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1:1, 2 

ਸਿਾਮ: ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਜਿੜੇ ਆਤਮਾ 
ਦ ਆਰਾ ਪਲਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਨ 

ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਔਪਚਾਕਰਿ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਿੀਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ 
ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਕਵਹਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲਕਖਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲਖਣਾ ਅਤੇ 
ਆਦਰਯੋਗ ਅਰੂੰਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਿ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਕਣਆ ਿਾਵੇ। ਉਸ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਨਿੱਿੀ ਪੈਰੋਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਕਧਿਾਰ ਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ 
ਿਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੂੰ ਿਟ ਤੋਂ ਨਕਿਿੱ ਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਸਾਧਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਸੀਹ 
ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕਲਕਖਆ। ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰੂੰਭਿ ਵਾਿ ਬਾਿੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਲਈ ਬੁਕਨਆਦ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਰੰਭਕ ਸਿਾਮ (1:1, 2) 
1ਲਿਖਤ ਮ ਪਤਰਸ ਲਜਿੜਾ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸੂਿ ਿਾਂ, ਅੱਿੇ ਜੋਿ ਉਨਹ ਾਂ 

ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਪੰਤ ਸ, ਿਿਾਲਤਿਾ, ਕੱਪਦੋਲਕਿਾ, ਅਲਸਿਾ ਅਤੇ ਲਬਥ ਲਨਿਾ ਲਵੱਚ 
ਲਖੰਡੇ ਿੋਏ ਿਨ। 2ਲਜਿੜੇ ਲਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਅਿੇਤਰੇ ਲਿਆਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਪਲਵੱਤਰ ਿੋਣ ਨਾਿ ਚ ਣੇ ਿੋਏ ਿਨ ਭਈ ਆਲਿਆਕਾਰ ਿੋਣ ਅਤੇ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਿਿੂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਛੜਲਕਆ ਜਾਵੇ। ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਲਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ ੰ ਦੀ ਜਾਵੇ। 

ਆਇਤ 1. ਲੇਖਿ ਨੇ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਦਿੱ ਤੀ: ਪਕਹਲਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ 
ਕਿਰ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸੂਿ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸ਼ਮਊਨ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 
15:14; 2 ਪਤਰਸ 1:1 ਿੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਹਸਤਲੇਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ)। ਇਹ ਨਾਮ ਯਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਬਹੁਤ ਪਿਚਕਲਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯੋਨਾਹ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸ਼ਮਊਨ (ਬਰ-ਯੋਨਾਹ; ਮਿੱਤੀ 16:17) ਿਾਂ ਯ ਹੂੰਨਾ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਬੁਲਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:42)। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ। 

ਿਦ ਕਯਸ  ਸ਼ਮਊਨ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਕਮਕਲਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਕਰਿੱ ਤਰ ਕਵਚਲੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਕਦਆਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਿੇਫ਼ਾਸ” ਨਾਮ 
ਕਦਿੱ ਤਾ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:42)। ਅਰਾਮੀ ਨਾਮ “ਿੇਫ਼ਾਸ” ਨ ੂੰ  ਿਦ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ 
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ਕਗਆ ਤਾਂ ਉਹ “ਪਤਰਸ” ਬਕਣਆ। ਿੇਿਰ ਕਯਸ  ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  “Rock” 
ਿਾਂ “Stone” ਅਰਥਾਤ “ਚਟਾਨ” ਿਾਂ “ਪਿੱਥਰ” ਨਾਮ ਕਦੂੰ ਦਾ। ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਚਟਾਨ ਆਖ ਿੇ ਬੁਲਾਇਆ।1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਡੋਲ, ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ 
ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਸਆਣ ਕਲਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਹਵਾ, ਿਰੜਾ ਅਤੇ ਅਸਕਥਰ 
ਗਲੀਲੀ ਮਛੁਆਰਾ ਿੀ ਬਣ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਕਯਸ  ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯ ਹੂੰਨਾ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਬਲ ਅਤੇ ਸਕਥਰਤਾ ਦੀ ਚਟਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕਗਆ। ਕਿਸ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਿਨਮ ਸ਼ਮਊਨ ਬਰ-ਯੋਨਾਹ ਵਿੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਵਿੋਂ ਕਸਆਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਕਸਆਣਦੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਦ ਿੇ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸ ਲ” 
ਆਖਦਾ ਹੈ (2 ਪਤਰਸ 1:1)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਕਬਆਨ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 1:1; ਤੀਤੁਸ 1:1)। ਪਕਹਲੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸ ਲ” ਆਖਣਾ ਿਾਿੀ ਸੀ। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੋਲ 
ਬਾਰਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਠੇ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ 
ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਕਦਆਂ ਵਿੋਂ ਘਿੱ ਲਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ ਸੀ (ਲ ਿਾ 6:13)। ਮਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿੁਸ 
ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਹੀ “ਰਸ ਲ” ਦਾ ਦਰਿਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਮਿੱਤੀ 10:2; ਮਰਿੁਸ 
6:30)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲ ਿਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਰਸ ਲ” ਹੀ ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਕਯਸ  
ਦੇ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੋਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਿਰਤਿੱਬ 1:8; 2:32; 3:15)। ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਭੁਿੱ ਕਲਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 
ਉਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਿਬਰ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠੇ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖੀਂ ਵੇਕਖਆ ਸੀ (5:1)। 

ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ 
ਰਸ ਲ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਦਾਇਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਚਟਾਨ ਿੇਵਲ ਇਿੱ ਿੋ ਸੀ। ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ 
ਸੀ। ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਆਕਖਆ, ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਵਕਰਹਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ 
ਚਕਲਆ ਕਗਆ, ਿਦ ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਿੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਹ ਕਦਯਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਯਸ  ਦੇ ਨਾਲ 
ਘੁੂੰ ਕਮਆ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਇਤਹਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕਯਸ  ਿੋਈ ਿਾਢ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿੋਈ ਪਿੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਸਰੀਰ ਰਕਹਤ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹ  ਸੀ। ਇਿੱ ਿ ਰਸ ਲ ਵਿੋਂ ਪਤਰਸ ਕਯਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਕਣਆ ਸੀ, ਿੋੜਹੀ ਨ ੂੰ  ਛ ਹ ਿੇ ਚੂੰਗਾ ਿਰਕਦਆਂ ਵੇਕਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖੀਂ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 
ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਕਮਸ਼ਨ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਅਕਧਿਾਕਰਿ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਢਾਲੇਗਾ। ਿਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਾਲਦਾ ਆ ਵੀ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ 
ਵੇਕਖਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਕਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਸ ਕਬਆਂ ਪੰਤ ਸ, 
ਿਿਾਲਤਿਾ, ਕੱਪਦੋਲਕਿਾ, ਅਲਸਿਾ ਅਤੇ ਲਬਥ ਲਨਿਾ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਤੁਸ 
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ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਦੋ ਵਖਰੇ ਭ ਗੌਕਲਿ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਾ ਿੇ ਇਿੱ ਿ 
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂੰਿ ਨਾਮ ਚਾਰ ਰੋਮੀ ਸੂੰਚਾਕਲਤ ਕਿਕਲਹਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ 
ਹੀ ਵਿੱ ਡੇ ਸ ਬੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ ਬੇ ਰਲ਼ ਿੇ ਪ ਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਰਥਾਤ ਅਿੱਿ ਦਾ ਪ ਰਾ 
ਤੁਰਿੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ। (ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ, ਪੇਿ 10–
14.) 

ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱ ਧ 60 ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਕਲਖੇ ਿਾਣ 
ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਿਾਂ ਕਿੂੰ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। ਅਕਸਯਾ ਸ ਬੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਸੈਂਿੜੇ ਿਾਂ ਕਿਰ ਿੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗਲਾਕਤਯਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੁਝ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਅਰੂੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੇ 
ਕਿਸੇ ਿੂੰ ਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਣਆ ਕਿਹੜਾ ਪੂੰਤੁਸ, ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਿਾਂ ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਕਮਤੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਦੇ ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪ ਿਾ ਿੇ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਸ ਲ ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਗੇ। 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ παρεπίδημος (ਪਾਰੇਕਪਡੇਮੋਸ), ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ। 1:17 ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ “ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ” 
(παροικία, ਪਾਰੋਇਕਿਆ) ਬਾਰੇ ਕਲਕਖਆ। 2:11 ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ” ਆਕਖਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ πάροικος (ਪਾਰੋਕਿਓਸ) ਅਤੇ 
παρεπίδημος (ਪਾਰੇਕਪਡੋਮੇਸ) ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਕਵਸ਼ਾ ਵਾਪਸ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਤਿੱ ਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿਨਾਨ ਦੇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਭਟਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੋਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਿਦ 
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿੋਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਿਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਸਥਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਾਹੁਣਾ ਹਾਂ” (ਉਤਪਤ 
23:4; ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:13)। ਇਹ ਕਵਸ਼ਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦਾ 
ਹੈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੋਲ “ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣੇ” ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ (ਲੇਵੀਆਂ 
25:23; ਵੇਖੋ ਜ਼ਬ ਰ 39:12)। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 
ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਨ ਕਿਹੜੇ 
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪ ਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਚਤਾਉਣੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਿੁੜਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਚਰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਉਦੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਦ ਪਿਭ  ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 

1 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਖੰਡੇ ਿੋਏ ਿਾਂ “ਕਖਲਰੇ 
ਹੋਏ” (διασπορά, ਡਾਯਾਸਪੋਰਾ) ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇਵਲ 
ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਹੋਰ ਯ ਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੂੰਿੀਲ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ (7:35), ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਦ ਰ ਵਿੱ ਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ 
ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਯ ਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਸੇਪਟੁਆਕਿੂੰ ਟ (LXX) ਕਵਿੱ ਚ, ਕਿਸ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ੀ ਯਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭਰਪ ਰ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ, “ਡਾਯਾਸਪੋਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਕਬਵਸਥਾ 
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28:25; ਕਯਰਕਮਯਾਹ 41[34]:17)। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਦੋਹਾਂ ਲਈ, “ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ” ਲੋਿ 
ਮਸੀਹੀ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਖਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ 
ਕਿਤੇ ਵਧ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਕਵਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਿੁਦਾ ਹੋਏ ਕਗਣ 
ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦੇ ਕਦਨ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲ ਐਿੱਸ. ਕਮਕਨਅਰ 
ਨੇ ਸਹੀ ਆਕਖਆ, “ਿਦ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ‘ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ’ (ਯਾਿ ਬ 1:1; 1 ਪਤਰਸ 1:1) ਆਖ ਿੇ 
ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ, ਤਾਂ ਲੇਖਿਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਿੁਦਾਈ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ 
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਰਗੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀ।”2 ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੁਦਾ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਿੋ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਪਿਸੂੰਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਦੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਯਾਿ ਬ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਿੱ ਚ ਕਭੂੰ ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ 
ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ (1:14, 18 ਦੀਆ ਂ
ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ 
ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਕਿ ਯਾਿ ਬ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਯਾਿ ਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਭੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ 
ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਇਿੱ ਿ ਸੀਕਮਤ ਭ ਗੌਕਲਿ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ। ਪਤਰਸ 
ਲਈ “ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ” ਲੋਿ ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰੋਮੀ 
ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਖਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਇਿੱਿ ਰ ਪਿ ਹੈ। ਯਾਿ ਬ ਲਈ “ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ” (ਿਾਂ “ਕਖਲਰੇ ਹੋਏ”) 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਨ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤਿਨੀਿੀ 
ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤੀ, ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਯਹ ਦੀ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਿਨਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਹੀ 
ਆਤਕਮਿ ਅਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਦੇਸੀ” ਅਤੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” 
ਆਕਖਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚਲੀ ਡੁੂੰ ਕਘਆਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਿੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਿਭਾਕਵਤ ਸੀ। ਇਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼, 
ਸ਼ਰਾ-ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਸਆਣੇ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਅਕਿਹਾ ਿਰਕਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਵਕਸ਼ਆਂ 
ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਰੂੰਗ ਵੀ ਕਦਿੱ ਤਾ। 

ਅਸੀਂ “ਪਰਦੇਸੀ” ਅਤੇ 1:17 ਤੇ 2:11 ਕਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ 
ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਿਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚ ਣੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਿਰਾਂਗੇ। “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹ ਦੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਿੇ ਵੇਖ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਕਣਆ 
ਸੀ। ਉਿਾੜ ਕਵਿੱ ਚ, ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਸੀ, “ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਪਉ ਦਾਕਦਆਂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਰਿੱ ਖੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪਿੱਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੂੰ ਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ” (ਕਬਵਸਥਾ 
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4:37)। ਸ਼ਰਾ-ਦਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਕਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਉ ਦਾਕਦਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੂੰਨ ਹੋ  
ਿੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿੇਮ ਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪਿੱਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅੂੰ ਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ  
ਚੁਕਣਆ . . .” (ਕਬਵਸਥਾ 10:15)। 

ਕਿਉਂਿੋ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਸ਼ਬਦ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ (ਜ਼ਬ ਰ 
105:6), ਕਸਆਸਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਿਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੂੰ ਸ਼ ਹੇਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਹਾਲ ਹੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿੱ ਿਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੂੰ ਸ਼ ਹੇਠ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ 
ਹਰੇਿ ਿਾਤੀ ਦੇ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 28:19), ਇਸ ਿਰਿੇ ਲੋਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ 
ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕਸਿੱਧਾ 
ਆਤਕਮਿ ਕਵਸਤਾਰ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐκλεκτός (ਏਿਲੇਿਟੋਸ) ਨ ੂੰ  “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਿਾਂ 
“ਚੁਕਣਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ (ਰੋਮੀਆਂ 8:33; 
ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:12; ਤੀਤੁਸ 1:1) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਭੁਿੱ ਲਣ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਸਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਕਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਝ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ; ਉਹ ਬਸ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ 
ਲੋਿ ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਨ ੂੰ  ਕਹਰਦੇ ਦੀ ਆਤਕਮਿ ਿਾਗਕਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ—ਿੋ ਕਿ ਇਿੱਿ 
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤਿਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀ-
ਿੁਲਦੀ ਇਿੱ ਿ ਡਾਿਕਟਿਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕਲਆ ਹੈ। ਿਦ ਿੋਈ ਬਿੱਚਾ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਕਖਆ 
ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿਾਂ ਤਾਂ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਂ ਕਿਰ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਿੋ ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਕਤਆਰੀ, ਸਨਾਤਨ ਹੁਿਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਿਾਂ ਨਾ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ। 

ਅਕਿਹੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਿਾਤੀ 
ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ. ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਹੀ ਆਕਖਆ ਕਿ ਇਸ 
ਮਸਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ ਰਵ ਕਗਆਨ, “ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਹੋਂਦ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਕਹਲ ਿੀਤੀ।”3 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਿਾਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੋਂ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ 
ਿੁਝ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਵਅਿਤੀ 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਿੇ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ। 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਦਾਿਾਲ 
ਲਈ ਿੁਦਾ ਹੋ ਿਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਿਲੀਸੀਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਰਿੇ ਦੀ ਆਤਕਮਿ ਵਾਕਰਸ ਵੀ 
“ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਦਰਿੇ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
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ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰ ਿਦ ਉਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਦ 
ਉਹ ਚੁਕਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਕਵਿੱ ਚ “ਰੋਿੀ ਨਾ ਿਾ ਸਿਣ 
ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ” ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਚੁਣੇ ਿਾਣਾ ਤਾਂ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਲੋਂ ਸੂੰਸਾਰਭਰ ਦੇ  
ਸਾਹਮਣੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਮੁਿਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਿਤੀਉੱਤਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ, “. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਕਲਆ ਭਈ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱ ਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਣ ਨਾਲ ਮੁਿਤੀ ਹਿੱਥ ਆਵੇ। ਕਿਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਕਦਆ . . .” (2 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 2:13, 14)। 
ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਨ ੂੰ  “ਚੁਕਣਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਕਵਿੱ ਚ ਤਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਇੂੰਿੀਲ 
ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਆਕਖਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਸੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8)। 
ਿੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:47)। 

ਆਇਤ 2. ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਦੀ ਕਵਸਕਤਿਤ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 
ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਿੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚੁਕਣਆ ਿਾਣਾ ਲਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਅਿੇਤਰੇ ਲਿਆਨ ਦੇ 
ਅਨ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਿ ਮਸੀਹੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਯਹ ਦੀ ਪਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਿਾਂ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਪਕਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਕਿਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਯਸ  ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ 
ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਿੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇਤਿੇ ਕਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ 
ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ ਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਦ ਉਸ ਦੇ “ਚੁਕਣਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਿੇਰਣਾ ਪਾਏ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਅਗੇਤਿੇ ਕਗਆਨ” 
ਬਾਰੇ ਕਲਕਖਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਵਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ “ਅਗੇਤਿਾ ਕਗਆਨ” 
ਉਸ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਗੇਤਿਾ ਕਗਆਨ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ, 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਕਵਿੱ ਚ ਥੋੜਾ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਿਾਪ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ 
ਨੇਮ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਨਯਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਗੇਤਿੇ ਕਗਆਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸਦੀਪਿ ਕਵਨਾਸ ਅਤੇ ਬਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਦੀਪਿ 
ਮੁਿਤੀ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਅਗੇਤਿੇ ਕਗਆਨ” ਦਾ 
ਕਵਸ਼ਾ ਿਲੀਸੀਆ ਹੈ, ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਦ ਿੀ ਯੋਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲੀ ਯੋਿਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਕਣਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਿਲੀਸੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
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ਲੋਿ ਹੋਣਗੇ, ਿੋ ਿੇਵਲ ਇਸਰਾਏਲ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਿਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  
ਲੇਪਾਲਿ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੋਂ ਹੀ ਠਕਹਰਾਇਆ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:5), ਤਾਂ ਇਸ “ਸਾਨ ੂੰ ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੁਲ ਲੋਿ ਹਨ, ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਵਾਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਲਵੱਤਰ ਿੋਣ ਨਾਿ (ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, ਏਨ 
ਹਾਕਗਆਸਮੋਇ ਪਨੇਉਮਾਟੋਸ), ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ 
ਕਵਿੱ ਚ,” ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਚੁਕਣਆਂ ਹੋਇਆਂ” ਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।4 ਇਹੋ ਵਾਿ 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 2:13 ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ NASB 
ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੁਆਰਾ” ਕਲਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਸ਼ੁਿੱ ਧੀਿਰਣ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਿੀਲ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਹੈ; ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਿੋ 
ਵਾਸਤਕਵਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਭੂੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਇੂੰਿੀਲ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 
2:38) ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਨ ੂੰ  “ਪਕਵਿੱ ਤਰ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਿਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਤਕਬੂੰ ਬਤ ਿਰਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 1:15, 16)। ਉਹ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਇਸ ਿਰਿੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ 
ਲਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਮਿਸਦ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਉਹ ਆਲਿਆਕਾਰ ਿੋਣ ਅਤੇ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਿਿੂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਲਛੜਲਕਆ ਜਾਵੇ। NASB ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ” (Ἰησοῦ Χριστοῦ, ਯੇਸੁ 
ਕਖਿਸਤੁ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਲਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਛੜਿੇ ਿਾਣ, ਦੋਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਿੱ ਚ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ” ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ 
“ਕਛੜਿੇ ਿਾਣ” ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੂੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਕਗਆਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਾਵੇ। 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਿੂੰ ਮ “ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹ  ਕਛੜਿੇ ਿਾਣ ਲਈ ਹੈ।” ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣਾ ਅਕਿਹਾ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ 
ਪਾਸੇ, ਮਸੀਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:30), ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਿੱਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹੀ 
ਭਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਕਵਿੱ ਚ ਮੈਂ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲਆਇਆ; ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਲੀਬ ਨ ੂੰ  ਿੜਦਾ ਹਾਂ।”5 ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਇਿੱ ਿ ਨੈਕਤਿ ਹੁਿਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਕਪਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ 
ਿਿੱਦੋਿਕਹਦ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ: (1) ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।  
(2) ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦ “ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ 
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ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।”6 

“ਲਹ  ਤੋਂ ਕਛੜਿਾਉ ਨਾਲ।” ਉਸੇ ਪ ਰਵ ਸਰਗ ਅਧੀਨ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ 
ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਦੇ ਕਛੜਿਾਉ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਅਲੂੰ ਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ 
ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੜਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਾਰਕਮਿ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਡ ੂੰ ਘੀ ਹੈ। ਲਹ  ਦਾ ਵਹਾਇਆ 
ਿਾਣਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕਚਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਿੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗਿੱਲ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮ ਸਾ ਨੇ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਿਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲਹ  ਕਛੜਕਿਆ 
(ਿ ਚ 24:6, 8) ਅਤੇ ਿਾਿਿਾਂ ਨੇ ਿਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲਹ  ਕਛੜਿਣਾ ਸੀ (ਲੇਵੀਆਂ 3:2)। 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, “ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਲਹ  ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਨਾ ਲਹ  ਵਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ”(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:22)। 

ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀ ਲਹ  ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇਿੱਿ ਆਤਕਮਿ 
ਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਲਹ  ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾਗ; ਇਹ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰਨਾ 
ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮ ਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰਨ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣ  ਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਗਣਤੀ 19 ਕਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਾ ਕਿਰਮਚੀ ਰੂੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਹੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਿਿਾਂ ਨੇ ਕਿਰਮਚੀ ਰੂੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਮਸ਼ਰਣ 
ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਣਾ ਸੀ ਿੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਬਰਾਨੀਆਂ  
ਦੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਲਹ  ਦੇ ਕਛੜਿਾਉ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ  
ਹੈ: “. . . ਅਸੀਂ ਸਿੱਚੇ ਕਦਲ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਕਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਦਲ ਅਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ 
ਤੋਂ ਕਛੜਿਾਉ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਲਹਾਈ ਗਈ ਨੇੜੇ ਿਾਈਏ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:22)। ਪਤਰਸ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਮ ਵਿੱਲ 
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਨਮ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਬਪਕਤਸਮਾ 
ਕਲਆ ਸੀ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਨੁਮਾਇੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ ਇਿੱਿਿੁਟਤਾ ਕਤੂੰ ਨ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: ਕਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ। ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਿਿੁਟਤਾ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਹ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਕਵਅਿਤੀ ਹਨ ਿਾਲਪਕਨਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। 
ਪਤਰਸ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕਹਯੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਤਿੀਏਿਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਤਹਾਸ 
ਦੇ ਆਰੂੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਿਲੀਸੀਆ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਿਿੱ ਦੋ-ਿਕਹਦ ਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੀਏਿਤਾ 
ਦੀਆਂ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਿਮੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰਾ 
ਿੀਤਾ ਹੈ। 

ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੀਏਿਤਾ ਵਿੱ ਲ ਘਿੱ ਟ ਕਧਆਨ ਕਿਉਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ 
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ਇਿੱਿ ਿਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇ
ਆਰੂੰਭ ਕਵਿੱ ਚ, ਬਾਰਟਨ ਡਬਕਲਯ . ਸਟੋਨ ਇਿੱਿ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇੂੰਿੀਲ ਪਿਚਾਰਿ ਸੀ। ਸਟੋਨ 
ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਿੀ ਲਕਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਛਾਪ ਛਿੱ ਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਦੇ ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਨਹ ਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਕਣਆ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 
ਸਟੋਨ ਤਿੀਏਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ 
ਿਾਇਮ ਕਰਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਸੀਹੀ ਕਵਦਵਾਨ ਕਸਵਾਏ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੇ ਕਿ ਤਿੀਏਿਤਾ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਸੀਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ 
ਸੀ। ਸਟੋਨ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਕਿ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਸੀਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ 
ਿੋਈ ਕਵਆਕਖਆ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ?7 ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕਵਚਾਲੇ ਏਿਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਸਟੋਨ 
ਤਿੀਏਿਤਾ ਤੇ ਿੋਈ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਅਿੱ ਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਿ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਿਦਮ ਤੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ, 
ਭਾਵੇਂ “ਤਿੀਏਿਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਣਾ ਜ਼ਰ ਰ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਿੋਈ ਵੀ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਪ ਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱ ਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤੂੰ ਨ ਕਵਅਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨਾਲ  
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਚੂੰਗਾ ਹੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ, ਪੁਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਰੂੰਭਿ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਮ 
ਕਿਹਾ: ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਲਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੇ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ 
ਆਪਣੀ ਦ ਿੀ ਪਿੱਤਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ (2 ਪਤਰਸ 1:2)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਵਚ ਆਦਤਨ “ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿੀਤੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਿੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਵੇ। ਇਿ ਭਾਵ ਕਵਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਿ ਰਸਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਅਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ। ਇਿ ਹੋਰ ਭਾਵ ਕਵਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਿ 
ਰਸਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤਿੱ ਿ ਆਪਣੇ ਕਦਲ 
ਦੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਲ  ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਦਾਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਚ ਣੇ ਿੋਏ ਅਸੀਰ (1:1, 2) 

ਿਦੋਂ ਮ ਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਗਈ, “ਕਿਹੜਾ ਪਿਾਣੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰੇਗਾ ਲੋਿਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਢ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।” ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਾ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 
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ਿੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀ: 

. . . ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿੱਬਰ ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਮੋਲਿ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਾਹ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਆਂ 
ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਢਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਾਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿੱ ਗੇ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਉ ਯਾਰ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਾਦ ਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਾਣੀ 
ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਬਣਿੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਢਾਂਗਾ (ਲੇਵੀਆਂ 20:5, 6). 

ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਢੇ ਿਾਂ ਿਿੱ ਢੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਿਠੋਰ 
ਸਜ਼ਾ ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪ ਰਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿਾਚੀਨ ਢਾਂਚੇ ਕਵਚ ਸੂੰਗਠਤ ਵੂੰ ਸ਼ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਇਿ ਿਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਰੀ ਕਵਚ 
ਘਿੱ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਬਾਬਲ ਨੇ ਯਹ ਦਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਿੱ ਤ ਪਾ ਲਈ, ਪ ਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਤੋਂ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਕਗਆ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਨੇ ਕਵਰਲਾਪ ਿੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ 
ਦਾ ਗੀਤ ਪਰਾਏ ਦੇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਿੱ ਿੁਰ ਗਾਈਏ?” (ਜ਼ਬ ਰ 137:4)। 

ਮਾਤਭ ਮੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਡੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਵੀ ਇਿ ਕਦਲ ਕਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਅਤੇ 
ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸ ਕਵਚ ਿਾ ਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਿਾਣਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਿਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਿ 
ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਰ, ਬੂੰਿਾਰਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਇਿਿੱ ਲੇਪਣ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਵਅਿਤੀ ਅਿਨਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥੋਂ ਬੁਰਾ 
ਵਰਤਾਓ ਸਕਹਣ ਕਵਚ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਅਸੀਰੀ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗਕਹਰਾਈ ਤਿੱ ਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਿਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਇਿ ਬੂੰਿਾਰੇ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 
ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਕਿੂੰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਿ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਿ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਲੋਿ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਕਹ ਸਿਦੇ ਸਨ, ਪਰ 
ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਵਿੱ ਸੇ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਕਥਤੀ ਿੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਬਆਨ 
ਿੀਤੀ: “ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਾਹੁਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿਬਕਰਸਤਾਨ 
ਮੇਰੀ ਕਮਲਖ ਿਰ ਕਦਓ . . .” (ਉਤਪਤ 23:4)। 

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, 
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਕਡਆ। ਿਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮ ਸਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ 
ਵੂੰ ਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਸਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਢ ਿੇ ਲੈ ਕਗਆ। ਉਿਾੜ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾ ਕਦਿੱ ਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਕਵਵਸਥਾਵਾਂ ਕਵਚ ਇਹ ਕਵਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ: “ਧਰਤੀ ਸਦਾ 
ਦੇ ਲਈ ਵੇਚੀ ਨਾ ਿਾਏ ਕਿਉਂ ਿੋ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਮੇਰੇ 
ਿੋਲ ਹੋ” (ਲੇਵੀਆਂ 25:23)। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਨਾਨ ਕਵਚ ਵਿੱ ਸਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਦੇ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱ ਸਣਾ। 

ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਗਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਕਵਚ 
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ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਰਾਿਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਮੁਬਾਰਿ ਆਕਖਆ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿੀਤੀ: “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਡ ਵਡੇਕਰਆਂ ਦੀ ਕਨਆਈ ਂਤੇਰੇ ਅਿੱਗੇ ਓਪਰੇ 
ਅਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ” (1 ਇਤਹਾਸ 29:15)। ਦਾਊਦ ਰਾਿਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਖੇ 
ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ ਜ਼ਬ ਰ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਹੈ: “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪਿਾਰਥਨਾ ਸੁਣ 
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵਿੱ ਲ ਿੂੰ ਨ ਧਰ, ਮੇਕਰਆਂ ਅੂੰ ਝ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਿੇ ਚੁਿੱ ਪ ਨਾ ਿਰ, ਕਿਉਂ ਿੋ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਕਣਆਂ ਸਾਰੇ ਕਪਉ ਦਾਕਦਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਸਾਿਰ ਹਾਂ” (ਜ਼ਬ ਰ 
39:12)। 

ਪਰਾਹੁਣਾ, ਅਸੀਰ, ਅਿਨਬੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਕਪਛੋਿੜ ਕਵਰੁਿੱ ਧ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ। ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਪਾਠਿ ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ। 

ਪਕਹਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਿਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਦੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਿੀਉਣ ਦਾ ਢੂੰਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਸਕਮਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਢੁਿੱ ਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਿ ਨੇਿ ਸੂੰਗਤੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਲਈ ਿੀਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਿਾ ਸੀ; ਅਿੱਿ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 

ਸੂੰਸਾਰ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਪਾਠਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਅਿੱਿ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ 
ਸੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਿੋਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਾਮਿਾਰੀ ਪਰਚਕਲਤ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 
ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਾਇਦਾਦ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਸ ਕਵਚ ਕਵਆਹ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਤਲਾਿ 
ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਅਣਚਾਹੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹੂੰ ਸਾ ਪ ਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੋਤੇ 
ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ। ਤਮਾਸ਼ਾਘਰਾਂ 
ਕਵਚ ਪਕਹਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਿਰਵਾਏ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਖ ੂੰ ਖਾਰ ਿਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਿਦਰਸ਼ਨੀ 
ਲਗਾਈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਆਲ  ਸੂੰ ਸਿਰਣਾਂ ਕਵਚ, ਉਹ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ; 
ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਚਾਿ  ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਿਾਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ 
ਕਹੂੰਸਾ, ਜ਼ਲੁਮ ਅਤੇ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ 
ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਨ ੂੰ  21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਿਾ ਤੇ ਲਾਗ  ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਹਰ ਦੀਆਂ 
ਗਲੀਆਂ ਕਵਚ ਨਕਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਯੁਿੱ ਧ ਕਛੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਨੋਗਰਾਿੀ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਾਂ 
ਸਾਕਹਤ), ਵੇਸ਼ਵਾਪਣ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਯੌਨ ਕਿਕਰਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਦੁਰਲਿੱ ਭ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਰ ਕਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛਿੱ ਡ ਿੇ ਚਲੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇਗੀ 
ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਉਹ ਅਸੀਰ, ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਨ।  

ਦ ਿੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ, ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਿਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਿ ਉਦਾਸੀਨ ਘਟਨਾ 
ਵਿੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਿਿੱ ਪਕੜਆਂ ਦੀ ਦੁਿਾਨ ਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਈ 
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਪੜੇ ਵੇਖਦਾ ਿਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ, ਕਸਰਿ ਿੁਝ ਿਿੱ ਪੜੇ ਚੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਿਿੱ ਪਕੜਆਂ ਨੇ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ 
ਚੁਣੇ ਿਾਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਇਿ ਿਿੱਪੜੇ ਦਾ ਚੁਕਣਆ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਕਵਅਿਤੀ 
ਚੁਣੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕਢਿੱਲਾ ਹੋ ਿੇ ਉਡੀਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਕਮਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਇਿ ਡਾਿਕਟਿਨ ਿੋ 
ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਹਮਾਇਤ ਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ 
ਪਕਹਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਿ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਿੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਹਚਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਿਤੀ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਵੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  

ਿੀ ਪਾਪ ਕਵਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਵਿੱਲ ਿਾਣਾ ਇਿ ਉਦਾਸੀਨ ਧਾਰਣਾ 
ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਕਚਆ। ਪੂੰਤੇਿੁਸਤ ਦੇ ਕਦਨ ਇਸੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ 
1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਲਖੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ ਆਇਆ, ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਕਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਣ 
ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:38)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਲ ਿਾ ਨੇ ਇਹ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਿੱਲ ਿਹੀ ਹੈ: “ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਭਈ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਿੱਬੀ ਪੀਹੜੀ ਿੋਲੋਂ ਬਚਾਓ!’” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ 2:40)। KJV ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਸ ਤੀ ਪੀਹੜੀ ਿੋਲੋਂ ਬਚਾਓ।” ਦੋਵਾਂ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਤਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿੁਝ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਕਹਲ ਿੀਤੀ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਾਪ ਕਵਚ ਗੁਆਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਿਾਰਵਾਈ ਿੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਮਸਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਕਢਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਬੀਿ ਬੀਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਿਲੌਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  
ਭੇਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਅੂੰਤ ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਦਾ ਿਵਾਬ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਤੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਤੀਿੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਇਹ 
ਿਾਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਰਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਆਸ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਹੈ, “ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰ ਮ” 
ਰਾਹੀਂ ਕਮਲੀ ਸੀ। ਪੂੰਿਾਬੀ ਕਵਚ ਕਿਕਰਆ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ,” ਨਾਂਵ “ਸੂੰਤ” ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 
“ਪਕਵਿੱ ਤਰ” ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਧਆਨ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ, 
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ਕਿਕਰਆ, ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿੋੜ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਿੱਿੋ 
ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣਾ ਹੈ; ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ 
ਇਿ ਸੂੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱ ਤਿੀ ਪੜਹੀ ਸੀ, ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 

ਿਦੋਂ ਇਿ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਤੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਿੋਈ ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ 
ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦੇ ਲਹ  ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਲੋਿ ਸੂੰਤ ਹਨ। ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਨ ਹਨ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਇਹ ਿਕਹਣ ਤੋਂ ਸੂੰਿੋਚ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
“ਮੈਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹਾਂ।” ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਸੂੰਿੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ ਰੇ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀਵਨ ਗੁਿਾਰੋ। ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਕਿਰ ਵੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿੀਉਣ ਇਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਵਾਬ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਕਹਰਾਏ 
ਿਾਣਗੇ” (ਰੋਮੀਆਂ 2:13)। 

ਸਾਰ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿੁਧਰਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਵਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰ 
ਦੁਿੱ ਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰੀਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਕਵਕਗਆਨਿ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ:  
(1) ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਲੂੰ ਬੀ ਿਤਾਰ ਕਵਚ ਖੜਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਦੁਿੱ ਖ 
ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਕਝਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ  
ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਅਸੀਰ, ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਅਿਨਬੀ ਹਨ। 
(2) ਸੂੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋ ਿੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ, ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਲੋਿ ਹਨ। (3) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ 
ਗਏ ਸਨ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
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1983): 28. 3ਆਈ. ਹੋਵਾਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਥੀਓਲੋਿੀ: ਮੈਨੀ ਕਵਿੱਟਨੈਸਸ, ਵਿੱ ਨ ਗਾਸਪਲ 
(ਡਾਉਨਰਸ ਗਰੋਵ, ਇਲੀਨੋਇਸ: ਇੂੰਟਰ-ਵਰਕਸਟੀ ਪਿੈਸ, 2004), 644. 4ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਯ ਨਾਨੀ 
ਕਵਚ “ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਸ ਚਿ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਿ ਨਾਂਵ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਸ ਚਿ ਹੈ। 5ਏ. ਐਮ. ਟਪੌਲੇਡੀ, “ਰੌਿ ਆਫ਼ 
ਏਿਸ,” ਸੌਂਗਸ ਆਫ਼ ਦ ਚਰਚ, ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਸੋਧ। ਆਲਟਨ ਐਚ. ਹੋਵਾਰਡ (ਵੈਸਟ ਮੋਨਰੋਏ, ਲਾਸ ਏਿਂਲਸ: 
ਹੋਵਾਰਡ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1977)। 6ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ, 1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 
49 (ਵਾਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988), 12. 7ਬਾਰਟਨ ਡਬਕਲਯ . ਸਟੋਨ ਨੇ ਦ ਿਕਰਸਚਨ ਮੈਸੂੰ ਿਰ ਨਾਂਅ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਕਵਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਕਮਆਂ ਤ ੇਤਿੀਏਿਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਿੁਲਾਈ 1830 ਅੂੰਿ (169–
73) ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਸੂੰ ਿੇਤਾਤਮਿ ਹੈ। ਤਿੀਏਿਤਾ ਤੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਰਵਿੱਈਏ ਦੇ ਸਾਰ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਿੇਮਸ ਡੀਿੋਰੈਸਟ 
ਮਰਚ, ਿਕਰਸਚਨ ਓਨਲੀ: ਏ ਕਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮ ਵਮੈਂਟ (ਕਸਨਕਸਨਾਟੀ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ, 
1962), 92. 

  




