਮਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 
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ਜਦ� ਿਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁਖ�ਤ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ - ਉਹ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਹ� ਭੁੱ ਿਲਆ (cf. ਯਸਾਯਾਹ 

49:15)। ਉਹ, ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਅਣਚੁਣੇ ਹੋਰਨ� ਵ�ਗ, ਦੂਜੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 

20:5, 11)। ਅਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦੇ ਹੋਣਗੇ - ਪਰ ਯਸਾਯਾਹ 65:20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਸਾਲ� ਲਈ ਉਹ 

ਸਮ�. 

ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ "ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ" (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:4)। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ, ਰਸੂਲ ਜੇਮਜ਼ ਨ�  

ਿਲਿਖਆ: 

2 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਿਵੱਚ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝੋ, 3 ਇਹ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਪਰ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਤ� ਜੋ 

ਤੁਸ� ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 

ਤ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਮੰਗੇ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖੁੱ ਲ�ੇ  ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਤ� ਿਬਨ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
(ਯਾਕੂਬ 1:2-5) 

ਦੁੱ ਖ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ 

ਰਹੇ ਹ� ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਨ� � ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਸਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਅਸ� ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਅਤੇ ਹ�, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਨਾਲ�  ਿਲਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਸੀਐਫ. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:11): 

8 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 138:8) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ! 

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੁੱ ਖ� ਤ� ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ: 

8 ਭਾਵ� ਉਹ ਪੱੁਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਲੇ। 9 ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ, 

ਉਹ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8-9) 

ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ: 

48 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਵ�ਗੇ, ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। (ਮੱਤੀ 5:48) 
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ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ? 

ਨੰ. 

ਰਸੂਲ ਜੌਨ ਨ�  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਅਜ ੇਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (1 

ਯੂਹੰਨਾ 1:8-10)। 

ਤ�, ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ 
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? 

ਨੰ. 

ਈਸਾਈਆਂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 12:21; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:13; 1 ਜੌਨ 4:4) ਇਸ ਜੀਵਨ 

ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼�, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਯਾਕੂਬ 1:2-4)। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ, ਜਦ� ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ਤ� ਪੀੜਤ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਿਕਹਾ: 

9 ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਮਨੰੂੈ ਿਕਹਾ, "ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।" (2 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:9) 

ਜੋ ਅਸ� ਲੰਘਦੇ ਹ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹ�। 

ਇਹ ਉਦ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਈਸਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਜ� ਪੁਨਰ-ਉਿਥਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (cf. 

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:13; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:40)। 
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5.  ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਨਹ� ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ "ਸਾਰੇ ਅੰਗ� ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ੋਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ... ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ... 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਅੰਗ� ਨੰੂ, ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਨੰੂ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਤਰ�� ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ" (ਰੋਮੀਆਂ 12:4-5, 1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:18) . 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸ� ਵੱਖਰੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸਮਤ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

ਤੂੰ  ਕੌਣ ਹੈ? 

ਤੁਸ� ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਦਾ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. 

ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ (ਸੱਤਵ� ਿਦਨ) ਨ�  ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ: 

ਮਸੀਹੀ ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਕੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਚਰਚ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਬੀਲੀਵਜ਼। 
ਦ ਬਾਈਬਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਡਂ ਹੈਰਾਲਡ ਆਫ਼ ਦ ਕਿਮੰਗ ਿਕੰਗਡਮ। ਅਕਤੂਬਰ 3, 1949, ਸਫ਼ਾ 7) 

ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗ ੇ ਕੱਲ� ਦੀ ਆਸ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਈਸਾਈ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਮਿਤਹਾਨ�, ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ 
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� (cf. ਰੋਮਨ 5:1-4) ਦੁਆਰਾ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ "ਿਬਹਤਰ ਭਲਕੇ" ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਖਰਕਾਰ, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (cf. 1 ਕਿੁਰੰਥੀਆਂ 12:20-13:10)। 

ਪਰ ਿਕਵ�? 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਣਾ। 

ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਕਰਨ, ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ, ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ 
ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹ�ਦ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ (cf. ਰੋਮਨ 1:20; ccog.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫਤ 
ਿਕਤਾਬ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹ�ਦ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੈ?), ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਹੈ ਰੱਬ. 

ਭੂਤ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ (ਯਾਕੂਬ 2:19)। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ "ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭੇਤ" ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ (cf. 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:9; ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ccog.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਬੁਲਾਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ)। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ " ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ" (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:32)। 

ਇਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:9-11)। 

ਮਸੀਹੀ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:50-54; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:5-6) ਿਵੱਚ 
ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਜ ੋਿਪਆਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਸੱਤਵ� ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੁਰ�ੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7)। 
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ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ "ਇੱਕ ਰਹੱਸ" ਿਕਹਾ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51)। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ 
ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ (ਮੁਫ਼ਤ ਿਕਤਾਬ, ccog.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਫਰ ਆਫ਼ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਐਪੋਕਾਟਾਸਟਾਿਸਸ: ਕੀ 
ਰੱਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਸ�ਕੜੇ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ� ਿਵੱਚ� ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 

ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ)। 

ਚੰਗਾ ਕਰੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 10:18; ਜ਼ਬੂਰ 143:10) ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ (cf. ਉਤਪਤ 18:25)। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 34:14; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 

13:16)। 

19 ਤੂੰ  ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹ�, ਿਕ� ਜੋ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ� �ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਖੁੱ ਲ�ੀਆਂ ਹਨ, 

ਤ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਓ। (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:19) 

9 ਅਤੇ ਅਸ� ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਥੱਕੀਏ ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਅਸ� ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤ� ਸਮ� ਿਸਰ ਵੱਢ�ਗੇ। 10 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ� 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪ� ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ , ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਨ� � ਦਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ� ਹਨ। 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:9-10) 

5 … ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, 6 ਜੋ “ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ”: 7 ਉਨ� � ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; (ਰੋਮੀਆਂ 2:5-7) 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ" (ਰਸੂਲ� ਦੇ 

ਕਰਤੱਬ 5:32; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:9), ਤ� ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ�� ਹੋਵੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8:28)। 

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

24 ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ� ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱਚ 
ਅਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਇਹ ਵੀ, ਮ� ਦੇਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਸੀ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:24) 

12 ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ�  ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹ� 
ਹ,ੈ 13 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਖਾਵੇ ਪੀਵ ੇਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ - ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹੈ । 14 ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:12-14) 
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ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ 
ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ। 12 ਧੰਨ ਹ ੈਉਹ ਕੌਮ 

ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹ ੈ , ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤ� 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱ ਤਰ� ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤ� ਧਰਤੀ ਦ ੇਸਾਰ ੇਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਦੇਖਦਾ 

ਹੈ । 15 ਉਹ ਉਨ� � ਦ ੇਿਦਲ� ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਨ� � ਦ ੇਸਾਰ ੇਕੰਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । (ਜ਼ਬੂਰ 33:11-

15) 

1 ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ, ਤ� ਜੋ ਮ� ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕ�: ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਅਤੇ 

ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ । (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 9:1a) 

9 ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣ ੇਰਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦ ੇਕਦਮ� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਕਹਾਉਤ� 16:9) 

24 ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਦਮ ਪ�ਭ ੂਦੇ ਹਨ ; ਿਫਰ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਕਹਾਉਤ� 20:24) 

73 ਤੇਰੇ ਹੱਥ� ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 119:73) 

17 ... "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦਸੁ਼ਟ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। " 

(ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:17) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੁਣ, ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ: 

11 ਪਰ ਇੱਕ ੋਆਤਮਾ ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਵੰਡਦਾ ਹ ੈ ਿਜਵ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। … 27 ਹੁਣ ਤੁਸ� ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅੰਗ ਹੋ। (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:11, 27, AFV) 

7 ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹ� ਉਡਾਇਆ ਜ�ਦਾ; ਿਕ�ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ ਵੀ ਹੈ। 8 

ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਵੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੱਢੇਗਾ। (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7-8) 

10 ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲਣ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਮ ਲਈ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ... (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:10) 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਯਜੋਨਾ ਹੈ! ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ 
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਲੰਿਘਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸ� ਝੱਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਿਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ� ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ)। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸ� ਲੰਘੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਿਲੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ! 
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ! 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ�� ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ� ਅਤੇ ਅੱਖ� ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰ ਘਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਲਈ ਅੰਗ 
ਹਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:12-26), ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਿਵਲੱਖਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਹ�, ਤੁਹਾਡੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਹੋਰ ਅਰਬ� ਮਨੱੁਖ� ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਰੱਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� 
ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ� ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ (ਰੋਮੀਆਂ 14:12)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ� 

(ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:14; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ (ਮੱਤੀ 25:24-

30) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸ� ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸ� 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਿਬਹਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸ� ਉਹ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਿਬਹਤਰ ਬਣੋਗੇ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੱਜ ਹੈ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 

4:8)। 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ (ਮੱਤੀ 16: 2 7; ਰੋਮੀਆਂ 2:6; ਕਹਾਉਤ� 24:12; 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:10; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:12)! ਅਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ (cf. ਲੂਕਾ 

19:15-19)। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (cf. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14:13) 

- ਿਜਸਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਜੋ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਵ� ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ। 

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 14:23)। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ, ਜੋ 
ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ (cf. ਉਪਦੇਸ਼ਕ 9:12). 

"ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ" (ਮਰਕੁਸ 11:22) ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ 

- ਭਾਵ� ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ (cf. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:11; ਰੋਮੀਆਂ 8:28)। 

ਕਈਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ 
ਹੈ: 
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5 ਇਸ ਲਈ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਵੀ ਿਨਰਣਾ ਨਾ ਕਰੋ , ਜਦ� ਤੱਕ ਪ�ਭੂ ਨਾ ਆਵ,ੇ ਜੋ ਹਨ� ਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਦਲ� ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਆਵਗੇੀ। (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:5) 

ਕੁਝ ਗੱਲ� ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ। 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ੋਿਜਹੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:4-12)। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲ ਸਕ!ੇ 

ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਥੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ: 

17 ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼�ਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ, ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 32:17) 

11 ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਓਗੇ; ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਹੈ; ਤੇਰੇ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਸਦਾ ਲਈ 
ਸੁਖ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰ 16:11) 

ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ। ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਅਨੰਤਤਾ! 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

11 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਆਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਿਸਖਾਵ�ਗਾ। 12 ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਭਲਾ ਵੇਖੇ? 13 ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤ�, ਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਬੁੱ ਲ�� ਨੰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤ� ਬਚਾ। 14 ਬੁਰਾਈ ਤ� ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ; ਸ਼�ਤੀ ਭਾਲੋ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ. 
(ਜ਼ਬੂਰ 34:11-14) 

3 ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ; ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ੋ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਾਓ। 4 ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਦੇਵੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 37:3-4) 

ਚੰਗਾ ਕਰੋ! ਰੱਬ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। 

ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਜ� ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇ! 

ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹ� ਹੈ? 
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3 … ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਪ�ਭੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ! (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 15:3) 

19 ਹਾਏ, ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤ� ਆਪਣ ੇਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਤ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ �ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ! (ਜ਼ਬੂਰ 31:19) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:4-12 ਿਵੱਚ, ਹਾਬਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ� ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹ�। ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤ� ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ: 

13 ਇਹ ਸਭ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਵਾਅਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਰ� ਦੇਖ ਕ ੇਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ 
ਿਮਿਲਆ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਸਨ। 14 ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜੇ 
ਲੋਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਆਖਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵਤਨ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 15 ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਜੇ 
ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦਸੇ਼ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਿਨਕਲੇ ਸਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ। 16 ਪਰ 
ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਾਉਣ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਇਬਰਾਨੀਆਂ :1311-16(  

ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਹਾਬਲ ਦੇ ਸਮ� ਤ�, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤ ੇ
ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹਨ। “ਸ਼ਿਹਰ” ਨਵ� ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤ� ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਆਵੇਗਾ (ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:2)। 

ਯੋਜਨਾ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ� 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: 

17 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ , ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। (ਯਾਕੂਬ 4:17) 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਚੰਗ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦ ੇਲੇਖਕ 

ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 

ਦੂਜੀ ਸਦੀ (AD) ਿਵੱਚ ਸਮਰਨਾ ਦੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ, ਿਜਸਨੰੂ ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਮੂਲ ਰਸੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨ�  
ਿਲਿਖਆ: 
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ਆਓ ਆਪ� ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਦੀ ਿਫਲਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀ, ਅਿਧਆਇ 6) 

ਉਹ {ਿਯਸੂ} ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ... ਸਦੀਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਲਈ। (ਪੋਲੀਕਾਰਪ, ਕੈਪੂਆ ਦੇ ਿਵਕਟਰ ਤ� ਟੁਕੜੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 4) 

ਇਸੇ ਤਰ��, ਸਾਰਿਡਸ ਦੇ ਮੇਲੀਟੋ, ਜੋ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਉਸਨ�  ਤਹੁਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ 
ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭੁਾਅ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਲਈ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਸਕ;ੋ (ਮੇਲੀਟੋ. ਏ ਿਡਸਕੋਰਸ ਜੋ 
ਐਨਟੋਨੀਨਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਟਂੀ-ਿਨਸੇਨ ਫਾਦਰਜ਼ ਿਵੱਚ, 

ਵਾਲੀਅਮ 8, 1885. ਹ�ਡਿਰਕਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਪੀਬੌਡੀ (ਐਮਏ), ਿਪ�ੰ ਿਟੰਗ 1999, ਪੰਨਾ 755) 

ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ 
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਮੇਲੀਟੋ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਰੱਬ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ 
ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਲਆਇਆ (cf. ਰੋਮਨ 6:16-17), ਮੇਲੀਟੋ ਨ�  
ਸਮਝਾਇਆ: 

ਪਰ ਮਨੱੁਖ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦੋਵ� 
ਪਾਿਸਆਂ ਤ� ਬੀਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਨ�  ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੱੁਖ ਨੰੂ 
ਛੂਹ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕੀਤੀ. (ਮੇਲੀਟੋ। ਮੇਲੀਟੋ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਹ �ਤੇ ਹੋਲੀ, ਲਾਈਨ 
48 ) 

ਮੇਲੀਟੋ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ: 

ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੇਤ ਨਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ ... 

ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਭੇਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵ� ਹੈ ... ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪ�ਭ ੂਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। …ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨ�  ਸਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਹਨ� ਰੇ ਤ� 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਮੌਤ ਤ� ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਜ਼ਲੁਮ ਤ� ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� 
ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ। (ਮੇਲੀਟੋ। ਮੇਲੀਟੋ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਹ �ਤੇ ਹੋਲੀ, ਲਾਈਨ� 
2,58,61,68 ) 

ਹ�, ਰਾਜ ਸਦਾ ਲਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀ - ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ 
ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹ� ਗਈਆਂ ਸਨ - ਿਯਸ ੂਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� 

ਸ�ਕੜੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਔਨਲਾਈਨ www.ccog.org ਿਸਰਲੇਖ: ਸਬੂਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹ ੈ)। ਪਸਾਹ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸ ੂਨ�  ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਟੁਕੜਾ ਿਦੱਤਾ (cf. ਲੂਕਾ 
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24:30), ਜੋ ਿਕ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ� ਈਸਾਈ ਪਸਾਹ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕੇਿਰਸਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ, 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹ�। 

ਿਲਓਨ ਦੇ ਇਰੀਨ� ਅਸ ਨ�  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਮਰਨਾ ਦੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਰੀਨ� ਅਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ 
ਈਸਾਈਆਂ ਨੰੂ "ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੱਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ" ਹੈ (Irenaeus. ਅਗ�ਸਟ ਹੇਰੇਿਸਸ, ਿਕਤਾਬ IV, ਅਿਧਆਇ 18, ਪੈਰਾ 

5)। ਅਤੇ ਹ�, ਪੁਨਰ-ਉਿਥਤ ਮਸੀਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 

ਜ਼ਬੂਰ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ: 

20 ਤੂੰ , ਿਜਸ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ� ਿਵਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਧਰਤੀ 
ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘਾਈਆਂ ਤ� ਮੁੜ ਿਲਆਓਗੇ। 21 ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵ�ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਪਾਿਸ� ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵ�ਗਾ। 
(ਜ਼ਬੂਰ 71:20-21) 

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ� ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਏਗਾ. 

ਿਕੰਨਾ ਕੁ? 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਜ਼ਬੂਰ� ਦੀ ਪੋਥੀ 82:6 ਦੇ “ਤੁਸ� ਦੇਵਤੇ ਹੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 10:34) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਅੰਤਮ ਦੇਵਤਾ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਰੀਨ� ਅਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ: 

... ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
(Irenaeus. Adversus . ਹੈਰੇਸੀਜ਼ , ਿਕਤਾਬ IV, ਮੁਖਬੰਧ, ਆਇਤ 4) 

“ਮ� ਿਕਹਾ, ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਸਰਬ �ਚ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ; ਪਰ ਤੁਸ� ਮਨੱੁਖ� ਵ�ਗ ਮਰ ਜਾਵ�ਗੇ।” ਉਹ ਿਬਨ� ਸੱ਼ਕ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ 
ਸ਼ੁੱ ਧ ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਸਮਝਦ ੇਹਨ, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨ� ਲਈ ਮਾਸ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪੁੱ ਤਰ ਬਣ ਿਗਆ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। . ਿਕ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� 
ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਲਈ ਇਕਜੁੱ ਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ. ਇਰੀਨ� ਅਸ. ਿਵਰੋਧੀ ਹੈਰੇਸੀਸ , ਿਕਤਾਬ III, ਅਿਧਆਇ 19, ਆਇਤ 

1)। 

ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 
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2 ਿਪਆਿਰਓ, ਹੁਣ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹ�, ਅਤੇ ਅਸ� ਕੀ ਹੋਵ�ਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇ
ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵ�ਗੇ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਉਸਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦੇਖ�ਗੇ ਿਜਵ� ਉਹ ਹੈ। 
(1 ਜੌਨ 3:2, ਡਾਰਬੀ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ) 

ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਜ ੇਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹ� ਬਦਲੇ ਹਨ - ਪਰ ਇਸ ਤਰ�� 

ਬਦਲਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ (cf. 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:50-53)। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹੱਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਵ� ਵੇਖ�ਗੇ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
13:12), ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:29; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:29; ਮੱਤੀ 5:48; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 

3:14-19; ਮਲਾਕੀ 2 :15)। 

ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਐਟਂੀਓਕ ਦੇ ਇਗਨ� ਸ਼ੀਅਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ-ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ�, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਿਕ�ਿਕ ਨਾ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਿਜਹਾ [ਹੋਰ] ਮੌਕਾ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ ... ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ... ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ 
ਸੈ�ਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਮ� ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵ�. ... ਮੈਨੰੂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ 
ਿਦਓ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ... ਮ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹ�, ਅਰਥਾਤ ਉਸਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. (ਇਗਨ� ਸ਼ੀਅਸ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਤਰ, ਅਿਧਆਇ 2,4)। 

ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਅਤੇ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ, ਅਤੇ ਚਰਚ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਇਗਨ� ਸ਼ੀਅਸ. 

ਰੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਤਰ, ਅਿਧਆਇ 9)। 

ਇਸ ਲਈ, ਇਗਨ� ਸ਼ੀਅਸ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਟੀਚਾ ਦੇਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ, ਸਦੀਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਸੀ। 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਐਟਂੀਓਕ ਦੇ ਥੀਓਿਫਲਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਤਾ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਦ, ਸ਼�ਤੀ, 
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨ�  ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕੰਨ� ਨ�  
ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ. (ਥੀਓਿਫਲਸ। ਆਟੋਲੀਕਸ ਨੰੂ, ਿਕਤਾਬ 
I, ਅਿਧਆਇ 14) 

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਪਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਦੋ ਵਾਰ ਿਫਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ; ਤ� ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਉਸਨੰੂ �ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ 
ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਭ�ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਇਸ ਿਵੱਚ 
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ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜ� ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਇਹ ਨਵ� ਅਤੇ ਪੂਰਾ 
ਬਣ ਸਕ;ੇ ਇਸੇ ਤਰ�� ਇਹ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਉਹ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ 
ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜੀ �ਠ� ; ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਦਾਗ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ, ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ... 

ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਉਸਨ�  ਉਸਨੰੂ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ... ਤ� ਜੋ ਜੇ ਉਹ 
ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਉਸਦ ੇਇਨਾਮ ਵਜ� ਅਮਰਤਾ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਨ�  ... ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ 
ਪਿਵੱਤਰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੰੂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਐਟਂੀਓਿਕਲਸ ਦਾ ਥੀਓਿਫਲਸ। ਆਟੋਲੀਕਸ ਨੰੂ, ਿਕਤਾਬ 2, 

ਅਿਧਆਇ 26, 27, ਪੀ. 105)। 

ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾਵ� ਤ� ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਥੀਓਿਫਲਸ। 
ਆਟੋਲੀਕਸ ਨੰੂ, ਿਕਤਾਬ II, ਅਿਧਆਇ 34) 

ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਾਿਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, (ਥੀਓਿਫਲਸ. 

ਟੂ ਆਟੋਲੀਕਸ, ਿਕਤਾਬ II, ਅਿਧਆਇ 36) 

ਅਤੇ ਅਸ� ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕਾਨੰੂਨ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ; ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ। (ਥੀਓਿਫਲਸ। ਆਟੋਲੀਕਸ ਨੰੂ, ਿਕਤਾਬ 
III, ਅਿਧਆਇ 9) 

ਇਸ ਲਈ, ਥੀਓਿਫਲਸ ਨ�  ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਦੇਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਇਆ ਜੋ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। 

ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਿਲਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਿਬਸ਼ਪ ਿਹਪੋਲੀਟਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਅਮਰ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਕੋਲ ਉਸਨੰੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਨਾਲ ਧੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸਨ� , ਸਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਸਾਡ ੇ
ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ (ਆਤਮਾ) ਸਾਹ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਨਪਲੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ, ਇਸ ਲਈ, 

ਮਨੱੁਖ ਅਮਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਵੋੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਰਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਿਹਪੋਲੀਟਸ. ਪਿਵੱਤਰ ਥੀਓਫਨੀ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਅਿਧਆਇ 8)।  

ਿਕ�ਿਕ, ਨ� ਕੀ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕ,ੇ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, "ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਜੋ 
ਪਿਹਲ� ਹਨ," {ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:13, ਕੇਜੇਵੀ} ਧੰਨ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ �ਚੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ 
ਹ�। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਬੇਸੱ਼ਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ "ਰਾਜੇ ਨ�  ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ।" (ਿਹਪੋਲੀਟਸ। ਿਹਪੋਲੀਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ) 
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ਇਸ ਤਰ��, ਿਹਪੋਲੀਟਸ ਨ�  ਦੇਵੀਕਰਨ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਈਸਾਈ, ਨ� ਕੀ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕ,ੇ ਿਬਹਤਰ ਚੀਜ਼� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

4 ਵ� ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਿਮਲਾਨ ਦੇ ਗ�ੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਿਬਸ਼ਪ ਐਬਂਰੋਜ਼ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ: 

ਿਫਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਸ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ ਮਾਸ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਮਲਾਨ ਦਾ ਐਬਂਰੋਜ਼. 

ਵਰਿਜਿਨਟੀ ਬਾਰੇ (ਿਕਤਾਬ I, ਅਿਧਆਇ 11)। 

ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਗ�ੀਕੋ-ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੰਤ ਅਤੇ ਿਬਸ਼ਪ ਜੌਨ ਿਕ�ਸੋਸਟੋਮ ਨ�  ਿਲਿਖਆ : 

... ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ. ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�, "ਮ� ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤੁਸ� 

ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਸਰਵ�ਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ" (ਜੌਨ ਕ�ਾਈਸੋਸਟਮ. ਰਸੂਲ� ਦੇ ਐਕਟਸ 'ਤੇ ਹੋਮੀਲੀ 32)। 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਦੇਵੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਰੇਸ ਦਾ ਰਹੱਸ? 

ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਰੰਗ�, ਆਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਦੱਖ� ਿਵੱਚ ਆ�ਦ ੇਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਸਲ ਨਾਲ� �ਤਮ ਨਹ� ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਉਨ� � ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸਬਕ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ 
ਸਬਕ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਨਸਲ� ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸਬਕ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨ� ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਨਸਲ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸਬਕ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਦ�ਸ਼� ਿਵੱਚ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਆਏ ਹ� (ਉਤਪਤ 3:20), ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ�। 

ਜਦ� ਿਕ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਹੋਿਮਿਨਡ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਧੁਿਨਕ ਮਨੱੁਖ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਤ� ਆਏ 
- ਇਸ ਲਈ, ਹ�, ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ�, ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ�। 
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ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਭੇਤ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:27) ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ। 

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸ� ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਤਪਤ 10 ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੜ� ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਨੂਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਅਤੇ ਕਈ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਦੇ 
ਪੂਰਵਜ ਸਨ। 

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ�, ਯਹੂਦੀ ਜ� ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ� ਗੈਰ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:9-11) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ 

ਨਹ� ਹੈ, "ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ� ਹੈ" (ਰੋਮੀਆਂ 2:11)। “ਉਹ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤ�, �ਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤ� 

ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗ”ੇ (ਲੂਕਾ 13:29)। 

ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸਮ� ਿਕ�? 

ਖੈਰ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ� ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ� ਬਾਰੇ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ( ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7-8; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:10; 

ਜ਼ਬੂਰ 33:11-15 )। 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰ ਘਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: 

14 ਿਕ�ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹ� ਸਗ� ਅਨ� ਕ ਹੈ। 

15 ਜੇ ਪੈਰ ਕਹੇ, “ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਹੱਥ ਨਹ� ਹ�, ਮ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹ� ਹ�,” ਤ� ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ? 16 ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ 
ਕਹੇ, “ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਅੱਖ ਨਹ� ਹ�, ਮ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹ� ਹ�,” ਤ� ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ? 17 ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ 
ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਸੁਣਨਾ ਿਕੱਥ ੇਹੁੰ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਸੁਗੰਧ ਿਕੱਥ ੇਹੁੰ ਦੀ? 18 ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ 
ਅੰਗ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਵ� ਉਹ ਨ�  ਚਾਿਹਆ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 19 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦੇ, ਤ� ਸਰੀਰ ਿਕੱਥ ੇਹੁੰ ਦਾ? 

20 ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੰੂ ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੀ, “ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ 

ਲੋੜ ਨਹ�”। ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸਰ ਪੈਰ� ਵੱਲ, "ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।" 22 ਨਹ�, ਸਗ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜਨ� � ਅੰਗ� ਨੰੂ ਅਸ� ਘੱਟ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮਝਦ ੇਹ�, ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਅਸ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਅੰਗ� ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਮਰਤਾ ਹੈ, 24 ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਗ� ਦੀ 
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 
ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ, 25 ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ੋਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। (1 

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:14-26) 
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ੋਿਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਿਕ ਅੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ, ਕੁਝ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਸਲ, ਕੱਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਿਦ ਹੋ ਤ� ਜੀਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. 

ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ: 

27 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖ� ਨੰੂ ਬੁੱ ਧਵਾਨ� ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
1:27) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ�, ਆਕਾਰ� ਆਿਦ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਇਆ (ਰੋਮੀਆਂ 12:4-5; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 

12:12-14)। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ - ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਸਲ�, ਨਸਲ� ਅਤੇ ਿਦੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀਤਾ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹ� ਤ� ਕੋਲ 

ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ 

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:13)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਹ◌ੀ◌ਂ ਸਮਝਦ ੇਜ� ਇਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦ ੇਹਨ - ਪਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (cf. ਮੱਤੀ 6:33)। 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:14, 28:19-20; ਰੋਮੀਆਂ 9:28; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:6-8; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਪੋਥੀ 3:7-10)। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ (cf. 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:6-14; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:7-13)। 

ਦੋ ਦਰਜਨ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ (NKJV) ਬਾਈਬਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ" ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਕ ੇਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹ� (ਮੱਤੀ 22:37-39)—

ਦੂਜੇ ਮਨੱੁਖ। 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:14, 28:19-20; ਰੋਮੀਆਂ 10:15, 

15:26-27)। 

ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: 
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5 ਿਮਹਨਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, (ਕਹਾਉਤ� 21:5a) 

23 ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਹੈ, (ਕਹਾਉਤ� 14:23) 

23 ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਕਹਾਉਤ� 14:23, ਯੰਗਜ਼ ਿਲਟਰਲ ਟ��ਸਲੇਸ਼ਨ) 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ (ਲਾਭ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

12 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹ�, 
ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ; 13 ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:12-13) 

ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ: 

15 ਤੂੰ  ਪੁਕਾਰ�ਗਾ ਅਤੇ ਮ� ਤੈਨੰੂ �ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ। ਤੂੰ  ਆਪਣ ੇਹੱਥ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ�ਗਾ। (ਅੱਯੂਬ 14:15) 

ਤੁਸ� ਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ! ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ ਮਾਰੀਆ ਪੋਪੋਵਾ ਨ�  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ: 

ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਰਹੱਸ, ਆਖਰਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਦਲਚਸਪ ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। (ਪੋਪੋਵਾ ਐਮ. ਗ�ੇਸ ਪੈਲੇ ਆਨ ਦ ਆਰਟ 
ਆਫ਼ ਗ�ੋਇੰਗ ਓਲਡਅਰ। ਬ�ੇਨ ਿਪਿਕੰਗਜ਼, 3 ਸਤੰਬਰ, 2015) 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਨਹ� ਹੈ। ਪ�ਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ. 

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਦੀ “ਕਾਢ” ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਦੀਵਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨ�  ਿਕਹਾ: 
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18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ। (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:18) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ: 

8 ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� । ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, 9 

ਕੰਮ� ਦੀ ਨਹ�, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਸਕੇ। 10 ਿਕ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹ�, ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸ� ਉਨ� � ਿਵੱਚ 
ਚੱਲੀਏ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8-10) 

ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ? 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਦੁਸ਼ਟ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖੋ: ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਪੋਕਾਟਾਸਟਾਿਸਸ: ਕੀ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਸ�ਕੜ ੇਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮੁਕਤੀ ). 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਸੀ: 

1 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ� ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਤੁਸ� ਰੱਬ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ; ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 2 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਕੀ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�? 3 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ� ਜਾਵ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ�, ਤ� ਮ� ਵਾਪਸ ਆਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ�ਗਾ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਵੀ �ਥੇ ਹੋਵੋ ਿਜੱਥੇ ਮ� ਹ�। (ਯੂਹੰਨਾ 14:1-3, ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.) 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ� ਲਈ। ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੇ। ਪ�ਮਾਤਮਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨ�  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤਾ ਹ ੈ (cf. 

Philippians 1:6)। 

ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ: 

14 ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:14) 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ, ਖੁਦ, ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ: 

6 ... ਉਹ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਨ� ਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਹਤਰ ਵਾਅਿਦਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8:6) 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਿਬਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
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19 ... ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਉਮੀਦ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਆ�ਦ ੇਹ�। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:19) 

13 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜੋ ਸ� ਗਏ ਹਨ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਉਨ� � ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਹੈ। 14 ਿਕ�ਿਕ ਜ ੇਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ 
ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ�ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸ�ਦੇ ਹਨ। 

15 ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ 
ਕਾਇਮ ਰਹ�ਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਲੋਕ� ਤ� ਅੱਗੇ ਨਹ� ਜਾਵ�ਗੇ। 16 ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ ਆਪ �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰ�ੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤ� ਹੇਠ� ਉਤਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਪਿਹਲ� ਜੀ �ਠਣਗੇ। 
17 ਤਦ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਿਜ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�, ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ 
ਉਠਾਏ ਜਾਵ�ਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ�ਗੇ। 18 ਇਸ ਲਈ ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ। (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:13-18) 

34 ... ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਨਾ. (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:34, ਬੇਰੀਅਨ 
ਿਲਟਰਲ ਬਾਈਬਲ) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ (cf. 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 32:38-41)। 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਹਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (cf. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:5, 13:16; 1 ਪਤਰਸ 2:19-20, NLT)- ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਨਹ� ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨ�  ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਦ ੇ ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ (ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ ) ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ (ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬ: ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। 
ਅਪੋਕਾਟਾਸਟੈਿਸਸ: ਕੀ ਰੱਬ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੱੁਗ? ਸ�ਕੜੇ ਗ�ੰ ਥ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ )। 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਹੱਸਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

12 ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। (ਕਹਾਉਤ� 14:12; 16:25) 
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ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਨ. 

ਿਫਰ ਵੀ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨੰਦਣਯੋਗ ਅਨ� ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ� ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਵਜ� 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ�, ਉਨ� � 
ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ�, ਅਤੇ/ਜ� ਆਪਣ ੇਿਦਲ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਪੋਥੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: 

9 “ਿਦਲ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨਾਲ� ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ; ਇਸ ਨੰੂ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 10 ਮ�, ਪ�ਭੂ, ਿਦਲ ਦੀ ਜ�ਚ 
ਕਰਦਾ ਹ�, ਮ� ਮਨ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਹ�, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਫਲ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ. (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:9-10) 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ? 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ? ਸੱਚਮੁੱ ਚ? 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਜਦ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: 

20 ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਨਹ� ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
(ਕਹਾਉਤ� 17:20) 

ਭਾਵ� ਚੀਜ਼� ਭੌਿਤਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ: 

9 ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਤ� ਡਰੋ! ਉਸ ਤ� ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈ। 10 ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱ ਖੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਭੁੱ ਖੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 34:9-10) 

31 “ਇਸ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, 'ਅਸ� ਕੀ ਖਾਵ�ਗੇ?' ਜ� 'ਅਸ� ਕੀ ਪੀਵ�ਗੇ?' ਜ� 'ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?' 32 

ਿਕ� ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 33 ਪਰ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਭਾਲੋ 
ਤ� ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 34 ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਕੱਲ� ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਚੀਜ਼� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਦਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ। (ਮੱਤੀ 6:31-34) 
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ਆਪਣ ੇਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ�ਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ� ਰੱਖੋ: 

5 ਆਪਣ ੇਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ �ਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 6 ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਰਾਹ� 
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨ� , ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ� ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਧਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ; ਪ�ਭੂ ਤ� ਡਰੋ 
ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ। 8 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
(ਕਹਾਉਤ� 3:5-8) 

ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਿਵੱਚ ਇੰਨ�  ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਰੱਬ �ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਤੁਸ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦਓ। 
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6.  ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 

ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ "�ਚਾ ਅਤੇ �ਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ" (ਯਸਾਯਾਹ 57:15)। 

ਮਸੀਹੀ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:16-17), ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਈਸਾਈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ (ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ)। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ, ਖੁਦ, ਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ: 

20 ਿਕ� ਜੋ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹ�, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨ�  
ਇਸ ਨੰੂ ਆਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਿਕ�ਿਕ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵੱਚ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਿਕ� ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� 
ਨਾਲ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 23 ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹ�, ਸਗ� ਅਸ� ਵੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ 
ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਅਸ� ਵੀ ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ 
ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�। 24 ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਮੀਦ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 
ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕ� ਜੋ ਕਈੋ ਅਜ ੇਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕ� ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ ੋਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? 25 ਪਰ ਜੇ ਅਸ� ਉਸ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਨਹ� ਵੇਖਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�। (ਰੋਮੀਆਂ 8:20-25) 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11 ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਨੁਵਾਦ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

11 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ," ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, "ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇਣ 
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ। (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11, ਐਨਆਈਵੀ) 

11 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਉਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ� ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ�, ਪ�ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼�ਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਨਾ ਿਕ 
ਦੁੱ ਖ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ। (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11, ਡੂਏ-ਰਾਈਮਸ) 

11 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ�,” ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। “ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਆਫ਼ਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਲਈ। (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11, ਿਨਊ ਿਲਿਵੰਗ 
ਟ��ਸਲੇਸ਼ਨ) 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ� ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਇਤ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਵਚਾਰਦੇ ਹਨ। 
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ: 

11 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਉਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ� ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹ�, ਪ�ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼�ਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ 
ਨਹ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਲਈ। 12 ਤਦ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਪਕੁਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ�ਗਾ। 13 ਅਤੇ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭੋਗੇ। 14 

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਭ ਲਵ�ਗਾ, ਅਤੇ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ� ਵਾਪਸ ਿਲਆਵ�ਗਾ। ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� ਤ� ਇਕੱਠਾ ਕਰ�ਗਾ ਿਜੱਥੇ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਥ� ਤੇ ਿਲਆਵ�ਗਾ ਿਜੱਥ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵ�ਗਾ। (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:11-14) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਜਲਾਵਤਨ ਸੀ. ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਤੀਰਥ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਨ�  ਕੀ ਿਲਿਖਆ: 

9 ਪਰ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੀੜ�ੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕ ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਉਸਦੇ ਆਪਣ ੇਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ, ਤ� ਜੋ 
ਤੁਸ� ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ ਸਕ ੋਿਜਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ� ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ; 10 

ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ� ਲੋਕ ਨਹ� ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਦਇਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਯਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

11 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਜ� ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ�, ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, 12 ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤ� ਜੋ ਜਦ� 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ, ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਦੁਆਰਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ। (1 ਪਤਰਸ 2:9-12) 

17 ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਤ� ਿਨਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਡੇ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ? 18 ਹੁਣ  " ਜੇ ਧਰਮੀ ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਿਕੱਥੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣਗੇ?" (1 ਪਤਰਸ 4:17-18) 

28 ਅਤੇ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � 
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। (ਰੋਮੀਆਂ 8:28) 

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹ�, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: 

24 “ਮੈਨੰੂ ਿਸਖਾਓ, ਮ� ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਫੜ ਲਵ�ਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਦਓ ਿਕ ਮ� ਿਕੱਥ ੇਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਅੱਯੂਬ 
6:24) 

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰ ੇ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ। 9 “ਿਜਵ� ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 
ਨਾਲ� �ਚੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ� ਨਾਲ� , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ� �ਚੇ ਹਨ। 
(ਯਸਾਯਾਹ 55:8-9) 
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਮਝੋ ਿਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯਜੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ (ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ 

ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬਚਾ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਉਨ� � ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਬੁਲਾਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ)। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਉਨ� � ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੋਗੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:5-11; ਕਹਾਉਤ� 

3:5-8)। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:14), ਤੁਸ� 
ਧਰਤੀ �ਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜ� ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:10) ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਯੱੁਗ ਦੌਰਾਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ 
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4-6) . ਤੁਸ� ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਿਦਨ (cf. ਯਸਾਯਾਹ 30:21) ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਇਹ ਸਮਝੋ ਿਕ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ ਦੋਵ� ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨ (cf. ਉਤਪਤ 6:5-6), ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੁੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਿਲਆ (cf. 1 ਪੀਟਰ 4:1)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ (ਯੂਹੰਨਾ 10:18) 

ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। 

ਅਿਜਹੇ ਸਬਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜੋ 
ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

1 ਇਸ ਲਈ, ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕ,ੇ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਸ਼�ਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�, 2 ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਖੜੇ ਹ� 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹ�। 3 ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹ�, ਪਰ ਅਸ� ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਲਗਨ, ਚਿਰੱਤਰ; ਅਤੇ ਅੱਖਰ, ਉਮੀਦ. 

(ਰੋਮੀਆਂ 5:1-4) 

5 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਨ� ਕੀ, ਨ� ਕੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ, 6 ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸੰਜਮ, 

ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, 7 ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਿਦਆਲਤਾ, ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਿਦਆਲਤਾ ਿਵੱਚ 
ਿਪਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। . 8 ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬ�ਝ ਹੋਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। (2 ਪਤਰਸ 1:5-8) 

ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਤ� ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਯੂ. ਆਰਮਸਟ��ਗ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਿਕ� ਰੱਿਖਆ? ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ 
ਅੰਤਮ ਸਰਵ�ਚ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬ�ਹਮ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਅੰਤ 
ਿਵੱਚ ਲੱਖ� ਅਣਿਗਣਤ ਜੰਮ ੇਅਤੇ ਜਨਮ ੇਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਜਣ ਦੇ ਸਰਵ�ਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮ�ਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੱੁਖ ਨ�  ਭੌਿਤਕ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ 
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ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ� ਨ�  ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ, ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ; ਅਤੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ, ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਚਿਰੱਤਰ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਤ� ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਦੁੱ ਤੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ - 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬ�ਹਮ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਿਫਰ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੇਅੰਤ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ! … ਰੱਬ ਨ�  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਅਣਿਗਣਤ ਲੱਖ� ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵਗੇਾ! ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਪੁਨਰ-ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਛਵੇ� ਿਦਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਏਲੋਿਹਮ) ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਆਓ ਅਸ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਏ" (ਉਤਪਤ 

1:26)। ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ) ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਆਤਮਾ (ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੱਤ) ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਆਰਮਸਟ��ਗ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਿਮਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਏਜਸ. ਡੌਡ ਮੀਡ, 

1985, ਪੀ. 102-103)। 

ਚਿਰੱਤਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਚਿਰੱਤਰ ਿਕਵ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�? 

ਖੈਰ, ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣਾ। 

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। 

19 ਮ� ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗਵਾਹ� ਵਜ� ਸੱਦਦਾ ਹ�, ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਸੀਸ 
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੋਵ� ਜੀਓ। 20 ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� 
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ੋਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨ�  ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-

ਦਾਿਦਆਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੰੁ ਖਾਧੀ ਸੀ।” (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19-20) 

12 “ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਤ� ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਡਰੋ, 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ� �ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣ ੇਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ, 13 ਅਤੇ ਪ�ਭ ੂਦ ੇਹੁਕਮ� ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮ� 
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਭਲੇ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹ� ? (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:12-13) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

ਤੁਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਆਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
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ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ. 

ਇੱਕ ਿਡਗਰੀ ਤੱਕ? 

ਹ�, ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਿਨਯਮ ਹਨ, 

ਤੁਸ� ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ: 

15 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। (ਯੂਹੰਨਾ 14:15) 

9 “ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਮ� ਵੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ. 10 ਜੇ ਤੁਸ� ਮੇਰ ੇਹੁਕਮ� 
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਿਜਵ� ਮ� ਆਪਣ ੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹ�ਗਾ। (ਯੂਹੰਨਾ 15:9-10) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਲਾਭ 
ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਅਸ� ਕਰਦੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: 

1 ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਮ� ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹ�। (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:1) 

12 ... ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ "ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ"। 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 3:12)  

 
12 ... ਹੁਕਮ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 7:12) 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਧਣਗ ੇ(2 ਪੀਟਰ 3:18) 
ਿਬਹਤਰ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਲਈ। 

ਰਸੂਲ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ�  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਪਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: 

8 ਜੇ ਤੁਸ� ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਧਰਮ-ਗ�ੰ ਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, "ਤੂੰ  ਆਪਣ ੇਗੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਿਜਹਾ 
ਿਪਆਰ ਕਰ," ਤੁਸ� ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ; 9 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 10 ਿਕ�ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ 
ਠ� ਕਰ ਖਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨ� ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 11 ਿਕ�ਿਕ ਿਜਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ,” ਉਸਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, 
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“ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ।” ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਵਭਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸ� ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। (ਯਾਕੂਬ 2:8-11) 

37 ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ  ਪ�ਭ ੂਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸਾਰੀ ਬੁੱ ਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ। 38 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੁਕਮ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੈ: 'ਤੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਗੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ।' 40 ਇਨ� � ਦੋ ਹੁਕਮ� �ਤੇ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।” (ਮੱਤੀ 
22:37-40) 

ਹੁਕਮ� ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਪਆਰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:5), ਸਾਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

13 ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਸੁਣੀਏ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ,  
ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਹੈ।  
14 ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ,  
ਹਰ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਤ, ਭਾਵ� ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਬੁਰਾ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:13-14) 

ਦਸ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਮਨਮਾਨ�  ਿਨਯਮ ਜ� ਬੋਝ ਨਹ� ਸਨ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਤ� ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

18 ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਪ�ਕਾਸ਼ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਲੋਕ ਸੰਜਮ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(ਕਹਾਉਤ� 29:18) 

3 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਭਾਵ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸ�ਝੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਿਰਹਾ ਹ�, ਪਰ ਹੁਣ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਸੰਤ� ਨੰੂ ਸ�ਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਦਲ� ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਮਜਬੂਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ�। 4 ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਖਸਕ ਗਏ ਹਨ - ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ� � 
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਿਨੰਿਦਆ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਮ� ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ� - ਅਧਰਮੀ ਆਦਮੀ 
ਿਜਨ� � ਨ�  ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਮਾਲਕ 
ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ. (ਜੂਡ 3-4, NET ਬਾਈਬਲ) 

3 ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮਸੇ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਬੋਝ ਨਹ� 
ਹਨ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 5:3) 

ਦਸ ਹੁਕਮ ਬੋਝ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਪ�ਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਫਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵ� - ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੈਰੀਅਰ, 

ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸੀਸ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ! 

2 ਿਪਆਰੇ, ਮ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ, ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 3 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ� ਭਰਾਵ� ਨ�  ਆਣ ਕ ੇਉਸ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਸਿਚਆਈ �ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। 4 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ� ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ 
ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। (3 ਯੂਹੰਨਾ 2-4) 

26 “ਵੇਖੋ, ਮ� ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹ�: 27 ਅਸੀਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹ�; 28 ਅਤੇ ਸਰਾਪ, ਜੇ ਤੁਸ� ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਿਜਸਦਾ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ� (ਿਬਵਸਥਾ 

ਸਾਰ 11:26-28)। 

19 ਮ� ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਗਵਾਹ� ਵਜ� ਸੱਦਦਾ ਹ�, ਜੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਸੀਸ 
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੋਵ� ਜੀਓ। 20 ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� 
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨ� ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ; (ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:19-20) 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਿਲਆ�ਦਾ 
ਹੈ ਜਦ� ਸਮ� ਖਰਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: 

13 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਜਹੜਾ ਸਮਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੀ 
ਕਮਾਈ ਚ�ਦੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ� , ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਸੋਨ�  ਨਾਲ� ਚੰਗੀ ਹੈ। 15 ਉਹ ਰੂਬੀ ਨਾਲ� ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜੋ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। 16 ਿਦਨ� ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜ ੇਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, 
ਉਹ ਦੇ ਖੱਬ ੇਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ। 17 ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਖ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸ਼�ਤੀ ਦੇ ਹਨ। 18 ਉਹ 
ਉਨ� � ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਬਰਛ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। (ਕਹਾਉਤ� 
3:13-18) 

15 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ! (ਜ਼ਬੂਰ 144:15) 

21 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ� �ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਧੰਨ ਹੈ। (ਕਹਾਉਤ� 14:21) 

14 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਤਕਾਰਦਾ ਹੈ ... (ਕਹਾਉਤ� 28:14a) 
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5 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਕੋਲ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਹੈ, 6 ਿਜਸ ਨ�  ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; 
ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚ ਨੰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਜ਼ਬੂਰ 146:5-6) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 1:5)। 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਚਿਰੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਦਸ ਹੁਕਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਿਬਹਤਰ 
ਬਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸ�, ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 
ਹ� ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਨ� ਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੰੂ "ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ" (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:7) ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਲਈ 
ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨ� ਅੰਤਮ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੁਧਰਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਪਆਰ 

ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:12)। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ, ਇਹ "ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਹੱਸ" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:5) - ਸੱਤ 
ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ �ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:9,18) ਦੇ ਅੰਤਮ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਉਸ ਅਤੇ ਦਸ ਹੁਕਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੇਖੋ: ਦਸ ਹੁਕਮ: ਦ ਡੇਕਲੋਗ, 

ਈਸਾਈਅਿਨਟੀ, ਅਤੇ ਬੀਸਟ । 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਹੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ: 

8 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੈ; (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:8) 

ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਸੱ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਵੇਖੋ: 

13 "ਤੇਰੀਆ ਂਗੱਲ� ਮੇਰੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕਠ� ਰ ਹਨ , "ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ� ਆਖਦੇ ਹੋ, 'ਅਸ� ਤੇਰੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੀ ਬੋਿਲਆ 
ਹੈ?' 14 ਤੁਸ� ਿਕਹਾ ਹੈ, 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸੈਨ� ਦੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ? 15 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸ� ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧੰਨ 
ਆਖਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਭਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਤਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ।' 

16 ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਿੁਣਆ। ਇਸ 
ਲਈ ਪ�ਭੂ ਤ� ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ 
ਗਈ ਸੀ। 
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17 “ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ,” ਸੈਨ� ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਜਸ ਿਦਨ ਮ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਗਿਹਣੇ ਬਣਾਵ�ਗਾ। ਅਤੇ ਮ� ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਬਖਸ਼�ਗਾ ਿਜਵ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ” 18 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸ� ਧਰਮੀ ਅਤ ੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪਾਓਗੇ। (ਮਲਾਕੀ 
3:13-18) 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

6 ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁੱ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ �ਤੇ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਦਭੁਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਦੀਵੀ ਿਪਤਾ, ਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ , ਡੇਿਵਡ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ �ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਰਾਜ �ਤੇ, ਇਸਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਅੱਗੇ, ਇੱਥ� 
ਤੱਕ ਿਕ ਸਦਾ ਲਈ. ਮੇਜ਼ਬਾਨ� ਦੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 9:6-7) 

ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਈੋ ਅੰਤ ਨਹ�। 

"ਰਸੂਲ� ਨ� , ਿਜਵ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਬਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ" 

(ਆਰਮਸਟ��ਗ ਐਚਡਬਲਯੂ. ਦ ਇਨਕ�ੇਡੀਬਲ ਿਹਊਮਨ ਪੋਟ�ਸ਼ੀਅਲ. ਐਵਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, 1978)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਹੈ: 

13 ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 145:13) 

3 ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਕੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਿਕੰਨ�  ਵੱਡੇ ਹਨ! ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਪੀੜ�ੀ ਦਰ ਪੀੜ�ੀ ਹੈ। (ਦਾਨੀਏਲ 4:3) 

27 ਤਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠ� ਰਾਜ� ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਲੋਕ� ਨੰੂ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 
(ਦਾਨੀਏਲ 7:27) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸੰਤ� ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 

10 ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣ ੇਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਮਹਨਤੀ ਬਣੋ, ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ 
ਗੱਲ� ਕਰੋਗੇ ਤ� ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਠ� ਕਰ ਨਹ� ਖਾਓਗੇ। 11 ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ 
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (2 ਪਤਰਸ 1:10-11) 

ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਦੇ ਹ�? 
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ਨਹ�, ਪਰ ਉਸਨ�  ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: 

10 ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਕੰਮ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ� ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 11 ਉਸਨ�  ਆਪਣ ੇਸਮ� 
ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕਤਾ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:10-11) 

12 ਹੁਣ ਲਈ ਅਸ� ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ, ਮੱਧਮ, ਪਰ ਿਫਰ ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹ�। ਹੁਣ ਮ� ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹ�, ਪਰ 
ਿਫਰ ਮ� ਜਾਣ ਲਵ�ਗਾ ਿਜਵ� ਮ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹ�. (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:12) 

9 ਪਰ ਿਜਵ� ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 

“ਨਾ ਅੱਖ ਨ�  ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਕੰਨ� ਨ�  ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  
ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:9) 

ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ�ਮਾਤਮਾ ਉਨ� � ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਦੀਪਕਤਾ ਨੰੂ 
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਝੇ ਗਏ ਨਾਲ�  ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਅਨਾਿਦਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੱਤੀ (ਸੀਐਫ. 

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:13-16)। 

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਯੱੁਗ" (ਗਲਾਤੀਆਂ 
1:4) ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 

3 ਅਤੇ ਮ� ਸਵਰਗ ਤ� ਇੱਕ �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ ਸੁਣੀ, “ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਹਰਾ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ ਅਤ ੇਉਹ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵੱਚ� ਹਰ ਹੰਝ ੂਪੰੂਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ 
ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱ ਖ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲ� ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।” 

5 ਤਦ ਉਸ ਨ�  ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ �ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮ� ਸਭ ਕੁਝ ਨਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹ�। ਅਤੇ ਉਸਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
"ਿਲਖੋ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:3-5) 

7 … ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ� � ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। (ਯਸਾਯਾਹ 61:7) 

18 ਿਕ�ਿਕ ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� 
ਹਨ। (ਰੋਮੀਆਂ 8:18) 

ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱ ਖ� ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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7.  ਸਮਾਪਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱ ਲ 40 ਤ� 110 ਿਬਲੀਅਨ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਮਨੱੁਖ ਰਿਹ ਚੱੁਕ ੇਹਨ (ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰ 

ਚੱੁਕ ੇਹਨ)। 

ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣ ੇਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਵਅਰਥ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਨਹ� 
ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਸਦੀਪਕਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤ� ਵੱਧ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਅਸ� ਹੁਣ 
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਿਯਸੂ ਨ�  ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ (cf. ਜੌਨ 14:2) ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੂਪ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 33:15) ਸਾਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਜ਼ਬੂਰ 138:8)। ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ 

ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਛੁਕ ਹਨ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:6)। 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਅਰਬ� ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਭੂਿਮਕਾ ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੈ--ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹ�, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 40 ਿਬਲੀਅਨ ਹੋਰ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੋਰ ਵੀ (cf. 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:26; ਅੱਯੂਬ 14:15; ਗਲਾਤੀਆਂ 6: 10)! 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ "ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਣਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:3)। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸ� ਕਦ ੇਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ (ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � 
ਲਈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ�ਤੀ ਪੱਖਪਾਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਟ�ੈਿਫਕ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਤੁਸ� ਿਦਆਲੂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ "ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਿਦਆਲੂ, ਕੋਮਲ ਿਦਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ" 

(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:32)। "ਿਜੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ" (ਰੋਮੀਆਂ 12:18)। 

ਿਕ�ਿਕ ਸਦੀਵਤਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ 40 ਿਬਲੀਅਨ (ਸ਼ਾਇਦ 
ਿਜ਼ਆਦਾ) ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ! 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ� 
ਵਰਤ ਸਕਦਾ (cf. ਮੱਤੀ 21:28-32) - ਿਕ�ਿਕ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਿਹਲੇ" (ਮਾਰਕ 

10:31)। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ - ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - 
ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ: 
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14 ਇਸ ਲਈ ਮ� ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣ ੇਗੋਡੇ ਿਨਵਾ�ਦਾ ਹ�, 15 ਿਜਸ ਤ� ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦ ੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 16 ਤ� ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਧਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, 17 ਤ� ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ� ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ। ਤ� ਜੋ ਤੁਸ�, ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਜੜ�� ਅਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋ ਕੇ, 18 ਸਾਰੇ ਸੰਤ� ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਿਕ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਡੂੰ ਘਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੈ - 19 ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋ । (ਅਫ਼ਸੀਆਂ :143-19(।  

ਸਾਨੰੂ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ (2 ਪਤਰਸ 3:18)। 

ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਦਾਨੀਏਲ 12:4) , ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਬਹਾਲੀ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੱਤੀ 17:11)। 

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬਹਾਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਰੱਬ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ? 

9 “ਉਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਬਣਾਏਗਾ? ਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੁੱ ਧ ਤ� 
ਛੁਡਾ�ਦੇ ਹਨ? ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਾਤੀਆਂ ਤ� ਿਖੱਚੇ ਗਏ ਹਨ? 10 ਿਕ�ਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ �ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਉਪਦੇਸ਼ �ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲਾਈਨ �ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨ �ਤੇ ਲਾਈਨ, ਇੱਥ ੇਥੋੜਾ, �ਥੇ ਥੋੜਾ." (ਯਸਾਯਾਹ 
28:9-10) 

10 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ ਰਾਹ� ਸਾਡੇ �ਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ। (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 2:10) 

ਇਸ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ� ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸ� ਿਸਧ�ਤ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਅਤੇ ਨਵ� ਧਰਮ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ? 

ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ: 

24 ਮੈਨੰੂ ਿਸਖਾਓ, ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਫੜ ਲਵ�ਗਾ; ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਦਓ ਿਕ ਮ� ਿਕੱਥ ੇਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
(ਅੱਯੂਬ 6:24) 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ, ਬੇਰੀਅਨਜ਼ ਨ�  ਇੱਕ �ਤਮ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ: 
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10 ਤਦ ਭਰਾਵ� ਨ�  ਝੱਟ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬੇਰੀਆ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ� ਉਹ ਪਹੁੰ ਚੇ, ਤ� ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਗਏ। 11 ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਵੱਧ ਨ� ਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਬਚਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 
ਿਤਆਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਨਹ�, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ-

ਗ�ੰ ਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:10-11) 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ� ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਦ ੇਕੰਨ 
ਖੁੱ ਲ�ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ 
ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਪਆਰ ਵਧਾਉਣਾ: ਇਸ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਿਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (cf. ਜੋਸ਼ੁਆ 5:13-14)। "ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤ� ਸਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" 

ਰੋਮੀਆਂ 8:31)। 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ� ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ” ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:31) ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  

ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ (ਉਤਪਤ 2:2-3)। 

ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ 

ਹਨ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:29) । 

ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਮਝੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ: 

8 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੈ; ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ ਨਾਲ� 
ਿਬਹਤਰ ਹੈ। (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:8) 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ (ਮਲਾਕੀ 

2:15)। 

ਉਸਨ�  ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ (ਰੋਮੀਆਂ 8:17) ਅਤੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ �ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 

(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:5-17)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ, “ਲੈਣ ਨਾਲ� ਦੇਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:35)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ (cf. 1 ਜੌਨ 4:7-12) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਹੋਵੇ 

(cf. ਮੱਤੀ 22:37-39)। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। 
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ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇ (cf. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:9, 11:16; 

ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:23)। 

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ�  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ/ਿਵਰਸ ੇਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਿਜਨ� � ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਵਗੇਾ। 

ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ (ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਕਤਾਬਚਾ ਵੀ 

ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੌਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ ), ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ( ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, 

ਅਪੋਕਾਟਾਸਟੈਿਸਸ ਵੀ ਦੇਖ:ੋ ਕੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ? ਸ�ਕੜੇ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ ਮੁਕਤੀ 

ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ )। 

ਈਸਾਈ ਜ� ਨਹ�, ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? 

ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕ ੋਅਤੇ 

ਇਹ ਵਧਾ ਸਕ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਸਦੀਵੀਤਾ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਵਲੱਖਣ ਪ�ਿਤਭਾ (ਮੱਤੀ 25:14-23; ਲੂਕਾ 19:11-19) ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ 

ਕਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�! 

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ 

ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਯ.ੂ ਗ��ਡ ਐਵੇਿਨਊ, ਗਰਵੋਰ ਬੀਚ, ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ, 93433 

ਅਮਰੀਕਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੂੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਆਬਾਦ ਮਹ�ਦੀਪ� (ਸਾਰ ੇਮਹ�ਦੀਪ�, ਅੰਟਾਰਕਿਟਕਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ)। 

ਪਰਮੇਸੁ਼ਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

CCOG.ORG 100 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਲੰਕ� ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬੋਤਮ ਰਚਨਾ ਲਈ ਮੱੁਖ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ। 
CCOG.ASIA ਏਸ਼ੀਅਨ-ਕ�ਦਿਰਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ। 
CCOG.IN ਭਾਰਤ-ਕ�ਦਿਰਤ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ, ਕਝੁ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨਾਲ। 
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CCOG.EU ਯੂਰਪੋੀਅਨ-ਕ�ਦਿਰਤ ਵਬੈਸਾਈਟ, ਕਈ ਯਰੂਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ। 
CCOG.NZ ਿਨਊਜ਼ੀਲ�ਡ ਵੱਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ। 
CCOGAFRICA.ORG ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
CCOGCANADA.CA ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ਕੈਨ� ਡਾ ਵੱਲ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
CDLIDD.ES ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਪੈਿਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ਹ।ੈ 
CG7.ORG ਇਹ 7ਵ� ਿਦਨ ਦੇ ਸਬਤ ਰੱਿਖਅਕ� ਵੱਲ ਹੈ। 
PNIND.PH ਿਫਲੀਪੀਨਜ਼-ਕ�ਿਦ�ਤ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ, ਕਝੁ ਟੈਗਾਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। 
 

ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਯੂਤਬੁੇ ਵੀਡੀਓ ਚਨੈਲ 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ਬਾਈਬਲ ਿਨਊਜ਼ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ.  
Bible News Prophecy ਚੈਨਲ। ਯੂਟੂਬੇ, ਿਬਟਚੂਟ, ਬ�ਾਈਿਟਓਨ, ਅਤੇ ਿਵਿਮਓ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼।  
CCOGAfrica ਚੈਨਲ। ਯੂਤੁਬ ੇਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤ� ਿਬਤਛੁਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨ� ਹੇ। 
CCOG Animations ਯੂਟੂਬੇ ਿਬਟਚੂਟ 'ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਸੁਨ� ਹੇ. 
ContinuingCOG & COGTube. ਕ�ਮਵਾਰ ਯੂਤੁਬੇ ਅਤੇ ਿਬਟਚੂਟ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼. 
 

ਖ਼ਬਰ� ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ�  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ਚਰਚ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ. 

COGWRITER.COM ਖ਼ਬਰ�, ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ 
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ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਭੇਤ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 
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ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 16:25-27), ਪਰ 
ਇਹ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - "ਸੱਚ ਦਾ ਬਚਨ" (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:15; ਯਾਕੂਬ 1:18) ). 

ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ (ਮਰਕੁਸ 4:11), ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਭਤੇ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:1-5), ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭੇਤ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:9), ਭੇਤ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:28-33), ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ 
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:7), ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਭੇਤ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51-54), ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਤ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:4) ਿਪਤਾ ਦਾ ਭੇਤ 
(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:2), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:2; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7) ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਭਤੇ 

(ਪ�ਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 17:5)। 

ਿਕਤਾਬ, ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ: ਰੱਬ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ? ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ?, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ: 

ਕੀ 'ਬੀਟੀਿਫਕ ਿਵਜ਼ਨ' ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 

ਦੁੱ ਖ ਿਕ� ਹੈ? 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਨ� � ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹਨ? 

ਿਪਆਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? 

ਕੀ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨ� ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? 

ਹ�, ਤੁਸ� ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ� ਬਣਾਇਆ! 
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