1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੧:੧

1

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੧:੨

1 Corinthians

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ
ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਸੀ । ਿਜਹੜਾ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ
ਅਖਾਯਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ । ਇਹ ਨਗਰ ਆਪਣੀ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ
ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ।
ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨੈਿਤਕਤਾ,
ਯੌਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬੰਧ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ, ਅਤੇ
ਜੀ ਠਣਾ । ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਿਧਆਏ 13 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹੋਏ
ਵਰਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਮ ਵਰਦਾਨ ਿਪਆਰ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਿਧਆਏ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1-9
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਦਲਬੰਦੀ 1:10 - 4:21
ਨੈਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜੀਵਨ 5:1 - 7:40
ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ 8:1 - 11:1
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ 11:2 - 14:40
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ 15:1-58
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ 16:1-4
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਸ਼ੇ 16:5-24
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੋਸਥਨੇਸ ਵੱਲ,ੋਂ ੨ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ । ੩ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ l
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ
੪ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
। ੫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਰਬ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਹੋ । ੬ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । ੭ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ । ੮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ
। ੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ
੧੦ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ । ੧੧ ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਮੇਰਾ
ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ “ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ” ਜਾਂ “ਮੈਂ
ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਕੈਫ਼ਾਸ ਦਾ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ” । ੧੩ ਭਲਾ, ਕੀ
ਮਸੀਹ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ? ੧੪ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਰਸਪੁਸ ਅਤੇ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ੧੬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ
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ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ ।
੧੮ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,
ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ । ੧੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਚਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ ।
੨੦ ਿਕੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ? ਿਕੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ? ਿਕੱਥੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਿਵਵਾਦੀ ? ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ? । ੨੧ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਜੋ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ । ੨੨ ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਹਨ । ੨੩ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ । ੨੪ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ । ੨੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲੋਂ ਿਗਆਨਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਰਬਲਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ । ੨੬ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਭਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ
ਬਾਹਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨੭ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰੇ । ੨੮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੁਛ ਅਤੇ ਿਤਆਗੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਹਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰੇ । ੨੯ ਤਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਮੰਡ ਨਾ
ਕਰੇ । ੩੦ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਗਆਨ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ । ੩੧ ਭਈ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰੇ ।
੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੨:੧

4

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੨:੧੫

੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਤਮਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ । ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ।
੩ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।
੪ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ । ੫ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਤੇ ਠਿਹਰੇ ।
੬ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਿਗਆਨ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ੭ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਿਗਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ।
੮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਓਹ ਜਾਣਦੇ
ਤਾਂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਦੇ । ੯ ਪਰੰਤੂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ੧੦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣੀਏ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਹਨ । ੧੩ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ । ੧੪ ਪਰ
ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
। ੧੫ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
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ਆਪ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਿਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਿਕਸ
ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ? ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
੩
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ
੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਜਵੇਂ
ਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਂ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਹਨ । ੨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ
ਿਪਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਵਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦੋਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ? ੪ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਪੁਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ੫ ਫੇਰ
ਅੱਪੁਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਹੈ ? ਿਸਰਫ਼ ਸੇਵਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ
ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਸ ਨੇ ਿਸੰਿਜਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ । ੭ ਸੋ
ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਨਾ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ । ੮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ । ੯ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ ।
੧੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਿਸਆਣੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਈ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ । ੧੨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਸੋਨ,ੇ ਚਾਂਦੀ,
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ, ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ । ੧੩ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ
ਦੇਵੇਗੀ ਭਈ ਉਹ ਿਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ । ੧੫ ਜੇ ਿਕਸੇ
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ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੜਿਦਆਂ ਸੜਿਦਆਂ ।
੧੬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ? ੧੭ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ।
੧੮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਿਕ
ਿਗਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੯ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਤਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਤਰਾਈ
ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੨੦ ਫੇਰ ਇਹ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਹਨ । ੨੧ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ
ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ । ੨੨ ਕੀ ਪੌਲੁਸ,
ਕੀ ਅੱਪੁਲੋਸ, ਕੀ ਕੇਫ਼ਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ,
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੱਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ ! ੨੩ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ।
੪
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲ
੧ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮਝਣ
। ੨ ਫੇਰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ । ੩ ਪਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ
ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
੪ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ । ੫ ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਿਰਆ
ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਿਛਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ
ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੇਗੀ ।
੬ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦੇ ਤੇ
ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ ਿਕਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
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ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਮ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ? ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਵੀ
ਤਾਂ ਘਮੰਡ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ੮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ
ਹੋਏ ਹੋ ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ! ੯ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ੧੦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ
ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਲਵੰਤ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ । ੧੧ ਇਸ ਘੜੀ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ,ੇ ਿਤਹਾਏ, ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇ ਿਟਕਾਣਾ ਿਫਰਦੇ ਹਾਂ
। ੧੨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ
ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹੰਦੇ
ਹਾਂ । ੧੩ ਜਦ ਸਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਹਾਂ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
੧੪ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਿਰਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ । ੧੫ ਭਾਵੇਂ ਹੀ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰ ਿਪਉ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਉ ਮੈਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ । ੧੬ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ
ਕਰੋ । ੧੭ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਵਾ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਹਰੇਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੮ ਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ । ੨੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੨੧ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ?
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੫
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਨੈਿਤਕਤਾ
੧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਔਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ੨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਸਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤਆਿਗਆ ਜਾਵੇ ? ੩ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ
ਹਿਟਆ, ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸੀ । ੪ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
। ੫ ਤਦ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਚ ਜਾਵੇ । ੬ ਤੁਹਾਡਾ
ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਖ਼ਮੀਰ
ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਮੀਿਰਆਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ? ੭ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ । ੮ ਸੋ ਆਓ,
ਅਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ।
੯ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨਾ ਕਰੋ । ੧੦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ । ੧੧ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ
ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਾ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ
ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਿਲਆਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
? ੧੩ ਪਰ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਿਦਓ ।
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੬
ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ।
੧ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ
ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ? ੨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ ? ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ? ੩ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
? ਫੇਰ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ? ੪ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ । ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਬੇੜ ਸਕੇ ? ੬ ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ । ੭ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ? ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ? ੮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ! ੯ ਅਥਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਿਵਭਚਾਰੀ,
ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ । ੧੦ ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ । ੧੧ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ।
ਦੇਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ
੧੨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਚਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਨਹੀਂ । ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ । ੧੪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਲੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਜਵਾ ਕੇ ਠਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਿਜਵਾ
ਕੇ ਠਾਏਗਾ । ੧੫ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ
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ਅੰਗ ਹਨ ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ! ੧੬ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਉਹ ਦੇਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ । ੧੭ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ । ੧੮ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ । ਹਰੇਕ ਪਾਪ
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੯ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ? ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ।
੭
ਮਸੀਹੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ
੧ ਹੁਣ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ । ੨ ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ । ੩ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ । ੪ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਹੈ । ੫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਹਲ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ । ੬ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,
ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ੭ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਹੋਣ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ।
੮ ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਿਵਆਿਹਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ । ੯ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੰਜਮ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਸੜਨ
ਨਾਲੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ੧੦ ਪਰੰਤੂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਗੀਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
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ਨਾ ਹੋਵੇ । ੧੧ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਿਵਆਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ ।
੧੨ ਪਰ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ । ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ।
੧੫ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਹੈ । ੧੬ ਹੇ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਬਚਾ ਲਵੇਂਗੀ ? ਅਤੇ ਹੇ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ
੧੭ ਪਰ ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੧੮ ਕੀ ਕੋਈ
ਸੁੰਨਤੀ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣੇ । ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ੧੯ ਸੁੰਨਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੱਭੋ
ਕੁੱਝ ਹੈ । ੨੦ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ
ਰਹੇ । ੨੧ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ? ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਪਰ
ਜੇ ਿਕਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ । ੨੨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਗੁਲਾਮ
ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ
। ੨੩ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ । ੨੪ ਹੇ
ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਠਿਹਿਰਆ ਰਹੇ ।
ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ
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੨੫ ਪਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਯਾ ਿਮਲੀ ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੨੬ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ
ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ । ੨੭ ਕੀ
ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਲੱਭ । ਕੀ ਤੂੰ
ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ । ੨੮ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ੨੯ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ
ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ੩੦ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੩੧ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਕ
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੩੨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਹੋ । ਅਣਿਵਆਿਹਆਂ ਆਦਮੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ
। ੩੩ ਪਰ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ । ੩੪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਅਣਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਵਆਹੀ
ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ । ੩੫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,
ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਿਦਸ਼ ਪਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ
। ੩੬ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਉ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ
ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ । ੩੭ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ । ੩੮ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ
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ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ।
੩੯ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਚਰ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ
ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਿਵਆਹੀ
ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ । ੪੦ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ ।
੮
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਵਖੇ
੧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੈ । ਿਗਆਨ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਿਪਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੨ ਜੇ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ੩ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੪ ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੫ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ
। ੬ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਿਚਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ
ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ । ੭ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਿਗੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ
ਮੈਲ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੮ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ । ਜੇ
ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ।
੯ ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਿਕਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੂਰਤੀ
ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੀ
ਉਹ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ੧੧ ਸੋ
ਤੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ
ਲਈ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ । ੧੨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ
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ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ
ਹੋ । ੧੩ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵਾਂ ।
੯
ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
੧ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ? ੨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਲਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ । ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ
ਤਰ ਹੈ । ੪ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ? ੫ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਿਫਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ
ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ੬ ਅਥਵਾ ਕੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ? ੭ ਆਪਣੇ
ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕੌਣ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ
ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਜੜ ਦਾ
ਕੁੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ? ੮ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਥਵਾ
ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ ? ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ
। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ੧੦ ਅਥਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਗਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਹੇ । ੧੧ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਪਦਾਰਥ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਢੀਏ ? ੧੨ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈਏ । ੧੩ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੯:੧੪

15

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੯:੨੬

ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹਨ । ੧੪ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ
ਵੀ ਇਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ । ੧੫ ਪਰ
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਕਰੇ । ੧੬ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ! ੧੭ ਇਸ ਲਈ
ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲ
ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀਪਣ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ
। ੧੮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ? ਇਹ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
੧੯ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ
ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ । ੨੦ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ ਲਈ
ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ
। ੨੧ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਭਾਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਿਜਹਾ
ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ । ੨੨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ । ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਬਿਣਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ । ੨੩ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ ।
ਮਸੀਹੀ ਦੌੜ
੨੪ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ
ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ
ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ । ੨੫ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਵਾਨ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ
ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਇਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ੨੬ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
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ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ । ੨੭ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਨਕੰਮਾ
ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ ।
੧੦
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੋਂ ਿਚਤਾਵਨੀ
੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ
। ੨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਮਿਲਆ । ੩ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ । ੪ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕੋ ਆਤਮਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਜਲ
ਪੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਮਸੀਹ
ਸੀ । ੫ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ । ੬ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਬਣੀਆਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ੭ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਸਨ । ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਠੇ ।” ੮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਏ । ੯ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਈਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ
ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ । ੧੦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੧੧ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ । ੧੨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਡੱਗ
ਨਾ ਪਵੇ । ੧੩ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ
ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹ ਸਕੋ ।
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ
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੧੪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ । ੧੫ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ । ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ । ੧੬ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ? ੧੭ ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ । ੧੮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ । ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ? ੧੯ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ? ਕੀ ਮੂਰਤੀ
ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੈ ? ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ? ੨੦ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਭਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਂਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ
ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਂਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ ! ੨੧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਨਾਲੇ
ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ੨੨ ਅਥਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ ? ।
ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ
੨੩ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ । ੨੪ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੋ । ੨੫ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਿਵਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ । ੨੬ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਪ੍ਰਥਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ । ੨੭ ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁਛੋ ।
੨੮ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖਾਓ । ੨੯ ਅੰਤਹਕਰਨ
ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ੩੦ ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ੩੧ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਲਈ ਕਰੋ । ੩੨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
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ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਣੋ । ੩੩ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ
ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
੧੧
੧ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ।
ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ
੨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ । ੩ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਸਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ੪ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ੫ ਪਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮੁੰਿਨਆ ਿਗਆ । ੬ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਔਰਤ
ਿਸਰ ਨਾ ਢੱਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕਟਵਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਲ਼ ਕਟਵਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਿਹਮਾ ਹੈ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਔਰਤ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੋਈ । ੯ ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ
ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਈ । ੧੦ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਨੂੰ ਰੱਖੇ । ੧੧ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ । ੧੨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੈ,
ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ।
੧੩ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਭਲਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੰਗੇ ਿਸਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ? ੧੪ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਆਦਮੀ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਲੰਮੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਿਨਰਾਦਰ ਹੈ ? ੧੫ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਔਰਤ ਲੰਮੇ ਵਾਲ਼ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੬ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
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ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦਾ ।
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ
(ਮੱਤੀ 26:26-29; ਮਰਕੁਸ 14:22-25; ਲੂਕਾ 22:14-20)
੧੭ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੮ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ
ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਪੰਥ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ । ੨੦ ਸੋ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
। ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ੨੨ ਭਲਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਦੇ
ਹੋ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ? ਭਲਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂ ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੨੩ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ
ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ । ੨੪ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ।
੨੫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਜੋ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ । ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪੀਵੋ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ । ੨੬ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ । ੨੭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ
ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇ । ੨੯ ਿਜਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ
ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ
ਹੈ । ੩੦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । ੩੧ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ
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ਜਾਂਦੇ । ੩੨ ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ । ੩੩ ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ । ੩੪ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ
ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ ।
੧੨
ਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ
੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ
ਰਹੋ । ੨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਜਵੇਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਤਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ
ਸਕਦਾ, “ਿਯਸੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ,” ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ,”
ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ । ੪ ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ । ੫ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ।
੬ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ
ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਗੱਲ,
੯ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ । ੧੦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ,
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਤਿਮਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹੋਰ ਨੂੰ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ । ੧੧ ਪਰ
ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਦੇ : ਅੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
੧੨ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ । ੧੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ,
ਕੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਪਆਇਆ

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੧੨:੧੪

21

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੧੨:੩੧

ਿਗਆ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਅੰਗਾ ਹੈ । ੧੫ ਜੇ
ਪੈਰ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੬ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ? ੧੭ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ? ਜੇ ਸਾਰਾ
ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ? ੧੮ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ । ੧੯ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ? ੨੦ ਪਰ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਹੈ । ੨੧ ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ
ਸਕਦੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਸਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ l ੨੨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਸਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ੨੩ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਦਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਨਰਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਕੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ੨੪ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਦਰ ਦੇ
ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ । ੨੫ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ । ੨੬ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੨੭ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ । ੨੮ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ,
ਤੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਰੋਇਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ,ੰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂ,ੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ । ੨੯ ਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਹਨ ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹਨ ? ਕੀ
ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ ? ੩੦ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆਂ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ੩੧ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਮ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ।
੧੩
ਿਪਆਰ ਤਮ ਹੈ
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੧ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪੱਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੈਣਾ ਬਿਣਆ ਹਾਂ । ੨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਾਂ, ਅਿਜਹੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ । ੩ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂ ਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ,
ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ੪ ਿਪਆਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ । ਿਪਆਰ
ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਿਪਆਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਪਆਰ ਫੂ-ੰ ਫੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
੫ ਕੁਚੱਿਜਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਿਚੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ । ੬ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਅਨੰਦ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੭ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ । ੮ ਿਪਆਰ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ । ੯ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ । ੧੦ ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ
ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੧ ਜਦ ਮੈਂ ਿਨਆਣਾ ਸੀ ਤਦ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੋਲਦਾ, ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ । ੧੨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਿਜਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਓਸ
ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੧੩ ਹੁਣ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ, ਿਪਆਰ , ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਤਮ ਿਪਆਰ ਹੀ ਹੈ ।
੧੪
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਿਖਆਂ
੧ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ । ਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਲੋ । ੨ ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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੪ ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ । ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਾਭ ਠਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਮ ਹੈ । ੬ ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ
ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
? ੭ ਬੇ ਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵੰਜਲੀ
ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ੮ ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨੇਗਾ ? ੯ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਪਣੀ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਵੇਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ । ੧੦ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੧ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ
ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ
ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਬਣੇਗਾ । ੧੨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਜਦ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ । ੧੩ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ । ੧੪ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ
ਿਨਸ਼ਫਲ ਹੈ । ੧੫ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ
। ੧੬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਨਜਾਣ ਕੋਲ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਿਕਵੇਂ ਆਖੇ ? ੧੭ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ੧੮ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਤਾਂ ਵੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਸਖਾਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਾਂ । ੨੦ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ
ਬਣੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹੋਵੋ ।
੨੧ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਾਈ
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ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ । ੨੨ ਸੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹਨ,
ਪਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਨਹਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ।
੨੩ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ਼ ਅਥਵਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ? ੨੪ ਪਰ ਜੇ
ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਥਵਾ ਅਜਨਬੀ ਅੰਦਰ
ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
੨੫ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ !
ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ
੨੬ ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਭਜਨ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ । ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ । ੨੭ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਥਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ
ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਸੋ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਰਥ ਕਰੇ । ੨੮ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ । ੨੯ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਅਥਵਾ ਿਤੰਨ
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਖਣ । ੩੦ ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ । ੩੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਉਣ । ੩੨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਹਨ । ੩੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
। ਿਜਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੩੪ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੩੫ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਿਸੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਔਰਤ
ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ੩੬ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਥਵਾ ਿਨਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ
? ੩੭ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਨ । ੩੮ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ । ੩੯ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਮੇਰੇ
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ਭਰਾਵੋ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ
। ੪੦ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੰਗ ਿਸਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ।
੧੫
ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ
੧ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਵੀ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ
ਸੀ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖ,ੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਿਗਆ । ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ ।
੪ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਜੀ ਿਠਆ । ੫ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਫ਼ਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ । ੬ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੌ ਗਏ । ੭ ਿਪੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ । ੮ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਵੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ । ੯ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਸਦਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ । ੧੦ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਸੋ ਅਕਾਰਥ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੧ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ
ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ।
ਸਾਡਾ ਜੀ ਠਣਾ
੧੨ ਹੁਣ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਿਠਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ
ਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੧੩ ਪਰ ਜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਿਠਆ । ੧੪ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਿਠਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਹੈ । ੧੫ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਫਰ
ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠਦੇ । ੧੬ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਿਠਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ । ੧੮ ਤਦ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਏ । ੧੯ ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ।
੨੦ ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਸੁੱਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ ! ੨੧ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ । ੨੨ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਿਵੱਚ ਸੱਭੇ
ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਭੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ੨੩ ਪਰ ਹਰੇਕ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ । ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਿਫਰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ । ੨੪ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਹੈ । ਤਦ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਨੀਂ ਦੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ । ੨੬ ਅਖੀਰਲਾ ਵੈਰੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੌਤ ਹੈ
। ੨੭ “ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ” । ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੇਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ । ੨੮ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਹੋਵੇ ।
੨੯ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ
ਕਰਨਗੇ ? ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਮੂਲੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਿਕਉਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ? ੩੦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਾਂ ? ੩੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਘਮੰਡ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾਂ । ੩੨ ਜੇ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਲਾਭ ਹੈ ? ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਭਲਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ੩੩ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ੩੪ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ।
ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਦੇ
੩੫ ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਕਵੇਂ ਜੀ ਠਦੇ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ? ੩੬ ਨਦਾਨਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ
ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ । ੩੭ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਜੋ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਨਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਾ । ੩੮ ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੇ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ੩੯ ਸਭ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ
ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ । ੪੦ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ
ਵੀ ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਪਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ । ੪੧ ਸੂਰਜ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੋਰ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਏ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ । ੪੨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ
ਠਦਾ ਹੈ । ੪੩ ਉਹ ਬੇਪਤ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਜੀ ਠਦਾ
ਹੈ । ਉਹ ਿਨਰਬਲ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੀ ਠਦਾ ਹੈ ।
੪੪ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ
ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਠਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ।
੪੫ ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਿਜਉਂਦੀ ਜਾਨ
ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ । ੪੬ ਪਰ
ਪਿਹਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ । ੪੭ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ।
ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ । ੪੮ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਹਨ । ੪੯ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਿਰਆ ਹੈ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ ।
੫੦ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
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ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫੧ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵਾਂਗੇ
। ੫੨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਲ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਫੂਕਿਦਆਂ
ਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ । ਤੁਰ੍ਹੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ
ਜੀ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ । ੫੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਸਵਾਨ
ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ।
੫੪ ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ
ਪਿਹਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ
ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ । ੫੫ ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ
ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ।
੫੬ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ । ੫੭ ਪਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ! ੫੮ ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
੧੬
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ
੧ ਹੁਣ ਉਸ ਭੇਟ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ । ੨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ । ੩ ਅਤੇ ਜਦ
ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ
ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ । ੪ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ
ਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ । ੫ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਾਂਗਾ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ
ਹੈ । ੬ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂ ਸਗੋਂ ਿਸਆਲ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਓ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ
ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂ । ੮ ਪਰ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਹਾਂਗਾ । ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ।
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੧੦ ਜੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਸਿਚੰਤ ਰਹੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੧ ਸੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ । ੧੨ ਪਰ
ਭਾਈ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ
ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿਵਹਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ
।
ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
੧੩ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ । ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ ਰਹੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ।
੧੪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ।
੧੫ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ( ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ
ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ) ੧੬ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹੋ
ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਤਫ਼ਨਾਸ, ਫ਼ੁਰਤੂਨਾਤੁਸ ਅਤੇ ਅਖਾਇਕੁਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਤ੍ਰਪਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ।
੧੯ ਅਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ
। ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਿਰਸਕਾ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ੨੦ ਸਾਰੇ
ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁਮੰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ ।
੨੧ ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ । ੨੨ ਜੇ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਆ ! ੨੩ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ । ਆਮੀਨ ।
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