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1. ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਬਨਾਮ ਪਰਧਸੱਿ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਕਈ ਸਮ ਹ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ. 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ਆਸਾਨ ਜ ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸ ਾਲ  ਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ   ੱਖੋ- ੱਖਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਹ ੈ

ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਧਕੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰ ਾਇਤੀ ਬੱੁਤ-ਕੁਰਬਾਨੀ / ਬੱੁਤ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਹੜੇ ਧਦਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਉਂ? 

ਇਹ ਛੋਟੀ ਧਜਹੀ ਧਕਤਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱ ਟਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਸਬਦ ਨ ੂੰ , ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਦੇ ਧਡਕਸਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂੰਸਾਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਇਆ ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ hāligdæg. ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਜੋ ਧਕ ਧਮਆਦ ਅਸਲ ਧ ੱਚ  ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਇੱਕ - ਛੁੱ ਟੀ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ. 

ਬੇਸਕ, ਸਾਰੇ 'ਛੁੱ ਟੀ' ਨ ੂੰ  ਿਾਰਧਮਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ  ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਰਾਸਟਰੀ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਧਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਧਜਆਦਾ ਨ ੂੰ   ੇਧਖਆ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 10: 22-
23). 

ਧਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਸ  ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਅਤੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ 
ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ (ਲ ਕਾ 2: 41-42; 22: 7-19), ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 10-26) ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਨ 
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 37-38; 8: 2). ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 5: 7), 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 6; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 8), ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 1-14), ਤੁਰਹੀਆਂ 
ਅਤੇ ਤੂੰਬ  ( ਲੇ ੀਆਂ 23: 24,33-37; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:21; 21: 18-24; 28:17), ਅਤੇ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 27: 9). 

ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਧਕ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸ ਲ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਧਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਧਖਆ. ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਰਮ  ਜੋਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ 
ਦੀਆਂ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ  ਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਧਤਆਂ ਤੋਂ ਧਮਲਦੇ ਹਨ. 



ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਧਬਪਤਾ ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ (ਜ਼ਕਰਿਾਹ 14: 16-19). ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 
ਤੋਂ, ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੋ  ਾਰ ਪੜਹੋ. ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਭਾਧਰਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਡਬਲ-ਪਰੀਡ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੂੰਭੀਰ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਇੱਕ ਖੁੱ ਲਾ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧ ਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕਰੋ ਜੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਸਾ ਿਾਨ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਕਸ ੇ
ਪੇਸਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ. ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ "ਜੋ ਕਈੋ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਹ ਜ ਾਬ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ 
ਲਈ ਮ ਰਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮ ਹ.ੈ" (ਕਹਾਉਤਾਂ 18:13), ਇਸ ਲਈ ਬਰੀਨ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਧਕ ਇਹ ਸਭ ਕਝੁ 
ਏਥੇ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:10) -11) 

ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਸਬਦ (ਿਸਾਿਾਹ 66: 2) ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੰ ਬਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱ ਲਹੇ  ਧਦਮਾਗ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨ, 

ਪਰਮੇਸਰ ਨ ੂੰ  ਪੁੱ ਛੀਏ. ਧਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਧਦਸਾ ਲਈ. ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾਪ ਰਬਕ, ਅਿੀਨ, ਧਤਆਰ, 

ਅਜੇ  ੀ ਸਾ ਿਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾ ਿਾਨ ਰ ੱਈਏ ਧ ੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ - ਸਭ ਕਝੁ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ (ਸੀ.ਐੱਫ਼. 1 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:21 ਕੇਜੇ ੀ / ਡੀ ਆਰ ਬੀ). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਸਤਰ ਧ ੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁੱ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹੁਣ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ  ੱਖਰੇ ਕਲੂੰ ਡਰ 'ਤੇ 
ਅਿਾਧਰਤ ਹਨ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਮ ਲ ਰ ਪ ਧ ਚ ਚੂੰਦਰ ਤਰਾਹਧਮਕ ਹੈ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਧ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਧਬਬਲੀਕਲ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਮਨ (ਗਰੈਗੋਰੀਅਨ) ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਦਾ ਹਠੇਲਾ ਤੁਲਨਾ ਚਾਰਟ 
ਦੇਖੋ (ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਰੋਮਨ ਕੈਲੂੰ ਡਰ  ਾਲੇ ਧਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ)ੇ: 

ਧਜੱਥੋਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਹੈ, ਆਓ ਪਧਹਲਾਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਧ ਚ ਇਕ ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰ  ਕਰੀਏ, ਧਜਸ 
ਧ ਚ ਇਕ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਥਧੋਲਕ ਦੋ ੇਂ ਤਰਜਮੇ ਧਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ: 

14 ਧਫਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਧਕਹਾ, "ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਅਲਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਸ ਧ ੱਚ ਰੌਸਨੀਆਂ ਹੋਣ." ਉਹ 
ਧਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰਾਂ, ਧਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਨਸਾਨਦਹੇ ਕਰਨਗੇ. (ਉਤਪਤ 1:14, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ 
ਬਚਨ ਅਨੁ ਾਦ, GWT) 



14 ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਧਖਆ, '' ਉਥੇ ਕਰੀਏ ਸ ਰਗ ਦੇ  ਾਲਟ ਧ ੱਚ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਧਦਨ ਨ ੂੰ   ੂੰਡਣ ਅਤੇ ਧਤਉਹਾਰ, ਧਦਨ 
ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂੰਕਤੇ ਧਦਉ. (ਉਤਪਤ 1:14, ਧਨਊ ਜਰ ਸਲਮ ਬਾਈਬਲ, ਐਨਜੇਬੀ) 

(ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਿਧੁਨਕ ਰਮੋਨ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਇਸ ਧਕਤਾਬਚ ੇਦ ੇਅੂੰਤ ਧ ੱਚ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ.) 

 

ਧਜਸ ਇਬਰਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ ਆਇਤ 14 ਧ ਚ ਹੱਖਦੇ 'ਇੱਕ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰ ਹ.ੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜ਼ਬ ਰ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਇਹ  ੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਹੀ ਪਰਮਸੇੁਰ ਨੇ ਚੂੰਦ ਧਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹ:ੈ 

ਮਹੀਨਾ       ਧਗਣਤੀ ਲੂੰ ਬਾਈ  ਧਸ ਲ ਇਕਸਾਰ 

Abib/Nisan  1  30 ਧਦਨ   ਮਾਰਚ - ਅਪਰੈਲ 

Ziv/Iyar   2 29 ਧਦਨ   ਅਪਰੈਲ - ਮਈ 

Sivan/Siwan  3  30 ਧਦਨ   ਮਈ - ਜ ਨ 

Tammuz  4  29 ਧਦਨ   ਜ ਨ - ਜੁਲਾਈ 

Av/Ab   5  30 ਧਦਨ   ਜੁਲਾਈ - ਅਗਸਤ 

Elul   6  29 ਧਦਨ   ਅਗਸਤ - ਧਸਤੂੰਬਰ 

Ethanim/Tishri 7  30 ਧਦਨ   ਧਸਤੂੰਬਰ - ਅਕਤ ਬਰ 

Bul/Cheshvan  8  29 ਜਾਂ 30 ਧਦਨ  ਅਕਤ ਬਰ - ਨ ੂੰਬਰ 

Kislev   9  30 ਜਾਂ 29 ਧਦਨ  ਨ ੂੰਬਰ - ਦਸੂੰਬਰ 

Tevet   10  29 ਧਦਨ   ਦਸੂੰਬਰ - ਜਨ ਰੀ 

Shevat   11  30 ਧਦਨ   ਜਨ ਰੀ - ਫਰ ਰੀ 

Adar   12  30 ਧਦਨ   ਫਰ ਰੀ - ਮਾਰਚ 

(ਬਾਈਬਲ ਦੇ 'ਲੀਪ  ਰਹ'ੇ ਧ ੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਦਰ 2 ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)  

 



19 ਉਸ ਨੇ ਚੂੰਨ ਧਤਉਹਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ (ਜ਼ਬ ਰ 104: 19, ਮਸੀਹੀ ਬਾਈਬਲ) 

ਕੀ ਇਹ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧੁਣਆ ਸੀ? 

ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰ ਕੀ ਹਨ ਜੋ "ਅਸਮਾਨ ਧ ੱਚ ਰੌਸਨੀ" ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ, ਧਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ (ਹੱਖਦੇ ') ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੌਸਨੀ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ' ਚ ਇਕ 
ਸਥਾਨ ਹ.ੈ 

ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਧਹੱਸੇ ਧ ਚ ਹ,ੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਖਤਮ ਹੋ ਧਗਆ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਨ ੇਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥਧੋਲਕ ਅਨੁ ਾਦ (ਧਨਊ ਐੱਬ. ਐੱਬ.) ਤੋਂ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ (ਐਨਏਬੀ ਹਠੇਾਂ 
 ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੋਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

2 ... ਪਰਭ  ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਤਉਹਾਰ ਹਨ: 

3 ਛੇ ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਪਰ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਸਬਤ ਹ,ੈ ਇਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ; ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ 
ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ ਧਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹ.ੋ 

4 ਇਹ ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹ,ੈ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋਂਗੇ. 5 ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਚੌਦਹ ੇਂ ਧਦਨ, ਸਾਮ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਝ ਦੇ  ੇਲੇ ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ. 6 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15  ੇਂ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਿਹੋ ਾਹ ਅੱਗੇ 
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ. ਸੱਤ ਧਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰ ਰ ਧਮਲੇਗੀ. ਇਹ ਧਦਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਹੈ ਜਾ ੇਗਾ ਦੇ ਪਧਹਲੇ 'ਤੇ 7; ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. (ਲੇ ੀਆਂ 23: 2-7, 

ਐਨਏਬੀ) 

15 ਸਬਤ ਦੇ, ਧਦਨ, ਧਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਚਾਈ ਲਈ ਧਹਲਾ ੇ ਲੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਪ ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ; 16 ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਪੂੰਜਾਹ ਧਦਨ ਸਤ  ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਦਨ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. (ਲੇ ੀਆਂ 23: 15-16, NAB) 

24 ... ਸਤ  ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਕੀ, ਇੱਕ ਿਾਦ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਹੀ 
ਿਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ੇਗਾ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 'ਤੇ; (ਲੇ ੀਆਂ 23:24, ਐਨਏਬੀ) 

26 ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਆਧਖਆ, 27 ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸ ੂੰਿ ਧਦਨ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ ਹ.ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਹੋ ੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਨਮਾਣਾ ਅਤੇ ਿਹੋ ਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ.28 ਇਸ 
ਧਦਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਧਕਉਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਸਧਚਤ, ਜਦ ਪਰਾਸਧਚਤ ਿਹੋ ਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਧਦਨ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਕਰ,ੋ. 29 ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਧਦਨ 'ਤੇ ਧਨਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੱੁਲੋ 
ਲੋਕ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਧਦਨ ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ30, ਜੇ, ਮੈਨ ੂੰ  ਲੋਕ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਤੱਕ, 

ਜੋ ਧਕ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ. 31 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਹੀਆਂ ਧ ੱਚ ਇੱਕ 



ਨੇਮ ਹੈ ਧਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਧਹੂੰਦੇ ਹੋ. 32 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧ ਸਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਨਮਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇ
ਹੋ. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌ ੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਮ ਨ ੂੰ , ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦਾ ਧਦਨ ਸਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ. 

33 ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਆਧਖਆ, 34 ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਦਨ ਬ ਥ ਦੇ ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ 35 ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ  ੀ ਭਾਰੀ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 36 ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਿਹੋ ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਠ ੇ ਧਦਨ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਹੋ ੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਿਹੋ ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜਾਓਗੇ. ਇਹ ਧਤਉਹਾਰ ਸਮਾਪਤੀ 
ਹੈ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. 

ਇਹ 37 ਇਸ ਲਈ, ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ... (: 26-37, ਐਨਏਬੀ ਲੇ ੀ 23) ਹਨ 

ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਸੇੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਧਫਰ  ੀ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਈਸਾਈ 
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਮੁਚ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੁਕਮ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ. 

ਨੋਟ: ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ ਰਾ ਧਦਨ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬ ਤੱਕ ਚਧਲਆ ਧਗਆ (ਉਤਪਤ 1: 5; ਲੇ ੀਆਂ 23:32; 

ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 6; 23:11; ਿਹੋਸੁਆ 8: 9; ਮਰਕੁਸ 1:32) ਅੱਜ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਧਦਨ ਧਗਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ  ੀ ਨੋਟ ਕਰ ੋ
ਧਕ ਜਦੋਂ ਪਰੁਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਚ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾਧੜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਧਹਣ ਦੇ ਪਧਹਲ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਰ ਪ ਧ ਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਬਦਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਮੱਤੀ 26:18, 26-30; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 1-14 - ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹ ੈ
ਧਕ ਇਹ ਧਦਨ ਅਤੇ ਧਤਉਹਾਰ ਅਜੇ  ੀ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਲੋਕ  ੀ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ  ਰਗੇ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਆਗ   ੀ ਸਾਮਲ ਰੱਧਖਆ ਹ,ੈ ਰੱਖਣ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਢੂੰਗਾਂ ਨਾਲ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰ ਆਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ ਸੀ. ਇਹ  ੱਖਰੇ  ੱਖਰੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ 
 ੱਖੋ- ੱਖਰੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ  ੱਖਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਿਹ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਨ ਧਜ ੇਂ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਨ ੂੰ  
ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਦਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਨ ਜਾਂ ਧਕ ਉਹ ਧਕ ੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਪਧਹਲੇ ਅਤੇ ਦ ਜ ੇ
ਨ ੂੰ  ਧਿਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤਸ ੀਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦੇ  ੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

2. ਪਸਾਹ: ਕੀ ਇਹ ਕੇ ਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੈ? 

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ਚ ਦੀ ਧਕਤਾਬ ਧ ਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ 
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਸੀ. ਪਧਰ ਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲੇ (ਕ ਚ 12: 5) ਧਲਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ (ਕ ਚ 12: 3-



4). ਚੌਦਾਂ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਲੇਲੇ ਦਾ ਝੂੰਡਾ ਸਾਧੜਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਕ ਚ 12: 6) ਅਤੇ ਕਝੁ ਖ ਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦ ੇਦਰ ਾਜ਼ੇ ਉੱਤ ੇਰੱਧਖਆ ਧਗਆ 
ਸੀ (ਕ ਚ 12: 7). 

ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ 'ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ' ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਧਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਸਨ (ਕ ਚ 12: 28-30). 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ ਾਨੀ (ਲ ਕਾ 2: 41-42) ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਜੀ ਨ ਦੌਰਾਨ 
(ਲ ਕਾ 22:15) ਤੋਂ ਸਾਲ (ਕ ਚ 13:10) ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਰੱਧਖਆ. 

ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਦਹ ੇਂ ਧਦਨ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 5; ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 1 ਧ ਚ ਅਬੀਬ ਜਾਂ ਅਸਤਰ 3: 7 ਧ ਚ 
ਨੀਸਾਨ) ਧ ਚ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਬਸੂੰਤ ਰੁੱ ਤ ਧ ੱਚ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ. 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਕਈ ਪਰਥਾ ਬਦਲ ਧਦੱਤੇ ਹਨ (ਲ ਕਾ 22: 19-22; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 13: 1-17), ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ  ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਸੀ (ਲ ਕਾ 22: 7-13). ਨਾਲੇ ਨ ਾਂ ਨੇਮ  ੀ ਸਪੱਸਟ ਹ,ੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਦੀ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕ,ੇ ਭੇਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਹੇ  ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਹ  ਲਗਾਉਣਾ (ਕ ਚ 12: 6-7) ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈ (ਸੀ.ਐਫ. 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7: 12-13,26-27; 9: 11 -28). 

ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਿਸ  ਦੇ ਧਨਰਦੇਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7-
8; 11: 23-26). 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਤੈ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ" (1 ਪਤਰਸ 1:20) ਧਜਸ ਨ ੂੰ  "ਜਗਤ 
ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲਹ  ਮਰੇ ਹੋਏ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 13: 8) ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਧਿਸ  ਨੇ "ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਅਤੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਕਾਸੀ ਧਪੂੰ ਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਾਸ ਧ ਚ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ! 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਕੁਝ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ. 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਧ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਧ ਚ  ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਧਿਸ  ਦੀ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀ 
(ਉਤਪਤ 3:15) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱ ਾਹ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਗੇਪਣ (ਇਸ ਘਟਨਾ ਧ ਚ ਇਕ ਧਕਸਮ ਦ ੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ) ਨ ੂੰ  ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਰ (ਸਾਇਦ ਲੇਲੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ) ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ (ਉਤਪਤ 3:15) 

3:21). ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਦਖੇਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਹਾਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨ ੂੰ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ 4: 2-4). 

ਮ ਸਾ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਮਸਹ ਰ ਪਸਾਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਧਦਖਾਇਆ (ਕ ਚ 12: 1-38). ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਕਲੂੰ ਡਰ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ ਧਲਖੀ (ਉਤਪਤ 1:14; 2: 1; ਕ ਚ 12: 1) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ (ਲੇ ੀਆਂ 



23). ਪਸਾਹ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਭਗ ਾਨ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ 
ਮਹਾਨ ਿੋਜਨਾ ਹੈ. 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ੱਚ, ਪਸਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਰ, ਭਧ ੱਖਬਾਣੀ ਧ ੱਚ, ਇਹ 
ਉਸ ਸਮੇਂ  ੱਲ  ੀ ਧਿਆਨ ਧ ੱਚ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕ ਧਿਸ  ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 

7). ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜੋ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦ ਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 1:29; cf. 3: 16-17). 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਸਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਰ ਸਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਚੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਕਹਾ (ਲ ਕਾ 22: 14-19; ਸੀ.ਐਫ਼. ਿ ਹੂੰ ਨਾ 13: 2,12-15) ਅਤੇ ਨੀਸਾਨ / ਅਬੀਬ 
ਦੇ 14 (cf. ਲ ਕਾ 22:14; 23: 52-54). 

ਪਰ ਧਿਸ  ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਇਆ. ਧਿਸ  ਨੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਪਸਾਹ 
ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਅੂੰ ਗ ਬਣਾਇਆ (ਮੱਤੀ 26:18, 26-30) ਅਤੇ ਪੈਰ ਿੋਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਜੋਧੜਆ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ 13: 12-17). 

ਧਿਸ  ਨੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਐਤ ਾਰ ਦੀ 
ਸ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਧਨਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਧਲਆ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਗਰੇਕੋ-ਰੋਮੀ ਰ ਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.  ੀ ਗਰੀਕ 
ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਧ ਦ ਾਨ ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ 1 ਅਤੇ 2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ (ਸੈਲਸੀਅਸ 
ਪਾਸਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਰੁ ਆਤ - ਭਾਗ. ਪਧ ੱਤਰ ਕਰਾਸ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪਰੈਸ, 1992) ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹ ੋ21 ਸਦੀ ਧ ੱਚ. ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਧਸਰਫ਼ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬਪਧਤਸਮਾ 
ਲੈਣ  ਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 27-29; ਰੋਮੀਆਂ 6: 3-10; ਕ ਚ 12:48; ਧਗਣਤੀ 9:14). 

ਇਹ ਸਾਇਦ ਜੋਧੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੋਮ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ  ੂੰਸਜਾਂ ਨੇ) ਆਧਿਕਾਧਰਕ ਤਰੌ ਤੇ 
ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਧ ੱਚ ਕੁਝ  ੱਖਰਾ ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਧਿਸ  ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ (ਕਥੈੋਧਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕਟੈੀਜ਼ਮ). ਦੁਬੇ, NY 1995, ਸਫ਼ਾ 332) 

 ਾਈਨ, ਅੂੰ ਗ ਰ ਨਾ ਜ ਸ 

ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਮੈਅ ਧ ੱਚ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 3-10) ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਅਤੇ ਿ ਨਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ  ਰਧਤਆ 
ਸਬਦ ਦਾ (oinos) ਨ ੂੰ  ਮੈ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ (cf. 1 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3: 8)  ੱਖ- ੱਖ ਲੋਕ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗ ਰ 
ਸੀ ਪਸਾਹ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਧਕ, ਜ ਸ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਾਬ, ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਾਈਨ 
 ਰਤੀ ਸੀ (ਧਹਰਰ੍ਕ ਈਜੀ, ਈਜ਼ਾਈਨਸਟਾਈਨ ਜੇ.ਡੀ.  ਾਈਨ, ਜ ਜੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ. 1907, ਪੀਪੀ 532-535). 

ਅਸੀਂ ਧਕ ੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਿਸ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੂੰ ਗ ਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ  ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ? 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੂੰ ਗ ਰ ਸਤੂੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਰੋਮਨ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਮਹੀਨੇ 
ਧ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਧਿਸ  ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਧ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਿੁਧਨਕ ਨਾੜੀਨ ਜਾਂ ਫਧਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ,  ਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਸਾਹ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੂੰ ਗ ਰ ਦਾ ਜ ਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. 



ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹ ਦੀਆਂ ਲਈ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੂੰ ਗ ਰਾਂ ਦੇ ਜ ਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਰੱੁਧਖਅਤ ਸੀ 
(ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਕਨੇੇਡੀ ਏ ਆਰ ਐੱਸ. ਹੈਸਧਟੂੰਗਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਧਡਕਸਨਰੀ. ਸੀ. ਸਧਕਰਬਰਨਰ ਪੁੱ ਤਰ, 1909 ਪੂੰ ਨਾ 974). ਇਸ ਲਈ, 

ਧਸਰਫ਼  ਾਈਨ, ਜੋ ਧਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਧਹ ਸਕਦੀ ਸੀ,  ਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. (ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ, ਧਜ ੇਂ 
 ਾਈਨ, ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 26:14 ਧ ਚ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ.) 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  " ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਰਾਬੀ" ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਜ ੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:18, ਕਜੇੇ ੀ). ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਸਰਫ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ  ਾਈਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਛੋਟਾ ਧਜਹਾ ਚਮਚਾ ਪ ਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ). 

ਪਸਾਹ ਦਾ 14 ਨਾ 15 'ਤੇ ਸੀ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 14 ਧਦਨ 'ਤੇ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ (ਲੇ ੀ 23: 5). 

ਕ ਚ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੀ ਆਇਤ 6 ਧ ੱਚ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਲੇਲੇ "ਸਾਮ ਨ ੂੰ " ਮਾਰੇ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹੈ (GWT ਅਤੇ ਿਹ ਦੀ 
ਪਬਲੀਕੇਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਨੁ ਾਦ). 8 ਫਰਬਰੀ ਆਇਤ ਕਧਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਹਨ. ਇਹ ਉਸੇ ਧਦਨ 
ਭੁੂੰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਿਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਅਤ,ੇ ਧਜ ੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਧਰਆ ਹੈ, ਕੋਈ  ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਭੁੂੰ ਨ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਧਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ '(ਕ ਚ 12: 5) ਨ ੂੰ  ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਅਤੇ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਸਲ 
ਧ ੱਚ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ ਚ 12 ਧ ੱਚ ਪਸਾਹ. ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੌ ਤੇ, ਉਹ ਸ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਕ ਚ 
12:10 ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸ ਰਗੀ ਪਸਾਹ ਦਾ (ਕ ਚ 12:12), 14 ਦੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ", ਜੋ ਧਕ ਰਾਤ ਨ ੂੰ " ਆਈ ਸਾਫ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਕੇ ਲ ਇਕ  ਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 3:18; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28; 10: 

10-14). ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ, ਇਹ ਸਪਸਟ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪਸਾਹ ਮਨਾਇਆ (ਲ ਕਾ 22: 14-16), ਅਤੇ ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਸ ਲੀ 15 ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਹਟਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ. ਧਕਉਂ? ਇਸ ਕਰਕ ੇ15 ਇੱਕ "ਉੱਚ ਧਦਨ" 
ਸੀ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 19: 28-31), ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ (ਲੇ ੀ 23: 6). ਇਸ ਲਈ, ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਰੱਧਖਆ ਹੈ ਅਤ ੇ14 'ਤੇ 
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ. 

ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਨ ੂੰ   ੀ ਧਰਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਧਹਲੇ, ਦ ਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਦੀ (ਿ ਸੀਬੀਅਸ. ਚਰਚ ਦੇ 
ਇਧਤਹਾਸ, ਧਕਤਾਬ  ੀ, ਅਧਿਆਇ 24) ਧ ਚ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਿਹ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਆਗ  ਨੇ ਨੀਸਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14'ਤੇ ਰੱਧਖਆ 
ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ ਸਾਮ ਨ ੂੰ  (ਕੈਲੀ ਾਂ) 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਂ, 
ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਧਦੱਤਾ ਹ,ੈ 

ਧਚੂੰਨਹ  ਅਤੇ ਅਰਥ (ਅਧਿਆਇ 10 ਧ ਚ ਈਸਟਰ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ). 

ਬਾਈਬਲ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਦਾ ਬਲ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਖਮੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 



7 ਆਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਬਾਹਰ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਧਕ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਪਤੀਰੀ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਪਾਸਲ ਲੇਲੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ. 8ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ, ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਧਦਉ, ਪਰ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. (1 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 5: 7-8, ਐਨਏਬੀ) 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਧਤਉਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  
ਅਧਹਸਾਸ ਹਇੋਆ ਧਕ ਧਿਸ  ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਸੀ ਜੋ ਿਹ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ 
ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਇਹ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? 

ਰਸ ਲ ਰਸ ਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

23 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਮੈਨ ੂੰ   ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਧਦੱਤਾ ਪਰਾਪਤ: ਉਸੇ ਰਾਤ, ਧਜਸ ਧ ਚ ਉਸ ਨੇ ਿਰੋਹ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪਰਭ  ਧਿਸ ; 24 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਿੂੰ ਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਤੋਧੜਆ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, "ਇਹ ਰੋਟੀ ਲ ੋ ਤੇ ਖਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਧ ਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਕੀ" 25 ਉਸੇ ਢੂੰਗ ਧ ੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਧਪਆਲਾ ਧਲਆ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, "ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹ  
ਧ ੱਚ ਨ  ਕਰਾਰ ਹ.ੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਅਕਸਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੀਣ, ਮੈਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰੋ." 26 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਟੋੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਦੀ ਧਮਰਤ  ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹ 
ਆ. (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 23-29) 

ਇਸ ਲਈ, ਰਸ ਲ ਰਸ ਲ ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਤਰਹਾਂ ਧਿਸ  
ਨੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ  ਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਿਾਦਗਾਰ 
 ਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ- ਇੱਕ ਿਾਦਗਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ. 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਠੀਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ "ਧਿਸ  ਨੇ ... ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਚੁਧਣਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ... ਉਸ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਤੋੜ" ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਾਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 

ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਦਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਿੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਧਦੱਤੀ. ਧਿਸ  ਨੇ 
ਥੋੜਹੀ ਧਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਧ ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਅ  ੀ  ਹਾਇਆ. ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ 
ਪਰਾਰਥਨਾ, ਬਰੇਕ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰਟੋੀ  ੂੰਡਣ, ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲੇ  ਾਈਨ  ੂੰਡਣ. ਧਫਰ  ੀ, ਰੋਮ ਦੇ 
ਚਰਚ (ਕਈ ਹੋਰ  ਰਗੇ) ਨ ੂੰ  ਕੋਈ  ੀ ਹੁਣ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ (ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਾਰੀ 'ਨ ੂੰ  ਹੋਸਟ'  ਰਤਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਾਈਨ ਨ ੂੰ   ੂੰਡਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ( ਾਈਨ ਦੇ  ੂੰਡ ਦੀ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੇ 
ਧ ਕਲਧਪਕ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਭੂੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚਾਂ ਧ ੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ). 

'ਧਜੂੰ ਨੇ ਧਕ ਅਕਸਰ ... ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ' ਬਾਰੇ ਕੀ? 



ਧਕੂੰ ਨੀ  ਾਰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਧਿਸ  ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ, "ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਭ  
ਦੀ ਧਮਰਤ  ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆ." 

ਗੌਰ ਕਰੋ ਧਕ ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਦਗਾਰ ਹੈ. 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 5:10) ਅਤੇ ਧਿਸ  ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ 
ਧਦੱਤੀ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 3: 16-17; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 5-11). ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਸੱਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  
ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਰੋਮੀਆਂ 6: 3-12). ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ 
ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਦਗਾਰੀ ਹੈ. 

ਧਿਸ  ਨੇ ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਧਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਕੇ ਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਕਸਰ ਧ ਚ 1 ਕੁਧਰੂੰ  11:26 ਲਈ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ,  ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਇਕ ਹਰੋ  ਾਰ 
 ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਹ.ੈ ਇਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ "ਤ ੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,"  ਜ  
ਲਈ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ  ੀ ਮੌਜ ਦ ਹੈ (ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 11 ਧ ੱਚ ਹੈ: 6; ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਦੀ ਧਮਆਦ ਲਈ  ਰਧਤਆ 
ਧਗਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਧਸਰਫ਼ ਹੋਰ ਸਥਾਨ). ਪਰ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11:26 ਧ ਚ ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਧਰਹਾ ਧਕ ਅਸੀਂ ਪਰਭ  ਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹ ੇ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇ ਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਧ ਖਾ ਧਰਹਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਧਲਧਖਆ: 

27 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਅਿੋਗ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਟੀ ਡਧਰੂੰਕਸ ਪਰਭ  ਦੇ ਧਪਆਲੇ ਨ ੂੰ  ਖਾ ੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਸਰੀਰ 
ਅਤੇ ਲਹ  ਦੇ ਧਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ. 28 ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਪਆਲਾ ਪੀ ੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 29 ਉਹ ਇੱਕ ਧਜਸਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਨ ੂੰ  ਅਿੋਗ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੀਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਖਾ ੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਧ ੱਚ ਦੋਸੀ ਪਰਧਖਆ, ਪਰਭ  ਦੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਨਾ. (1 ਕਧੁਰੂੰ ਥੀਆਂ 
11: 27-29) 

ਪੌਲੁਸ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾ ਧਰਹਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ  ੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈੇਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਧ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ. ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਡੀਲੀਧ ਧਨੂੰ ਗ 
ਬਹੁਤ ਧਮਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਧਤਹਾਨ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 
ਧ ਚ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ) 



ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ. ਅਤੇ 
ਇਹ ਇਕ ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਧਖਆ ਸੀ. 

ਫੱੁਟ ਾਧਸੂੰ ਗ 

ਫੁਟਨੋਟ ਕਰਨਾ ਧਨਮਰਤਾ ਧਦਖਾਉਣ ਧ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ  ੀ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਜੇ  ੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 13:10). 

ਧਿਸ  ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

13 ਤ ੂੰ  ਮੈਨ ੂੰ  'ਗੁਰ ' ਅਤੇ 'ਪਰਭ ' ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ . 14 ਮੈਨ ੂੰ  ਧਫਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਗੁਰ  
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਿੋਤੇ ਹ,ੈ ਜ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ   ੀ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਿਣੇੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 15 ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਮਸਾਲ 
ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਹੈ. 16 ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਖਦਾ, ਇੱਕ ਸੇ ਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ  ੱਿ ਨਹੀ ਹ;ੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਜਹੜਾ ਭੇਜੇ ਜਾਚਣ  ਾਲੇ ਨਾਲੋਂ  ੱਡਾ ਹੈ ਭੇਜਦਾ 
ਹੈ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੁਬਾਰਕ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ 17 ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 13: 13-17) 

ਅਸਲ ਧ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ  ਾਂਗ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਧਿਸ   ਾਂਗ ਕਧਹੂੰਦੇ ਹਨ 

ਪਰ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਸ  ਦੇ ਧਨਰਦੇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰੋਤ 

ਇਹ ਧਸਰਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਚ ਅਸੀਂ  ੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਧਤਹਾਸ ਦੇ ਧਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਅਸਲੀ ਰਸ ਲ ਦੇ ਸਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਮਰ (ਬੀ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਧਸਿਾ ਦਾ ਇਧਤਹਾਸ. 2 ਫਰਬਰੀ ਐਡੀਸਨ. ਨਾਸਰੀ ਬੱੁਕ, 2016) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ 
ਮਨਾਇਆ. 

ਉੱਥੇ  ਦਾ ਜੀ ਨ (ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਧ ਚ ਧਲਖਾਈ ਦੇ ਅਿਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜ ਦ  ਰਜਨ ਹੁਣ ਸਾਨ ੂੰ  
ਦੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਧਮਲ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਧਣਆ ਧਨਕਾਰਾ ਹੋ 
ਟੈਕਸਟ ਧ ੱਚ ਕੁਝ ਧਦਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ;ੈ ਮੋਨਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਦੇਖੋ. ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਮੁਰਨੇ: ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਿਰਮ ਸਾਸਤਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਪਰਾਇਧਮਮੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੀਟਰ ਲੈਂਗ ਐਡੀਸਨ, 2015, ਸਫ਼ਾ 31). ਧਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂੰਕੇਤ 
ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਧ ਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਪਧਹਲਾਂ ਸਾਇਦ ਰਸ ਲ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਸਮੁਰਨੇ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਪਧਹਲਾਂ  ੀ ਰਸ ਲ ਪੌਲ (ਧਪਆਧਨਿੁਸ, ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦਾ ਜੀ ਨ, ਅਧਿਆਇ 2). 

ਦੇ ਜੀ ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਧਖਆ ਸੀ. ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ 
ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਧਦੱਤਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਧਲਖਤ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਦਾ  ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ 
ਅਤੇ  ਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਧਲਆ ਧਗਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਧਤਮ ਰ ਪ ਧ ਚ ਧਲਆ ਧਗਆ. 



ਇਧਤਹਾਸ ਦੇ ਧਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਬਾਈਬਲੀ-ਸ ਚੀਬੱਿ ਰਸ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਬਸਪ / ਪਾਦਰੀ, ਮਲੀਟੋ, ਪੌਧਲਕਰਟੀਜ਼, , ਅਤ ੇ
ਹੋਰ (ਧਫ਼ਧਲਪੁੱ ਸ ਅਤੇ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਸਮੇਤ) 14 ਫਰਬਰੀ(ਿ ਸੀਬੀਅਸ. ਇਧਤਹਾਸ ਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਚਰਚ, 

ਬੱੁਕ  ੀ, ਅਧਿਆਇ 24 ਆਇਤਾਂ 2-7). ਰੋਮਨ, ਈਸਟਰਨ ਆਰਥਡੋਾਕਸ ਅਤੇ ਐਗਂਲੀਕਨ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 

ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਫ਼ਰੁਧਗਿਾ ਧ ਚ ਹੀਏਰਪੁਧਲਸ ਦੇ ਧਬਸਪ / ਪਾਸਟਰ 14 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਦੱਸ 180 

ਈ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

ਚੌਦਹ ੇਂ ਧਦਨ, ਪਰਭ  ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਸਾਹ;  ੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ, ਬੂੰ ਧਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ... 
ਅਤੇ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਦਨ ਦੱਧਬਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ 

ਧਿਸ  ਨੇ ਖਾਿਾ ਅਤ ੇ14 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਧਖਆ, 14' ਤੇ ਮਾਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ 14 ਫਰਬਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ 
ਸੀ. ਇਹ 15 ਤੇ ਨਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਲ ਧ ਚ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਸੀ. ਧਿਸ  ਨੇ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਲੈ ਧਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ (ਇੱਕ ਨ ੇਂ ਧਦਨ 
ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 

ਜਦ ਧ ਕਟਰ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕੀਤੀ ਦੇਰ 
ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਧ ੱਚ, ਧਬਸਪ / ਪਾਸਟਰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਪੌਧਲਕਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਮੋੀ ਧਬਸਪ ਧ ਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਧਜਆ: 

ਪੌਲੀਕਰੇਟਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ, "ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਧਦਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ; ਨਾ ਹੀ ਜੜੋਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ. ਧਕਉਂਧਕ ਅਕਾਸ ਧ ੱਚ  ੀ ਸਾਰਥ 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਉਹ ਧਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧਡੱਗਣਗੇ. ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਭ  ਦਾ ਧਦਨ ਆ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਧ ੱਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ. ਇਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਫ਼ਧਲਪੁੱ ਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਧ ੱਚ ਜੋਤਸੀਆ ਧ ੱਚ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ੇਂ ਿੀਆਂ 
ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿੀ ਜੋ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਚ ਰਧਹੂੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸੁਸ ਧ ਚ ਰਧਹੂੰ ਦੀ 
ਹੈ.ਅਤ,ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੋ ਇਕ ਗ ਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਭ  ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਲੇਟ ਪਧਹਨੇ ਸਨ. ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਧ ੱਚ ਸੌਂ ਧਰਹਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮੀਰਨਾ ਧ ਚ ਪੌਲੀਕਾਰੈਪ, 

ਜੋ ਧਬਸਪ ਤੇ ਸਹੀਦ ਸਨ; ਅਤੇ ਥਰੈਸੇਸ, ਧਬਸਪ ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਜੋ ਿ ਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਮੁਰਨੇ ਧ ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ. ਮੈਨ ੂੰ  
ਲਾਉਧਦਕੀਆ ਧ ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਧਪਆ ਧਬਸਪ ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਸਾਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਧਕਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੂੰ ਨ 
ਪੀਪਧੇਰਅਸ, ਜਾਂ ਮਲੀਟ,ੋ ਜੋ ਪਨ ਦੀ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧ ਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਧਹ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਦੀਸ ਧ ਚ ਧਪਆ ਹ,ੈ 

ਜੋ ਧਕ ਸ ਰਗ ਤੋਂ ਪਰਾਚੀਨ ਸੱਧਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਧ ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੂੰਜੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਸਾਹ ਦੇ ਚੌਦਹ ੇਂ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਸਰਤ ਦੇ ਭਟਕਣ, ਪਰ ਧ ਸ ਾਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ. ਅਤੇ ਮੈਂ, 
ਪੌਲੀਕਰੇਟਸ  ੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨੇਧੜਓਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਧਰਸਤੇਦਾਰ ਧਬਸਪ ਸਨ; ਅਤ ੇਮੈਂ ਅੱਠ ਾਂ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਸਤਦੇਾਰ ਹਮੇਸਾ ਉਸ 
ਧਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਮੀਰ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਭਰਾ ੋ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭ  ਧ ੱਚ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ 
ਧਬਤਾਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਭਰਾ ਾਂ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਹਰ ਪਧ ੱਤਰ ਧਲਖਤ ਧ ੱਚ ਪਰ ੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਦੇ 
ਸਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ  ੱਡਾ ਹੈ ਧਕਹਾ ਹੈ ਧਕ 'ਸਾਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 



ਆਧਗਆ ਮੂੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ... ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਬਸਪਾਂ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇੱਛਾ' ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਮੈਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ  ੱਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੁਲੱਰਤਾ ਨ ੂੰ   ੇਖ ਕੇ, ਧਚੱਠੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਧਹਮਤੀ ਧਦੂੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਗਰੀਬ  ਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਧ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਚੱੁਧਕਆ, ਸਗੋਂ ਪਰਭ  ਧਿਸ  ਨੇ ਹਮੇਸਾ ਮੇਰੀ ਧਜ਼ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਧਨਿੂੰਤਧਰਤ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ 

ਉਸਦੀ ਧਚੱਠੀ ਧ ੱਚ ਨੋਧ ਟਸ, ਪੋਲੀਕਰਟੇਸ: 

1) ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਰਸ ਲ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.  
2) ਉਸਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦੀਆਂ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਪਰਤੀ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਧਰਹਾ ਹੈ  
3) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਉੱਤੇ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਪਰੂੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ  
4) ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਪਰੁਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਪਰਤੀ 
 ਫ਼ਾਦਾਰ ਧਰਹਾ.  
5) ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਧ ਚ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ  
6) ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ ਰ ਜਾਂ ਨੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਧਖਆ.  
7) ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਰੋਮਨ ਪਰੂੰਪਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ.  
8) ਰੋਮ ਦੇ ਧਬਪਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ - ਉਹ ਅਲੱਗ (cf. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18: 4) ਹੋਣ 
ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਧਦੂੰਦੇ ਹਨ.  
9) ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਧਿਸ  ਨੇ ਸਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਧਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧ ਚਾਰ. 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਸ  ਦੀ ਧਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ  ਰਗੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ 14 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਧਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਹਰੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਧਤਹਾਸਕਾਰ 
ਕ ੇ(ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ) ਕ ੌਰਟੋਡੈਸੀਮਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਸੀ, ਜੋ. 

ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਧਹਸਾਸ ਹੋ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਦੇ ਿੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੀ. ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ 
180 ਈ. ਨਾਲ, ਸਾਰਦੀਸ ਦੇ ਧਬਸਪ / ਪਾਸਟਰ ਮਲੀਟੋ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

ਹੁਣ ਪਸਾਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਧ ੱਚ ਧਲਧਖਆ ਹਇੋਆ ਹੈ ... ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚਰਚ 
ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਇੱਕ ਪੌਰਬੋਧਲਕ ਸਕੈਚ ਸੀ. ਪਰ ਖੁਸਖਬਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਧ ਆਧਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਚਰਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਭੂੰਡਾਰ ਬਣ ਧਗਆ ... ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹ ੈ
ਧਜਸ ਨੇ ਿੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਿੀਰਜ ਨਾਲ ਸਧਹਣ ਕੀਤਾ ... ਇਹ ਉਹ ਧ ਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ 
ਕੁਆਰੀ ਧ ੱਚ ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਧਗਆ, ਧਜਸਨ ੂੰ  ਰੁੱ ਖ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਧ ੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ, 
ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਮਰੁਦੇ ਧ ੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਜਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਭਾਧਰਆ ਸੀ ਹਠੇਾਂ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸ ਰਗ ਦ ੇ
ਉਚਾਈ ਤਕ. ਇਹ ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੈ ਧਜਸਨ ੂੰ  ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ. 



ਪਸਾਹ ਦਾ 14 ਬਾਅਦ ਧ ੱਚ ਸਦੀ ਧ ਚ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਕੇ ਨੀਸਾਨ ਦੇ ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਕੈਥਧੋਲਕ 
ਧ ਦ ਾਨ (ਿ ਸੀਬੀਅਸ, ਸੁਕਰਾਤ) ਇਹ 4 ਫਰਬਰੀ, 5, 6 -8 ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਦੀ ਧ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਧਰਕਾਰਡ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕਈ 
ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਿਧੁਨਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਡੱਗਰ ਏਐਨ, ਡੌਡ 
ਸੀ. ਐਚ. ਦਾ ਇਧਤਹਾਸ ਸਹੀ ਿਰਮ, ਤੀਜਾ ਐਡੀ. ਜਰੇ ਮਰੀ, 1972 (ਚਰਚ ਆਫ ਗੌਡ, 7  ੇਂ ਧਦਨ). ਚਰਚ ਆਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਧਹਣ  ਾਲੀ ਧਹਸਟਰੀ. ਨਜਰੇਨ ਬੁਕਸ, 2016). 

ਗਰੇਕ-ੋਰੋਮਾਨ ਧ ਦ ਾਨ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਿੌਣ  ਾਂਗ, ਉਹ  ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜ ੋ
ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਥਰਸਟਨ, ਐਚ. (1912) ਧ ਚ ਫੱੁਟ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਧ ਚ. 

ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇ ੀ ਦ ੇ23 ਅਧਿਆਇ ਧ ੱਚ ਸ ਚੀਬੱਿ ਪਧਹਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹ.ੈ 

ਪਸਾਹ ਈਸਾਈ ਲਈ ਤਸ ੀਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਕਰਪਾ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੁਢਲੇ 
ਮਸੀਹੀ ਧਲਖਤਾਂ ਧ ਚ ਅਕਸਰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਪਰਭ  ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ" ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ. 

ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ' ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ 'ਚੇਤੂੰਨ' ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਕ-ੋਰੋਮਨ ਅਤੇ ਚਰਚ 
ਆਫ਼ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ' 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਅੱਜ  ੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਇਧਤਹਾਸਕ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਿੋਣ ਦੇ ਅਧਭਆਸ 
ਧ ੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ. 

ਸੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ 

ਪਸਾਹ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 1:20) ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡ ੇ
ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਨ  ਾਸਤੇ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਸਕੇ, ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ 3:16), ਧਕ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਧਗਆ. ਪਸਾਹ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਧ ੱਚ ਨਹੀਂ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਰੋਮੀਆਂ 6: 1-5). 

ਪਰ ਬਸ ਧਿਸ  ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਨਹੀ ਹ ੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸਾਹ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਕਦੇ  ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਕਰਪਾ ਦੇ "ਿਨ ਦੀ ਡ ੂੰ ਘਾਈ" (ਸੀਈਪੀ ਰੋਮੀਆਂ 11:33) ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (2 

ਪਤਰਸ 3:18) ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸ ੀਰ 



ਮਸੀਹ ਕੇ ਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਧਲਖਾਰੀ / ਧਸਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5: 9), ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੂੰਤ  ੀ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 2; 1 ਪਤਰਸ 1: 1-9). ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸੂੰਤ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ 
ਧਡੱਗਦੇ ਹਨ. 

3. ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਮਸਰ ਇਕ ਅਧਜਹਾ ਪਾਪ ਸੀ ਧਜਸ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਧਪਆ ਸੀ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 13: 3; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 8). ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਅਧਜਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਧ ਚ ਰਧਹੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰ ਹਾਨੀ 
"ਬਾਬਲ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17: 1-6) ਦੀ ਇਕ ਧਕਸਮ ਹ.ੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਮਕੁਾਬਲਤਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦ ੇ
ਧਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਬਾਬਲ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18: 1-8) ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਬਮਰੀ ਜ਼ਾਹਰ. ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 
ਧ ਚ ਸ ਚੀਬੱਿ ਕਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕ  ਾਰ ਪਧਹਲਾਂ ਧਮਸਰ ਧ ਚ  ਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਲੋਕਾਂ  ਾਂਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਅੂੰਜੀਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਮਸਰ ਛੱਡ ਧਦੱਤਾ. 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਲੇ ੀਆਂ 23: 7-8 ਧ ਚ ਇਹ ਧਸੱਧਖਆ ਧਮਲਦੀ ਹ ੈਧਕ ਪਤੀਰੀ ਰਟੋੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਇਕ 
ਪਧ ੱਤਰ "ਸੂੰਮੇਲਨ" (ਐਨ.ਕੇ.ਜੇ. ੀ.), ਇਕ "ਪਧ ੱਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ" (ਐਨਜੇਬੀ) ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਨੀਸਾਨ ਦੇ ਪੂੰ ਦਰਹ ੇਂ ਧਦਨ (ਜੋ ਧਕ 
ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਾਮ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰਟੋੀ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 
6). 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਅੱਗੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ: 

42 ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਾਤ ਹੈ ਧਮਸਰ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੱਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਦੇਧਖਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਪਰਭ  ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੀੜਹੀ ਧ ੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਧਖਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹ.ੈ (ਕ ਚ 
12:42, ਕੈ. 

ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਧਲਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ  ੇਲੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੀੜਹੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. (ਮ ਲ ਡ ਏ ਰੇਮਸ) 

ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ, ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ ੀਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰ ਹਾਨੀ ਧਮਸਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਾਰ ਾਈ ਨ ੂੰ  ਧਦਖਾਉਣਾ (cf. 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 8) - ਇਹ ਇਕ ਅਧਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

ਇਧਤਹਾਸਕ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਜਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਧ ੱਚ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ 

ਯਹ ਦੀ ਬਲਕ 15 ਪਸਾਹ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋ 



ਿਹ ਦੀ ਆਗ ਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਝੁ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਧਦੱਤਾ. ਕੁਝ ਰਾਧਬਨੀਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ 
ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ   ਫ਼ਾਦਾਰ ਈਸਾਈ ( ੁਲਫ ਜੀ. ਲੈਕਧਸਕਲ ਅਤੇ ਇਧਤਹਾਸਕ ਿੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲੀ ਅਤੇ ਰਾਧਬਧਨਕ ਪਸਾਹ 
ਦਾ ਧਹੱਸਾ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ. ਜੀ.  ੁਲਫ, 1991). 

ਪਰ ਇਹ  ੀ ਧਕ ਸੂੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ 
ਪਰਦੇਸੀ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹ ਦੀ) ਅਤੇ ਕਲੈੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨਾਲ 
ਨਧਜੱਠਣ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ( ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ. 1906 ਦੇ ਿਹ ਦੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ), ਿਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਸਭ ਦੇ ਿਹ ਦੀ ਅਧਜਹਾ ਨੀਸਾਨ / ਅਬੀਬ ਦੇ 15 ਦੀ ਸਾਮ ਨ ੂੰ  
ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਦੋਨੋ 14 ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ 15 ਫਰਬਰੀ. 

ਧਿਸ  ਦੇ  ੇਲੇ, ਕੁਝ ਸਦ ਕੀ 14 ਅਤੇ 15 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਲਹਮ (ਗੁਰ  ਜੈਫ਼ਰੀ ਡਬਲਿ . ਇਸੇ ਦੇ ਦੋ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ 
ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਚ ਿਹ ਦੀ ਹ?ੈ). 

ਧਫਰ  ੀ, ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਦੋ  ੱਖ- ੱਖ ਸਮੇਂ ਦੋ  ੱਖ- ੱਖ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਹਨ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪਸਾਹ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦ ਤ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨ ੇਂ ਧਨਿਮਾਂ ਦੀ ਪਸਾਹ, 

ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 

ਪਰ, ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਧਦਲਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਮਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੂੰਿਨ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕ ਚ 12:42). ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ, ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ 
ਕਰਨਾ ਧਸੱਖਣਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਖੁਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੂੰਿਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਧਲਜ਼ ਲਈ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 8: 34-36). 

ਕੁਝ ਿਹ ਦੀ ਧ ਦ ਾਨ ਇਹ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਨਾਲੋਂ 
 ੱਖਰਾ ਹ:ੈ 

ਲੇ  Xxiii., ਪਰ, ਪਸਾਹ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਦਹ ੇਂ ਧਦਨ ਲਈ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ (ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ; ἑορτή τῶν ἀζύμων, ਲੈਕ xxii. ਜੋਸੀਫ਼ਸ, "ਬੀਜੇ" ii. 1, § 3 ), 

ਪੂੰ ਦਹਰ ੇਂ ਧਦਨ ਲਈ ਧਨਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ (ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ .1966 ਦਾ ਿਹ ਦੀ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ) 

ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਿਹ ਦੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ 15 'ਤੇ ਰੱਖਣ, 15 ਬਾਈਬਲੀ ਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਧਦਨ 
ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਹ.ੈ ਧਕਉਂਧਕ ਿਹ ਦੀ ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਰ ਾਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੋ ਧਦੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਝੁ ਗੈਰ-
ਬਾਈਬਲੀ ਧਰ ਾਜਾਂ' ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਸਰਫ ਦ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. 

ਕ ਚ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਅਧਿਆਇ ਧ ਚ ਪਸਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨ ਨ ੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਧਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਸੀ. 14 ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਸੁਰ  - ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਇਸ 



ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸ ੂੰਿ ਧਦਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ, ਅਬੀਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣ 14 ਧਦਨ, ਜਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਮ' ਤੇ 
ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਧਮਲ ਹਨ. 

ਪਸਾਹ ਬਾਰੇ ਹਠੇ ਧਲਖੀਆਂ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕੁਝ  ੇਖ:ੋ 

21 ਫੇ਼ਰ ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜੁ਼ਰਗ ਲਈ ਧਕਹਾ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, ". ਨ ੂੰ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਧਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਲੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ, ਮਾਰਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦਾ 22 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜ਼ ਫੇ਼ ਦੇ ਝੁੂੰ ਡ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਜਾ ੇਗਾ, ਖ ਨ ਧ ੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਕੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ 
ਬੇਧਸਨ ਧ ੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਅੂੰਦਰ ਖ ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਮੂੰਜ਼ਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਧ ੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਸ ੇਰ ਤੱਕ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਧ ੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਧਨਕਧਲਆ. (ਕ ਚ 12: 21-22) 

"ਸ ੇਰ ਨ ੂੰ " ਸਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਬਰਾਨੀ ਸਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਧਦਨ ਦੇ ਰੌਸਨੀ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟਣਾ", "ਧਦਨ ਦੇ 
ਆਉਣ" ਜਾਂ "ਸ ਰਜ ਚੜਹਨ". 

ਇਸ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 14 'ਤੇ ਸ ੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ. ਉਸ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਕੀ 
ਹੋਇਆ? 

29 ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਜੇਠਾ, ਜੋ ਟੋਏ ਧ ੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਧਸੂੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪਸ  ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਪਲੇਠੇ ਤੱਕ ਅੱਿੀ ਰਾਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਧਮਸਰ ਦੀ ਿਰਤੀ ਧ ੱਚ ਸਾਰੇ ਪਲੇਠੇ ਮਾਧਰਆ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, 

... 33 ਫੇ਼ਰ ਧਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਧ ਚ ਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਧਖਆ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਾਂਗੇ." (ਕ ਚ 12: 29, 33) 

ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ - ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਿਾਰਨਾ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ: 

28 ਧਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਧਕਹਾ, "ਮੈਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਲ ੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਾ ਿਾਨ ਹੋ ਅਤੇ  ੇਖ ਮੇਰੇ ਧਚਹਰੇ ਦਾ ਕਈੋ ਹੋਰ! 
ਲਈ ਧਦਨ ਧ ੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੈਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ  ੇਖ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਰ ਜਾ ੇਗਾ!" 

29 ਇਸ ਲਈ ਮ ਸਾ ਨੇ ਆਧਖਆ, "ਤ ੂੰ  ਸੱਚ ਆਧਖਆ ਹੈ. ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੋ ੇਗਾ." (ਕ ਚ 10: 28-29) 

ਜੇਮਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਧਮਲਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਕਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ੇਰ ਤੱਕ 
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧ ੱਚ ਰਧਹਣਾ ਧਪਆ ਸੀ, ਸ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਧਲਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਗੋਧਡਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ 
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਪੂੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਸਧਹਰਾਂ ਧ ੱਚ ਜਾਓ ਧਜੱਥੇ ਧਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ 
ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ. ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱੁਕਣ ਅਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਅਤੇ 
ਝੁੂੰ ਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਟਰ ਲੂੰ ਬੇ, ਰਾਮਸੇਸ ਨ ੂੰ , ਧਜੱਥੇ ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗਧਠਤ ਿਾਤਰਾ 
ਸੁਰ  ਹੋਣਾ ਸੀ ਨੋਧਟਸ: 

34 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਟੇ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਗੁੂੰਨਣ ਚੁਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧ ੱਚ  ਸਦੀ ਜਾ ਧਰਹਾ 
ਹੈ. 35 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮ ਸਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਧਸਲ ਰ ਧਮਸਰੀ ਦੇ ਉਿਾਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਧਹਣੇ 



ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ: 36 ਅਤੇ ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਲੋਕ, ਧਮਸਰ ਦੀ ਧਨਗਾਹ ਧ ੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਧਕ ਉਹ ਨੇ ਅਧਜਹੇ ਕੁਝ ਉਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਮਸਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਧਦੱਤਾ. 37 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੁਕੋਥ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਰਾਮਸੇਸ, ਜੋ 
ਧਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਬਾਰੇ ਛੇ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ. 38 ਇੱਕ ਧਮਕਸ ਭੀੜ ਨਾਲ  ੀ ਚਧਲਆ ਧਗਆ; ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ 
ਅਤੇ ਪਸ ਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ . 39 ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੇ, ਜੋ ਧਕ ਉਹ ਧਮਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਧਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਟੇ ਨ ੂੰ  
ਨਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ; ਧਕਉਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਲਜਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 
ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. (ਕ ਚ 12: 34-39, ਕੇਜੇ ੀ) 

ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਦਧੇਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਰਾਮਸੇਸ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਧਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਧਮਸਰ ਛੱਡ ਗਏ 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ  ਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ 

ਕ ਚ 13:18 ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਧਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਧ ੱਚੋਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਚਲੇ ਗਏ." ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਨ ੂੰ  ਧਿਆਨ ਧ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਸਾਹ 

ਬੇਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ 

ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਦਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਧਹਣ 
ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਖੂੰ ਡ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਜੋ ਧਕ ਖਮੀਰ ਪਰਤੀਕ ਹੈ (ਲ ਕਾ 12: 1). 

ਅੂੰਤ ਧ ਚ ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿ . ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ: 

ਅਤ,ੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਏ (ਸੂੰ ਧਖਆ 33: 3), ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੂੰਿਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰ ੇ
ਧ ੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸੀ ਅਤੇ ਜਤਨਾਂ ਧ ੱਚ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨ ਜੂੰ ਮੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹੀ ਧਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ - ਖੁਸੀ 
ਅਤੇ ਖੁਸੀ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਧ ੱਚ. ਪਰ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਸੈਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਉਸੇ  ੇਲੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਨ ੇਂ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨ ੇਂ ਅਤ ੇ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਇਹ  ੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਨਰਾਸਾ ਦੀ ਡ ੂੰ ਘਾਈ ਧ ੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਅਤ ੇ
ਧਤਆਗਣ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

 ਚਨ-ਪਿਾਨ 14,  ਚਨ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ  ੱਲ ਧਿਆਨ ਧਦਓ- ਧਜ ੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫੌਜ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਹੂੰ ਮਤ ਗੁਆ ਧਦੱਤੀ. ਡਰ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਧਸਕਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਧਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ੇਧਖਆ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਧਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌ਼ਜ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਾ 
ਅਸੂੰਭ  ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਚਾਰ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹ.ੈ 

ਸਾਿੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! 

ਪਰ ਮ ਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ  ੇਖਣ ਧਦਓ: "ਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਭੁ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਨ ੂੰ   ੇਖ ੋ
... ਧਮਸਰੀ ਲੋਕ ... ਤੁਸੀਂ ਫੇ਼ਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ "! ਧਕੂੰ ਨੀ  ਿੀਆ! 



ਅਸਧਹਕ, ਸਾਨ ੂੰ  ਠਧਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ   ੇਖੋ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ. ਅਸੀਂ 
ਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਧਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਭਾਧਰਆ ਧਗਆ ਮਸੀਹ ਹੈ - ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ 
ਪੁਜਾਰੀ - ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੁੱ ਿ ਕਰੇਗਾ - ਸਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਕਰੇਗਾ - ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਉ - ਧਜਸਨੇ ਇਹ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਦ ੇ
ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਤਆਗੇਗਾ! 

ਅਸੀ ਹਕੁਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਚ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ! ਸਾਨ ੂੰ  ਧ ਸ ਾਸ ਧ ੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਰਮਸਟੌਂਗ ਐਚ ਡਬਧਲਊ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ 
ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ- ਜਾਂ ਝ ਠੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਧ ਸ ਧ ਆਪੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ, 1976) 

ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ 

ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ 
ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਕ ਚ 13, ਆਇਤ 3  ੱਲ ਚਲੋ: "... ਮ ਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਹਾ, ਇਹ ਧਦਨ ਿਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਜਸ 
ਧ ੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ..." ਇਹ ਅਬੀਬ ਦਾ 15  ਾਂ ਸੀ. ਆਇਤ 6: "ਸੱਤ ਧਦਨ ਤ ੂੰ  ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ੀਂ, 
ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਦੀ ੀ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ. ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਧਦ ਨੇ [ਿਾਦਗਾਰ] ਕੀਤਾ ਸੀ ... ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ 
ਸੂੰਨਹ  ਲਈ ਹੋ ੇਗਾ. "- (ਪਛਾਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗ ਾਹੀ) -" ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਧ ੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਧ ੱਚ 
ਇੱਕ ਿਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ "- ਧਕਉਂ? - "ਧਕ ਿਹੋ ਾਹ ਦਾ ਧਨਿਮ ਇਸ ਮੋੜ ਧ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 
ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ..." 

ਧਪਆਰੇ ਭਰਾ ੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨਦਾਰ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹ?ੋ  ਧਪਛਲੇ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ 
ਲਹ  ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਇਹ ਪਾਪ ਧ ਚ ਜਾਰੀ ਰਧਹਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਰਦਾਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਆਖਰੀ ਧਦਨ. 

ਪਰ ਕੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਧਪਛਲੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ  ੀ ਮਾਸ ਜੀ  ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਪਰਤਾ ੇ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘੱੁਗੀ ਧ ੱਚ ਰੱਧਖਆ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਸੱਤਾ 
ਧ ੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਨਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬੂੰਿਨ ਧ ਚ ਹਾਂ ਆਉ ਇਸ 
ਤਸ ੀਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੀਏ- ਅਰਥ. (ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਐਚ ਡਬਲਿ .) ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ 
ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ ਖਬਰੀ, ਮਾਰਚ 1979) 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ, "ਧਜ ੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਧਪਤਾ 
ਸੂੰਪ ਰਣ ਹੈ ਧਤ ੇਂ ਤੁਸੀਂ  ੀ ਸੂੰਪ ਰਣ ਹੋ ੋ" (ਮੱਤੀ 5:48). ਧਚੂੰਨ ਧਚੂੰਨਹ   ਾਲਾ ਇਕ ਧਕਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 

7-8). ਪਾਪ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਖਮੀਰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ. 



ਸੱਤ ਹੋਣ  ਜੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹ,ੈ ਮਸੀਹੀ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ 
ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਰਤੀਕਾਿਤਾ ਕੇ ਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ. ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ ਧਪਛਲੇ 
ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

ਕੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐੱਫ਼. ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13)? ਨਹੀਂ. 
ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਪਛੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧ ਚ ਮਦਦ 
ਧਮਲਦੀ ਹੈ - ਧਿਸ  ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਧਪੱਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹ.ੈ 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਧ ਚ ਜੀ ਉਠਾਏ ਧਿਸ  ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਧਿਸ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਸੂੰਘਾਸਣ 'ਤੇ 
ਚਧੜਹਆ, ਧਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ  ਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁੱ ਿ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2: 
17-18). 
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਬਰਾਨੀ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ: 

15 ਸੱਤ ਧਦਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਦੇ ੋਂਗੇ. ਜੇ 
ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਧਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਮੀਰ ਦੀ ਰਟੋੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੂੰਦੇ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਧ ੱਚੋਂ ਛਕੇ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 16 ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਤ  ਧਦਨ 'ਤੇ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋ ੇਗੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ. ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਧਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜੋ 
ਧਕ ਧਸਰਫ ਤਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 17 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ 
ਮੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਨ ੂੰ   ੀ ਉਸੇ ਧਦਨ 'ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਧਮਸਰ ਦੀ ਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫੌ਼ਜ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਈ.ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਧ ੱਚ ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਧਨਿਧਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 18 ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਧ ੱਚ, 

ਸਾਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੀ ਧਦਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਸਾਮ ਨ ੂੰ ' ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ  ੀਹ-ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ, 

ਜਦ ਤੱਕ. 19 ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਖਾ ੇ ਕੀ ਆਟੇ ਹੈ ਦੇ 
ਬਾਅਦ, ਜੋ ਧਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਲੀਧਸਿਾ ਦੇ  ੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਕਸ ੇ
ਅਜਨਬੀ ਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਹ.ੈ 20 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਆਟੇ ਨ ੂੰ  ਖਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਧ ੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ. "(ਕ ਚ 12: 15-20) 

ਲੇ ੀਆਂ 23: 6-8 ਇਸ ਬਾਰੇ  ੀ ਧਸੱਖਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16:16 ਧ ਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ 
ਧਦਨ, ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ 

ਅਸਲ ਧ ੱਚ, ਜਦੋਂ "ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਮਸਰ ਦੇਸ ਧ ੱਚੋਂ ਧਲਆਇਆ" (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 7:22) ਧ ੱਚ "ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਜਾਂ 
ਬਲੀਆਂ" ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਹ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਧੋੜਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 7: 21-27) ਅਤੇ ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਇਹ 
ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 11-15). 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਰੋਟੀ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਧਦਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਧਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਧਜਹੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਧ ਚ ਇੂੰ ਨੀ ਪਰਚੱਲਤ ਹੈ. 



ਕੀ ਦ ਰ ਹੋ ਧਗਆ ਜਾਂ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ? 

ਕੀ ਖਮੀਰ ਰਟੋੀ ਦੇ ਧਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਹਰਬਰਟ ਡਬਲਿ . ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ  ੱਲ ਧਿਆਨ ਧਖੱਧਚਆ: 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਧਕ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਇੱਕ ਧਮਆਦ ਹਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚ ਦੋ ਉੱਚ-ਧਦਨ  ਾਲੇ ਸਬਬੇਟ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸ 
ਧਮਆਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਈ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਧਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਧਮਸਰ ਧ ੱਚ ਸਨ - ਜਦੋਂ ਮ ਸਾ ਦੇ ਰਸਮੀ 
ਧਨਿਮ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਧਲਖੇ ਗਏ ਸਨ - ਤਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੱਗੇ ਪਰੁਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਤਜ ੀਜ਼  ੀ ਸੀ! ਮ ਸਾ ਦੀ ਧਬ ਸਥਾ 
ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੇ ਕੀ ਧਲਆਇਆ ਜਾਂ ਸਥਾਧਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ! ਫੈਨਟੋਨ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ 
ਧ ਚ, 17  ੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ:ੈ "ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰ ਪ ਇਸ ਧਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸਾ-ਹਮਸੇਾ ਲਈ ਰਧਹਣ 
 ਾਲੀ ਸੂੰਸਥਾ  ਜੋਂ ਰੱਖੋ." ਸਾਰੀ ਧਮਆਦ ਸਾਧਮਲ ਹ ੈ

ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ - ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਧਦਨ - ਅੱਜ ਬੂੰਿਨ 
ਧ ਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਮੇਸਾ ਲਈ! 

ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਠ 15  ੀਂ, ਨਾ ਧਕ 14  ੀਂ, ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਿਕੀਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥ ੇ
ਧਸੱਿਭੇਦ ਧਸੱਿ ਹਏੋ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹਮੇਸਾਂ ਲਈ ਬਧਣਆ? ਅਸਲ ਧ ਚ ਇਹ ਹੈ! ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ 
ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪਾਠ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਧਕ ਪਾਸ ਰ ਰ. ਪਹਰੈੇ ਧ ਚ ਸੁਰ  ਧ ਚ ਕ ਚ 12:21 ਨ ੂੰ  ਪਾਸ ਰ ਰ ਨ ੂੰ  
ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਧਦਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਇਤ 24 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ! ... 

ਕੇ ਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਫਰ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ, ਧਚੂੰਨਹ  ਧ ੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਖ ਨ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਧ ੱਚ ਰਧਹਣ ਲਈ - ਇਹ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ... ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਖਤਮ ਹੋ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਧਕਰਪਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਾਂ , ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਪ ਧ ੱਚ ਰਧਹਣ ਲਈ! 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਧਦਨ ਆਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਿਆਨ ਧ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਇਕ 
ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. (ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ ਐਚ ਡਬਧਲਊ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ ਖਬਰੀ, ਮਾਰਚ 1979) 

ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਧ ਸ ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਕ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਰਸ ਲ ਰਸ ਲ ਨੇ ਦਾਅ ਤ ਨ ੂੰ  
ਢੁਕ ੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7). ਉਹ ਅਤੇ ਦ ਸਧਰਆਂ ਨੇ ਅਜੇ  ੀ ਇਸਨ ੂੰ  ਧਚੂੰ ਧਨਹ ਤ 
ਕੀਤਾ / ਦੇਧਖਆ ਅਤੇ ਿਹ ਦੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸਨ ੂੰ  ਦਧੇਖਆ: 

6 ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਫ਼ਧਲੱਪੈ ਦ ਰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੜਹ,ੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜ ਧਦਨ ਧ ੱਚ ਤਰੋਆਸ, ਧਜੱਥੇ ਸੱਤ ਧਦਨ ਉੱਥ ੇ
ਰਹੇ ਸਾਧਮਲ ਹੋ ਗਏ. (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 6) 

ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰੇਧਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਧਫ਼ਧਲੱਪ,ੈ ਮਕਦ ਧਨਿਾ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਹਰੋ ਿਹ ਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਸਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ - 
ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੇ ਲ ਿਰ ਸਲਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 



ਧ ਚ, ਅਸੀਂ ਦਖੇਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਇਲਾਧਕਆਂ ਧ ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ (1 ਕਧੁਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 20: 6). 

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12: 3 ਧ ਚ "ਇਹ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਸੀ" ਧ ਚ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਧਮਸਾਲ 'ਤੇ  ੀ ਗੌਰ 
ਕਰ.ੋ ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲ ਕਾ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 1) ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਧੁਣਆ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਦਾ 
ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

ਸਾਇਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ 3 ਸਦੀ  ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ 
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ  ਾਪਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਧਕ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ, 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਝੁ 3 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਉਹ ਧਦਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ. 

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਕ ਰਸ ਲ ਪੌਲ, ਜੌਨ ਅਤੇ ਧਫ਼ਧਲਪਸ ਨੇ ਸਮੁਰਨੇ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਮੁਢਲੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰਟੋੀ (ਧਪਆਧਨਿੁਸ, ਪੋਲੀਓਰਪ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰ ਦਗੀ, ਅਧਿਆਇ 2) ਰੱਧਖਆ. 

ਇਸ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਉਧਦਕੀਏ (ੲ. 363-364) ਦੇ ਪਰੀਸਦ ਦੇ 38 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਧਸਿਾ ਧ ਚ ਧਜਹੜੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੁਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਧਕ 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਸੀ ਅਤੇ  ਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਧਹਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ 

ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਸਬਤ ਰੱਖਣ  ਾਧਲਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਧ ਚ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ (ਧਪਰਟਜ਼ ਨਾਜ਼ੇਧਰਅਨ 
ਿਹ ਦੀ ਈਸਾਈ ਿਰਮ. ਮੈਗਨਾਸ, ਜਰ ਸਲਮ, 1988, ਸਫ਼ਾ 35; ਧਪਰਜ਼, ਪੀ.ਪੀ. 58,62,63 ਧ ਚ ਧਲਖੀ ਜਰੋਮ; ਅਫ਼ੀਫ਼ਨੀਅਸ. 
ਸਲਮੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਫ਼ਾਨੀਅਸ: ਬੱੁਕ -2 (ਪੂੰ ਧਨਆਂ 1-46) ਸੈਕਸਨ 1, ਚੈਪਟਰ 19, 7-9 .ਧਬਧਲ, 1987, ਸਫ਼ਾ 117-119) ਅਤੇ ਮੱਿ 
ਿੱੁਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ (ਧਸਕਰਾ ੀਂ ਸਦੀ ਧ ਚ ਧਲਚਟੀ ਡੀ. ਸਬਬਰਧਟਅਧਨਜ਼ਮ ਐਡਂਧਰਊਜ਼ ਿ ਨੀ ਰਧਸਟੀ ਪਰੈਸ, ਬੇਧਰਏਨ 
ਸਧਪਰੂੰ ਗਸ (ਐਮ ਆਈ), 1993, ਪਪ. 61-62; ਫਾਲਕਨਰ ਜੌਨ. ਜੌਨ ਟਰਾਸਕਸ ਜ ਡੀਕਲ ਐਡਂ ਨਾ ਲ ਫੈਨਟੇਸੀਜ਼, ਬਪ. 57-

58, ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੇਫ ਇਨਕਾਰਟੈਂਟ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬੱਲ ਬੀ ਸੈਂਟੇਂਟ ਧਦ ਸ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਸੱਬਬੈਟਰੀਅਨ ਅਤੇ ਇੂੰ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ  ੇਲਜ਼ ਧ ਚ 
ਸਬਬਰਤਾ ਾਦ, 1600-1800, ਦ ਜੇ ਸੂੰਸਕਰਣ. ਜੇਮਸ ਕਲਾਰਕ ਐਡਂ ਕੂੰ ਪਨੀ, 2009, ਪੂੰ ਨੇ 49-50) 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਲਾਉਧਦਕੀਆ ਦੇ ਪਰੀਸਦ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਧਸਿਾ ਨ ੂੰ  
ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ  ੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਰੱਖਣ. ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਹਰ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਕਝੁ 
ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਜ ੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਧਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਕ ਚ 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). ਇਹ ਰੋਟੀ  ੱਖ  ੱਖ ਅਨਾਜ / 
ਧਗਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਕਣਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਧਬਬਲੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ - ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ ੈ

(ਇਹ ਸਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਧਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਲ ਬੇਖਮੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਧਕ ਕਈੋ  ੀ ਖਮੀਰ  ਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਸਾਹ ਦ ੇਉਲਟ, 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਧਦਨ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਸਬਤ ਦ ੇਧਦਨ, ਕੋਈ  ੀ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.) 



ਹਾਲਾਂਧਕ ਕਝੁ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਹੱਧਸਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾਧੜਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਅਧਿਆਤਧਮਕ ਸਮਝ ਹ,ੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਇੱਕ  ੀ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਰਹੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਧਿਆਤਧਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਧ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਕ ਤਸ ੀਰ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਧਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਪਖੂੰ ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਮੱਤੀ 16: 6-12; 23:28; ਲ ਕਾ 12: 1). ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ 
ਅਧਿਆਤਧਮਕ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਸੱਖਣ ਧ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 

4. ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ: ਤੁਹਾਿੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਧਦੱਖ ਭੇਟਾ 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ 
ਸੁਰ ਆਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. 

ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਸਕਤੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਧਗਆ 
ਸੀ: 

4 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਧਦੱਤਾ ਿਰ ਸਲਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਧਪਤਾ ਦਾ  ਾਅਦਾ, ", ਜੋ 
ਧਕ," ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, "ਕੀ ਤ ੂੰ  ਮਰੇੇ ਸੁਧਣਆ ਹੈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 5 ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦੱਤਾ, ਪਰ 
ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਧਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ. " (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 4-
5) 

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ: 

1 ਜਦ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦਾ ਧਦਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਇਕੱਤਰ ਸਨ (ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 1). 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਧਬਆਨ ਤੇ ਜ਼ਰੋ, ਜੋ ਧਕ ਅਸਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਪੂੰ ਤਕੁੇਸਤ ਦਾ ਧਦਨ ਆਇਆ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਧਕ 
ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨ ੂੰ  ਧਸੱਿੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਧਦਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਬੂੰਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਕਰ 
ਧਰਹਾ ਹੈ. ਅਤ,ੇ ਇਹ ਚੇਧਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਦਖੇ ਰਹੇ ਸਨ. 

ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਇੋਆ, ਧਫਰ ਕੀ ਹਇੋਆ: 

2 ਅਚਾਨਕ ਜਗਹਾ ਹ ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਾਸ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਆ ਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਧਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ. 3 ਧਫਰ 
ਅੱਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੂੰ ਧਡਆ ਭਾਸਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਹਰ ਤੇ ਬੈਠਾ. 4 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੱਖੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ   ਾਕ ਦੇ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ. ... 

38 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਕਹਾ, "ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡ ੇ ਧ ੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਨਾਮ ਤੇ 
ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦਉ 



ਪਾਪ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਧਲਆ ਜਾ ੇਗਾ. 39 ਇਹ  ਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਧਚਆ 
ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਅਜੇ ਦ ਰ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਬੁਲਾ ੇਗਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ. " 

40 ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਗ ਾਹੀ ਧਦੱਤੀ ਅਤੇ ਧਦਲਾਸਾ ਧਦੱਤਾ, "ਇਸ ਧ ਗੜੀ ਹੋਈ ਪੀੜਹੀ 
ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ." 41 ਫੇ਼ਰ, ਉਹ ਧਜਹੜੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ; ਉਸ ਧਦਨ ਧਤੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰ 
ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਧਨਹਚਾ ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨਾਲ ਜੜੁੇ. 42 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਸੂੰਗਤ ਧ ਚ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, 
ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ. ... 47 ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਸਤਧਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦ.ੇ ਅਤੇ 
ਪਰਭ  ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਧ ੱਚ ਅਗ ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਹਡ਼ੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾਏ ਸਨ. (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
2: 2-4, 38-42, 47). 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮਨ ਕੈਥਧੋਲਕਸ, ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ, 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ, ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ ਗ ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਰੁ ਆਤ 
ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਲਈ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ (ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ 
ਧਬਤਾਇਆ) ਧਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਸ  ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ. 

ਇਹ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਕੀ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ  ੱਿ ਹੈ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤੀਧਨਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਤਰਕਾਂ ਨ ੂੰ   ੇਖਣਾ ਇਸ ਧਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ  ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਪਧਹਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਪਰ  ੱਖੋ  ੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸਾ ਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਧਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੇ ਦ ਜੇ ਅਧਿਆਇ ਧ ਚ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਧਜ਼ਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਲ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਹਾਧਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਧਲਧਖਆ, ਲਗੱਭਗ 56 ਈ. 

8 ਮੈਨ ੂੰ  ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ ੋਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ; ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਧਗਆ ਦੇ ੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਲਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ. ਪਰੂੰ ਤ  ਮੈਂ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਠਧਹਧਰਆ ਹਾਂ. (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 16: 8) 

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਧਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਧਕ ਕਧੁਰੂੰ ਥੁਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਅਤੇ ਕਧੁਰੂੰਥੁਸ ਧ ਚ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ. 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਧ ੱਚ, ਰਸ ਲ ਪੈਲੇ  ੀ 60 ਈਸ ੀ ਧ ੱਚ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਸਲਮ ਧ ੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ: 



16 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਪਛਲੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਏਸੀਆ ਧ ਚ  ਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੋ ੇਗਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਹ ਅਧਸਿਾ ਧ ੱਚ ਧਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਰਕੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਜਕੇਰ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਿਰ ਸਲਮ ਧ ੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ. 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਿਰ ਸਲਮ ਧ ਚ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਅਜੇ  ੀ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ  ੀ ਇਸ ਨ ੂੰ   ੇਖ ਧਰਹਾ 
ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਪੌਲੁਸ ਿਰ ਸਲਮ ਧ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ. 

ਧਮਆਦ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਦਾ 50 ਫਰਬਰੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਇਹ ਸਬਦ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਧਲਖ ੇ
ਇਬਰਾਨੀ  ਰਣਨ ਤੋਂ ਬਧਣਆ ਹੈ: 

15 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਦਨ, ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਹਲਾਉਣ 
ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਪ ਲਾ ਧ ੱਚ ਲੈ ਤੱਕ: ਸੱਤ ਸਬਤ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 16 ਧਗਣਤੀ ਪੂੰ ਜਾਹ ਧਦਨ ਸਤ  ਸਬਤ 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਦਨ ਦਾ (ਲੇ ੀ 23: 15-16). 

ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਧ ਚ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂ 
ਹਨ:  ਾਢੀ ਦਾ ਪਰਬ, ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਅਤੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਦੇ ਧਦਨ. 

ਯਹ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਕਦੋਂ ਹੈ? 

ਗਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ ਰਜ ਧਛਪਣ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹਇੋਆ ਸੀ: 

29 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਤਉਹਾਰ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਗੀਤ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਸਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ 
ਹੈ, ਪਰਭ  ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਕਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਧਦਲ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ 
ਹੋ ੇਗਾ. (ਿਸਾਿਾਹ 30:29) 

ਆਿੁਧਨਕ ਿਹ ਦੀ ਧਮਆਦ  ਕੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ. 

ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਲਝਣ ਧ ਚ ਪਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਕਈ ਿਹ ਦੀ ਉਸੇ ਧਦਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਰ.ੋ 

ਿਹ ਦੀ ਸਦ ਕੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਧਕਹਾ "ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਹਮੇਸਾ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਧਡੱਗਣਗੇ," ਹਾਲਾਂਧਕ "ਉੱਤਰ-ਟਲਮ ਧਦਕ ਅਤੇ ਭ -
ਧ ਧਗਆਨਕ ਸਾਧਹਤ ... ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਧਸ ਾਨ ਦੀ 6  ੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹ"ੈ (ਧਪਨਲੇਸ, "ਡਾਰਕਹੇਹ ਤੌਰਾਤ," ਪੀ .212 ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਿਹ ਦੀ ਹੁਣ  ਰਤਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਟਲਮ ਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਕਾਸਨ ਧ ਚ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਇਕਠ ਧ ੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਗਰੂੰ ਥ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਬਾਅਦ ਧ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਸਾਨ ੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਢੂੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ. 

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਰੱਬੀ ਲਾਰਡ ਬੀਕਸ ਤੋਂ  ੀ ਹੇਠ ਧਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੋਧਟਸ: 



ਫ਼ਰੀਸੀ, ਧਜਸ ਨੇ ਓਰਾ ਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਧਲਖਤੀ ਰ ਪ ਧ ਚ ਧ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ "ਸਬਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥ,ੇ 

ਪਸਾਚ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ (15 ਨੀਸਾਨ). ਸਦ ਕੀਆਂ, ਜੋ ਧਸਰਫ ਧਲਖਤੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਧ ਚ ਧ ਸ ਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਅਸਲ 
ਧ ਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਤ ਬਾਅਦ ਐਤ ਾਰ ਦਾ ਧਦਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਣਨਾ ਹਮੇਸਾ ਇੱਕ ਐਤ ਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸ ੁਤ, ਪੂੰਜਾਹ ਧਦਨ ਬਾਅਦ  ੀ ਹਮੇਸਾ ਇੱਕ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਬਾਕਸ ਐਲ ਜ ਧਡਸਮਮ: ਏ ਥਾਟ ਫਾਰ ਸ ੋਟ. 
ਅਰਟਜ਼ ਸ ਾ, 3 ਜ ਨ, 2014) 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਲਖਤੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (ਮਰਕੁਸ 7: 5-13) ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ 
ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ਼ਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਧਿਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਹ 'ਆਪਣੀ ਰ ਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਧਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਤਾਧਰਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ' ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਧਜਹੀਆਂ ਹਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਮਰਕੁਸ 7:13). 

ਅਤ,ੇ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂੰ ਜਾਹਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਪਧਹਲੇ ਫਰ ਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ: 

16 ਧਗਣਤੀ ਸਤ  ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਦਨ ਦਾ ਪੂੰ ਜਾਹ ਧਦਨ; ਫੇ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਹੋ ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈਕੇ 
ਆਉ. 17 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਲਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਦੇ ਦੋ ਲਧਹਰ ਰੋਟੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ  ਿੀਆ 
ਆਟੇ  ਾਂਗ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹਏੋ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਿਹੋ ਾਹ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਹਨ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 16-17). 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ੇਂ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਤੋਂ ਪੂੰ ਜਾਹ ਧਦਨ ਧਗਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਹਮੇਸਾ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  
ਆਉਣਾ ਹੈ. ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਸਨੀ ਾਰ ਤੱਕ ਸ ਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਐਤ ਾਰ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਧਜਸ ਨੇ 
ਸਮੀਰਨਾ ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਪੂੰ ਤੇਕਸੁਤ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਐਤ ਾਰ 
(ਆਇਰੀਨੀਅਸ ਦੇ ਟਕੁੜ,ੇ 7) ਤੇ ਰੱਧਖਆ ਸੀ. 

ਪਧਹਲਾ ਫਲ 

"ਪਧਹਲੀ ਫਰ ਟ" ਸਬਦ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ ਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸਲ ਧ ੱਚ, ਇਹ  ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਧ ੱਚ ਦਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ: 

16 ...  ਾਢੀ ਦਾ ਪਰਬ, ਆਪਣੇ ਧਮਹਨਤ, ਜੋ ਧਕ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਖੇਤਰ ਧ ੱਚ ਬੀਧਜਆ ਹੈ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ; 17 ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ 
'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਧਤਉਹਾਰ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਤੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਮਹਨਤ (ਕ ਚ 23: 16-17) ਦੇ ਫਲ ਧ ਚ ਇਕੱਠੇ 
ਕੀਤਾ ਹੈ.  
 
22 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ  ਾਢੀ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਅੂੰ ਤ (ਕ ਚ 34:22) 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਧਤਉਹਾਰ. 

26 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਦੇ ਧਦਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਿਹੋ ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨ  ਅਨਾਜ ਦੀ 
ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ (ਧਗਣਤੀ 28:26) ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 



ਜਦੋਂ ਧਕ ਕੁਝ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਟੱਪਣੀਕਾਰ ਪਧਹਲੀ ਫਰ ਟ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਲਧਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪ ਜਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 
(ਧਮਸਾਲ  ਜੋਂ ਰਡੈਮਾਚਰ ਈਡੀ. ਨੇਲਸਨ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ, ਥਾਮਸ ਨੈਲਸਨ ਪਬਲੀਸਰ, ਨੈਸਧ ਲ, 1997, ਪੀ .213)ਇਹ ਇੱਕ 
ਗਲਤ ਨਾਮ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਧਕ "ਪਧਹਲਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ" ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 10-11), ਧਜ ੇਂ ਉੱਪਰ ਧਦਖਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਪਧਹਲੇ ਫਲ (ਧਸਰਫ਼ ਇਕ ਪ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣ) ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਪਰਬ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ. 

ਪਧਹਲੇ ਫਰ ਟ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਧ ਚ ਧਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਜਾਂ ਪਧਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ (ਕ ਚ 34:22) ਸਾਨ ੂੰ  ਿਾਦ ਧਦਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਲ ਇੱਕ 
ਛੋਟਾ "ਪਧਹਲਾ ਫਲ" ਰ ਹਾਨੀ  ਾਢੀ ਬੁਲਾ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਧ ੱਚ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਹਾੜੇ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ,ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਧ ੱਚ, 

 ਾਢੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧ ੱਚ ਬਸੂੰਤ ਰੁੱ ਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖਤਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੈ. 

ਪਰ ਧਿਸ  ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? 

ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਨਸਧਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਕਹਾ: 

20 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਧਠਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਬਣ ਧਗਆ ਹੈ. 21 ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  
ਦੇ ਕੇ ਲਈ, ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ  ੀ ਮਰ ਗਏ. 22 ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਲਈ,  ੀ ਮਸੀਹ ਧ ੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨ ੂੰ  
ਧਜੂੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ. 23 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਧ ੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨ ੂੰ : ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਤੇ ਧਫਰ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ. (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 15: 20-23). 

ਮਸੀਹ ਲੇ ੀਆਂ 23: 10-11 ਧ ਚ ਪ ਲਾ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਹ ੈਉਹ ਪਧਹਲੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ ਲਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰ ੱਈਆ  ੀ ਪ ਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਜ਼ੂੰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਗ ਧ ਚ ਚਧੜਹਆ (ਇੱਕ ਲਧਹਰ ਭਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ) 
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ 20: 1,17). ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਿਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਧਖਆ ਧਕ ਹੁਣ ਈਸਟਰ ਧਕਹੜਾ ਹ.ੈ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੇਮਜ਼ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਸਾਨ ੂੰ  ਇਕ ਧਕਸਮ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

18 ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਦੇ ਸਬਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਧਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਜੀ  ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ 
(ਿਾਕ ਬ 1:18) ਦੀ ਇੱਕ ਧਕਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਧਕ  ੇਲਾ ਢੇਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਪਰਤੀਧਨਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਸ  ਪਧਹਲਾ ਅਸਲੀ ਫਲ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਧਕਸਮ 
ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਫਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ. "ਪਧਹਲਾ ਫਲ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਕੁੱ ਝ ਸਮੇਂ 
ਧ ੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ  ਾਢੀ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ (ਲ ਕਾ 12:32; ਰੋਮੀਆਂ 9:27; 11: 5) - ਪਰ ਉਹ ਇਹ  ੀ ਸੂੰਕਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਇੱਕ  ੱਡੀ  ਾਢੀ ਹੋ ੇਗੀ - ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਧਜੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧਮਲੇਗਾ ਧਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧ ੱਚ 
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ. 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਧਕਹਾ ਸੀ: 



29 "ਭਰਾ ੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ੂੰ   ਡੇਰੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਮਧਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਉਹ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਧਦਨ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹ.ੈ 30 ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ 
ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇੱਕ ਨਾਲ  ਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੂੰ , ਪਾਪੀ 
ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਖੜਹਾ ਕਰੇਗਾ, 31 ਉਸ ਨੇ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਭਧ ਖ ਧ ੱਚ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੂੰ  ਪਤਾਲ ਧ ੱਚ ਛੱਡ ਧਦੱਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ , 
ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਧਭਰਸਟਾਚਾਰ. 32 ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਗ ਾਹੀ ਦੇ 
ਰਹੇ ਹਨ. 33 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ 
 ਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ  ਹਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸਣੁਦੇ ਹੋ. (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2: 29-33) 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਧਕ ਪੀਟਰ ਨੇ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ 'ਤੇ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਭਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਫ਼ਸਲ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਅਸੀਂ "ਇਸ  ਰਤਮਾਨ ਬੁਰੀ 
ਉਮਰ" (ਗਲਾਤੀਆਂ 1: 4) ਧ ੱਚ ਰਧਹੂੰ ਧਦਆਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਰ ਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਿ ਸਕੀਏ. 

ਧਿਸ  ਧਸਰਫ ਪਧਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ  ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

29 ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਨਾਮੂੰਜ਼ ਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੇ ਧਚੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਧਕਸਮਤ ਹੈ, ਜੋ 
ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ  ੀ (ਰੋਮੀ 8:29) ਦਾ ਆਪਸ ਧ ੱਚ  ੱਡਾ ਹੋ ੇ.  
 
5 ਧਿਸ  ਇੱਕ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਗ ਾਹ ਹ,ੈ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਠਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 5). 

ਧਕਉਂਧਕ ਧਿਸ  ਪਧਹਲਾ ਜਠੇਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂੰਕੇਤ ਧਮਲਦਾ ਹ ੈ ਧਕ ਅਧਜਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਸ  ਰਗੇ ਬਣਨਗੇ. ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ, ਧਿਸ  ਮਸੀਹ  ਾਂਗ ਬਣਨਾ  ੀ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੈ. ਬੇਸਕ, ਮਸੀਹ  ਾਂਗ ਬਣਨ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ 
ਧ ੱਚ ਧਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਜੌਨ ਨੇ ਕੀ ਧਲਧਖਆ: 

2 ... ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ  ਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 2). 

ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਇਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸੂੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ ਸਬਤ  ਾਂਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 
16:16). ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਚ, ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਦੇ ਸਾਮਲ ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਪੱਛੋਂ ਸਬਤ ਤੋਂ 50 ਧਦਨ ਬਾਅਦ ਰੱਧਖਆ 
ਧਗਆ ਸੀ. 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਮਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਏੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧਮਤੀ ਤ,ੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਧਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਪਹੁੂੰ ਚਣ  ਾਸਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਸਕਤੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਧਿਸ  ਪਧਹਲਾ ਪਧਹਲਾ ਫਰ ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਧ ਚ 
ਬੁਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਉਹੀ (ਬਾਅਦ ਧ ਚ ਇਹ  ੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਿਸ  ਹ,ੈ 

ਪਰ ਧਸਰਫ਼ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ). 

ਕੀ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਰ ਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 



ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂੰਕਤੇ ਧਦੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜ ੇਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਸੀ ਧਕ ਹਰ 
ਕੋਈ ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਏਗਾ 

ਪਰ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ  ੀ. 

ਨਾਸਰਤ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਕਾਈ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਧ ਚ "ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ" (ਲ ਕਾ 4:16) 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਨ ੂੰ  
ਹਫ਼ਧਤਆਂ / ਸਬਤ ਦਾ ਪਰਬ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 10,16). ਲ ਕਾ ਨੇ ਆਧਖਆ ਧਕ ਅਸਲੀ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ਨ ੂੰ  
ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁ ਚਨ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਸਬਦ ਨ ੂੰ  ( ਰਗੇ ਸਬਦ ਦੇ ਮਜਬ ਤ ਨਾ ਗਰੁੱ ਪ) ਸਬਤ ਦੇ ਲਈ, 

σαββάτων, ਬਹੁ ਚਨ (: 1, ਇਕ ਚਨ ਹੈ σαββάτω, ਲ ਕਾ 14 ਧ ੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ) ਹੈ. ਬੀਤਣ ਦਾ ਸਾਬਧਦਕ ਅਨੁ ਾਦ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ:ੈ 

16 ਧਫ਼ਰ ਧਿਸ  ਨਾਸਰਤ ਧਜੱਥੇ ਉਹ  ੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧ ੱਚ ਆਇਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ 
ਉਹ ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਧ ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜਹਨ ਲਈ ਖੜਹੇ ਹੋ ਗਏ. (ਲ ਕਾ 4:16, ਗਰੀਨ) 

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਰ ਸਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਧਕਸੇ ਜਗਹਾ ਤੇ ਧਿਸ  ਨੇ ਧਜ ੇਂ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜਾ ਰੱਧਖਆ ਸੀ. ਉਹ 
ਸਾਇਦ ਗਲੀ ਧ ੱਚ ਲ ਕਾ 6: 1-2 (ਗਰੀਨ ਜੇ.ਪੀ. ਸੀਨੀਅਰ ਇੂੰ ਟਰਧ ਅਰਰ ਿ ਨਾਨੀ-ਇੂੰਗਧਲਸ ਧਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਤੀਜੀ ਐਡੀਸਨ. 
ਬੇਕਰ ਧਕਤਾਬਾਂ, 2002) ਧ ੱਚ ਇਕ ਹਰੋ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ. 

ਸਾਇਦ ਇਸ ਧ ਚ ਇਹ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੂੰਕਤੇ ਧਦੱਤਾ ਸੀ ਧਕ ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਧਸਰਫ਼ 
ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਧ ਚ ਹੀ ਸੀਧਮਤ ਰੱਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 4:19), ਧਿਸ  ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਿਰ ਸਲਮ 
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: 

. 21 ਧਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਆਧਖਆ, "ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰ!  ਕਤ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਕ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤ,ੇ ਨਾ ਹੀ ਿਰ ਸਲਮ ਧ ੱਚ ਧਪਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 22 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਉਪਾਸਨਾ; ਸਾਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ . 23 ਿਹ ਦੀ ਪਰ  ਕਤ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਦ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ 
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਧਪਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ. ਧਪਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਜਹੇ ਮੂੰਗ 
ਹੈ 24 ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਧਚਆਈ ਧ ੱਚ. 
" (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ 4: 21-24) 

ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੀ ਜਾਂ ਹਰੋ ਪ ਜਾ ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸੀ (ਮੱਤੀ 10:23; 23:24). 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਗਰੇਕੋ-ਰੋਮੀ ਚਰਚਾਂ ਇਹ  ੀ ਮੂੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਧਕ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ, ਕਈ  ਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ 
ਧਤਉਹਾਰ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 15-16) ਜਾਂ ਪਰੁਾਣੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਧਦਨ (ਨੂੰ ਬਰ 28:26) ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ . ਅਤ ੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਹਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦ.ੇ 

ਇਹ  ੀ ਧਿਆਨ ਧ ਚ ਰੱਖੋ ਧਕ ਨ ੇਂ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ (ਿਾਕ ਬ 
1:18). ਪਰਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਧ ਚ, ਬਸੂੰਤ ਧ ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਧਜਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਧ ਚ ਇਕ  ੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 



ਸੀ. ਬਸੂੰਤ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ, ਧਜਸਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਧਝਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਤਸ ੀਰ ਧ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕੇ ਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਝੁ ਮੂੰਗ ਧਰਹਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:44; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 1:26; ਰੋਮੀਆਂ 11:15) ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ 
 ੱਡੇ  ਾਢੇ ਨਾਲ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 37- 38). 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਕਰ-ੋਰੋਮਨ ਚਰਚ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦੇ ਕਝੁ ਸੂੰਸਕਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਧਫਰ  ੀ, ਅੂੰ ਧਸਕ ਤਰੌ ਤੇ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਧਕਸੇ ਹੋਰ 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਧ ੱਚ ਅਸਫਲ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਧਕਉਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਲ 
ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ ਹੈ (ਲ ਕਾ 3: 6; ਫੈ਼ਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿਾ 
ਧਜੱਤ "(ਿਾਕ ਬ 2:13). 

5. ਤੁਰਹੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬ: ਮਸੀਹ ਦੀ  ਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਗ ਾਈ ਧ ਚ ਆਉਣ 
 ਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰੀਕਰ-ੋਰੋਮਨ ਚਰਚਾਂ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਝੜ ਧ ੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ. ਧਫਰ  ੀ, ਇਹ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਧ ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਘਟਨਾ ਾਂ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਤੁਰਹੀਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਨਾ ਧਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਫਲ ਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਧ ਚ ਇਹ  ੀ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਧਭਆਨਕ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ  ਿਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦਖਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਰਤੀ 

ਆਓ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਧਕ ਇਹ ਧਤਉਹਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਧ ੱਚ ਧਕ ੇਂ ਧਫੱਟ ਹ.ੈ 

ਧ ਚਾਰ ਕਰੋ ਧਕ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨ ਅਤੇ ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਧ ਚਕਾਰ ਇੱਕ  ੱਡਾ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਹੈ. ਧਕਉਂਧਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਚਰਚ 
ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰ  ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਸ  ਆਖਰੀ ਤ ਰਹੀ ਤੇ  ਾਪਸ ਆਇਆ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 15: 51-57), 

ਇੱਕ ਅਰਥ ਧ ੱਚ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਅਤੇ ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਚਰਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਰਤੀਧਨਿ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ . 

ਚੌਥੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ, ਧਬਗੁਲ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਧ ਚ ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, "ਸਬਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 'ਤੇ" (ਲੇ ੀ 23: 
23-25). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਧ ਚ ਨੂੰ ਬਰ ਸੱਤ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕਲੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸੱਤ ੇਂ ਮਹੀਨੇ 
(ਸਤੂੰਬਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਕਤ ਬਰ ਧ ੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਧ ੱਚ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਧਤਉਹਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਧਡੱਧਗਆ ਧਗਆ ਧਤਉਹਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ 
ਿੋਜਨਾ ਦੇ ਅੂੰ ਤਮ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਸਰੁ ਆਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਇਕ ਧਨਿਧਮਤ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੁਹੀਆਂ  ਜਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਿਾਦਗਾਰ 
ਹੋਣਾ ਸੀ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 24-25). ਇਹ  ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਸੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ (ਨਹਮਿਾਹ 8: 2-3; cf. ਅਜ਼ਰਾ 3: 



1-7). ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ "ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ 
ਲਈ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਜਸ ਤੇ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਆ ਗਏ" (1 ਕਧੁਰੂੰਥੀਆਂ 10:11). 

ਇਹ ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਤੁਰਹੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਧਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. 

ਇਨਹ ਾਂ ਤ ਰਹੀਆਂ ਨ ੂੰ   ਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ  ੱਡਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਧ ਚ ਧਜਸ ਧ ਚ 
ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਧਮਤੀ ਦੇ ਆਿੁਧਨਕ ਿਹ ਦੀ ਨਾਮ, ਰੋਸ ਹਸਾਂਹ, ਿਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਹ ਦੀ ਲਈ ਮ ਲ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਧਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਕਰੈਮਰ, ਐਮੀ ਜ.ੋ ਰੋਸ ਹਸਾਂ ਓਰੀਜਨ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 1998-1999 ਹਰ ਚੀਜ਼, 

ਇੂੰਕ.). 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਤੁਰਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ (ਧਗਣਤੀ 10: 1-3, 10). 

ਜੀ ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 

ਧਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ, ਿਹ ਦੀ ਧ ਦ ਾਨਾਂ ਨੇ 'ਬੱੁਕ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ' (ਪੱਲਟਜ਼ ਐਮ, ਰੱਬੀ) ਧ ਚ ਰੂੰ ਪੇਟਸ ਦੇ ਪਰਬ ਨ ੂੰ  
ਬੂੰ ਧਨਆ ਹੈ. ਰੋਸ ਹਸਾਂਹ ਧ ਚ ਕੀ ਹ?ੈ ਹਰਟੇਸ, ਸਤੂੰਬਰ 17, 2012) ਇਹ ਧਦਲਚਸਪੀ ਧਕਉਂ ਹ?ੈ 

ਠੀਕ ਹ,ੈ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ 'ਜੀ ਨ ਪੁਸਤਕ' ਧ ਚ ਦਰਜ ਹਨ (ਧਫ਼ਧਲੱਪੀਆਂ 4: 3; ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 3: 

5) ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 22-23). ਜਦੋਂ? ਸੱਤ ੇਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤੁਰਹੀ  ਜ ੇ

51 ਦੇਖੋ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਸਾਨ ੂੰ  ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਪ ਨਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾ ੇਗਾ - 52 ਇੱਕ 
ਪਲ ਧ ੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇ਼ਰ ਧ ੱਚ ਹੀ ਆਖਰੀ ਤ ਰਹੀ. ਤ ਰਹੀ  ਜਾਈ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹਏੋ ਲੋਕ ਅਧ ਨਾਸੀ ਬਣ 
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾ ਾਂਗੇ. 53 ਇਸ ਨਾਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਅਧ ਨਾਸਸੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਮਰਨਸੀਲ ਸਰੀਰ ਅਮਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 15: 51-53) 

ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸੱਤ ਤੁਰਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਡਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ (8: 2), ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (9: 4) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਫਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਨਆਂ ਆ ੇਗਾ (11: 

15-18). ਅੂੰਤ ਧ ੱਚ ਇਹ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਜਸ ਧ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਨ ਪੁਸਤਕ ਧ ੱਚ ਨਹੀਂ ਧਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦ ਸਰੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 14-15). 

ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੇ ਿਮਾਕੇ 

ਧ ਚਾਰ ਕਰੋ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਜਸ ਧ ਚ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਬਗਾ ਤ ਹੋਈ ਸੀ, 
ਤੁਰਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਿੂੰਤਰਾਂ  ਜੋਂ  ਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਧਥਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 
ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਸੂੰਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੈਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਹਮੇਸਾਂ ਭਰਪ ਰ ਭਰਪ ਰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ 
ਲਈ ਰਾਸਟਰ 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ  ੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਚ ਿਸਾਿਾਹ, ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ, ਹੋਸੇਆ ਅਤੇ ਜਅੋਲ, ਸਜ਼ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 
ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨਿਮਾਂ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾ ਤ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਲਆ ੇਗਾ ਇਨਹ ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰਹੀਆਂ  ਜਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ. 

1 ਪੁਕਾਰ ਉੱਚੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਬਖਧਸਆ; ਤ ਰਹੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਾਜ਼ ਚੱੁਕੋ; ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦੱਸੋ, ਅਤ ੇ
ਿਾਕ ਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ (ਿਸਾਿਾਹ 58: 1) 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ੱਚ ਅੱਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਕ ੇਂ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਪ ਰਨ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ - ਧਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧ ਆਧਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

ਪਰ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਧਬਰਤਾਂਤ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 8: 1-13, 9: 1-18) ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਧ ੱਚ ਸਾਬਧਦਕ 
ਤੁਰਹੀ ਿਮਾਕੇ  ੀ ਆਉਣਗੇ. ਪਰ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਚੇਤਾ ਨੀਆਂ  ੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧ ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਕਝੁ ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਉਡਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਨ (ਲੇ ੀਆਂ 
23:24) - ਉਮੀਦ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਖੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਤਰੁਹੀ, ਇੱਕ ਭਾ  ਧ ੱਚ, ਆਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਸੱਤ ਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਇਆ: 

15 ਤਦ ਸਤ  ਦ ਤ ਨੇ  ਜਾਇਆ: ਫੇ਼ਰ ਸ ਰਗ ਧ ੱਚ ਉੱਚੀ ਆ ਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, "ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ 
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ!" 16 ਅਤੇ ਚੌ ੀ ਬਜੁ਼ਰਗ 
ਧਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਸੂੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ 'ਤੇ ਧਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ, 17 ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਆਧਖਆ: "ਸਾਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਿੂੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਰਭ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ, ਇਕ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਹਮੇਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ  ੇਲੇ ਧਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ 
ਕੀਤਾ. 18 ਲੋਕ ਗੱੁਸੇ ਧ ੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਿ ਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਧਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਸੇ ਕ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਨ  ਾਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ. " 19 ਫੇ਼ਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਗ ਧ ਚ ਖੋਧਲਹਆ 
ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੂੰਦ ਕ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਮੂੰਦਰ ਧ ੱਚ ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਉਥੇ ਫੇ਼ਰ ਧਬਜਲੀ ਦੀ ਧਲਸਕ, ਸੋਰ 
ਗਰਜ ਅਤੇ  ੱਡੇ ਭੱੁਖੇ ਹਏੋ ਸਨ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11: 15-19) 

ਤੁਰਹੀਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਭਧ ੱਖ ਧ ਚ ਤੁਰਹੀਆਂ  ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਧਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਧਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਹੁਣ 
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:14; 28: 19-20), ਅਤੇ ਧਫਰ ਅੂੰ ਤ ਆ ੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:14). ਤੁਰਹੀਆਂ 
ਦਾ ਪਰਬ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਜੱਤ  ੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 



ਗਰੇਕ-ੋਰੋਮਨ ਇਧਤਹਾਸਕਾਰ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਜਰੋਮ ਅਤੇ ਏਪੀਫਨੀਅਸ (ਕੈਥੋਧਲਕ ਓਮਨੀਆ ਟਾਊਨਧਬਧਲਅਮ ਡੀ ਐਕੇਲੀਸੀ ਪੈਟਰਧਬਜ਼ 
ਡਾਕਟਧਰਬਸਮ ਮੈਟਰੀਆ ਧਮਗਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਅਬਦੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲਾਜੀਆ ਲੈਟੀਨਾ  ੋਲੁਮੈਨ ਐੱਮ ਪੀ ਐਲ025 ਅਬ ਕੌਲ ਮਨਾ ਐਕ 
ਕੁਰ ਲੂੰ ਮ 1415 - 1542 ਏ, ਪੀਪੀ 922, 930 ਅਤੇ ਐਪੀਫਨੀਅਸ (ਐਧਫਫਨੀਅਸ. ਸਲਮੀਸ ਦੇ ਏਧਫ਼ਫਨੀਅਸ ਦਾ ਪੈਨਾਰੀਓ : 
ਬੱੁਕ -2 (ਪੂੰ ਧਨਆਂ 1-46) ਸੈਕਸਨ 1, ਚੈਪਟਰ 19, 7-9. ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਧ ਲੀਅਮਜ਼, ਸੂੰਪਾਦਕ. ਪਰਕਾਸਕ ਬਰਾਇਲ, 1987, ਸਫ਼ਾ 117-

119) ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ 'ਨਾਸਰੀ ਈਸਾਈ' ਪਤਨ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜ ੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਸਲਮ ਧ ਚ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਰ ਸਲਮ ਧ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸੀਹੀ 
ਇਮਾਰਤ ਨ ੂੰ  ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਧ ਚ ਖੜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਧਕਆ ਨਹੀਂ ਧਗਆ ਸੀ (ਧਪਕਨਰ 
ਬੀ. ਧਬਬਲੀਕਲ ਆਰਧਕਓਲੌਜੀ ਧਰਧ ਊ, ਮਈ / ਜ ਨ 1990: 16-35, 60) 

ਧ ਰੋਿੀ ਸੈਮੀਥ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ (ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ) ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ, ਮੈਂ: 5; VI: 5; VII: 2). ਪਰ,  ਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰਨ  ਾਧਲਆਂ ਨੇ 
ਪ ਰੇ ਇਧਤਹਾਸ ਧ ਚ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਧਖਆ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

6. ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ: ਸਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਬੇਰਧਹਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ ਹੈ: 

26 ਫੇ਼ਰ ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਆਧਖਆ, 27 "ਇਹ  ੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸ ੂੰਿ ਧਦਨ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ ਹੋ ੇਗਾ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋ ੇਗੀ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਭੇਟ. 
ਪਰਭ  ਨ ੂੰ . 28 ਅਤੇ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਧਕ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਧਦਨ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ   ਰਤ ਨਾ ਧਗਆ ਹੈ ਹੋ ੇਗਾ ਲਈ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ ਹ,ੈ ਿਹੋ ਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਸਧਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ 
ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਧਦਨ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 29 ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਟ 30 ਅਤੇ ਕਈੋ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਜੋ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਧਦਨ 
ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਧ ਅਕਤੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਧ ੱਚ ਤੱਕ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ 31 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.. ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀੜਹੀ ਧ ੱਚ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ . 
ਘਰ 32 ਇਹ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਧਦਨ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਮ ਤੱਕ, 

ਸਾਮ ਨ ੂੰ  'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਤੂੰਨ ਕੁ ਧਦਨ' ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਬਤ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ " (ਲੇ ੀਆਂ 23: 26-32). 

7 'ਨ ੂੰ  ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸ ੂੰਿ ਧਦਨ' ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋ ੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਖੁ ਧਦੂੰਦੇ 
ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. (ਧਗਣਤੀ 2 9: 7) 

 ਰਤਾਰਾ ਇਧਤਹਾਸਕ ਤਰੌ ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਕ ੇਂ "ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਉਣ  ਾਲਾ" ਸਬਦ ਿਹ ਦੀ ਅਤੇ ਚਰਚ 
ਆਫ ਗੌਡ ਕਧਮਊਨਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਜ਼ਬ ਰ 35:13; 69:10 ਅਤੇ ਿਸਾਿਾਹ 58: 5) ਜਦ ਤੱਕ ਧਕ 
ਉਹ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਧਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਸਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ ਰਜ ਧਛਪਣ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬ ਤੱਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 



ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, "ਫਾਸਟ" (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 27: 9), ਜੋ ਧਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਧਕ ਰਸ ਲ ਪੈਲਸ ਇਸਨ ੂੰ  ਸਾਂਭ ਧਰਹਾ ਸੀ (ਜ ੋਉਸਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 21: 18-24; 28:17 ), ਪਰ ਧਜਸ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ 
ਥੀਓਧਫਲੁਸ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 1 ਧ ਚ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 1 ਧ ਚ ਸੂੰ ਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ), ਇਹ  ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਹਰੋ ਧਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ. 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਚਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਦਰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਧਦਨ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ 
ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇਗਾ (ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਗ ਹਨ - ਨਰਧਸੂੰਗ ਮਾ ਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤ 
ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ - ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਧ ਚ ਿਹ ਦੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ) ਇਸ ਫਾਸਲੇ ਧ ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ 
ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. 

ਇਕ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਪੋਰਟ ਧ ਚ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 
ਨਹੀਂ ਧਕਉਂਧਕ ਅੱਜ ਕਈੋ  ੀ ਿਹ ਦੀ ਮੂੰ ਧਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਕੋੋਰੇਲ ਬੀ.ਏ.. ਕੀ ਇਪਧਤ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਿਾਾਇਿੋਂ 
ਹੋਣਗੇ?) ਧਫਰ  ੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਤਾਪੀ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਮੂੰਦਰ 
ਬਣਾ ਧਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਈਸਾਈ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂੰਦਰ ਹੈ (1 

ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 3: 16-17) . 

ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ਚ, ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ ਧ ਚ ਇਕ ਰਸਮ ਸਾਮਲ ਸੀ ਧਜੱਥੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਬੱਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਜਾੜ (ਲੇ ੀਆਂ 16: 1-10) ਧ ਚ 
ਭੇਧਜਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਕੁਝ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਬੱਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਦੇਧਖਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਸਤੈਾਨ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੂੰ ਧਨਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 1-4). ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ. ਧਿਸ  ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਲਈ 
ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਧਦੱਤੀ ਗਈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 1-10). 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਧਿਸ  ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7-8) ਅਤੇ ਉਹ ਕੇ ਲ ਇਕ  ਾਰ 
ਮਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28), ਅਸੀਂ ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ  ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਜੱਥੇ ਧਿਸ  ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਮਾਧਰਆ ਸੀ. 

ਧਕਉਂ? 

ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰਾਗ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਕਰੁਬਾਨੀ ਦ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦ ੇ
ਧਰਲੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ  ਾਪਰਦੀ ਹੈ. 

ਅਸਲੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਸਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂੰ ਘਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਇਸ ਿੱੁਗ ਧ ਚ, 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ, ਧਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਸਾਹ ਤੇ ਧਿਸ  ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ 
ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਧਜਹੇ ਘੱਟ ਧਗਣਤੀ ਹਨ (ਲ ਕਾ 12:32; ਰੋਮੀਆਂ 11: 
5). 



ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਸਤਾਨ ਨ ੂੰ  "ਇਸ ਿੁਗ ਦੇ ਦੇ ਤੇ" ਨ ੂੰ  ਸੱਧਦਆ ਹੈ ਧਜਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  "ਅੂੰ ਨਹ ਾ ਕਰ" ਧਦੱਤਾ ਹੈ (2 

ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 4: 4), ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੂੰ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ  ੀ ਧਿਸ  ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਧਫਰ  ੀ ਇਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਲਈ  ਾਪਰਦਾ ਹ ੈਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਦੱਧਸਆ ਜਾ ੇਗਾ- ਜਾਂ ਇਸ ਿੱੁਗ ਧ ੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿੁਗ ਧ ੱਚ (ਮੱਤੀ 
12:32). ਚਰਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤਰੌ ਤੇ ਚੜਹਾ ੇ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਧ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਧਮਲਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਦੀ ਕਰੁਬਾਨੀ ਕੇ ਲ ਚਰਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਧ ਚ ਸਭ ਨ ੂੰ  
ਮੁਕਤੀ ਧਦ ਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ 

ਦ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾ ਕੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਚੱੁਕ ਧਰਹਾ ਸੀ 

ਧਿਸ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਸਾਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਤੋਬਾ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ 6:44) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧਸਰਫ ਧਿਸ  ਧ ੱਚ, 

ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਪੁੱ ਤਰ ਧ ੱਚ ਧ ਸ ਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਨੀ, ਉਹ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਕੀ 
ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਪਧਤਸਮਾ ਧਲਆ ਜਾ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਧ ੱਤਰ ਸਕਤੀ ਧਦੱਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38) ਅਤੇ  ਾਸਤ  ਧ ੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦੇ ਰਧਹਣਗੇ (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 6). 

ਇਧਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ 

ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ 4 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਧ ਚ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ, ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਦੇ ਧਖਲਾਫ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. 
(ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਿਹ ਦੀ ਮਰੇੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਧ ਰੁੱ ਿ: 5; VI: 5; VII: 2). 

ਇਹ  ੀ ਇਸ  ਾਰ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  (ਪਾਬੂੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕੀਤੀ ਨੇੜੇ ਸੀਰੀਆ ਅਪੋਸਟਧੋਲਕ  ੀ ਧਨਿਮ ਦੇ 69/70 ਧ ੱਚ 
 ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ.ਈ. ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਧ ਚ ਿਹ ਦੀ (300-438) ਦੇ ਜੁ਼ਲਮ, ਕੂੰ ਸਾਸ ਪਰਕਾਸਨ ਦੇ ਿ ਨੀ ਰਧਸਟੀ ਦੇ ਜਾਰੀ 
30:. ਮਾਨ  ਾਦੀ ਿ ਨੀ ਰਧਸਟੀ ਆਫ ਕੂੰ ਨਸ ਪਬਲੀਕੇਸਨਜ਼, 1952, ਪੀ.ਪੀ. 34-35). 

ਇਕ ਮੁਸਧਲਮ ਦਸਤਾ ੇਜ਼, ਜੋ ਪੂੰ ਜ ੇਂ-ਦਸ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੇ 
ਉਸੇ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਰਤ ਰੱਧਖਆ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਿਹ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਿਹ ਧਦਿਾ-ਈਸਾਈ ਅਜੇ  ੀ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਧਕ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 50 ਧਦਨ ਲੇਨਟੇਨ- 

 ਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਆਦ, ਜੋ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਧਖਆ (ਟਾਮਸਨ ਪੀ. ਲਮਬਰਸ-ਪੀਟਰਰੀ ਐਲ. ਧਚੱਤਰ- ਜ ਡੀਓ-ਈਸਾਈ 
ਦੀ ਪਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਤਨ ਿਹ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਸਾਧਹਤ, ਭਾਗ 158, 2003, pp. 70-72; ਸਟਰਨ ਐਮ. ਐਪੀਧਕਰਫਲ ਇੂੰ ਜੀਲਜ਼ ਤੋਂ ' 
ਅਬਦ ਅਲ-ਜਬਲਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਧਥਓਲੌਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਐਨਸ.  ੋਲ. XVIII, (1) ਅਪਰੈਲ 1967: 34-57) ਹੋਰ 
ਇਧਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਪਰੋਟਾਂ ਇਸ ਝਲਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਾਈਨਸ, ਪੂੰ ਨੇ 32-34) ਇਸ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, 
ਸਾਨ ੂੰ  ਇਧਤਹਾਸਕ ਧਰਪਰੋਟ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਾਲੇ  ੀ 16 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਧ ੱਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਧਰਹਾ ਸੀ ਸੀ (ਸਫੇ਼. 61-62). 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਰੁਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚਰਚ 20 ਸਦੀ ਦਰੌਾਨ ਪਰਾਸਧਚਤ ਦੇ ਧਦਨ (ਅਤੇ ਹਰੋ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ) ਨੇ ਧਕਹਾ. ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ. 

7. ਤੂੰ ਬ ਆ ਂਦਾ ਧਤਉਹਾਰ: ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਕ ਮਤ ਅਿੀਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕ ਝਲਕ 

ਤੂੰਬ  ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਧ ਚ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਮਕੁਤੀ ਲਈ ਸਾਡ ੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਬੱਝੀ ਚੁਣੀ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:10), ਅਤੇ ਦ ਜੀ  ਾਰ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਧਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਧਦੱਤਾ ਹੈ ਧਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਦੋਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਹੈ (ਸਾਨ ੂੰ  ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਾਸਧਚਤ ਧ ੱਚ ਸਾਮਲ ਹ ੋ
ਧਗਆ ਹੈ), ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹਾਂ. ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ, ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਰੂੰ ਭ 

ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਆਤਧਮਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਭਰਪ ਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
 ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 20: 1-6) ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਨਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਗੇ. ਇਹ ਸੈਤਾਨ 
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 9) ਦੁਆਰਾ ਿਖੋਾਿੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਧ ਚ  ਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਸੈਤਾਧਨਕ ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਜ ੋ
ਧਕ ਧਫਰ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 1-3) ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਧਹੱਸਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ 
 ਾਲੇ 'ਚੂੰ ਗੇ' ਝ ਠੇ ਮੂੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹ  ੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇ ਕ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ 
ਧਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (2 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 14-15). 

ਧਿਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 10-26 ਧ ਚ  ੀ ਧਸਖਾਇਆ. 

ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਸਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਝੁ ਧਹਦਾਇਤਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ 'ਤੇ' ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਦਨ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਹੋ ੇਗਾ 35 ਉੱਥੇ ਹੋ ੇਗਾ: 33 ਿਹੋ ਾਹ ਨੇ 
ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਆਧਖਆ, 34 "ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ.ੈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਧਦਨ 
ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. 

41 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਲ ਧ ੱਚ ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦਾਅ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਹੋ ੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਸੱਤ ੇਂ ਮਹੀਨੇ ਧ ੱਚ ਮਨਾਉਂਗੇ. 42 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ 
ਬ ਥ ਧ ੱਚ ਰਹੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਬ ਥਾਂ ਧ ੱਚ ਰਧਹਣਗੇ, (ਲੇ ੀਆਂ 23: 33-35, 41-42) 

13 "ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪਰੁਬ ਸੱਤ ਧਦਨ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ... 14 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਖੁਸ ਹੋਣਗੇ, 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਨਰ ਸੇ ਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਲੇ ੀ, ਅਜਨਬੀ ਅਤ ੇ
ਿਤੀਮ ਅਤੇ ਧ ਿ ਾ, ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਧਹਰ ਧ ੱਚ ਹੀ ਹਨ. 15 ਸੱਤ ਧਦਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਧਕਉਧਕ ਿਹੋ ਾਹ, ਆਪਣੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ  ਾਿੇ ਧ ੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਧ ੱਚ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਬਰਕਤ ਦੇ ੇਗਾ, ਪਰਭ  ਦੀ ਜਗਹਾ ਹ ੈ



ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਚੁਣਦਾ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਲਈ ਪਧ ੱਤਰ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰ ਰ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣੋ. 

16 "ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਰਭ  ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣਦਾ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ ਧ ਖਾਈ 
ਦੇ ੇਗਾ ਧਤੂੰਨ  ਾਰ ਧ ਚ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ, 'ਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਨਾ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਹੱਥ 17 ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਹੋ ਾਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੀ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 13-17).. 

 ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਧ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਧਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਪਰਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਉਜਾੜ ਧ ਚ ਬਧਥਆਰਾਂ 
/ ਇਸਨਾਨ (ਇਬਰਾਨੀ ਧ ਚ 'ਸ ਕ  ੋਸ') ਧ ਚ  ਧਸਆ ਸੀ. ਉਹ ਬ ਥ, ਇਕ ਅਰਥ ਧ ਚ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ  ਾਅਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਹੀ  ਾਰਸ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਸ ਾਨ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਧਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਰਾਣੀ ਲੋਕ ਧਸਰਫ ਰਾਜ ਦੇ  ਾਰਸ ਹੋਣਗੇ. ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਅਦੇ ਪ ਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਧਗਆਨ ਅਤੇ ਬੱੁਿੀਮਤਾ ਨਾਲ ਧਜੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ (ਕਈ  ਾਰੀ ਗਰੂੰ ਥ ਧ ਚ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਧਕਸਮ ਦੀ ਤਸ ੀਰ) ਬਾਰੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਉਹ 
"ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਧਦਨਾਂ  ਾਂਗ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ਚ ਰਧਹਣਗੇ" (ਹੋਸੇਆ 12: 9, ਡ ਏ-ਰੇਮਜ਼). ਉਜਾੜ ਧ ਚ ਇਸਰਾਏਲ, ਇਕ ਅਧਜਹਾ 
ਸਮ ਹ ਸੀ ਧਜਸ ਨ ੂੰ   ਾਅਧਦਆਂ ਦੇ  ਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (1 ਕਧੁਰੂੰ ਥੀਆਂ 
10:11). ਉਹ ਧ ਦੇਸੀ ਸਨ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ  ਾਅਧਦਆਂ ਦੇ  ਾਰਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ. 

ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਮਰ ਧ ੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਧਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ 
ਧ ਅਕਤੀ  ੱਲ  ੇਖੋ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:14). ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਧਨ ਾਸਾਂ ਧ ਚ ਰਧਹਣ ਨਾਲ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਾਦ 
ਧਦਲਾਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦਾ ਹਰ ਧਦਨ ਧਸੱਖਣ ਲਈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਧ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
(ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 31: 10-13; ਨਹਮਿਾਹ 8: 17-18) ਜੀਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ "ਜਾਇਜ਼ ਸੇ ਾ" ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 12: 1) . 

ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਇੱਕ  ਾਰ ਨ ੂੰ  ਖੁ਼ਸ ਕਰਨ ਲਈ (; 16:15 ਸਾਰ 14:26) ਹੈ. ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਦਸ ੂੰਿ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ "ਦ ਜੀ ਦਸਧਹੱਤ" 
ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਪ ਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 14: 22-26), ਪਰ ਇਹ 
 ੀ ਧਕ ਇਸ ਉਮਰ ਧ ੱਚ ਸੇ ਕਾਈ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 14: 27). ਤੂੰਬ  ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪ ਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧ ਖਾਉਣ ਧ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਿਸ  ਦੇ  ਾਪਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਧਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈ

ਸਧਹਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ 7,000 ਸਾਲਾ ਿੋਜਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਧਕ, ਹਰ ਸਤ ਸਾਲ, 

ਧਬ ਸਥਾ ਦੀ ਪਥੋੀ ਨ ੂੰ  ਹਕੁਮ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਨ ੂੰ  (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 31: 10-13) ਇਹ ਤਸ ੀਰ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਧਕ ਦਸ ਹਕੁਮ  ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ,'ਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਧਫਰ ਧਸਖਾਇਆ 
ਜਾ ੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 2: 2-3; ਹੁਕਮ' ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਸਧਤਕਾ  ਾਚਟਾ ਰ ਧ ੱਚ  ੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਦਸ 
ਹੁਕਮ). ਇਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਨਿਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਧਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਰੌਾਨ ਬਖਧਸਸਾਂ ਅਤੇ ਭਰਪ ਰਤਾ ਧਲਆਏਗਾ. 



ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦ ੇਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤੁਰਹੀਆਂ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:52) ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਪਧਹਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨ ੂੰ   ੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

4 ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਖਤ ਨ ੂੰ   ੇਧਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਧਗਆ ਅਤੇ ਧਨਰਣੇ ਨ ੂੰ  ਲਈ  ਚਨਬੱਿ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ  ੀ  ੇਖੀਆਂ. ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਸਰ ਝੁਕਾਏ ਸਨ ਧਕਉਂਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚ ਧ ੱਚ ਧ ਸ ਾਸ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ ਬਾਰੇ  ੀ ਦੱਧਸਆ. ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱਥਾ ਟੇਧਕਆ ਧਜਹੜੇ ਧਕ ਉਸਦੀ ਤਲ ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ
ਸਨ. ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤ ੇਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 
4) 

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਧਿਸ  ਨੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਸੂੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ 
ਧਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹੇਗਾ: 

34 ਆਓ, ਮੇਰੇ ਧਪਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਰਾਜ ਦੇ  ਾਰਸ 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ: (ਮੱਤੀ 25:34). 

ਹੁਣ, ਧਜਹੜੇ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ  ੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ  ਧਰਹਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  
ਧਚੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ.ੈ 

ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ  ਧ ਚ ਹੀਏਰਪੁਧਲਸ ਦੇ ਪਪਾਇਜ਼ ਨੇ ਧਕਹਾ: 

[ਟੀ] ਇੱਥੇ ਮਰੁਦਾ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ 
ਿਰਤੀ ਤੇ ਭੌਧਤਕ ਰ ਪ ਧ ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ੇਗਾ. 

ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਹੈ ਜੋ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਧਖਆ ਹੈ. 

ਇਹ ਧਕੱਥੇ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੂੰਬ  ਦਾ ਪਰਬ ਅ ੱਸ ਇੱਕ 'ਤੀਰਥ ਿਾਤਰਾ' (ਜ਼ਬ ਰ 84: 1-5) ਦੀ ਧਮਆਦ ਹ,ੈ ਭਾ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਸਿਾਰਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ ਜਦੋਂ ਧਿਸ  ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਧਿਸ  ਨੇ 'ਛੱਡੇ' (ਧਜ ੇਂ ਿੁਿ 1:14 

ਧ ਚ ਿ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ἐσκἠνωσεν ਨ ੂੰ  ਹਰ ਗਰੀਨ ਜੈਪੀ ਇੂੰ ਟਰਲਾਈਨਰ ਿ ਨਾਨੀ-ਇੂੰਗਧਲਸ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਬੇਕਰ ਧਕਤਾਬਾਂ, 1996, 5  ੀਂ ਧਪਰੂੰ ਧਟੂੰਗ 2002, ਸਫ਼ਾ 282) 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਧਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਧ ਚ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਜੌ ਦਾ ਸਮੇਂ ਧ ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਧ ਚ ਹੈ. ਲੇ ੀਆਂ 23 ਧ ਚ ਧਲਖੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 
ਿਰ ਸਲਮ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ-ਇਸ ਲਈ ਿਰ ਸਲਮ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰ ਆਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਧਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰਬ ਆਂ 
ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਧਹਰਾਂ ਧ ਚ ਰੱਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਹਮਿਾਹ 8:15; cf. ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 14: 



23-24). ਦ ਜਾ ਮੂੰ ਧਦਰ ਦੀ ਧਮਆਦ (530 ਬੀ.ਸੀ. -70 ਈ.) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਜਗਹਾ (ਹਾਇਧਿਮ 
ਸਕਊਸੇਜ਼ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਸੀ, "ਸੁਕੋਸ, ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ  ੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ  ੱਡਾ ਧਤਉਹਾਰ ਸੀ." ਸੋ ੇਸ ਐਚ. ਿਹ ਦੀ ਧਤਉਹਾਰ: 
ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਟ  ਧਹਸਟਰੀ ਐਡਂ ਅਬਜ਼ਰ ੈਂਸ, 1938. ਸੋਕਨ, ਸਫ਼ਾ 184). 

ਇਸ ਧ ਚ ਇਹ  ੀ 2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਧ ਚ ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦੇਰ 4 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਧ ਚ (ਦਾ ਜੀ ਨ, ਅਧਿਆਇ 
19.) ਅਤੇ ਕਝੁ ਹੋਰ ਧਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਰ ਸਲਮ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਧ ਚ ਤੂੰਬ  ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਧਕ. ਅਤੇ 
ਖੋਜ 20 ਸਦੀ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੀਨ (ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੀਨ- -ਮੈਰੀ ਿਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ. - ਇਸ ਧ ੱਚ ਇਹ  ੀ 
ਕੈਥੋਧਲਕ ਸੂੰਤ ਜੇਰੋਮ (1542A ਲਾਤੀਨਾ MPL025 ਅਬ ਧ ਧਗਆਪਨ 1415) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ . 
ਜੈਨ ਏ ਬੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਾਧਦਤ.  ੈਸਟਮੀਧਨਸਰੀ ਪਰੈਸ, 1964, ਪੀਪੀ 343-346) 

ਉਨਹ ੀ ੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਧ ਦ ਾਨ ਨੇ ਧਜਓ ਨੀ ਬੈਧਟਸਟਾ ਪਗਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਧ ਦ ਾਨ ਨੇ ਧਮਧਥਹਾਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਦੀ 
ਦੇ ਧਮਸੀਨ ਧਬਸਪ ਨੇਪਜੋ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ. 

... ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਜਹੜੇ ਿਹ ਦੀ ਧ ਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਸੱਧਖਆ ਧਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਧਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਧਕ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਮੋਜ਼ੇਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ... ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ ਲੀਅਲ ਧਮਧਲਧਨਅਰਸ ਧਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਕ ਿਹ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰੂੰ ਤ  ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ... ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ 
ਲੇਖਕ ਨੇਪੋਸ, ਇੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਧਬਸਪ, ਧਜਸ ਦੇ ਧਖਲਾਫ ਸੈਂਟ. ਡੀਨੀਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਧਕਤਾਬਾਂ  ਾਅਦੇ ਤੇ 
ਧਲਖੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਅਪੋਲੀਨਾਰੀਸ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟ ਏਪੀਪਨੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੜੇ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਕੂੰ ਮ ਧ ਚ ਉਲਝਣ ਕੀਤਾ 
ਸੀ. (ਪਗਨੀ, ਧਜਓ ਾਨੀ ਬੈਧਟਸੀਤਾ. ਚਾਰਲਸ ਡੌਲਮੈਨ, 1855, ਪਪ. 252-253 ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਧਸਤ) 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਕ ਨਾ ਤਾਂ ਧਬਸਪ ਨੇਪਜੋ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਲੀਨਾਰੀਸ ਿਹ ਦੀ ਸਨ, 

ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  "ਿਹ ਦੀ" ਧ ਸ ਾਸਾਂ  ਾਲੇ ਿਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਤੇ ਧਕਉਂਧਕ ਅਪੋਲੀਨਾਰੀਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕੈਥਧੋਲਕ 
ਸੂੰਤ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੀਜੇ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ  ਧ ੱਚ ਅਮੀਰ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾ ਾਂ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਫਧੜਆ ਸੀ ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਉਹ "ਮ ਸਾ ਦੀ ਧਬ ਸਥਾ" ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੱਥ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਧਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਸਮਧਝਆ ਅਤੇ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਪਰੂੰ ਤ  ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ. 

ਦੇਰ 3 ਜ ਦੇ ਸੁਰ  4 ਸਦੀ ਧ ਚ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਧਬਸਪ ਅਤੇ ਸੂੰਤ ਧਮਥੋਡੀਅਸ ਨੇ ਧਸਖਾਇਆ ਧਕ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹਕੁਮ ਧਦੱਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸਬਕ ਸੀ: 

ਛੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਧਚਆ. ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਧਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ੇਂ 
ਜਦੋਂ ਿਰਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਧਤਉਹਾਰ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ... ਇਹ ਹੁਕਮ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਸਾਡੇ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਮਨਾਇਆ ਜਾ ੇ ... ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਧਮਸਰ ਦੇ 
ਸਰਹੱਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਧਦੱਤਾ, ਪਧਹਲਾਂ ਤੂੰਬ ਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਫਰ ਤੋਂ  ਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ 
ਧ ੱਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਸੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਧਫ਼ਰ ਜੀ ਨ  ੱਲ 



ਉਭਾਧਰਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਉਨਹ ੀਂ ਥਾ ੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਧਹਆ ਧਜਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 
 ੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਧਣਆ. ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ, ਜੋ ਧਕ ਧਨਆਉਂ ਦਾ ਧਦਨ ਹ,ੈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਰਾਮ 
ਕਰਨਾ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਾਂ ਧਦਨ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸੱਚੀ ਸਬਤ ਦਾ  ੀ ਹੈ. (ਧਮਥੋਡੀਅਸ. ਦਸ ਕੁਮਾਂਗੀਆਂ ਦਾ ਭੂੰਡਾਰ, 

ਭਾਸਣ 9) 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧ ਦ ਾਨ ਜੇਰੋਮ ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਨਾਸਰੀਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਧਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਇਸਨੇ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦ ੇਸਾਸਨ ਉੱਤ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੀ (ਪੈਟਰੋਲੋਜੀਆ ਲੈਟੀਨਾ  ੋਲੁਮੈਨ 
ਐੱਮਪੀ ਧਲਟਬ ਟ ਅਬ  ਕਾੱਲ ਮਨਾ ਐਕ ਕੁਰ ਲਮਮ 1415 - 1542 ਏ) ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ ਨਾਜ਼ਰਨ ਈਸਾਈਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਧ ੱਚ ਕੈਥਧੋਲਕ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੂੰਤ ਸਲੌਧਮਸ ਦੇ ਸੂੰਤ ਇਪੀਫਧਨਿੁਸ ਦੁਆਰਾ  ੀ 
ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. 

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਮਤਭੇਦ 

ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਗਰੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤ,ੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ  ੱਖਰੇ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਰੱਧਖਆ. 

ਧਰਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮੱਿ ਿੱੁਗ (ਅੂੰ ਬੈਸਡਰ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸਡੇਂਸੈਂਸ ਕੋਰਸ, 51 ਪਾਠ 51) ਦੌਰਾਨ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ 
ਿ ਰਪ ਧ ੱਚ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. "ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਜਾੜ ਧ ੱਚ ਭੱਜ ਗਈ, ਧਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ..." ਪਰਗਟ 12: 6 1968) 

ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ 1500 ਦੇ ਧ ੱਚ ਟਰਾਂਧਸਲ ੇਨੀਆ ਧ ੱਚ (ਲੀਚੀ, ਪੀਪੀ. 61-62), ਖਜ ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇ
ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਝੁ ਸਬ ਤ ਹਨ ਧਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਧ ਚ 1600 ਅਤੇ 1700 ਧ ਆਂ ਧ ਚ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ 
ਸੀ. ਇਹ 20 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਭਰ ਧ ਚ ਚਰਚ ਦੇ ਕੇ 
ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਸੂੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਧ ੱਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ   ੀ ਧਸਖਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਬ  ਅੂੰ ਕ ਦਾ ਪਰਬ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਿੁਧਨਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਤੂੰਬ  ਜਾਂ ਮੋਟਲ / ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਧਰਆਂ 
ਧ ਚ "ਤੂੰਬ " ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਟੈਂਪਰਰੇੀ ਧਨ ਾਸ - ਅਤੇ ਨਾ ਧਸਰਫ਼ ਪਾਮ-ਸਾਖਾ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਧ ਚ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ  ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨ ਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਧਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ  ੱਖਰਾ ਤੂੰਬ  (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 8: 2; 9: 11-

15) ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਇੱਕ ਪਾਮ-ਬ ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦ ੇ
ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ਚ 33: 8 (ਅਤੇ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਦ ਸਰ,ੇ ਅਸਥਾਈ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 4: 45-49, ਘਰ) ਪਰਤੀ ਤੂੰਬ ਆਂ ਧ ੱਚ ਰਧਹੂੰਦੇ 
ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਧ ੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  " ਲੇ ੀਆਂ 23:43 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਤੂੰਬ " ਅੱਜ ਤੂੰਬ ਆਂ ਜਾਂ 
ਮੋਟਲ ਕਮਰੇ ਧ ਚ ਰਧਹਣਾ ਉਸੇ ਧਕਸਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਘਰ / ਡੇਹਰਾ ਹ.ੈ 

ਬਾਈਬਲ ਧਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਸ ਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ / ਭੇਟਾਂ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9: 9) ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ 
ਧਜਹੜੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧਦੱਤੀਆਂ ਸਨ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 36-37). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 



ਆਪ ਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ  ਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸਾਡੀ ਉਚਾਈ  ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 12: 1) - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰਬ ਆਂ 
ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦਰੌਾਨ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. 

ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਇਦ ਹਰੈਾਨ ਹੋ ਜਾ ੇ ਧਕ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਧਦਨ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਧ ਚ ਧਹੱਸਾ ਧਕਉਂ ਧਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰਟੋੀ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ ਬੁਧਨਆਦੀ ਧਸਿਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਹਕੁਮ ਇਹ ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਤੂੰਬ ਆਂ 
ਦਾ ਪਰਬ ਸੱਤ ਧਦਨਾਂ ਤੀਕ ਮਨਾਓਗੇ ... ਸੱਤਾਂ ਧਦਨਾਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਿਹੋ ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਲਈ ਪਧ ੱਤਰ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਓਗੇ 
ਧਜਸ ਸਥਾਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਚੁਣਦਾ ਹੈ" (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 13,15) , ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੇ ੀਆਂ 23: 6 ਅਤੇ ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 16: 3 ਧ ਚ ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਰਟੋੀ ਖਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਸੱਤ 
ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਇੱਕ 'ਬਲੀ' ਸੱਤ ਧਦਨ ਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰਟੋੀ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਧਦਨ ਖਾਿੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ 
ਖਾਓ) ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ (ਲੇ ੀਆਂ 23:42) ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਧ ਚ ਰਧਹਣ ਦਾ  ੀ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਹੋਰ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾਧੜਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ 

ਧਕਉਂਧਕ ਸੈਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰ  ਧਰਹਆਂ ਦੇ ਰਾਜ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 20: 1-2) ਲਈ ਬੂੰ ਧਨਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਇਸਦੇ ਧ ੱਚ ਘੱਟ ਿਖੋਾ 
ਹੋ ੇਗਾ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਤਸ ੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸ ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਸੂੰਸਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ  ੱਖਰਾ ਹੋ ੇਗਾ. 

"ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ੇ!" (ਮੱਤੀ 6:10). 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰ ਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਧ ਚ ਸਾਂਧਭਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ 'ਤੂੰ ਬ ' ਸਾਿੇ 
ਨਾਲ ਹੋ ੇਗਾ 

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: 

16 ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਹੈ, ਧਜਸ ਨੇ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਆਏ ਰਾਜਾ, ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ 
ਿਹੋ ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਧ ੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਛੱਡ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜਾ ੇਗਾ. 17 ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਿਰਤੀ ਦੇ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ  ੀ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਹ,ੈ 

ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਿਹੋ ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਲਮ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ  ੀ, 
ਮੈਧਸਡੋਧਨਆ, ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ. 18 ਜੇ ਧਮਸਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਧ ੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ  ੀ, 
ਮੈਧਸਡੋਧਨਆ, ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗਾ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਸਧਚਤ ਕਰਨਗੇ ਧਜਹੜੀਆਂ ਿਹੋ ਾਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੱੁਕਦਾ 
ਹੈ ਧਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. 19 ਇਹ ਧਮਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ (: 16-19 ਜ਼ਕਰਿਾਹ 14) ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਆਏ ਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਭਧ ੱਖ ਧ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹ.ੈ ਕੈਥੋਧਲਕ 
ਧਟੱਪਣੀਕਾਰ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਧ ਚ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ  ੀ ਸਾਮਲ ਹ ੈਜ਼ਕਰਿਾਹ 14 ਦੇ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕ 
ਕੈਥੋਧਲਕ ਧਟੱਪਣੀ ਕਧਹੂੰ ਦੀ ਹੈ: 



ਅਸਲ ਧ ਚ ਅਧਜਹੇ ਸਮੇਂ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਚਰਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਰਿਾ ਨਾਲ 
ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਿਾਰਧਮਕ ਸੂੰਸਕਾਰ ਮਨਾਏਗਾ: ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਫਲ 
ਧਮਲੇਗਾ(ਮ ਲ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਡ ਏ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੋ ਡੋਮਨੀ 1610  ਾਲੀਅਮ 2, ਸਫ਼ਾ 824) 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:15) ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈ ਲ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਤਉਹਾਰ ਇਸ 
ਤਸ ੀਰ ਨ ੂੰ   ੱਖ ਕਰਕੇ (ਤਸ ੀਰ: ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 18: 4; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 18-19) ਈਸਾਈ ਤੀਰਥ ਿਾਤਰੀਆਂ (1 ਪਤਰਸ 2: 

1-12) ਆਪਣੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ 

ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱੁਗ ਧ ਚ ਇਕ ਝਲਕ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ 
ਹੋ ੇਗਾ. ਬਾਈਬਲ ਇਹ  ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਬਾਅਦ ਧ ਚ, "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਤੂੰਬ " ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਹੇਗਾ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 3). 

ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਧ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ ਰ -ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ. 

8. ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦ ਸ: ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਮਕੁਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਅਦਭੁਤ 
ਪਲਾਨ 

ਇਹ ਅੱਠ ੇਂ ਧਦਨ, ਉਹ ਧਦਨ ਜੋ ਤੂੰਬ ਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਛਾਪਣ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦ ੇ
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ ੀਰ. 

"ਜੀ ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ" - ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਮ ਨਾ - ਖੁੱ ਲੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12). ਇਹ ਨ ੇਂ ਆਕਾਸ ਅਤੇ ਨ ੀਂ ਿਰਤੀ 
(ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 21: 1) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਧਹਲਾਂ ਹ.ੈ ਿਹ ਦੀ ਇਸ ਧਤਉਹਾਰ, ਧਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਧ ਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਠ ੇ ਧਦਨ" 
(ਇਹ  ੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਧਪਛਲੇ ਸੱਤ ਧਦਨ ਧ ਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਦਨ ਸਨ) ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਠ ੇਂ ਧਦਨ ਇੱਥੇ ਹਰੋ ਬਹੁਤ ਕਝੁ ਹੈ: 

34 ... 'ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਦਨ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਧਦਨ ਲਈ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਹੋ ੇਗਾ. ... 36 ਅੱਠ ੇ ਧਦਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਧ ੱਤਰ 
ਸਭਾ ਹੋ ੇਗੀ. ... ਇਹ ਪਧ ੱਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰ ਾਇਤੀ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. (ਲੇ ੀਆਂ 23: 
34, 36) 

ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ, ਧਕਉਧਕ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਧਹੂੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਚੱਕਰ ਦੇ 
ਚਰਚ 'ਚ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ: 

37 ਧਪਛਲੇ ਧਦਨ 'ਤੇ, ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਮਹਾਨ ਧਦਨ, ਧਿਸ  ਉੱਥੇ ਰੁਧਕਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਧਕਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਧਪਆਸਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਪੀਣ ਧਦਉ. 38 ਜੋ ਮੇਰੇ ਧ ੱਚ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਗਰੂੰਥ ਨ ੂੰ  ਧਕਹਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਦਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਧਰਆ ਾਂ  ਗ ਧਰਹਾ ਹ.ੈ " (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 37-38) 



ਇਸ ਲਈ ਧਿਸ  ਨੇ ਉਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਧਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਇਆ ਜੋ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਸਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ.ੈ 

ਧਮਲੀਧਨਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਜੀ ਉੱਠਣਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 5). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ. ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਧ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ, ਧਜ ੇਂ ਧਿਸ  ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 
ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਧ ਚ ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਦਖੇੀ ਧ ਚ ਮਾਧਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ 

ਧਪਛਲੇ ਿੱੁਗਾਂ ਧ ੱਚ ਇਹ ਉਹ ਧਨਆਉਂ ਧਦਨ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਨੇ  ਾਰ- ਾਰ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: 

7 ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਧਖਆ, 'ਸ ਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਧਰਹਾ ਹ.ੈ' ... 14 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਘਰ ਜ ਸਧਹਰ ਤੱਕ ਧ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਿ ੜ 
ਝਾੜ ਸੁੱ ਟੋ. 15 ਸੱਚ, ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸਧਹਰ ਦੇ ਲਈ  ੱਿ ਧਨਰਣੇ ਦੇ ਧਦਨ ਸਦ ਮ ਅਤ ੇ
ਅਮ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ ਧਭਆਨਕ ਹੋ ੇਗਾ! (ਮੱਤੀ 10: 7, 14-15) 

23 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਕਫ਼ਰਨਾਹ ਮ, ਜੋ ਧਕ ਸ ਰਗ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਪਤਾਲ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਕਧਰਸਮੇ ਸ ਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਧ ੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਸੀ. 24 ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ੱਿ ਧਨਰਣੇ ਦੇ ਧਦਨ ਸਦ ਮ ਦੇਸ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ ਧਭਆਨਕ ਹੋ ੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 11: 23-24) 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਧਕ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਹ (ਉਤਪਤ 19:24) ਧ ਚ ਧਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਤਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਧ ਚ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ 
ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਨਆਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਧਦਨ ਬਹੁਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਧਹਣਸੀਲ ਹਨ. 

ਧਿਸ  ਨੇ ਇਹ  ੀ ਧਸਖਾਇਆ ਸੀ ਧਕ "ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕਰੇ" (ਮਰਕੁਸ 3:28), 'ਅਣਹੱਣ ਪਾਪ' ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ (ਮਰਕੁਸ 
3:29). ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਹਾੜੀ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਧਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱ ਚ 
ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੇਸਕਸ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ. 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚੇ ਜਾਣਗੇ! 

2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਧ ਚ, ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਨੇ ਤੂੰਬ  ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਨ (ਦਾ ਜੀ ਨ, ਅਧਿਆਇ 19) ਬਾਰੇ ਧਸਖਾਇਆ. 

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਧਕ, ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਧਪਆਰ ਕਾਰਨ, ਧਿਸ  ਸਾਧਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਧਗਆ ਸੀ: 

16 ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਧਪਆਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਪੁੱ ਤਰ ਇਕਲੌਤੇ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਧ ਸ ਾਸ ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀ ਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਧਦੱਤੀ ਹੈ. 17 ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੋਸੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਧ ੱਚ 
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ. (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3: 16-17) 



ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਧਜਹੇ ਧਰਸਤਦੇਾਰਾਂ ਲਈ ਮਰਨ  ਾਸਤੇ ਭੇਧਜਆ ਸੀ? 

ਜੋ ਅਕਸਰ ਹ ਾਲਾ ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3:16, ਧਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ  ੱਡੀ 
ਬਹੁਧਗਣਤੀ ਜੋ ਮਰ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਤਸੀਹੇ ਧ ਚ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ੇਗਾ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ. ਉਹ ਇਹ  ੀ ਭੱੁਲ ਗਏ ਹਨ ਧਕ ਧਿਸ  ਸਾਧਰਆਂ ਲਈ 
ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 3:17) ਕੀ ਇਹ ਮਕੁਤੀ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਹੈ ਧਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਧਪਆਰ ਕਰਨ 
 ਾਲਾ ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਹ?ੈ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਧ ਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਧਦੂੰਦੀ ਹੈ ਧਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਜੇ 
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਨਰਪੱਖ ਹ?ੈ 

ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਪਆਰ ਹੈ (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4: 8, 16), ਕੀ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੀ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀ ੀ ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਨ? 

ਨੂੰ . 

ਿਕੀਨਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੂੰ ਨਾ ਧਸਆਣਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਿੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਰੋਮੀਆਂ 9: 14-15 ਧ ਚ ਧਲਧਖਆ ਹ:ੈ 

14 ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਕੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ? ਿਕੀਨਨ ਨਹੀਂ! 15 ਉਸ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਧਕਹਾ, "ਮੈਨ ੂੰ  
ਰਧਹਮ ਦੀ ਧਜਸ ਧਮਹਰ ਕਰ ਤੇ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਧਜਸ ਤਰਸ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ." 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਧ ੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਚੁਧਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਧਪਆਰ ਧਕ ੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਨਾਧਦ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸੁਰ "ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਗਆਨ ਧ ੱਚ ਆਉਣ" (1 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 2: 4). ਇਸ ਉਮਰ ਧ ਚ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਧਕ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸਧਹਣਗੇ (ਮਰਕੁਸ 13:13; ਲ ਕਾ 8: 5-15). ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਨਹੀਂ 
ਬੁਲਾਇਆ ਧਗਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਿੱੁਗ ਧ ਚ ਬੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 12: 37-40; ਧਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਇਸ ਉਮਰ ਧ ਚ ਅੂੰ ਨਹ ਾ ਕਰ ਧਲਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ  ੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐੱਫ਼. 9: 41; ਿਸਾਿਾਹ 42: 16-18). ਇਹ  ੀ 
ਨੋਟ ਕਰ:ੋ 

14 ਮੈਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ... 24 ਇਹ  ੀ, ਧਜਹਡ਼ੇ ਆਤਮਾ ਧ ੱਚ ਗਲਤੀ 
ਸਮਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਧਸਕਾਇਤ ਉਪਦੇਸ ਧਸੱਖਣ ਜਾ ੇਗਾ. (ਿਸਾਿਾਹ 29: 14,24) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 2:11). ਸਾਧਰਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਕ "ਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਸਾਡ ੇ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ   ੇਖਣਗੇ" (ਿਸਾਿਾਹ 52:10). 



ਇਹ ਪਧਹਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਜਸਨ ੂੰ  "ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਧਰਆਂ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 5) ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ ਣ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧ ੱਚ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਧਜਹੜੇ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 37: 1-14). 

ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12; ਰੋਮੀਆਂ 3:23; cf. 1 ਪਤਰਸ 4:17), "ਧਨਰਣੇ 
ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਧਜੱਤ" (ਿਾਕ ਬ 2:13). ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਾਰੇ ਜੀ -ਜੂੰਤ ਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 25:31; ਿਸਾਿਾਹ 3:13) 

ਅਤੇ ਕਈ ਜ ਾਬ ਦੇ ੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 65:24). ਹਾਲਾਂਧਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੇਕਸ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦ ਜਾ 
ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਧਮਧਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰਕੁਸ 3:29 ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ), ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗ ੇਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਨ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧਦਖਾਉਣ ਧ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ 'ਤੇ  ੀ ਧ ਚਾਰ ਕਰੋ: 

19 ਹੇ ਿਹੋ ਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੜਹੀ, ਦੁਖ ਦੇ ਧਦਨ ਧ ੱਚ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ, ਗੈਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਧਸਰੇ ਤੱਕ 
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤ,ੇ ਕਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ "ਿਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਧਪਉ ਧ ਰਸੇ ਧ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝ ਠ, ਧਨਕੂੰ ਮੀ ਅਤੇ ਧਨਕੂੰ ਮ ੇ
ਕੁਝ." 20 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਧਕਸ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਹੋ ੇਗਾ? 21 "ਇਸ ਲਈ  ੇਖੋ, ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਇੱਕ  ਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾ ੇਗਾ, ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਧਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਭ  ਹੈ (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 16: 19-21). 

17 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱੁਤ ਧ ੱਚ ਬਣਾ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਡਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ "ਮੈਨ ੂੰ  ਬਚਾਓ, ਧਕਉਂਧਕ ਤ ੂੰ  ਮਰੇਾ ਈਸ ਰ 
ਹੈਂ." 18 ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ; ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਧਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ. ... 22 ਮੈਨ ੂੰ  ਧਮਟਾਏ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਬੱਦਲ, 

ਆਪਣੇ ਪਾਪ  ਰਗੇ, ਤਦ ਇੱਕ ਬੱਦਲ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਹ.ੈ ਮੇਰ ੇ ਕੋਲ  ਾਪਸ ਆ ਜਾਉ, ਧਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  
ਛੁਡਾਇਆ. (ਿਸਾਿਾਹ 44: 17,18, 22) 

ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਝ ਠੇ ਪਰੂੰਪਰਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ  ੀ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧ ਚ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਿਸਾਿਾਹ 44: 17-18), 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ (ਿਸਾਿਾਹ 44:22). ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਿ ਰੋਪ, ਏਸੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟਾਪ ਆਂ ਧ ੱਚ ਸਾਰ ੇ
ਿੁਗਾਂ ਧ ੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ  ੀ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਧਣਆ ਨਹੀਂ- ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਸਦੀ 
ਅਗੂੰਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 11: 2). 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਧ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ (ਜ਼ਬ ਰ 68:20) "ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ" ਅਤੇ ਧਸਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਧਸਰਫ ਇੱਕ ਧਰਸਤੇਦਾਰ ਕਝੁ  ੱਿ 
ਹੋਰ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ. 



ਸ ਰਗ ਧ ਚ ਧਸਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਧਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12; 

ਿਸਾਿਾਹ 43:11) ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਸ  ਮਸੀਹ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:10; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 3:18). ਇਸ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਧਿਸ  ਬਾਰੇ 
ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਧਣਆ ਕਦੇ ਹੈ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਸਧਤਕਾ www.ccog.org 

'ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ), ਅਤੇ "ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾ ੇਗਾ (ਲ ਕਾ 3: 6), ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਕ ਮਕੌਾ ਧਮਲੇਗਾ- ਇਸ ਉਮਰ ਧ ਚ ਜਾਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਉਮਰ ਧ ਚ (ਮੱਤੀ 12: 31-32; ਲ ਕਾ 13: 29-30). 

ਅਗਲੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਧ ੱਖ ਧ ੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਿੁ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਜ ੇਂ ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 5-6) 

ਅਤੇ ਇਸ ਧ ੱਚ ਸਧਚਆਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 20: 11-12) ਦਾ ਸਮਾਂ  ੀ ਸਾਮਲ ਹ.ੈ ਿਸਾਿਾਹ (ਿਸਾਿਾਹ 
65:20), ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸੂੰਤ ਇਰੀਨੀਅਸ (ਅਡੇ ਰਸ ਹਾਇਰਸ, ਬੱੁਕ  ੀ, ਅਧਿਆਇ 34, ਆਇਤ 
2-3,4), ਸੂੰਕੇਤ ਧਦੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧ ਸੇਸ ਉਮਰ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਲੂੰ ਬਾ ਹੋ ੇਗੀ. 

ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਅਜੇ  ੀ ਮੱਿ ਿੱੁਗ ਧ ਚ ਸੀ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੋਮ ਨ ੂੰ  ਸਖਤ ਸਤਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪੁੱ ਛਧਗੱਛਕਾਰ 
ਧਬਸਪ ਬਰਨਾਰਡ ਗੀਡੋਧਨਸ (ਬਰਨੇਡ ਜੀਿ ਆਈ: ਇਨਕਲੀਜਟਰ ਦੇ ਮੈਨ ਅਲ, ਚੈਪਟਰ 5) ਨੇ ਧਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ. 

ਇਹ ਉਪਦੇਸ 20 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਰੇਡੀਓ / ਭਰ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦ ੇਕੇ ਨ ੂੰ  ਧਸਖਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਜੇ  ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ 
ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਧਸਖਾਏ. 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਿਆਨ ਧ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਿੋਜਨਾ ਿਾਦ ਧਦਲਾਉਂਦੀ 
ਹੈ. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਤ (ਲੇ ੀ 23:37) ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ 
ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ. 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ  ਰਤਦਾ: 

29 ਜਦੋਂ ਿਹੋ ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦੇ ੇਗਾ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ ੇ
ਧ ੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਧਦਓਗੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਧ ੱਚ ਰਧਹਣਗੇ. 30 ਆਪਣੇ  ੱਲ ਧਿਆਨ 
ਕਰੋ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ. ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ 
ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, 'ਇਨਹ ਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਧਕ ੇਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ  ੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਕਰਾਂਗਾ. ' 31 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਹੋ ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਘਰਣਾ ਕੀਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ. ਧਕਉਂ ਧਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀਆਂ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅੱਗ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. 32 ਜੋ ਕਝੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਦੇਸ ਧਦੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਧ ੱਚ ਸਾਧਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 
12: 29-32) 

ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱੁਤਾਂ ਨਾਲ ਪ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਸ ਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦਖੇੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. 



ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਰਸ ਲ ਪੋਲੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:21; 20: 

6,16; 27: 9; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7-8, 16: 8) ਲੋਕ 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਬਬਲੀਕਲ  ਰਤਾਓ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 20-23) ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੇ ਪਰਥਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਉਸ ਨੇ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28: 17-19; 

cf. ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21: 18-24) ਨ ੂੰ  ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ 23. 

ਇੱਕ ਧਨਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮਨ ਚਰਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੀਆਂ 
ਧਜ ੇਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 1) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸ ਲ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਧਿਸ  
 ਾਂਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 6). , 18-19), ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ ਜਾ ਦੇ ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਧ ਚ ਅਨੇਕ ਅਧਭਆਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੜੋਦੇ ਹਨ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਧ ਰਿੋ 
ਕਰਦੇ ਸਨ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 20-23; 2 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 6: 14-18; ਿਹ ਦਾਹ 3-4, 12; 1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 6). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਅ ਸਥਾ ਾਂ  ਾਲੇ, ਬਹੁਧਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਧਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਲ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਕਾਲ 
ਕਰ ਧਰਹਾ ਹ,ੈ ਧਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿੱੁਗ ਧ ੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੋ  ੀ 
ਰਧਹੂੰਦੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ਦੇ  ਾਢੀ ਧ ੱਚ ਬਚ ਜਾਣਗੇ. 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਮਕੁਤੀ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਧਹੱਸੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹਤੁੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. ਇਹ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ 
ਅਤੇ ਧਪਆਰ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਿੋਜਨਾ ਹੈ. 

9. ਗਲਤਪੱਥ ਅਤੇ ਸਬਤ 

ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਧਿਸ  ਨ ੂੰ  ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 'ਪਰੂੰਪਰਾ' ਬਾਰੇ ਿਹ ਦੀ-ਧ ਰੋਿੀ 
ਭਾ ਨਾ ਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ, ਅਧਗਆਨਤਾ ਅਤ ੇਗਲਤ ਧ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਾ, ਕਈ ਤਰਕ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਲਈ ਧਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. 

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ-ਤਰਜਮੇ / ਗਲਤ ਧ ਆਧਖਆ  ਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ 'ਸਬ ਤ'  ੱਲ 
ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਦ ਰ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ. 

ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2: 16-17 

ਸੂੰਭ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਧਹੱਸਾ ਅਕਸਰ "ਸਬ ਤ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਬਤ ਅਤੇ ਧਬਬਲੀਕਲ 
ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੁਲੁਸੀਆਂ 2: 16-17. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮ ਲੀ ਝਲਕ  ੇਖੀਏ: 



16 ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾ ਧਨਰਣਾ ਮੀਟ ਧ ੱਚ, ਜ ਪੀਣ ਧ ੱਚ, ਜ ਅਮੱਧਸਿਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਧ ਚ 
ਕਰੀਏ, ਜ ਨ  ਚੂੰਨ ਦੀ, ਜ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਦੀ: 17 ਧਕਹੜੇ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਲਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਡੋ ਹਨ; ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਦਾ 
(: 16-17, KJV 2) ਦੀ ਹੈ. 

ਉਪਰਕੋਤ ਅਨੁ ਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹ,ੈ ਪਰ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਬਦ (ਜੋ ਧਕ ਹੈ ਧਕ KJV ਅਨੁ ਾਦਕ ਪਾ ਇਟਾਧਲਕ ਧ ੱਚ ਹੈ) "ਹੈ", ਜੋ ਧਕ 
ਅਸਲੀ ਿ ਨਾਨੀ ਧ ਚ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਹੈ. 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਸਬਦਾ ਲੀ ਅਨੁ ਾਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਧਕਉਂਧਕ ਇਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਮਜਬ ਤ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤ ੇ
ਸਬੂੰਿਤ ਸਬਦ ਆਇਤ 17 ਲਈ: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾ ਾਂ ਹ;ੈ .... ਪਰ .... ਸਰੀਰ ............ ... ਮਸੀਹ   

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ 9999 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਧ ੱਚ ਕੋਈ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਸਬਦ "ਹੈ" 
ਇਸ ਗਰੂੰ ਥ ਧ ੱਚ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਧਤੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਬਦ (# 4983, 3588, ਅਤੇ 5547) ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਜਹੜੇ  ਾਰ KJV ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ "ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਚ ਚਾਰ ਹੋਰ  ਾਰ  ਰਧਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀ 7: 4; 1 ਕੁਧਰੂੰ  10:16; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 12:27; 

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:12) - ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਐਨ.ਕੇ.ਜੇ. ੀ.- ਇਸ ਲਈ ਕੇਜੇ ੀ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ 

ਇਸ ਲਈ, ਜਕੇਰ ਉਹ ਅਨੁ ਾਦਕ ਕੇ ਲ ਆਪਸ ਧ ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਸੀਆਂ 2: 16-17 ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਧਬਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਬਰਕੈਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਸਾਧਮਲ ਕੀਤੇ): 

16 ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ  ੀ ਇਨਸਾਨ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜ ਇੱਕ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਧ ਚ ਜ ਨ  ਚੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਰਹੋ 
ਦੇ ਜ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦ ੇ17 (ਲਈ ਉਹ ਕਝੁ ਕਝੁ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਡੋ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਲਈ ਹਨ), ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ.ੈ 

ਜਾਂ ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਧ ਚ, ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ 'ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ (ਚਰਚ, ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 1:18) ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਧ ੱਚ ਧਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇ ਲ ਸੱਚਾ ਕਲੀਧਸਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ . ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2: 16-17 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਧਹ ਧਰਹਾ ਹ ੈ
ਧਕ ਸਬਤ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. 

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਕ ਧਮਲਾਨ ਦੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਧਬਸਪ ਐਬਂਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ  ੀ ਮੂੰਨ ਧਲਆ ਧਕ ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2:17 "ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ" ਦਾ 
ਧਜ਼ਕਰ ਕਰ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਧਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਲੱਭੀਏ ... ਧਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ. (ਧਮਲਾਨ ਦੇ ਐਬਂਰੋਜ਼ ਬੱੁਕ II. 
ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਧ ਸ ਾਸ ਧ ਚ ਭਾਗ 107) 

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਧਕ ਗਰੀਕ ਦੇ ਆਿੁਧਨਕ ਅਨੁ ਾਦਕ ਅਕਸਰ ਅਣਧਡੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਸਬਦ ਕੀ ਹਨ. 



ਇਹ ਗਲਤ ਅਨੁ ਾਦ (ਧਬਬਲੀਕਲ ਧ ਆਧਖਆ) ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਧਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ. 

ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 8-10 

ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਧਕ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨ ੂੰ  ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 8-10 ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਇਹ ਕਧਹਣ ਲਈ  ਰਤਦੇ 
ਹਨ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਹੀਂ  ੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਤਾਂ ਆਓ ਇਹ  ੇਖੀਏ ਧਕ ਇਹ ਹ ਾਲੇ 
ਅਸਲ ਧ ਚ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

8 ਪਰ ਧਫਰ, ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਜੋ ਧਕ ਧਜਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀ ਹਨ ਸੇ ਾ 
ਕੀਤੀ. 9 ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ, ਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਜਾਧਣਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ ਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱ ਢ ਧ ੱਚ ਕੀਤਾ 
ਹੈ,? 10 ਤੁਸੀਂ ਧਦਨ, ਮਹੀਨੇ, ਰੁੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰ-ਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. 

ਇੱਥੇ ਪਧ ੱਤਰ-ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਧਸਆ ਾਂ ਹਨ. 

ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਧਕ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਝੁ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਧ ਚ 
ਸੂੰ ਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ. 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ  ੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ "ਭੜਕਾਊ ਤੱਤਾਂ" ਹਨ. ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸਟ 
ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠੇ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇ ਧਰਹਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੇ "ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਧਜਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਸਨ." 

ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਕੈਥਧੋਲਕਸ / ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ / ਪ ਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਧ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਕਈ 
ਧਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲ (ਐਤ ਾਰ, ਈਸਟਰ, ਧਕਰਸਮਸ, ਨ ੇਂ ਸਾਲ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ  ੀ ਅਨੁਭ  ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਕਈੋ ਿਾਰਧਮਕ ਧਦਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ. 

ਗਲਾਤੀਆਂ 4: 8-10 ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਧਰਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ 
ਧ ੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਚੇਤਾ ਨੀ ਹ.ੈ 

ਸਬਤ ਦੇ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਬਾਰੇ ਕੀ? 

ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਧਤਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇ ੀਆਂ 23 ਧ ਚ ਦਰਜ ਹ.ੈ ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਧ ੱਤਰ 
ਧਦਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂੰਖਪੇ ਧਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਮ ਧ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ. 

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ, ਧਬਬਲੀਕਲ ਸਬ ਸਬਤ, ਨ ੂੰ  ਸਨੀ ਾਰ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਹਾਲਾਂਧਕ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਲੂੰ ਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਐਤ ਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਦਨ ਹੈ. ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਸਾਫ਼-



ਸਾਫ਼ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  (ਲ ਕਾ 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13: 13-15, 

42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 9-11) ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ 

ਕਈ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਸੱਤ ਨੇਮ ਦਾ ਧਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਰੱਧਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰਜਮੇ 'ਤੇ ਧਨਰਭਰ 
ਕਰਨਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗਰੀਕ, ਮ ਲ ਅਰਮੀਧ ਕ ਅਤੇ ਮ ਲ ਲਾਤੀਨੀ  ਲਗੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਭਾਸਾ ਾਂ ਧ ਚ ਸਪੱਸਟ ਹ ੈ
ਜੋ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਥੋਧਲਕ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਤਰਜਧਮਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਧਦਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਧਗਆਕਾਰ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਧਹਣਾ ਸੀ: 

4 ਉਹ ਇਸ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਧਦਨ ਬਾਰੇ ਧਕਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ 
ਅਰਾਮ"; 5 ਅਤੇ ਧਫਰ, ਧਪਛਲੀ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਗਹਾ ਧ ੱਚ, ਇਸ ਲਈ "ਉਹ ਕਦੇ  ੀ ਮੇਰੇ ਧ ਸਰਾਮ ਧ ੱਚ ਪਰ ੇਸ 
ਨਾ." 6, ਧਕਉਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਕੁਝ ਧ ੱਚ ਪਰ ੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰੁਾਣਾ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ 
ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਦਓ, ਨਾ ਸੀ ਧਮਧਲਆ ਹ,ੈ .. . 9 ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ  ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ 
ਪਰਜਾ ਲਈ ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਹ.ੈ 10 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ  ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਧ ਚ ਪਰ ੇਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੂੰ ਮ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤਰੌ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ. 11 ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ , ਜੋ ਧਕ ਅਰਾਮ ਧ ੱਚ  ੜਨ ਦਾ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਲਈ 
ਕੋਈ  ੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕਰੀਏ. (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 4-6,9-

11, ਐਨਏਬੀ) 

4 ਧਕਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਬਦ ਧ ਚ ਧਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹ:ੈ "ਉਸ ਧਦਨ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰ ਮ ਅਰਾਮ 
ਕੀਤਾ." 5 ਧਫ਼ਰ ਬੀਤਣ ਧ ੱਚ ਉਪਰਕੋਤ ਉਹ ਕਧਹੂੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ  ੀ ਮੇਰੇ ਧ ਸਰਾਮ ਧ ੱਚ ਪਰ ੇਸ ਨਾ ਹੋ ੇਗਾ." 6 ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਹਾਲੇ  ੀ ਰਧਹੂੰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕੁਝ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਬਾਕੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨ ੂੰ  ਖੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧ ੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ, ... 9 ਰਧਹੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਧਫਰ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ 
ਸਬਤ-ਬਾਕੀ; ਜੋ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ   ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਧ ਚ ਪਰ ੇਸ ਲਈ 10 ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੂੰ ਮ 
ਰਧਹੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਸ ਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ. 11 ਸਾਨ ੂੰ , ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਧਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰ ੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਧਸਸ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਇੱਕ ਅਣਆਧਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਧਡੱਗ ਜਾ ੇਗਾ ਬਣਾਈਏ (ਇਬ 
4: 4-6,9-11, ਸੂੰਸਕਰਣ) 

ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹੀ ਸੱਤ ਾਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਮਨਾਉਣਗੇ. ਅਧਿਆਤਮਕ ਧ ਕਾਸ ਅਤੇ ਧਨੱਜੀ 
ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਆਧਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਬਤ ਦਾ ਧਦਨ  ੀ ਪਰਮਸੇੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਤਸ ੀਰ ਹ.ੈ 

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਕ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਧਦਨ ਪਧ ੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ (ਲੇ ੀਆਂ 23: 3; ਕ ਚ 20: 8; ਿਸਾਿਾਹ 
58:13). ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4: 4-11), ਪਰ "ਖਾਲੀ ਸਬਦ" 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:26) ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ. 



ਇਹ ਸਾਇਦ ਇਹ  ੀ  ਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਗਲਤ ਅਨੁ ਾਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੋ ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, 

ਅੂੰਤਾਧਕਿਾ ਦੀ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਧਬਸਪ ਇਗਨੇਧਸਅਸ ਨੇ ਐਤ ਾਰ (ਥੀਏਲ ਬੀ ਇਗਨੇਧਸਅਸ ਅਤੇ ਸਬ ਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ੇਂ ਧਦਨ 
ਸਬਤ ਦੇ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਦਧਲਆ ਸੀ.) ਸਬਬਰਟ ਸੈਂਟੀਨਲ,  ੋਲਿ ਮ 69 (3): 18-21 , 2016 ਅਤੇ ਥੀਏਲ ਬੀ ਮੋਰ ਆਨ 
ਇਗਨਾਧਟਅਸ ਐਡਂ ਸਬਬਥ .ਸਬਥ ਸੈਂਧਟਨਲ,  ੋਲਿ ਮ 70 (2): 15-17, 2017) ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਚੀਨ ਦਸਤਾ ੇਜ਼  ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. 
(ਬੀ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਪਧਹਲਾ, ਭਾਗ 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

ਚਰਚ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਤਾਬਚੇ ਧਕੱਥੇ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ? ਅਤੇ 
www.ccog.org 'ਤ ੇਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਲੀਧਸਿਾ ਦਾ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਇਧਤਹਾਸ. 

10. ਿੈਨਓਮਧਨਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਓ 

ਧਕਰਸਮਸ, ਈਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਰਧਮਕ ਧਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੋਫੋ਼ਰਟਾਂ ਦਖੇਦੇ ਹਨ? 

ਕੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹ?ੋ 

ਕਈ ਛੁੱ ਟੀ ਹਨ ਜ ੋ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਰਆਂ ਦਾ ਸਾਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ 
ਧਮਧਲਆ. ਇਧਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਚਰਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਈ  ਾਰ ਸਮਰਥਨ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ  ਾਰ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਹੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮ ਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ  ੇਰਧ ਆਂ ਧ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱੁਤ-ਭੜੱਕੇ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮ ਲ 
ਰ ਪ ਧ ਚ ਇਕ ਮੂੰ ਨੇ-ਪਰਮੂੰਨ ਦੇ ਤਾ / ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਧਲਆ. 

ਕਈ ਧਸੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਿਰਮ ਕਈ  ਾਰ ਲਈ ਝ ਠੇ ਅਤੇ ਅਣਉਧਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਤਉਹਾਰ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ੇਗੀ ਧਕ ਮਸੀਹੀ-ਬਾ ਜ ਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਧਕ  ੱਖ- ੱਖ ਗਰੈਕੋ-ਰੋਮਨ ਚਰਚ ਨੇ 21 ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਉਤਸਾਧਹਤ. 

ਧਨਊ ਯੀਅਰਜ਼ ਧਦ ਸ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਨਸ (ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇ ਤਾ) ਅਤੇ ਸਟਧਰਨ ਆ (ਸੁਿਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇ ੀ) 

ਬਾਈਬਲ ਬਸੂੰਤ ਧ ਚ ਸਾਲ ਸੁਰ  (ਕ ਚ 12: 2) ਹ,ੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਧਨਊ ਸਾਲ ਦੇ ਧਦਨ ਆਿਧੁਨਕ ਕੈਲੂੰ ਡਰ 
'ਤੇ ਜਨ ਰੀ 1' ਤੇ ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ. ਦੇਰ 2 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਈ ਧ ਚ, ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸਾਸਤਰੀ ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਲੋਕ ਧਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਜ ੋ
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ  ਰਜਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾਅ ਾ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹ.ੈ ਪਰ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰਧੋਕਆ ਧਜਹੜੇ ਜਸਨ 
ਮਨਾਉਣ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ. 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 

ਈਸਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੁੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰ  ਧ ੱਚ ਮਨਾਇਆ 
ਧਗਆ ਤਰੱਕੀ ... ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਜੋ ਪਰੈਟੀਰੀ ਤੋਹਫੇ਼ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ - ਨ ੇਂ ਸਾਲ 



ਦੇ ਧਦਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਦੇ ੀ ਸਟਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟਰੈਨੀ (ਫਰਾਂਸ. (ਸੀ.ਜੀ. ਓ ੀਡ, ਫਸਟਟੀ, 185-90) - 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੂੰਬੂੰਿਾਂ ਦੇ ਧਸਰਫ਼ ਟੋਕਨ (ਡੀ ਈਡੋਲ. Xiv). (ਧਟਅਰਨੀ ਜੇ. ਧਨਊ ਿੀਅਰ ਡ.ੇ ਕਥੈੋਧਲਕ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ,  ੋਲ 11, 1 9 11) 

487 ਈ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 1 ਜਨ ਰੀ ਸ੍ਰੀਟ 'ਤੇ "ਸੁੂੰ ਨਤ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ' ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਇਹ, ਹਾਲਾਂਧਕ, ਸਾਰੇ ਕੁਫ਼ਰ 
ਪਰਚਾਰਕ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੋਧਕਆ. 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਸਾਡੇ ਧਦਮਾਗ ਧ ਚ  ੀ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਖੁੱ ਲਣ ਦੇ ਿਰਮ-ਧਨਰਪੱਖ ਫੀਚਰ ਸੁੂੰ ਨਤ ਦੇ ਿਾਰਧਮਕ ਧ ਉਹਾਰ ਧ ਚ 
ਦਖਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਸਰਫ ਇਕ ਛੁੱ ਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਧ ਚ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜਾ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ 
ਚਧਰੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੈਂਟ ਆਗਸਤੀਨ ਨੇ ਧਦਨ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਤਰੀਕੇ ਧ ਚ 
ਅੂੰ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਕਤੇ ਕੀਤਾ: ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਅਤੇ ਧਜ਼ਆਦ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ (ਪੀਐੱਲ, 

XXXVIII, 1024  ਰਗ .; ਸਰਮ. Cxcvii, cxcviii) ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ. (ਇਧਬਦ) 

ਇਸ ਧ ਚ ਇਹ  ੀ ਧਲਧਖਆ ਹੈ: 

... ਦੁਧਪਹਰ ਸਦੀ ਪਰੀਸਦ ( ਆਈ) ਮਨਹ ਾ ਮਸੀਹੀ  ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਧ ੱਚ. 

ਸਮੀਕਰਨ  ਲਗਭਗ "ਸਤਾਨ ਦੇ ਨ   ਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ." ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਨਊ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਇਕ  ਾਰ 
ਗੈਰ ਦੇ ੀ ਲਈ ਧਦੱਤੇ ਸਬੂੰਿਤ ਹਨ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਅੂੰ ਗਰਜੇ਼ੀ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਨੁ ਾਦ. 

ਜਨ ਰੀ 1, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਦੁਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ 

 ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਧਦ ਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਫੌਨੁਸ / ਪਾਨ (ਪਸ  ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਦਾ ਦੇ ਤਾ) 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ  ੈਲਨਟਾਈਨ ਡੇ  ਰਗੀ ਕੋਈ ਛੁੱ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਦਖੇਦੇ ਹਨ. 

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸਰਤੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ: 

ਸੈਂਟ  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ ਜੜਹ ਲੁਪੋਰਸਧਲਆ ਦੇ ਪਰਾਚੀਨ ਰੋਮੀ ਧਤਉਹਾਰ ਧ ੱਚ ਝ ਠ ਹੈ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  15 ਫਰ ਰੀ ਨ ੂੰ  
ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ. 800 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤਾ ਲ ਪਰਸਕਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ.ਲ ਪਰਰਾਧਲਆ 'ਤੇ, ਇਕ ਨੌਜ ਾਨ ਇਕ ਲਾਟਰੀ ਧ ਚ ਇਕ ਜ ਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਧਖੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸ ਸਾਲ 
ਔਰਤ ਲਈ ਇਕ ਿਾਰਨੀ ਸਾਥੀ  ਜੋਂ ਰੱਖੇਗਾ ... 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ  ੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਤ  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੁੱ ਟੀ ਰੋਮੀ ਅਤੇ 
ਕੈਥੋਧਲਕ ਜੜਹ ਹੈ. (ਸੈਂਟ  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਧਦ ਸ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ. Http: //www.american catholic.org) 



ਅਧ ਸ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਧਜਨਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਧਦਨ ਧਨਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਧਦਨ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ ਇਸ ਧਕਸਮ ਦ ੇ
 ਤੀਰੇ ਨ ੂੰ  ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 6:18; ਿਹ ਦਾਹ 4). 

 ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਧਟੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਦਓ: 

 ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਧਦ ਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਧਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ: ਪਧਹਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਚਧਲਤ ਛੁੱ ਟੀ 
ਹੈ ... ਈਸਾਈ  ੈਲੀਨਟਾਈਨ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਬੱੁਤ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਨ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਧਗਆ St 

 ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਧਦ ਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਸਾਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਅਨੈਧਤਕਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਿਤ 
ਕੁਝ  ੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .. ਧਪਆਰ ਪਧਰ ਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਧ ਆਹੇ ਲੋਕ ਧ ਚਕਾਰ ਅਧਜਹੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਦਨ 'ਤੇ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ. ... ਮ ਲ ( ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ. Http: // www. 
Contactpakistan.com) 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਮੁਸਲਮਾਨ  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਧਦ ਸ ਨ ੂੰ  ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ (ਸਪੱਸਟ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰਨ  ਾਲਾ ਧਕਸਮ ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਾਪ 

ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਧ ਚ,  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ 'ਈਸਾਈ ਿਰਮ' ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ ਸੱਧਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਕ ਉਹ ਗੈਰ-
ਿਹ ਦੀਆਂ ਧ ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ. (ਰੋਮੀਆਂ 2:24; ਿਸਾਿਾਹ 52: 5). "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਧਨੂੰ ਧਦਆ" (ਰੋਮੀਆਂ 
2:24) ਝ ਠੇ ਛੁਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. 

ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਸੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀ  ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10:21). 

ਮਾਰਿੀ ਗਰਾਸ: ਿੈਧ ਲਜ਼ ਕਾਰਨੀ ਲ 

ਮਲਨੀ ਗਰਾਸ ਅਤੇ  ੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ  ਰਗੇ ਕਾਰਨੀਅਤਾਂ (ਹੇਠ ਧਲਪਰੇਲੀਆਆ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ ਜਨ ਾਦ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ: 

ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੂੰਤ ਉਤਸ  ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਮਸਰ ਧ ੱਚ ਓਸਾਈਰਸ ਦਾ 
ਧਤਉਹਾਰ; ਇਸਨੇ ਨਾਈਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧ ੱਚ ਜੀ ਨ ਦੇ ਨ ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਿਾਦ ਧਦ ਾਇਆ ਐਧਥਨਜ਼ 
ਧ ਚ, 6  ੀਂ ਸਦੀ ਧ ਚ ਬੀ.ਸੀ., ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਧਤਉਹਾਰ ਈਸ ਰ ਡੀਓਨਾਈਸਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਧ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਫਲੋਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦਾ ਪਧਹਲਾ ਧਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ. ਇਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਧਕ 
ਕਾਰਨੀਜ਼ ਧਸ ਲ ਘੇਰਾਬੂੰਦੀ ਅਤ ੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਧਸਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਏ ਸਨ. ਮੁੱ ਖ ਰੋਮਨ ਕਾਰਨੇ ਟਾਂ 
ਬਕਨੀਕਧਲਆ, ਸੈਟਰਾਲੀਲੀਆ, ਅਤੇ ਲ ਪਰਰਕੈਧਲਆ ਸਨ. ਿ ਰਪ ਧ ਚ ਬਸੂੰਤ ਪਰਜਨਨ ਸਮਾਰਹੋ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ 
ਈਸਾਈ ਸਧਮਆਂ ਧ ਚ ਚੂੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ... ਧਕਉਂਧਕ ਪਰੁਾਤਨ ਅੂੰਿਧ ਸ ਾਸਾਂ ਅਤੇ ਿ ਰਪ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਧ ੱਚ ਡ ੂੰ ਘੀ ਜੜ 
ਹਨ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟੈਂਪ ਕਰਨ ਧ ੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਧ ੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਚਰਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਧਹੱਸੇ  ਜੋਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ. (ਕਾਰਨੀ ਾਲ, ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, 6  ੀ ਐਡੀ 
2015) 

ਬਕਕਨਆਲਾ ਦੇ ਤਾ ਬਕਚੁਸ ਸੀ, ਧਜਸਨ ੂੰ  ਡਾਇਨੀਅਸੁਸ  ੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਿ ਨਾਨੀ ਧਮਧਥਹਾਸ ਧ ਚ ਅੂੰਗ ਰ ਦੀ  ਾਢੀ, 
 ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਅੈ, ਰਸਮੀ ਪਾਗਲਪਨ, ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਿਾਰਧਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਦਾ ਦੇ ਤਾ ਸੀ. ਧਜਨਸੀ 



ਛੇੜਛਾੜ ਜਸਨ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਪ ਜਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਦੀ (ਕਾਮੋਧਡਿਨਜੁ਼) ਉੱਤੇ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮਨ ਨੇਤਾ ਕਮੋਡੀਅਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ 
ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਈਸਾਈ ਅਨੁਸਾਸਨ 'ਤੇ- ਐਨਟ-ਧਨਕਨੇ ਫਾਦਰ, ਭਾਗ 4 ਤੋਂ) 

ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਾਈਨ, ਿ ਨਾਨੀ ਸੱਧਭਆਚਾਰ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਭ ਧਮਕਾ ਧਨਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਧਜਸ ਧ ੱਚ 
ਡਾਇਿ ਨਧਸਸ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਜੀ ਨ ਸੈਲੀ (ਗੇਟਲੀ ਆਈ ਡਰੀਮ. ਗੌਤਮ ਬੁਕਸ, 2008, ਪੀ. 11) ਦਾ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਕਾਰਨ 
ਸੀ. ਮਾਰਡੀਜ਼ ਗਰਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇ ਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. 

ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥਧੋਲਕ ਧਬਸਪ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੂੰਤ ਆਇਰੀਨੀਅਸ ਨੇ  ੈਟਰਨਧਟਨਸ ਦ ੇ
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਖਾਣ  ਾਲੇ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ੀ  ਾਪਰਦਾ ਹੈ ਧਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ "ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਧਕਸਮ ਦੇ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਧਜੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਸਤਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਕੀਨ ਧਦ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ "ਧਜਹੜੇ ਇਹ ੋ
ਧਜਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ  ਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ." ਧਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਮ ਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਧ ਚ 
ਚੜਹਾਏ ਗਏ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਭਰਸਟਾਚਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦ.ੇ ਧਫਰ, ਧਫਰ, ਹਰ ਪਰਦੇਸੀ ਧਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਮ ਰਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਧ ੱਚ 
ਮਨਾਇਆ,. . . ਦ ਸਧਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਹੈ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਧਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਤਧਮਕ ਮਨਸ ਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਕ ਰ ਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰ ਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਧਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕਝੁ ਔਰਤਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਭਰਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਧ ੱਚ ਹਨ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਪਰਕੋਤ ਧਸਿਾਂਤ ਧਸਖਾਇਆ ਹ,ੈ ਧਜ ੇਂ ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਹਨਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧ ੱਚ  ਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ. (ਆਇਰੀਨੀਅਸ. ਧ ਰਧਲਆਂ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ. ਬੱੁਕ 1, 

ਅਧਿਆਇ 6, ਆਇਤ 3) 
ਬਾਅਦ ਧ ਚ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕੈਥਧੋਲਕ ਬਪਨੀਪਕਾਰ ਅਰਨੋਧਬਅਸ (330) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਕਹਾ ਧਕ ਪਖਰਾਂ ਦੇ 
ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਕਸਮ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ: 

ਿਤੀਧਰਿੁਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਨਰ ਾ ਦੇ ਨਾਗਧਰਕ ਹ?ੋ ਮਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ 
ਹੈ ਧਕ ਧਕਹੜੇ ਸਬਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਕੂੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਧਕਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਾਂ ਹਨ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੂੰ ਝ 
ਘਾਤਕ ਤੌਰ ਤ.ੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਧ ਸ ਾਸ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਝ ਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ: ਤੁਹਾਡ ੇ
ਇਲਸੀਧਨਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਸਰੁ ਆਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰੁਾਣੇ ਸਾਧਹਤ ਦੇ ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਧਚੂੰਨਹ  ਦੁਆਰਾ,  ਿੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਘੋਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਪੁੱ ਛਧਗੱਛ  ੇਲੇ  ਰਤਦੇ ਹੋ 
ਪਧ ੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, - "ਮੈਂ  ਰਤ ਰੱਧਖਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪੀਤੀ ਹ;ੈ ਮੈਂ ਰਹੱਸ ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਧਲਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ  ਟੋਕਰੀ 
ਧ ੱਚ ਪਾ ਧਦੱਤਾ; ਮੈਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਧਲਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਧਜਹਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਭੇਧਜਆ ਧਗਆ.(ਅਰਨੋਬੋਅਸ. ਦੀ ਧਹੂੰ ਤ, ਬੱੁਕ 
 ੀ, ਅਧਿਆਇ 26) ਧ ਰੁੱ ਿ 

ਅਰਨੋਬੀਅਸ  ੀ 'ਮਾਰਡੀ ਗਰਾਸ' ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਦਾ ਸੀ: 



ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਕੱਲਹ ਹੈ. ਜ ਪੀਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਧਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਭੱੁਖੇ ਭੱੁਧਖਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੱੁਧਖਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੂੰ ਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱੁਖ.ੇ (ਅਰਨੋਬੀਅਸ, ਅਗੇਥ 
ਦ ਧਹਥਨ, ਬੱੁਕ VII, ਅਧਿਆਇ 32) 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਪਧਹਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਧਨੂੰ ਧਦਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਧਕ ਕਾਰਨਾ ੀਲ / ਮਾਰਡੀ ਗਰਾਸ  ਰਗੀ ਹੈ, ਧਕਉਂਧਕ ਇਸਦੇ ਝ ਠੇ 
ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਹਨ. 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹ:ੈ 

13 ਸਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਧਜਉਣਾ ਧਦਨ ਧ ੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ, ਨੱਚ ਅਤੇ ਸਰਾਬੀ ਧ ਚ ਨਾ, ਮੂੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਮ ਧ ਚ ਨਾ, 
ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਧ ੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ. 14 ਪਰ ਪਰਭ  ਧਿਸ  ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਧਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰ ਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰ. (ਰੋਮੀਆਂ 13: 13-14) 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਧਨੂੰ ਦਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਡੀ ਗਰਾਸ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ. ਬੋਲੀ ੀਆ 
ਧ ਚ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  "ਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨੀ ਲ" ਕਧਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੇ  ਰ ਪ ਧ ਚ ਸੈਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਦੇ ਤਾ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ! 

ਸੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨੀ ਲ (ਲਾ ਡਾਇਬਲਾ) ਹਰ ਬਸੂੰਤ ਧ ੱਚ, ਔਰਲੋ ਕਾਰਨੀ ਾਲ ਮੋਡ ਧ ੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਸੋਅ 
ਸੈਤਾਨ ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਦੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੈਲੀ ਪ ਜਾ ਤੋਂ ਹੈ. ਓਰਡੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਸਬੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਲੋਕ, ਧਜੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅੂੰ ਦਰ ਭ ਮੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੂੰਡਰ ਰਲਡ ਦੇ ਦੇ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ. ਧਕਰਸਚੀਅਨ ਪਰੂੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਤੈਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਔਰੁ ਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਦੇ ਤਾ / ਸਤਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਸੈਤਾਨ, ਜਾਂ ਸਪੁੈ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ (http://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = ਈ ੈਂਟ ਅਤੇ event_id = 5769) 

ਕਾਰਨੇ ਾਲ / ਮਾਰਡੀਸ ਗਰਾਸ ਇੱਕ ਸਰਾਰਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਸਧਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਨਾ ਧਿਸ  ਦੁਆਰਾ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਅਨੁਿਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. 

ਉਿਾਰ: ਬਖੇ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਧ ਗਾੜ? 

ਲੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ? 

ਹਾਲਾਂਧਕ 'ਲੈਂਟ' ਸਬਦ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਬਸੂੰਤ ਸੀਜ਼ਨ ਹ,ੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਡੀ ਗਰਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧ ੂੰਟਰ ਧ ਚ 
ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਹ.ੈ 

 ਰਲਡ ਬੱੁਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਧਹੂੰਦਾ ਹ:ੈ 

ਬਰਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਇਹ ਈਸਟਰ ਤੋਂ 40 ਧਦਨ ਪਧਹਲਾਂ ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ 
ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕ,ੇ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਰਾਮ ਬ. ਲੈਂਟ  ਰਲਡ ਬੱੁਕ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, 50  ਾਂ ਐਡੀ. 1 9 66). 



ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ? 

ਠੀਕ ਹ,ੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮ ਲ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲੀ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ ਹੈ. 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 

ਬੁੱ ਿ ਾਰ ਨਾਮ ਮਰ (ਸੁਆਹ ਦੇ ਧਦਨ) ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮਨ ਧਮਸਲ ਧ ਚ ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ ਗਰੇਗਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੌਜ ਦਾ 
ਨਕਲ ਧ ੱਚ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭ  ਹੈ ਧਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ੇ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ. 

ਇਸ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ-ਧਰ ਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਜਗ ੇਦੀ  ੱਲ ਜਾਣ ਦੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੂੰ ਗ ਠੀ ਸੁਆਹਾਂ ਧ ਚ ਿੁਰ ਅੂੰ ਦਰ ਧਭੱਜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਧਦੱਤਾ, 
ਧਜਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਧਟੱਧਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਥਰਸਟਨ ਐਚ ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ, ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, 1907 ). 

ਇਸ ਲਈ, ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ 8 ਫਰਬਰੀ ਸਦੀ ਧ ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਇਆ. 

ਇਹ  ੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰਾਖ ਦੇ ਸਲੀਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਸ ਰਜ ਦੇ ਤਾ ਪ ਜਾ ਅਤੇ ਮ ਰਤੀ ਦ ੇ
ਦ ਸਰੇ ਰ ਪਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ: 

ਧਮਥਰੈਧਟਕ ... ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ ... ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਨ ਕਰਾਸ ਹੋ ੇਗਾ. ਈਸਾਈ ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੱਥੇ 
'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਆਹਾਂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ-ੋਇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਧਦੱਤਾ ਹੈ ਧਕ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ 
ਧਮਥਰਧਤਕ ਿਰਮ ਤੋਂ ਉਿਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ; ਦ ਸਰੇ ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਦੋਨੋ ਇੱਕੋ ਪਰਟੋੋਟਾਈਪ ਤੇ ਡਰਾਇੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ. (ਨਾਬਾਰਜ ਪੀ. ਧਮਥਰਾਸ ਦੇ ਭੇਤ: ਇਸ ਝ ਠੇ ਧ ਸ ਾਸ ਨੇ ਧਕ ਈਸਾਈ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਢਾਧਲਆ. ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ 
/ ਬੇਅਰ ਐਡਂ ਕੂੰਪਨੀ, 2005, ਸਫ਼ਾ 36) 

ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ ਇਹ ਕਧਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਤਉਹਾਰ ਰੋਮਨ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਜਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਧ ੱਚ 
 ੇਧਦਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਧਲਆ ਸੀ. ਐਸਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਦੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਮਧਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧਜਸ ਧ ਚ ਸਾਰੇ 
ਗੁਨਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਸੀ ... ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਧ ਚ ਰੋਮੀ ਦੇ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਗ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇ
ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਹ ਧ ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਧਫਰ ਧਜ ੇਂ ਹੁਣ, ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਾਮ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਧਸਿਾਂਤ ਤੇ ਧਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਗਲੇ ਧਦਨ ਖਤਮ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੂੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਧ ਚ 
ਧਲਆ. ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨੀ ਲ ਮਰਨ  ਾਲੇ ਧਦਨ, ਮਦਰ ਦਾ ਧਦਨ. ਅੂੰਗਰਜੇ਼ੀ ਧ ੱਚ, ਇਹ ਮੂੰਗਲ ਾਰ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ 
ਮੂੰਗਲ ਸੈਕਸਨ ਦੇ ਟੀ ਟ  ਨਾਲ ਜਧੁੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਧ ਚ ਕਾਰਨੀਅਬਲ ਦਾ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਡੀਜ਼ ਗਰਾਸ 
ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, "ਫੈਟ ਮੂੰਗਲ ਾਰ," ਐਸ ਬੱੁਿ ਾਰ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮੌਜਦਾ ਧਦਨ. ( ਾਕਰ ਬੀ. ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਧਮਥ ਐਡਂ ਸੀਕਰੇਟਸ. ਹਾਰਪਰ ਕੋਲੀਨਜ਼, 1983, ਪੀਪੀ 66-67) 

ਚਹੁੂੰ -ਧਦਨਾ ਲੈਨਟੈਨ ਫਾਸਟ ਧਕੱਥੋਂ ਆਏ? 



ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਕ ਧਦਨ 50 ਧਦਨ ਦੀ ਲੂੰ ਬਾਈ ਹੈ, ਧਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਚੌਥੀ-ਛੇ ੀਂ 
ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਗਰੀਕਰ-ੋਰੋਮੀ ਕਝੁ ਧਦਨ 50 ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਧਕ ਰਮਜ਼ਾਨ (ਪਾਈਨਸ, ਪੀ .32) ਦੇ 
ਇਸਲਾਮੀ  ਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ  ੱਿ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਾ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਲੀ 
ਧਦਨ ਲਈ ਛੱਧਡਆ ਧਗਆ. 

ਮੁੱ ਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਧਕ, ਪੂੰਜ ੇਂ ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸੂੰਤ ਅਬੋਟ ਜੌਹਨ ਕੈਸੀਨ ਨ ੂੰ   ੀ ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਲਆ: 

ਪਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਜੂੰ ਨਾ ਧਚਰ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਜੀ ਨਜਤੋ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਧਖਆ, ਉਿਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਧ ਚ ਮਜੌ ਦ ਨਹੀ ਸੀ. (ਕਸੈੀਅਨ ਜੌਨ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ 21, ਐਬਬੌਟ ਥੌਨਸ ਦਾ 
ਪਧਹਲਾ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ.ਪੂੰ ਥਾ ਾਂ ਧਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਹਾਈ ਤੇ ਅਧਿਆਇ 30) 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਕ ਲੇਤ ਨ ੂੰ  ਜੋਧੜਆ ਧਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮ ਲ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਧਖਆ ਸੀ 

ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7-8) ਰੱਖ.ੇ ਧਫਰ  ੀ ਉਸ ਨੇ ਲੈਂਟ ਨਾਮਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਪਰ, ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਦਨ ਧ ਚ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਧਦਨ ਦਾ "ਭੱੁਖ"ੇ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਕਈ  ਾਰ ਈਸਟਰ 
ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਧਕ ਰੋਮ ਅਤੇ ਧਮਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹ ੈਧਕ ਇਕ ਧਨਰਧ ਘਨ 
ਸਮਾਂ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ , ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੱਕ ਰੱਧ ਖਆ,  ੱਖ- ੱਖ 

ਸੁਕਰਾਤ ਸਕੋਲਟੀਸ ਨੇ 5  ੀਂ ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਧਲਧਖਆ: 

ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਉਪਜਣ  ੱਖਰ-ੇ ੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਧ ਚ  ੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਧਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਮ ਧ ਚ ਧਜਹੜੇ ਧਤੂੰਨ 
ਹਫ਼ਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਈਸਟਰ ਧ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਨੀ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ. ਇਲ੍ਲਧਲਰਕਕਾ ਧ ਚ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ 
ਐਲੇਕਜ਼ਾਨਡਰਰੀਆ ਦੇ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੇ ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦਾ  ਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਜਸਦਾ ਉਹ 'ਚਾਲੀ ਧਦਨ'  ਰਤਦਾ 
ਹੈ. ਦ ਸਰੇ ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸੱਤ ੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤ ਫਾਨ ਸੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਸਰਫ ਧਤੂੰਨ-ਪੂੰਜ ਧਦਨ  ਰਤ ਰੱਖਦ ੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਧਫਰ  ੀ 'ਉਸ ਚਾਲੀ ਧਦਨ' ਨ ੂੰ  ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ... ਕਝੁ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਧਦੂੰਦ ੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਦ ਜਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਖਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ. ਧਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ 
ਬਾਰੇ  ੀ ਅਸਧਹਮਤੀ  ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ ਕੁਝ ਜੀ ਨ ਧਜਊਣ  ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ: ਕਝੁ ਲੋਕ 
ਧਸਰਫ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਮੱਛੀ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਮ ਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ  ੀ ਪਾਣੀ ਧ ੱਚੋਂ ਧਨਕਲਦੇ ਸਨ. ਕੁਝ ਅੂੰ ਧਡਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਧਕਸਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ 
ਰਧਹੂੰਦੇ ਹਨ: ਦ ਸਰੇ ਕੇ ਲ ਖੁਸਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਹਾਲੇ  ੀ ਦ ਸਧਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: 
ਜਦੋਂ ਧਕ ਦ ਧਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਪਧਹਰ ਤਕ ਫਾਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਧ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧਕ ਭੋਜਨ ਧਕ ੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ... 
ਹਾਲਾਂਧਕ ਕੋਈ  ੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਇਕ ਧਲਖਤੀ ਹਕੁਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ... (ਸੁਕਰਾਤਸ ਸੋਲਟੀਸਸ. 
 ੀ, ਅਧਿਆਇ 22) 



ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ  ੱਖਰੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ  ਾਲੇ  ੱਖੋ- ੱਖਰੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 1:10; 11: 1). ਚਾਲੀ ਧਦਨ ਦਾ 
ਲੂੰ ਗੜਾ ਭੱੁਖਾ ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਚਾਲੀ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ  ਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਜਸ ਧ ਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 
ਸਾਮਲ ਹੈ (ਕ ਚ 34:28; ਲ ਕਾ 4: 2). 

ਲੈਂਟ ਦੇ ਮ ਲ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਧ ਦ ਾਨ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

ਬਾਬਲ ਦੇ ਈਸਟਟਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਧਮਸਰੀ ਧਸਿਾਂਤ ਦੇ ਦੇ ਤਾ ਅਦੋਧਨਜ਼ ਜਾਂ ਓਸੀਰੀਸ ਦੇ ਸਰਿਾਲ ਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੀ ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ... ਪੁੂੰ ਨਰਾਂ ਦੇ ਧ ੱਚ, ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਧਮਆਦ ਮਹਾਨ ਸਲਾਨਾ (ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਬਸੂੰਤ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ) ) ਧਤਉਹਾਰ (ਬਕਚੋਚੀ ਐਸ. ਪਰਮਸੇੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ਚ ਸਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਧਤਹਾਸ, 

ਭਾਗ 1. ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰਰੀਅਨ ਸਧਪਰੂੰ ਗਸ (ਐਮ ਆਈ), 1995, ਸਫ਼ਾ 108) 

ਇਹ ਸੂੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਚਾਲੀ ਧਦਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਧਮਸਰ ਧ ਚ ਧਸਕੂੰ ਦਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਿ ਨਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ੀ ਈਸਾਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਿਤ ਹ.ੈ ਧਕਉਂਧਕ ਬਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਿ ਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਸਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਧ ਚ ਲੈ ਧਲਆ 
ਸੀ. 

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰਟੋੀ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਦਾ ਧਨਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ   ੱਖ-ੋ ੱਖਰੇ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਬਦਧਲਆ ਸੀ. 

ਨੋਟ ਕਰੋ ਧਕ ਰਸ ਲ ਪੌਲ ਨੇ ਝ ਠੇ ਿਰਮਾਂ ਧ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਧ ਰੁੱ ਿ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਹੈ: 

14 ਅਧ ਸ ਾਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਈਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਟੀਚੇ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਕਰੋ; ਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤੋੜਨ ਨਾਲ 
ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਈ ਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰੌਸਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਧਕਸ ਤਰਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 15 ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਸਮਝੌਤੇ 'ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੇਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧ ਸ ਾਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਧ ਸ ਾਸੀ ਧ ਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? 16 ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਹਨ - 
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ. (2 ਕਧੁਰੂੰ ਥੀਆਂ 6: 14-16, NJB) 

19 ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਝ ਠੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਝੁ  ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਝ ਠੇ ਦੇ ਤੇ ਧਕਸ ੇ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹਨ? 20 ਕੋਈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਜਦੋਂ ਪ ਜਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਭ ਤਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ 
ਭ ਤ s ਨਾਲ ਸੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ. 21 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਹੋ ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸਟ ਧਪਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦ ੇ
ਧਪਆਲੇ ਪੀਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭ  ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਸਟ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਧਹੱਸਾ  ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ. 22 ਸਾਨ ੂੰ  
ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਈਰਖਾਲ  ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ; ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਰ ਹਾਂ? (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 19-22, 

ਐਨਜੇਬੀ) 

ਕੀ ਧਮਸਰ, ਰੋਮੀ ਝ ਠ ਜਾਂ ਹਰੋ ਸਤਾਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਧ ੱਚੋਂ ਇਕ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਿਸ  ਦੇ ਪਧਹਲੇ 
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਚੀਨ ਪਰੂੰਪਰਾ ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ. 



ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਰ ਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਧਮਲਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਲ 
ਰਸ ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਈਸਟਰ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਈਸਟਰ (ਈਸਟਾਰ) ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ ਸੀ, ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਕਾਇਰਤਾ ਅਤ ੇ
ਿਹ ਦੀ ਪਰਤੀ ਨਫਰਤ ਕਰਕੇ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਚਲੇ ਗਏ (101-103). 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧ ਦ ਾਨ ਜ.ੇ ਗੀਸੈਲ ਨੇ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਧਸਆ: 

ਇਸ ਧਤਉਹਾਰ ਧ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਦਨ ਸੀ, ਨੀਸਾਨ ਦਾ 14  ਾਂ ਧਦਨ ... ਇਸ ਧ ਚ ਉਹ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ 
ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਇਦ ਿਹ ਦੀਆਂ  ਾਂਗ, ਅੱਠ ਧਦਨ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ... ਉਹਨਾਂ ਧ ਚ ਮੁੜ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਧਤਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 
... ਏਸੀਆ ਦੇ ਮਸੀਹੀ 14 ਨੀਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਜੌਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ (ਗੀਸੈਲਰ, 

ਜੋਹਾਨ ਕਾਰਲ ਲੁਡਧ ਗ, ਚਰਚ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ. ਹਾਰਪਰ ਐਡਂ ਭਰਾ, 1857, ਸਫ਼ਾ 166) 

ਮਸੀਹੀ, ਪਰ, ਧਕਉਧਕ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧ ਚ ਿਹ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਗਾ ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ 
ਦੇ, ਨੀਸਾਨ ਦ ੇ14 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਰੱਧਖਆ, ਿਰ ਸਲਮ, ਰੋਮ, ਅਤੇ ਧਸਕੂੰ ਦਰੀਆ ਧ ਚ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ (ਪਰ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ) ਦ ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਧਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਰੱਧਖਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਨਾ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ 

ਤੋਂ ਇਹ  ੀ ਧਿਆਨ ਧਦਓ: 

ਪਧਹਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਿਹ ਦੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਚੂੰਨਹ  ਦੀ ਧਮਤੀ ਤੇ ਪਾਚੇ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਿ ਖਾਧਰਸਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਜਸਨ ਮਨਾਇਆ (ਨੋਟ 1 ਕੁਧਰੂੰ  5: 7-8). 

ਪਧਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਧਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸ  ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਖੀਰ, ਨਸਲੀ ਸੂੰਸਾਰ ਧ ੱਚ, ਪੁਨਰ-
ਸਥਾਪਨਾ ਧਦ ਸ ਦੇ ਧਦਨ ਨ ੂੰ  ਧਤਉਹਾਰ ਲਈ ਸਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ. ਉਸ ਧਦਨ ਐਤ ਾਰ ਸੀ (ਸਨੀਡਰ ਜੀ.ਐਫ. 
ਆਇਧਰਸ ਧਿਸ , ਰੋਮੀ ਧਿਸ : ਅਰੂੰ ਭ ਹਈੋ ਆਇਧਰਸ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਦੀ. ਟਧਰਨੀਟੀ ਪਰੈਸ ਇੂੰਟਰਨੈਸਨਲ, 2002, ਸਫ਼ਾ 
183) 

ਧਕਉਂਧਕ ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟੂੰਟੀਨ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਧਮਥਰਾਸ ਨੇ ਨਾਇਸੇ ਦੀ ਕੌਂ ਧਸਲ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ, ਧਜਸ ਨੇ ਗਰੇਕ ੋਰੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ.ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨ ਨੇ 
ਧਫਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਧਭਆਨਕ ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ  ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ; ਧਕਉਂਧਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੋਂ 
ਇਕ  ੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. (ਿ ਸੀਬੀਅਸ 'ਲਾਈਫ ਆਫ ਕਾਂਸਟੂੰਟਾਈਨ, ਬੱੁਕ III ਅਧਿਆਇ 18) 



ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਧਕਉਂਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. 

ਧਿਸ  ਨੇ ਕਦੇ ਸੂੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕ ਿਹ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ (ਉਹ ਿਹ ਦੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਸਾਹ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਧਦੱਤੀ. ਅਜੇ  ੀ ਸ ਰਜ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕੂੰ ਸਟੈਂਟੀਨ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ. ਅਤੇ ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਈਸਟਰ 
ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਪਰ ਧਕਉਂਧਕ ਸ ਰਜ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧਭਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਧਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  "ਿਹ ਦੀ" 
 ੀ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਧ ਚ ਈਸਟਰ ਧਕਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 

ਰੋਮਨ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸਰੋਤਾਂ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਹੋਲ ੈਕ ਐਫ.ਜੀ ਈਸਟਰ: ਕਥੈੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਖੂੰ ਡਰਾਮੀ ੀ. ਰੌਬਰਟ 
ਐਪਲਟਨ ਕੂੰ ਪਨੀ, 1909) ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਥਾ ਾਂ ਧਜ ੇਂ ਈਸਟਰ ਅੂੰ ਡੇ, ਈਸਟਰ ਖਰਗੋਸ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦੀ 
ਅੱਗ ਝ ਠ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ. 

ਐਗਂਲੀਕਨ ਧਬਸਪ ਜ.ੇਬੀ. ਹਲਫਫੁਟ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

... ਏਸੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ... ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਧਦਨ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਿਹ ਦੀ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੂੰ ਤ  ... ਰੋਮ ਅਤੇ 
ਧਸਕੂੰ ਦਰੀਆ ਅਤੇ ਗੌਲੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਰੋ ਧਨਿਮ ਦੇਖੇ; ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਯਹ ਦੀ ਿਰਮ ਦੀ  ੀ 
ਜਜ਼ਬਾ ਹਟ.(ਲਾਟਫੱੁਟਰ, ਜੋਸਫ ਬਾਰਬਰ, ਸੇਂਟ ਪੌਲਜ਼ ਐਪੀਸਟਲ ਟ  ਗਲਾਧਟਅਨਜ਼: ਏ ਧਰ ੇ ਧਸਡ ਟੈਕਸਟ ਧ ਦ 
ਪਰਫੱੁਲੇਸਨ, ਨੋਟਸ ਐਡਂ ਧਡਸਸਰਟੇਸਨਜ਼, ਮੈਕਧਮਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਧਸਤ, 1881, ਪੀਪੀ 317, 331) 

ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ? ਇਹ ਸ ਰਜ ਚੜਹਦੀ ਦੇ ੀ ਅਤੇ 'ਸ ਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ' ਦਾ ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ:ੈ 

ਇਸਟਾਰ, ਉਹ ਦੋ ੇਂ ਜਣਨ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੂੰਗੀ ਦੇ ੀ ਸੀ. ... ਈਸਟਰ ਜ ਅਸਲ ਧ ਚ ਿੋਿਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਲਹ  ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਕਾਮ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਧਪਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਲੀ ਸੈਕਸ ਪੂੰ ਥ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ ਜਾ ਹੈ. (ਕੁਸਲ ਐਚ. ਫੇਸਜ਼ ਆਫ਼ ਦ 
ਹੈਮੀਧਟਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸਧਲਧਬਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, 2010, ਸਫ਼ਾ 164) 

ਇਸਟਾਰ ਨ ੂੰ  ਗਰਧਹ ਸੀਨ ਦੀ ਮ ਰਤ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ ਦਧੇਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਸ, ਸ ਰਜ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਚੂੰਨ 
ਦੇ ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਿਾਰਣ ਧਤਰਪਤੀ ਬਣਾਈ. (ਧਲਟਲਟਨ ਸੀ. ਗੌਡਸ, ਗੌਡੈਸਸ ਅਤੇ ਧਮਥੋਲੋਜੀ, ਧਜਲਦ 
6) ਮਾਰਸਲ ਕੈ ੈਂਡੀਸ, 2005 ਪ 760) 

ਬਾਈਬਲ 'ਸ ਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ' ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੂੰਦੀ ਹੈ: 

17 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਉਹ ਿਹ ਦਾਹ ਦੇ ਸਧਹਰ ਧ ੱਚ ਅਤੇ ਿਰ ਸਲਮ ਦੇ ਸੜਕ 'ਚ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ 18 ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਕੜ 
ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ, ਧਪਉ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਧਹਲਾ ਆਟੇ ਗੁਨਹ , ਸ ਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਧਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੈ ੂੰ  ਕਰੋਧਿਤ ਕਰ ਦੇਣ. (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 7: 17-19) 

ਇਹ ਕੇਕ 'ਹੌਟ ਕਰੌਸ ਬਨਸ' (ਪਲੈਟ ਸੀ. ਮਨੋਧ ਧਗਆਨ ਦਾ ਸੋਸਲ ਲਾਈਫ ਡੌਡ ਐਡਂ ਮੀਡ, 1922, ਪੀ. 71) ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ. 
' ਸ ਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ? 



ਧਿਰਧਮਿਾਹ 7 ... ਸ ਰਗ ਦੀ ਰਾਣੀ (v. 18) ਦਾ ਕੇਕ. ਸੂੰਭ  ਹੈ ਧਕ ਸੁੱ ਕਰ ਾਰ ਦੀ ਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ 
ਸਕਤੀ-ਇਸਟਾਰ ਇਸਟਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹ ਾਲਾ. (ਧ ੱਕਧਲਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਧਟੱਪਣੀ, ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ. ਮ ਡੀ ਪਰੈਸ 
ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ (ਸੀ) 1962) 

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਦੇ ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਜਸ ਦੇ ਪਰਥਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ.ੈ ਧਫਰ  ੀ, ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਈਸਾਈ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਧ ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਧਸਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ. 

ਮੋਂਿੀ  ੀਰ ਾਰ ਅਤੇ ਈਚਰਧਚਅਨ ਹੋਸਟ 

ਪਸਾਹ ਲਈ ਇਕ ਹਰੋ 'ਬਦਲ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੁਝ 'ਮੌਂਡੀ' ਨ ੂੰ   ੀਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣਗੇ. ਇੱਥ ੇਕੈਥਧੋਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਕਝੁ ਹੈ: 

ਮੌਂਡੀ (ਜਾਂ ਪਧ ਤਰ) ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ  ੀਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਈਊਚਧਰਟਰ ਦੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦੀ ਿਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ 
ਹਫਤੇ ਲਈ ਧ ਲੱਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧ ਿਾਨ ਹੈ. ਰੋਮ ਧ ਚ  ੱਖ  ੱਖ ਐਕਸੈਸਰੀ ਰਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਧ ਚ ਸਾਮਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ... ਇਹ ਧਲਟਰੁਗੀ ਦੀ ਸੂੰਸਥਾ ਦੀ  ਰਹੇਗੂੰਢ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹ.ੈ ... 

ਪਧ ੱਤਰ ਗੁਰ  ਨ ੂੰ  ਇਕ ਅਨੂੰ ਦਪ ਰਨ ਚਧਰੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਰਹੋ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱੁਧਕਆ ਧਗਆ ਸੀ. ਨੇਉਥਾਈਟਸ 
ਦਾ ਬਪਧਤਸਮਾ, ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਦਾ ਸੁਲਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਪਧ ੱਤਰ ਤੇਲ ਦ ੇ ਪਾਤਰ, ਪੈਰ ਿੋਣ ਅਤੇ ਿੂੰ ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਿਾਦ 
ਧਦ ਾਉਣ  ਾਲੇ ... (ਲੇਕਲੇਕਰਕ ਐੱਮ. ਮਉੂੰਡੀ  ੀਰ ਾਰ, ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਸੈਕਸਨ 10. ਧਨਊਿਾਰਕ: 
ਰਾਬਰਟ ਐਪਲਟਨ ਕੂੰਪਨੀ, 1911) 

'ਈਊਚਰਾਧਰਸਟ ਦੀ ਸੂੰਸਥਾ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੁੇ ਪਰਤੀਕ ਦੇ ਧਿਸ  ਦੇ ਬਦਲਣ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਚਰਚ ਆਫ਼ 
ਰੋਮ ਨੇ ਕਬ ਲ ਕੀਤਾ ਧਕ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਰੋਹ ਧ ਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਕ ਪੈਰ 
ਿੋਣ ਦਾ ਅਧਭਆਸ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ. ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਹਰੋ  ੀ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਫੱੁਟਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ 
ਇਸ ਦੀ ਪਰੈਕਧਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਥਰਸਟਨ ਐਚ.  ਾਧਸੂੰਗ ਆਫ਼ ਪੈਰ ਐਡਂ ਹੈਂਡਸ. ਕਥੈੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਸੈਕਸਨ 15. 

ਧਨਊਿਾਰਕ: ਰੌਬਰਟ ਐਪਲਟਨ ਕੂੰਪਨੀ, 1912). 

ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਹੁਣ 'ਿ ਚਰਾਧਰਟੀ ਹੋਸਟ' ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮ ਲ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਧਸੱਧਖਆ: 

ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾ ੇਂ ਧਕ ਇਸ ਸਬਦ 
ਨ ੂੰ  ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈਅ 'ਤੇ  ੀ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 
ਹੈ ਓ ੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬਦ ਹੋਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਸਮਨ: "ਹੋਸਟਬੱਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਸਟਲ ਨਾਮ 
ਹੈ" ਧਕਉਂਧਕ ਪਰੁਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਨੇ ਦੇ ਤਾ ਦੇ ਧਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ ਆਪਣੇ  ੈਣਾਰਥੀ ਦੁਸਮਣਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਪਰ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ ਹੋਸਟ ਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਉਤਾਧਰਆ ਜਾ ੇ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਪਕੁ  ੀਅਸ ਧ ਚ 
ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਹੋ ੇ ... ਪਧਹਲੇ ਈਸਾਈ ... ਬਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 



ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਧਦਨਾਂ ਧ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. (ਲੇਕਲੇਰਕਕ ਐੱਚ. "ਮਜੇ਼ਬਾਨ" ਦ ਕਥੈੋਧਲਕ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਸਫਾ 7. ਧਨਹਾਲ ਓਬਸਟੈਟ ਜ ਨ 1, 1 9 10) 

ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰਟੋੀ  ਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਕ ਗੋਲ ਆਜੋਜਨ ਜੋ 'ਸ ਰਜ'  ਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਧ ਚ 
 ਰਧਤਆ ਧਗਆ ਸੀ 

ਮਧਰਯਮ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ 

ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਮਢੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਸ  ਦੀ ਮਾਂ ਮਧਰਿਮ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਧਰਿਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਧਕੱਥੋਂ 
ਆਇਆ? 

ਮ ਲ ਰ ਪ ਧ ਚ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਧ ਚ (ਜਾਂ ਸੂੰਭ  ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਦੀ) ਸਾਧਹਤਕ ਸਾਧਹਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੁੱ ਖ ਤਰੌ 'ਤੇ ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ. ਹਾਲਾਂਧਕ ਕੈਥਧੋਲਕ ਐਪੀਫਨੀਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਧ ੱਚ 
ਪਧਹਲੀ  ਾਰ ਧ ਕਧਸਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਿਕੀਨੀ ਸਨ - ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈ
ਜੋ ਝ ਠੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (78.11.4 ਦੀ ਪੈਨਰੀਅਨ). 

ਪਰਾਚੀਨ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ੀ ਡਾਇਨਾ ਲਈ 1-3 ਧਦਨ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਸੀ. ਪਧਹਲੇ ਧਦਨ ਉਹ ਕਧਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੀ' ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 
ਤੀਸਰੇ ਧਦਨ 15 ਅਗਸਤ ਨ ੂੰ , ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ ਰਗੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਰਗ ਧ ੱਚ ਆਪਣੀ ਿਾਰਨਾ ਨ ੂੰ  ਜਸਨ ਕੀਤਾ. ਇਹ 
ਮਧਰਿਮ (ਕਰੈ ਈ. ਧ ਧਲਅਮ ਫਾਕਨਰ ਦੇ ਿੋਕਨਪਟਾਫਾ: "ਬਰਧਹਮੂੰਡ ਧ ੱਚ ਕੀਸਟੋਨ ਦੀ ਧਕਸਮ") ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਦੇ ਕੈਥੋਧਲਕ 
ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਧਦਨ ਹ.ੈ ਫੋਰਡਹੈਮ ਿ ਨੀਪ ਪਰੈਸ, 1985, ਸਫ਼ਾ 61) ਕੁਝ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੂੰਕਤੇਕ (ਗਰੀਨ 
ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਰਨੋੀ ਿਰਮ ਅਤੇ ਆਰਸੀਆ ਧ ਚ ਡਾਇਨਾ ਦੀ ਪ ਜਾ,  ਾਲੀਅਮ 0, ਅੂੰਕ 521-85150, ਕੈਮਧਬਰਜ ਿ ਨੀ ਰਧਸਟੀ 
ਪਰੈਸ, 2007, ਸਫ਼ਾ 62; ਫਰੈਜ਼ਰ ਜੇ ਜੀ. ਧਕੂੰ ਗਜ਼  ਾਈ 1 ਦਾ ਧ ਕਾਸ, ਖੂੰ ਡ 1. ਕੇ ੈਧਸੂੰਗਰ ਪਬਧਲਧਸੂੰਗ, 2006, ਪੀਪੀ. 14-17). 

ਡਾਇਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇ ੀ-ਦੇ ਧਤਆਂ ਧ ਚਾਲੇ ਇਕ ਸੂੰਬੂੰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧਰਿਮ (ਧਫਸਰ-ਹੈਨਸੇਨ, ਪੀ .49) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਹ.ੈ ਧਫਰ  ੀ, ਕੈਥੋਧਲਕ ਸੂੰਤ ਆਗਸਤੀਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਨਾ ਨ ੂੰ  "ਝ ਠੇ ਤੇ ਝ ਠ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ ਦੇ ਧਤਆਂ 
ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ" (ਆਗਸਤੀਨ, ਇੂੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਨੀ, ਬੱੁਕ I, ਅਧਿਆਇ 25) ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਕਹਾ ਸੀ. 

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੱਕ ਹੈ ਧਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਧ ਚ ਅਪਮਾਧਨਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਧਕਉਂਧਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਭਾ  
ਕਾਰਨ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਦੀ 'ਕੁਆਰੀ' ਪੁੱ ਤਰੀ ਫਾਧਤਮਾ ਕਧਥਤ ਤਰੌ 'ਤੇ  ੀ ਸ ਰਗ ਧ ਚ ਚੜਹ ਗਈ ਸੀ. 'ਿਾਰਨਾ' ਇੱਕ ਧਬਬਲੀਕਲ 
ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ ਨਹੀਂ ਹ ੈਇਹ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ "ਅਕਾਸ ਦੀ ਰਾਣੀ" (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 7: 17-19), ਮ ਰਤੀ ਚੱੁਕਣ  ਾਲੀ ਹ ੈ

ਹੈਲੋ ੀਨ / ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਤ 'ਧਦ ਸ 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਇੱਕ ਸੂੰਤ  ਰਗੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦੀ ਧਜ਼ੂੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਧਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧ ਚਾਰ ਗਰੂੰ ਥ (ਸਫ: ਧਨਆਈਆਂ 
11: 38-40) ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਪਰੋਤਕ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਦਾ ਧ ਰਿੋ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. 



ਸਤਾਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਧਕ ਮਸੀਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟਕੇ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ (ਮੱਤੀ 4: 9), ਪਰ ਧਿਸ  ਨੇ (ਮੱਤੀ 4:10) ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਧਦੱਤਾ. ਸਾਈਮਨ ਮੈਗੁਸ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8: 9-23) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਿਾਾਇਿੋਂ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਪ ਜਾ / ਉਸਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਆਇਰੀਨੀਅਸ. ਐਡ ਰਸ ਹਾਇਰਸ, ਬੱੁਕ 1, ਅਧਿਆਇ 23, ਆਇਤਾਂ 1-5). 

ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਾ ਧਸਰਫ ਸਮਊਨ ਮੈਗੁਸ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10: 25-26). ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਿਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14: 11-18). ਰਸ ਲ ਦੋ ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਧਦੱਤੀ ਧਕ ਉਹ ਪੁਰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੁਝ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ 
ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ ਅਧ ਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰੁ  ਕੀਤਾ. 

ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਧ ਚ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰੂੰ ਥੀ-ਰੋਮਨ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ 
ਸਮੱਧਸਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਧਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੌਮੋਤਕ ਪਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਧਿਆਨ ਧਦਓ: 

ਕੇਲੇਧਟਕ ਦੇ ਤ,ੇ ਗਰੀਨ ਮੈਨ, ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੈਥੇਡਰਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਾਇਸਫੈਲਾਈਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਕੇ, ਝ ਠੇ ਧਚੱਤਰਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਧਮਲਾ ਕ,ੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਧ ਚ ਦੋ ਰ ਹਾਨੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਧ ਚ ਧਮਲਾਉਣ 
ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕੀਤਾ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਕ ਨ ੇਂ ਿਰਮ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਸਖੌਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਪਰੁਾਣੇ 
ਤਰੀਕ ੇ(ਪੇਜ਼ਨੇਕਰ ਐਸ. ਗਾਰਗੋਜਲਜ਼: ਫਰੂੰ ਟ ਆਫ ਦ ਗਰੇ ਸਕ ਲ ਆਫ ਧ ਜ਼ੈਰੀਰੀ, ਕਰੀਅਰ ਪਰੈਸ, 2006, ਸਫ਼ਾ 85) 

ਇੱਕ ਧਕਤਾਬ ਧ ੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਬਆਨ ਧ ੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧਲਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਲਦੇ ਹੋਏ  ਰਣਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਪੋਪ 
"ਗਰੈਗਰੀ" ਮਹਾਨ ਨੇ 600 ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਲਧਖਆ ਹ:ੈ 

ਆਗਸਤੀਨ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਧਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਕ ਦੇ ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਦਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੂੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮ ਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਧ ੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਉਸ ਧ ਚ ਜਗ ੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਦਗਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਧਪਤ ਕਰੋ. ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੂੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭ ਤ ਦੇ ਭਗਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ... ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਧਦਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ 'ਤੇ ਧਜਸ ਦੇ ਧਸਿਾਂਤ ਉਨਹ ਾਂ 
ਧ ਚ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਕ- ਾਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨ ੂੰ  
ਿਾਰਧਮਕ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਰ ਹੈ, ਨਾ ਧਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਸੈਤਾਨ ਦੀ ਭੇਟ 
ਲਈ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਮਧਹਮਾ ਲਈ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਹ ਰੱਜ ਧਗਆ 
ਹੋਣ ਲਈ ਿੂੰ ਨ ਾਦ ਦੇਣਗੇ ਹੈ. (ਗਰੈਗਰੀ ਆਈ: ਐਬੋਟ ਮੈਧਲਟੀਸ ਨ ੂੰ  ਧਚੱਠੀ. ਐਪੀਸੋਤੋਲਾ 76, ਪੀ ਐਲ 77: 1215-
1216) 

ਪੋਪ ਗਰੈਗਰੀ ਨੇ ਝ ਠੇ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ  ਕਾਲਤ ਕੀਤੀ. ਧਫਰ  ੀ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਅਧਜਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਧ ਨਾਸਕਾਰੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 20-21). ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਿਸ  



ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10: 1-10). 'ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਧਦਨ' ਲਈ 
ਉਪਰਕੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਝ ਠੇ ਪ ਜਨੀਕ ਦਾ ਧਚੂੰਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸੌਕਤ  ਾਲੀਆਂ 
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ. 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਧਹਰਾ ੇ ਧ ਚ ਬਾਈਬਲ ਬੇਲੋੜੀ (1: 2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 2: 9) ਅਤੇ ਕਈ  ਾਰ ਜਾਦ ਗਰ (ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕ ਚ 22: 8) ਹੈਲੋ ੀਨ 'ਤੇ  ੀ. ਇਹ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕ ਾਂ ਧਤਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਸਧਚਤ ਰ ਪ ਧ ਚ 
ਇਕ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਤ ਧਦ ਸ ਸਤ  ਸਦੀ ਧ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧ ਚ ਨ ੂੰਬਰ 1 ਸ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੇਲੋ ੀਨ 
(ਸਾਰੇ ਸੂੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਧੇਰਤ ', 1907.  ੋਲ. 1. ਮਾਰਚ ਦਾ ਧਦਨ. ਕੈਥਧੋਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ). 

31 ਅਕਤ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਧਮਤੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਰਾਚੀਨ ਡਰ ਡਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ: 

ਪਰਾਚੀਨ ਗੌਲੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਧ ਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਧਨਿੁਕਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਡਜ਼ ਦਾ ਧ ਸ ਾਸ ਸੀ ਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਲੋ ੀਨ, ਭ ਤਾਂ, ਆਤਮ,ੇ ਪਰਜਾਤੀਆਂ, ਡਕੈਚਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰ ਛੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ... ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਇਡ ਧ ਸ ਾਸਾਂ 
ਤੋਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲਹ ਹੇਲੋ ੀਨ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ਚ ਜਾਦ ਗਰ, ਭ ਤਾਂ ਅਤੇ ਧਬੱਲੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ... ਹੇਲੋ ੀਨ ਸਜਾ ਟ ਦ ੇ
ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਪੱਤ,ੇ ਪੇਠੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਡੂੰਡੇ  ਰਤਣ ਦੇ ਰੀਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਿ ਰਪ ਦੇ ਸੁਰ  ਲੋਕ ਇਹ  ੀ ਇੱਕ ਧਤਉਹਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ... 700s ਧ ੱਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥਧੋਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਤ ਧਦ ਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨ ੂੰਬਰ 1 

ਰੱਧਖਆ. ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਧਰ ਾਜ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਧਤਉਹਾਰ ਦਾ ਧਦਨ ਹੇਲੋ ੀਨ ਧਤਉਹਾਰ ਧ ੱਚ ਧਮਲਾ ਰਹੇ 
ਸਨ. (ਹੈਲੋ ੀਨ  ਰਲਡ ਬੱੁਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ,  ੋਲ 9. ਧਸਕਾਗੋ, 1966: 25-26) 

ਕੈਥੋਧਲਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਸਾਇਦ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ: 

ਪੋਪ ਨੇ ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਧਸਖਰ 'ਤੇ ਧਕਉਂ ਲਾ ਧਦੱਤਾ? ਧਕਉਂਧਕ ਕੈਥੋਧਲਕ 
ਧਤਉਹਾਰ ਧਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਧ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਕੇਲੀਅਨ ਬਰਾਈਨ. ਹੋਲੀਓਨ, 

ਪਤਝੜ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ਚ, ਿਾਦ ਧਦਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਧ ੱਤਰ ਹੈ ਕੈਥੋਧਲਕ ਔਨਲਾਈਨ 
ਇੂੰ ਟਰਨੈਸਨਲ ਧਨਊਜ਼. 10/31/06) 

ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨਹਚਾ ਲਈ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਕ ਸੂੰਬੂੰਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਧਕ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਭ ਨ ੂੰ , ਧਸਿਾਂਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 
3:16) ਅਤੇ ਇਹ ਪ ਜਾ ਦੇ ਬੱੁਤ ਦੇ ਰ ਪਾਂ (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 12: 29-32; ਧਿਰਧਮਿਾਹ 10: 2-6; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10:21; 2 

ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 6: 14-18). 

ਧਕਰਸਮਸ 



ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਧਿਸ  ਦੇ ਜਨਮ ਧਦਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ. ਰੋਮ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਨੇ ਧਕਰਸਮਸ ਅਤੇ ਧਕਸ ੇ
ਹੋਰ ਜਨਮ ਧਦਨ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ. ਜਨਮਧਦਨ ਮਨਾਉਣ ਅਜੇ  ੀ ਕੇ ਦਰੇ 3 ਸਦੀ ਧ ਚ ਧਨੂੰ ਧਦਆ ਧਗਆ (ਗੈਰ, 

ਧਕਤਾਬ ਮੈਨ ੂੰ , ਅਧਿਆਇ 64 ਧ ਰੁੱ ਿ). 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਨੇ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ ਧਕ ਫੱੁਲਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ਼ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਧ ਚ ਧਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਦੇ ਧਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹਈੋ. ਇਕ ਅਧਜਹਾ ਧਤਉਹਾਰ ਸੀ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  
ਸੈਟਰਲਾਧਲਆ  ਜੋਂ ਜਾਧਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਦਸੂੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਧ ੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ. 

ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ, "ਲਾਤੀਨੀ ਿਰਮ ਸਾਸਤਰ ਦਾ ਧਪਤਾ," ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਨੇ ਸਰਟਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ 
ਸਟਰਨੀਲੀਆ (ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਧਲਮ ਦੇ ਤਾ ਧਜਸਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਉਤਪੂੰ ਨ ਸੀ) ਧਜਸ ਨੇ ਧਕਰਸਮਸ ਧ ਚ ਧਲਧਖਆ ਸੀ: 

ਧਮਨੀ ਧਲਆ ਧਸਨੇਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਨੀ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ ਧਜੂੰ ਨੀ ਮੀਨਾਰ ਾ ਹੈ;  ਦੇ ਸਮੇਂ, ਥੋੜਹੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ  ੀ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫੇ਼ ਨ ੂੰ   ੀ ਫਧੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸੈਟੀਟਮੋਨਟੀਅਮ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ; ਅਤੇ ਧਮਡ ਾਈਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਧਪਆਰੇ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ; ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੱੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਫਲੇਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਡੀਡੀ ਬਲੀਆਂ; ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  
ਧਨਸਚਤ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਤੇ ਸਨਮਾਧਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮ ਰਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਧਦਨ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਸੈਤਾਨ ਦ ੇ
ਹਰ ਪੂੰ ਛੀ  ਾਰ  ਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਧਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕ ੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ 
ਧਜਹਾ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਜਹੇ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ   ੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? (ਟਾਰਟ ਲੀਅਨ. ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ 
ਬਾਰ,ੇ ਅਧਿਆਇ ਐਕਸ) 

ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੋਮੀ ਧਬਸਪ ਜ਼ੈਫ਼ੀਰੀਨਸ (199-217) ਅਤ ੇਕਾੱਧਲਸਟਸ (217-222) ਧ ੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਧਭਰਸਟਾਚਾਰ 
(ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਜਹੇ ਰੋਮਨ ਕਥੈੋਧਲਕ ਸੂੰਤਾਂ ਧਜ ੇਂ ਧਹਪੋਧਲਟਸ (ਧਹਪਲੋੀਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਬੱੁਕ IX, ਅਧਿਆਇ 
VI) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਧ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ੋਝ ਠੀਆਂ ਧਸੱਧਖਆ ਾਂ ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਨ. 

ਰੋਮੀ ਸੈਟਰਨਧਲਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਧਮਥਰਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪਧਹਲੇ ਬੱੁਤ ਦੇ ਿਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ- ਪਰਾਚੀਨ 
ਬਾਬਲੀਅਨ ਰਹੱਸ ਾਦੀ ਪੂੰ ਥ ਦੀ. ਪਰਾਚੀਨ ਬਾਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱ ਖ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨ ੇਂ ਜੂੰ ਮਣ  ਾਲੀ 
ਤਮੁੂੰ ਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਧ ਚ ਧਨਮਰਰੋਦ ਨ ੂੰ  ਜਸਨ ਕੀਤਾ. ਬਾਈਬਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਧਨੂੰ ਦਦੀ ਹੈ 
(ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 12: 2-3; ਧਿਰਧਮਿਾਹ 3:13; 10: 2-6). 

ਬਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸ ਰਜ ਦੇ ਜਨਮ-ਧਦਨ ਦਾ ਜਸਨ  ੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ. 25 ਦਸੂੰਬਰ ਫਰਬਰੀ ਦੇ 
ਫਲਸਰ ਪ, ਧਿਸ  ਦੇ ਜਨਮ ਧਦਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਧਣਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਧਕਉਧਕ ਸੈਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਰਜ ਦੇ ਤਾ ਦੀ ਪ ਜਾ 
ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ  ੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ: 

354 ਈ. ਧ ਚ ਰੋਮ ਦੇ ਧਬਸਪ ਧਲਬੀਰੀਅਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  25 ਦਸੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਦੱਤਾ. ਸਾਇਦ ਉਹ ਇਸ 
ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ ਰੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਧਤ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਦ ੇ



ਜਨਮ ਧਦਨ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ. (ਧਸਕਸਧਟ ਈਐਚ, ਧਕਰਸਮਸ  ਰਲਡ ਬੱੁਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ,  ੋਲਿ ਮ 3. 

ਫੀਲਡ ਐਟਂਰਪਰਾਈਧਜਸਜ਼ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, ਧਸਕਾਗੋ, 1 9 66, ਪੀਪੀ 408-417) 

ਹੈਲੀਓਸ ਧਮਥਰਾਸ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾ ਹੈ ... ਐਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੀਠਰਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਧ ੱਚ ਪਧ ੱਤਰ ਰੱਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ੇਂ ਧ ੱਚ ਧ ਚੋਲੇ  ਜੋਂ ਪਧ ੱਤਰ ਸੀ 25 ਦਸੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਜਨਮਧਦਨ, ਸਰਦੀ-ਸ ਰਜ ਦੇ ਜਨਮ, 

ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭੁੱ ਲੀਏ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਧਖਆ ਧਗਆ ਸੀ. (ਐਰੇਂਜਸਨ ਜੇ. ਧਮਥਰਾਜ਼ਮ. ਕੈਥਧੋਲਕ 
ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ,  ੋਲਿ ਮ ਐਕਸ. ਧਨਹਾਲ ਓਬਸਟੈਟ, ਅਕਤ ਬਰ 1, 1 9 11) 

ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨ ਸ ਰਜ ਦੇ ਤਾ ਧਮਥਰਾਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਬੇਕਾਬ  ਸ ਰਜ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 
ਦੇ ਗੁਫਾ ਧ ੱਚ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈਲੇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਕ ਧਿਸ  ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਪਥਰੀਲੀ ਗੁਫਾ ਧ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. 

ਰੋਮ ਹੁਣ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਧਖਆ ਹ ੈਧਕ  ੈਟੀਕਨ ਧਸਟੀ ਧ ੱਚ 'ਜਨਮ' ਨ ੂੰ  ਕਈ  ਾਰ ਧਦਖਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹੈ), ਪਰ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਮੋਡੀਅਨਾਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ: 

ਬੇਬੁਧਨਆਦ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦੇ ਤਾ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸ,ੋ ਦ ਜ ੇ
ਪਾਸ,ੇ ਜੋ ਧਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਪਧਹਲਾ ਹੈ. ਚੱਟਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਇਆ ਹੈ: ਧਫਰ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਧਨਰਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ 
ਭਾਲ ਧ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ  ੀ ਚੋਰ  ਾਂਗ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਧਕ, ਜੇ ਉਹ 
ਇੱਕ ਈਸ ਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕੀਨਨ ਉਹ ਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਭਆਨਕ ਕੁਦਰਤ 
ਦਾ. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਬਦਲ ਧਦੱਤਾ. ਧਜ ੇਂ ਕਾਕੁਸ, ਜੋ  ੁਲਕੇਨ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ 
ਸੀ. (ਕਰਮਧਡਿਨਸ. ਧਕਰਸਚੀਅਨ ਅਨੁਸਾਸਨ ਉੱਤੇ) 

ਧਿਸ  ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਧਫਰ  ੀ ਇਹ ਅਿ ਰਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਧਦਖਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ. ਇਸ 
ਧ ਚ ਇਹ  ੀ ਸੱਚ ਹੈ ਧਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਧਕ ਉਸ ਨੇ 25 ਦਸੂੰਬਰ ਫਰਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ. ਧ ਦ ਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਕ 
ਚਰ ਾਹੇ ਖਤੇਰ ਧ ੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ, ਨਾ ਹ,ੈ ( ਰਗੇ ਬਾਈਬਲ ਲ ਕਾ 2 ਧ ਚ  ੇਖਾਉਦਾ ਹ:ੈ 8) ਦੇ 
ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਦੇ ਰ ਪ ਧ ੱਚ ਦੇਰ ਦਸੂੰ ਬਰ 25 ਅਤੇ ਬਾਈਬਲੀ-ਧਜ਼ਕਰ (ਲ ਕਾ 2: 1-5) ਇਹ "ਮਰਦਮਸਮੁਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਧ ਚ 
ਅਸੂੰਭ  ਸੀ "(ਧਕਰਸਮਸ. ਕੈਥਧੋਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, 1908). 

ਧਕਰਸਮਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ ਝ ਠੇ ਿਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਅਸਲ ਧ ਦ ਾਨ 
ਮੂੰਨਣਗੇ. ਨਾ ਹੀ ਧਿਸ  ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੇ ਧਕਰਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

ਰੀਪੈਕਜਿ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਬਾਈਬਲ ਿਰਮ ਧਨਰਪੱਖ ਛੁੱ ਟੀ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਦਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨ ੂੰ  ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੁੱ ਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਧਮਰਤਕ ਸੂੰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂੰਤ ਦੇ ਧਦਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਧਕਰਸਮਸ  ਰਗੇ ਕੁਝ  ੀ 
ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  'ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਤਾ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਦਲ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  'ਸੂੰਤ' ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. 



ਕੁਝ ਝ ਠੇ ਰੀਤੀ-ਧਰ ਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਧਭਆਨਕ ਛੁੱ ਪੇ ਅਜੇ  ੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਨ 
ਜੋ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਚੇਧਲਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਧਦੱਤਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਛੁੱ ਟੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝ ਠੇ ਿਰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, 

ਅਤੇ ਪਰਾਚੀਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਹੱਸ ਿਰਮ ਨਾਲ  ੀ ਸੂੰਬੂੰਿ ਰੱਖਦੇ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਨਹਮਿਾਹ ਨ ੂੰ  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਧਜਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਪਰਭਾਧ ਤ ਹਏੋ ਸਨ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਨਹਮਿਾਹ ਨੇ ਕੀ ਧਕਹਾ ਸੀ: 

30 ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੈਰ ਖਤਮ. (ਨਹਮਿਾਹ 13:30) 

ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨਹਚਾ ਅਤੇ "ਭੇਤ ਮਹਾਨ ਬਾਬਲ" (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ 17: 5) ਦੀ ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ. ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ' ੱਡੀ ਬਾਬੁਲ' ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਧ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

4 ਉਸ ਨ ੂੰ , ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਧਕਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਧ ਚ ਧਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਾਗੀ ਪਰਾਪਤ ਅਤ ੇ
ਸਮਧਝਆ. (ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਪਥੋੀ 18: 4) 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਤਾ ੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 6:18; 2 ਧਤਮਧੋਥਉਸ 2:22), ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੀ ਰੀਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ (1 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 10: 19-21; 2 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 6: 14-18), ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 15: 3-
9). 

11. ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਝ ਠ? 

ਧਕਹੜਾ ਸਮਾਂ  ਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਧਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

1600 ਤੋਂ  ੱਿ ਸਾਲ ਪਧਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਧ ਰੋਿੀ-ਧ ਰੋਿੀ, ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਦੁਆਰਾ ਧਨੂੰ ਧਦਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ, ਧਜਸਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਥੈੋਧਲਕ ਅਤੇ ਆਰਥਡੋਾਕਸ ਸੂੰਤ ਮੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਕਈ ਸਾਲ, ਪਰੋਟੈਸਟਨ ਪਰਕਾਸਨ ਈਸਾਈ ਅੱਜ ਅਸਲ 
ਧ ੱਚ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ "ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ" ਧਕਹਾ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਮੁਢਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਚਾਰਕ. 
ਈਸਾਈ ਅੱਜ, 8 ਅਗਸਤ, 2008). 

ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ, 387 ਈ ਧ ੱਚ ਧਡੱਗ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਕਉਧਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਦਾਅ ਾ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਦਖੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ (' ਤੇਜ਼ ... ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ 'ਤ'ੇ) ਧਬਗੁਲ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ, 

ਪਰਾਸਧਚਤ ਦਾ ਧਦਨ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੂੰਬ  ਦ ੇਪੁਰਬ: 

ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ  ਾਰ ਧਫਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ  ੱਲ 
ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ: ਤਰੁਹੀਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ, ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ, ਉਪਹਾਸ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਧ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜ ੋ
ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਹ ਸਾਡੇ  ਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਹਨ. ਧਫਰ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਲੋਕ ਿਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਅਧ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ ਧਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਧ ੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਇਸ 
ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ... ਜੇਕਰ ਿਹ ਦੀ ਸਮਾਰਹੋ ਆਦਰਿੋਗ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਸਾਡਾ 



ਝ ਠ ਹੈ ... ਕੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਾਂ 
ਇਹ ਧਤਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ. 

ਿਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਿ ਉਪਹਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ. ਸੋਧਚਆ ਧਕ ਇਹ ਇੱਕ ਭੱੁਖਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ 
ਧਕ ਮੈਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਅਸੁੱ ਿ ਧਕਹਾ ਹੈ ... ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰਹੀਆਂ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰ ਲਈ ਸੂੰਮਨ 
ਧਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੂੰ ਨ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਧ ਚ ਉਲਝਣ ਧ ਚ ਪਾ ਧਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧ ਭਚਾਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਧ ਚ 
ਸੁੱ ਟ ਧਦਓ. (ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ. ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ II ਿਹ ਦੀ ਦੇ ਧ ਰੁੱ ਿ ਮੈਂ: 1; 3: 4. ਐਟਂੀਓਕ ਧ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਸੀ, ਸੀਰੀਆ ਸੀ ਐਤ ਾਰ 5 ਸਤੂੰਬਰ 387 ਈ.) 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਧਕ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਧਹਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਧ ੱਚ ਦ ਜੀ ਸਦੀ 
ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਹ ਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਨੇ ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ ਨ ੂੰ   ੀ ਰੱਧਖਆ.ਇਸ ਲਈ, ਜੋ 
ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਜੌਨ ਧਕਰਸਸੋਟੋਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਧਖਲਾਫ਼ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਕਉਂਧਕ 
ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕੈਥਧੋਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪੂੰ ਤਕੇੁਸਤ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਦੋ ੇਂ 
ਧਤਉਹਾਰ "ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਧਮਲ ਕੇ" ਹਨ. 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਅਸਲ ਧ ੱਚ ਇੱਕ  ਾਰ "ਪੂੰ ਡਕੋਸੋਸਟ" (ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਜੇ. ਕੈਨਸਟੋਸਟੋਮ ਜ.ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, 
ਕਾਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਦੇ ਆਰਚਧਬਸਪ: ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਾਂ ਬਾਰੇ) ਅਖ ਾਏ "ਿਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਧਤਓਹਾਰ" ਦੇ ਹੱਕ ਧ ੱਚ ਧਲਧਖਆ 
ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਕ ਧਿਸ  ਦੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਫ਼ਾਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਕ "ਿਹ ਦੀ ਧਤਉਹਾਰ"  ਜੋਂ ਪੇਸ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ. 

ਜੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਧਦਨਾਂ ਦਾ ਧ ਰੋਿ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਉਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸਟ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਿਸ  ਦੀ ਧਮਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧ ਸ ਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਨਸਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ. 

ਧਜ ੇਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹ,ੈ ਧਨਊ ਨੇਮ ਧ ਚ ਇਕ "ਿਹ ਦੀ" ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨ ੂੰ  "ਮਹਾਨ" ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹ.ੈ ਇਕ ਕੈਥਧੋਲਕ 
ਅਨੁ ਾਦ ਧ ਚ ਹੇਠ ਧਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ੱਲ ਧਿਆਨ ਧਦਓ: 

37 ਅਤੇ ਉਹ ਧਪਛਲੇ ਧ ੱਚ, ਧਤਉਹਾਰ ਧਿਸ  ਉੱਥੇ ਰੁਧਕਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਦਨ (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7:37). 

ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹ?ੈ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਧਿਸ  ਦੇ ਪੈਰਕੋਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਿਾਦ ਕਰੋ ਧਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਧ ਚ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਨੇ ਕਝੁ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਧਕਹਾ ਸੀ: 

"ਯਹ ਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪ ਜਯ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਜ,ੇ ਸਾਿਾ ਝ ਠ ਹਨ." 



ਧਕਹੜੇ ਧਦਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਧਕਹੜ ੇਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ "ਮਹਾਨ ਧਦਨ" ਹ?ੈ 

ਧਕਹੜੇ ਧਦਨ ਝ ਠ ਹਨ? 

ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ ਨੇ ਧਕਰਸਮਸ ਅਤੇ ਈਸਟਰ  ਰਗੇ ਬਧਘਆੜ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿਾਂ ਨਾਲ ਧਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 25 ਦਸੂੰਬਰ ਨ ੂੰ  
ਧਕਰਸਮਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ  ੀ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਝ ਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਿਾਰ' ਤੇ (ਐਡੀਸ, 

ਅਰਨੋਲਡ ਟੀ. ਏ ਕੈਥੋਧਲਕ ਧਡਕਸਨਰੀ: ਕੂੰ ਟੈਸਧਟੂੰਗ ਕਝੁ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ਼ ਧਸਿਾਂਤ, ਅਨੁਸਾਸਨ, ਰੀਤਾਂ, ਸੂੰਮੇਲਨ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 
ਕੈਥੋਧਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਿਾਰਧਮਕ ਆਦੇਸ ਬਰਦਰਸ, 1893, ਸਫ਼ਾ 178). 

ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਦਨ ਝ ਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੌਨ ਧਕਰਸੋਸਟੋਮ (ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਧਕ ਕੈਥਧੋਲਕ ਸੂੰਤ ਥਾਮਸ ਐਕੁਧ ਨਸ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਧਕ ਸਬਤ ਅਤੇ ਮ ਲ 
ਰ ਪ ਧ ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲੀ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ  
ਅਰਥਾਤ ਈਸਾਈ (ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ ਐਧਕਨਸ ਦਾ ਸੁਮਾਤਾ ਥੀਓਲੋਜੀ). 

ਧਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੈਕੈਥਧੋਲਕ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਧਰਪਰੋਟ ', " ਅਕਸਰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱ ਿ ਈਸਾਈ (ਏ) ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ  ੀ ਸਾਮਲ ਹ.ੈ ਇੱਕ 11 ਸਦੀ ਧ ਚ ਿ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨੇ ਧਲਧਖਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਕ "ਮ ਰਤੀ ਦੀ ਪ ਜਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ. ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਤਸ ੀਰਾਂ ਦੀ ਧਨਸਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਅਜੇ  ੀ ਭ ਤਾਂ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਧ ੱਚ ਰੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸਨ. "(ਕਧਨਬੇਅਰ ਐਫਸੀ ਐਡਡੇਨ ਐੱਕਸ III ਇਨ: ਧਦ ਦੀ ਕੁੂੰ ਜੀ: ਸਟਰ 
ਦੀ ਪੌਲੀਨੀਅਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਅਲ ਕਲੈਰੇਨਨ ਪਰੈਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ, 1898, ਸਫ਼ਾ 149). 

ਇਹ ਮੂੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰੁਬਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਧਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨ ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਧਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. 

ਰ ਾਇਤਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ? 

ਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ  ੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 
ਜੋ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਧਦਨ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. 

ਕੁਝ ਪਧਰ ਾਰ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਿਾਰਧਮਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕਉਂਧਕ ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਸਮਾਜ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ. 

ਧਿਸ  ਨੇ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ ਧਕ ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਧਪੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਧਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਮੱਤੀ 10:36) ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ 
ਨਾਲ ਸਮੱਧਸਆ ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ.ੈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਧਜਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ 
ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਿਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ (ਿੁਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ 15: 18-19), ਪਰ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਲਈ ਿਤਨ ਕਰਨਾ (ਮੱਤੀ 
5:48). 

ਧਨਊ ਧਲਧ ੂੰਗ ਟਰਾਂਸਲੇਸਨ ਧ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਧਖਆ ਧਗਆ ਹੈ: 



3 ਉਹ ਬਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਧਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ. (ਜ਼ਬ ਰ 119: 3) 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ? ਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ (ਉਤਪਤ 3: 1-6) ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਧਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਰ ਪ 'ਚਾਨਣ ਦਾ ਦ ਤ "(2 ਕੁਧਰੂੰ  11: 14-15) ਜਾਪਦਾ ਹ.ੈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਛੁੱ ਟੀ  ੀ, ਜੇ ਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਲਈ ਚੂੰਗਾ ਧ ਖਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾ ੇਗਾ? 

ਗਰੇਕ-ੋਰੋਮਨ ਿਰਮ ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੂੰਪਰਾ ਪਰੂੰਪਰਾ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ 
ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਝ ਠੇ ਿਰਮਾਂ ਧ ਚ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ. ਧਕਉਂਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਪਛਲੇ (ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ) ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਮਾਂ ਧ ੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਉਹ ਪਰ ਾਨ ਹਨ. 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 11: 2; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:15), 

ਧਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਧਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਨ ੇਂ ਨੇਮ ਧ ਚ ਇਹ 
ਸਪੱਸਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਾ ਿਾਨ ਰਹੋ ਧਕ 8 ਦਰਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਿੋਖਾ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਿੋਖਾ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁਧਨਆਦੀ ਅਸ ਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ. (ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 2: 8) 

3 ਧਿਸ  ਨੇ ਜ ਾਬ ਧਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਧਖਆ, "ਤ ੂੰ   ੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਨਾ ਹੈ ... 7 ਕਪਟੀ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅਗੂੰਮ  ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਿਸਾਿਾਹ ਅਤੇ ਆਧਖਆ?!: 

8 "ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱੁਲਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਦਲ 
ਮੇਰੇ ਦ ਰ ਹ ੈ9 ਅਤੇ ਧ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਸ '.." (ਮੱਤੀ 15: 3 , 7-9) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬਦ ਧ ਚ ਧਜ਼ਕਰ ਹੈ ਧਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੂੰਪਰਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ  ਾਧਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

19 ਹੇ ਿਹੋ ਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੜਹੀ, ਦੁਖ ਦੇ ਧਦਨ ਧ ੱਚ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ, ਗੈਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਧਸਰੇ ਤੱਕ 
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਧਹਣਗੇ "ਿਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਧਪਉ ਧ ਰਸ ੇ ਧ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝ ਠ, ਧਨਕੂੰ ਮੀ ਅਤੇ ਧਨਕੂੰ ਮ ੇ
ਕੁਝ." (ਧਿਰਧਮਿਾਹ 16:19) 

ਬਾਈਬਲ ਧਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧ ਦੇਸੀ ਿਾਰਮਕ ਧਨਰੀਖਣਾਂ ਸਤਾਨੀ ਹਨ: 

16 ਉਹ ਧ ਦੇਸੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾਲ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭੜਕਾਇਆ; ਧਘਨਾਉਧਣਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਕਰ 
ਧਦੱਤਾ. 17 ਉਹ ਭ ਤ ਨ ੂੰ  ਭੇਟ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੂੰ , ਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ, ਨ  ਦੇ ਤੇ, ਨ  ਆਮਦ ਧਕ 
ਆਪਣੇ ਧਪਉ ਨ ੂੰ  ਡਰ ਹ,ੈ ਨਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ. (ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 32: 16-17) 

ਰੋਮੀ ਕੈਥਧੋਲਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਡੀਨਲ ਜੀਨ-ਗੈਨੋਲ-ਮੈਰੀ ਡੇਨੀਅਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ:ੋ 



ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਰ ਪ ਹਨ; ਕੋਈ ਇਕਦਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਬੱੁਤਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. (ਡੇਨੀਅਲ ਜੋ. ਲਾਤੀਨੀ ਈਸਾਈ ਦੀ ਮ ਲ. ਡੇਧ ਡ ਸਧਮਥ ਅਤੇ ਜੌਨ ਔਸਧਟਨ ਬੇਕਰ ਦੁਆਰਾ 
ਅਨੁ ਾਧਦਤ  ੈਸਟਧਮੂੰਸਟਰ ਪਰੈਸ, 1977, ਪੀ. 440) 

ਸੱਚਮੁੱ ਚ, ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਰ ਪ ਹਨ; ਕੋਈ ਇਕਦਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਬੱੁਤਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੀ 
ਸੇ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. 

ਧਫਰ  ੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧ ਚ ਚਰਚ  ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਧਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਈਸਾਈ ਧਨਿਮ ਅਤੇ ਕਝੁ ਅਧਭਆਸ ਧ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਸਮਝ ਲ ੋ ਧਕ ਧਿਸ  ਨੇ 
ਧਕਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ 
ਕਰੇਗੀ." (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 8: 31-32). ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਿਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ: 

14 ਧਜਹੜੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੋ. ਕੀ ਕੁਿਰਮੀ ਸਤੈਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਧਕਸਨ ੂੰ  
ਨਚਚਾ ਹ?ੈ 15 ਅਤੇ ਕੀ ਇਕੱਤਰ ਬਧਲਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਧ ਸ ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧ ਸ ਾਸੀ ਦਾ ਕੀ 
ਧਹੱਸਾ ਹ?ੈ 16 ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਹੈ? ਧਕਉਂਧਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਮੂੰਦਰ 
ਹੋ. ਧਜ ੇਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਧਕਹਾ ਹ:ੈ 

"ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚ  ੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚ ਤੁਧਰਆ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੋ ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂੰਦ ੇ
ਹੋਣਗੇ." 

17 ਇਸ ਲਈ 

ਪਰਭ  ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਧਕ ਧਨਰਦਸੋ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛ ਹ,ੋ ਫੇ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਲ ਾਂਗਾ. " 

18 'ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਪਤਾ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ-ਸਕਤੀਮਾਨ 
ਪਰਭ  ਆਖਦਾ ਹ.ੈ (2 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 6: 14-18) 

ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਪਤਾ ਹੋ ੇਗਾ ਧਜਹੜੇ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੇ ਪਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਧਹਣਗੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਧਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਇਕ ਧਹੱਸੇ  ਜੋਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਹਾਲਾਂਧਕ ਕੁੱ ਝ ਰੀਤੀ ਧਰ ਾਜ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੋਖਾ ਧਦੂੰਦੇ ਹਨ: 

32 ਦਾ ਕਧਹਣਾ ਹ,ੈ "ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇ ਾ  ਰਗੇ, ਰਾਸਟਰ  ਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ." ਪਰ 
ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਧ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋ ੇਗਾ. (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 20:32, ਐਨ.ਆਈ. ੀ) 



26 ਉਸ ਜਾਜਕ ਮੇਰੇ ਸਰਹਾ ਦਾ ਧਹੂੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਨਰਾਦਰ; ਉਹ ਪਧ ੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਧ ਚਕਾਰ 
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦ;ੇ ਉਹ ਧਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਕ ਅਸੁੱ ਿ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਧ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 
ਸਬਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਿਆਨ ਧ ੱਚ ਰੱਖ ਧਦੱਤਾ, ਧਕ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ. (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 22:26, ਐਨਆਈ ੀ) 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਧਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੋਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ 
ਕਰੋਿ ਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਧਹਜ਼ਕੀਏਲ 30:13)! ਸਮਧਲੂੰ ਗੀ ਸੂੰਸਕਾਰ ਪਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਧਭਆਨਕ ਹੈ (ਸੀ.ਐੱਫ. 3: 13-15). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਕੀ? 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  'ਪਧ ੱਤਰ ਸੂੰਮੇਲਨ' ਧਕਹਾ ਧਗਆ ਹੈ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਨੂੰ ਬਰ 28:26; 29:12) ਜਾਂ 'ਪਧ ੱਤਰ 
ਧਤਉਹਾਰ' (ਸੀ.ਐੱਫ਼. ਿਸਾਿਾਹ 30:29). 

ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਮ ਰਤੀ-ਪ ਜਾ ਦੇ ਧਤਉਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੱੁਿੀਮਾਨ  ਜੋਂ ਧਨੂੰ ਧਦਆ ਗਈ ਹੈ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 20-21; 1 

ਧਤਮੋਧਥਉਸ 4: 1). ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਜਸਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਧ ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ 
(ਧਬ ਸਥਾ ਸਾਰ 32; ਧਿਰਧਮਿਾਹ 10; 1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 20-21). 

ਧਫਰ  ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਲੂੰ ਡਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧ ਰੋਿੀ ਨਾਲ ਜਧੋੜਆ (1 

ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 18-19). 

ਗੈਰ-ਬਾਈਬਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਭ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੋਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਿੁਗਾਂ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦਾ ਅਰਬਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  
ਅਸਪਸਟ ਬਣਾਉਣ ਧ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ.ੈ 

ਧਿਸ  ਨੇ ਧਕਹਾ ਸੀ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੱਚ ਧ ੱਚ ਪ ਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

24 ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਤਮਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਧਚਆਈ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ. (ਿ ਹੂੰ ਨਾ 4:24, NJB) 

ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਤਉਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸਰ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ,ੋ ਨਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ (ਕਹਾਉਤਾਂ 3: 5-6). 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਮਕੁਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਤਸ ੀਰ ਧ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਸ  ਦੀ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਏੋ, 'ਬੇਖਬਰੀ'  ਾਲੀਆਂ ਜੀ ਨੀਆਂ ਰਧਹਣ ਲਈ ਿਤਨ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ, ਇਸ ਿੱੁਗ (ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ) ਦੇ 
ਪਧਹਲੇ ਫਲਾਣੇ, ਪਰਕਾਸ ਦੀ ਤ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਧ ਚ ਸਤਾਨ ਦੀ ਭ ਧਮਕਾ ਦੀ ਿਾਦ 
ਧਦ ਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਾਸਧਚਤ ਕਰੁਬਾਨੀ, ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
(ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ), ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਲਈ ਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਧਦ ਾਏਗਾ (ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦਹਾੜਾ), ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ 
ਿੋਜਨਾ ਦੇ ਕਝੁ ਧਹੱਧਸਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਪੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਧਗਆ ਹੈ 



ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਧਦੂੰਦੀ ਹੈ ਧਜ ੇਂ ਉਸ ਨੇ ਧਿਸ  ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 
11: 1). 

ਧਿਸ  ਨੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਹਾੜੇ (ਲ ਕਾ 2: 41-42; 22: 7-19; ਿ ਹੂੰ ਨਾ 7: 10-38; 13) ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਧਸੱਧਖਆ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸ ਦੀ ਧਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 13: 12-15)? 

ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 

ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 5: 7-8; 16: 8). ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਚਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਸੀ ਧਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਧ  ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ (1 ਕੁਧਰੂੰਥੀਆਂ 10: 1 9-21). ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀ.ਐਫ਼. ਨਹਮਿਾਹ 13:30; 2 ਪਤਰਸ 1: 9). 

ਰਸ ਲ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਧਦੱਤੀ ਧਕ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ: 

18 ਧਪਆਰੇ ਬੱਧਚਓ, ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹ;ੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸਮਣ ਆ ਧਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਇੂੰ ਨੇ ਦੁਸਮਣ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਇਥਥੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਹ.ੈ 19 ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਧਗਆ, 

ਪਰ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੇ ਨਹੀ ਸਨ; ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਸੀ, ਫਰਬਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਧਹੂੰ ਦੇ ਹੈ ਸੀ; ਪਰ ਉਹ 
ਜਾਣ ਗਏ ਧਕ ਉਹ ਧਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. (1 ਿ ਹੂੰ ਨਾ 2: 18-19) 

ਕੀ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨੇ ਉਹੀ ਧਬਬਲੀਕਲ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਆਪਣੇ ਰਸ ਲਾਂ  ਜੋਂ ਰੱਖੇ ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਨੇ ਰੱਧਖਆ ਸੀ? ਿ ਹੂੰ ਨਾ ਧਲਖ ਧਰਹਾ 
ਸੀ ਧਕ ਧਜਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਝ ਠਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਜਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧ ਰੋਿੀ 
ਦਰਬਾਰੇ  ਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਜਦੋਂ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਕਸਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ? ਹਾਲਾਂਧਕ ਪਰੂੰਪਰਾ ਲਈ ਉਧਚਤ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੂੰ ਤ  ਧਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਪਰ ਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਧਕ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ. 

ਧਕਉਂਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਧਸਿਾਂਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ (2 ਧਤਮੋਧਥਉਸ 3:16), ਸਾਇਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਧਦਨ ਦੇ ਿਾਰਧਮਕ ਆਗ ਆਂ ਪਰਤੀ ਜ ਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

29 ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ  ੱਿ ਲੋਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:29) 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਸ  ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਧਮਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੂੰ ਨੋਗੇ, ਅਤੇ 
ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਕੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ੋਗੇ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਲੇ ੀਆਂ 23: 8, 21, 24, 27, 35, 36) ਨ ੂੰ  "ਪਧ ੱਤਰ ਸੂੰਮੇਲਨ" ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ, ਜੋ ਧਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਧਬਬਲੀਕਲ ਧਤਉਹਾਰ (ਲੇ ੀਆਂ 23:37) ਹਨ? 



ਧਿਸ  ਨੇ ਧਕਹਾ: 

21 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਲ ਕਾ 8:21) 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਿਸ  ਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਹ?ੋ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 8:29). ਸਾਨ ੂੰ  ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਲਗ ਅਲਗ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੁਹੂੰ ਨਾ ਦੀ ਇੂੰ ਜੀਲ 17:19). 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦ ੇਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨਾਂ ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਤੇ-ਪਰੇਧਰਤ ਹਨ? 

"14 ਪਰਭ  ਨੇ ਸੇ ਾ! 15 ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਹੋ ਾਹ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਧਦਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਧਜਸ ਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ  
ਧਜਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਧਹਣ "ਝ ਠੇ ਦੇ ਤੇ  ਰਗਾ" ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨਗ ੇਬਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਪਰਭ  ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਾਂਗੇ "(ਿਹੋਸੁਆ 24: 14-15). 

ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਚੁਣੋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ ਕੈਲੂੰ ਿਰ 

ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ਪਸਾਹ    Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

ਪੂੰ ਤੇਕੁਸਤ    Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

ਤੁਰਹੀਆਂ    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

ਪਰਾਸਧਚਤ    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

ਤੂੰਬ ਆਂ ਦਾ ਧਤਉਹਾਰ   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

ਆਖਰੀ ਮਹਾਨ ਧਦ ਸ   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* ਸਾਰੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਸਾਮ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਸਰੁ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ 
 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰ ਗ ਚਰਚ ਦੇ ਯ ਐਸਏ ਦਫਤਰ ਸਧਥਤ ਹੈ: 1036 ਡਬਲਿ . ਗਰੈਂਡ ਐ ੇਧਨਊ, ਗਰੋ ਰ ਬੀਚ, 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 93433 ਿ ਐਸਏ 
 

ਰੱਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ (ਸੀਸੀਓਜੀ)  ੈਬਸਾਈਟਾਂ 
 

CCOG.ASIA ਇਹ ਸਾਈਟ ਏਸੀਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਏਧਸਆਈ ਭਾਸਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਕਈ ਲੇਖ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਅੂੰ ਗਰਜੇ਼ੀ ਧ ੱਚ ਕੁੱ ਝ ਆਈਟਮਾਂ  ੀ ਹਨ. 
CCOG.IN ਇਹ ਸਾਈਟ ਭਾਰਤੀ ਧ ਰਾਸਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਧਨਸਾਨਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਕੋਲ ਅੂੰ ਗਰਜੇ਼ੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ  ੱਖ  ੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸਾ ਾਂ 
ਧ ੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹ ੈ

CCOG.EU ਇਹ ਸਾਈਟ ਿ ਰਪ  ੱਲ ਧਨਸਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਧ ੱਚ ਬਹੁ ਿ ਰਪੀਅਨ ਭਾਸਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹ.ੈ 
CCOG.NZ ਇਹ ਸਾਈਟ ਧਨਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਬਰਧਟਸ ਦੇ ਉਤਰਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਸਾਨਾ ਹੈ. 
CCOG.ORG ਇਹ ਕੂੰ ਟੀਧਨਊਇੂੰਗ ਚਰਚ ਆਫ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਮੁੱ ਖ  ੈਬਸਾਈਟ ਹ.ੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧ ਚ ਲੇਖਾਂ, ਧਲੂੰ ਕ ਅਤੇ  ੀਡੀਓ ਸਾਧਮਲ ਹਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦ ਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 

CCOGAFRICA.ORG ਇਹ ਸਾਈਟ ਅਫਰੀਕਾ ਧ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੱਲ ਧਨਸਾਨਾ ਹ.ੈ 
CCOGCANADA.CA ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਧ ਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਨਸਾਨਾ ਹੈ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਲਈ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸਾ ਦੀ 
 ੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ਇਹ ਧਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਹ,ੈ ਧਜਸ ਧ ੱਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਾਗਾਲੋਗ 
ਧ ੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. 
 

ਧਨਊਜ਼ ਅਤ ੇਅਤੀਤ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 
 

COGWRITER.COM ਇਹ  ੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਘੋਸਣਾ ਸੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧ ੱਚ ਖਬਰਾਂ, ਧਸਿਾਂਤ, ਇਧਤਹਾਸਕ ਲੇਖ, 

 ੀਡੀਓ ਅਤੇ ਭਧ ੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਮਲ ਹਨ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ਚਰਚ ਦੇ ਇਧਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ  ੈਬਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  ਿਾਦ 
ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹ.ੈ 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ  ੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜ ੋਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਧ ਧਸਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਕ ਰ ਕਰਦੀ ਹ.ੈ 
 

ਉਪਦੇਸਾਂ ਅਤ ੇਉਪਦਸੇਾਂ ਲਈ ਯ ਤੁਬੇ  ੀਿੀਓ ਚੈਨਲਸ 
 

BibleNewsProphecy ਚੈਨਲ. CCOG ਭਾਸਣ  ੀਡੀਓਜ਼ 

CCOGAfrica ਚੈਨਲ.  CCOG ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਭਾਸਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਸੂੰਦੇਸ 

CDLIDDSermones ਚੈਨਲ. CCOG ਸਪੈਧਨਸ ਭਾਸਾ ਧ ੱਚ ਸੂੰਦੇਸ 



ContinuingCOG ਚੈਨਲ. CCOG  ੀਡੀਓ ਭਾਸਣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਅਤੇ ਦੈਧਤਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ? 

 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਧ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹ?ੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ, ਫੱੁਲਾਂ, 
ਖਰਗੋਸਾਂ, ਅੂੰਡੇ, ਗਰਮ-ਕਰਾਸ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦ ਗਧਰਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ?ੋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਧਫਰ  ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਧ ੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਧਚੂੰਨਹ  ਬਾਈਬਲ ਧ ਚ ਨਹੀਂ ਧਮਲਦਾ. ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹ ੈਧਕ ਅਸਲ ਧ ਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਧਸਖਾਉਂਦੀ 
ਹੈ? 

ਰਸ ਲ ਰਸ ਲ ਨੇ ਧਲਧਖਆ: 

19 ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਧਰਹਾਂ? ਇੱਕ ਮ ਰਖਤਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਮ ਰਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੜਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. 20 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਧਕ 
ਧਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮ ਰਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਧਲਕ ਭ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਭ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ੋਂ. 21 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ  ੇਲੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਧਪਆਲੇ ਧ ੱਚੋਂ 

ਅਤ,ੇ ਭ ਤਾਂ ਦੇ ਧਪਆਲੇ ਧ ੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦ.ੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭ  ਦੇ ਮੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਫੇ਼ਰ ਭ ਤਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ.ੇ 
22 ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਈਰਖਾਲ  ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਰ ਹਾਂ? (1 ਕੁਧਰੂੰ ਥੀਆਂ 10: 19-22) 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪਧ ੱਤਰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਸਰਾਰਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? 

 


