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1:3-25 

ਮ ਕਤੀ: ਲਨਿਚਾ ਦਾ ਪਲਰਣਾਮ  
(ਭਾਿ 1) 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ 
ਕਸਿੱ ਧਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਕਵਰੁਿੱ ਧ ਖੜਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ“ਚੁਣ ੇਹੋਏ” ਲੋਿ ਸਨ। ਿਦ ਕਿ 
ਯਹ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਕਵਚ ਕਗਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ 
ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਰਸ਼ਤੇ ਦ ੇਿਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਰਸ ਲ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਗਕਹਰਾਈ 
ਤਿੱਿ ਪਹੁੂੰਚ,ੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਿਾਰ, 
ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਕਧਿਾਰ ਸਦੀਪਿ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਕਵਚ 
ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ। ਕਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਮੁਿਤੀ ਦ ੇਪਰਗਟ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ 
ਤਲਾਸ਼ ਿਰਦੇ ਸਨ। 

“ਜੀਉਂਦੀ ਆਸ ਿਈ, ਦ ਬਾਰਾ ਜਨਮ ਪਾਏ ਿੋਏ” (1:3-5) 
3ਮ ਬਾਰਕ ਿੈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਲਪਤਾ ਲਜਿ ਨੇ ਆਪਣੀ 

ਅੱਤ ਦਿਾ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਮ ਰਲਦਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ 
ਜੀਉਂਦੀ ਆਸ ਿਈ ਨਵੇਂ ਲਸਲਰਓਂ ਜਨਮ ਲਦੱਤਾ। 4ਅਰਥਾਤ ਓਸ ਅਵਨਾਸੀ, ਲਨਰਮਿ 
ਅਤੇ ਨਾ ਕ ਮਿਾਉਣ ਵਾਿੇ ਅਧਕਾਰ ਿਈ ਜੋ ਸ ਰਿ ਲਵੱਚ ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਧਲਰਆ ਿੋਇਆ 
ਿੈ। 5ਲਜਿੜੇ ਲਨਿਚਾ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਿ ਓਸ ਮ ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਿੋਣ ਿਈ ਜੋ ਅੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਰਿਟ ਿੋਣ ਵਾਿੀ ਿੈ ਬਚਾਏ ਰਲਿੰਦੇ ਿੋ।  

ਆਇਤ 3. ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕਦਿੜਹ ਰਵਿੱਈਏ ਦ ੇਲਈ ਅਨ ਠੇ ਸਨ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਤ ੇਅਪਨਾਇਆ ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਿਾਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂਪਣ ਕਵਚ ਅਿੱਗੇ ਵਕਧਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਧਰਮਾਤਮਾ ਨਸੀਹਤ ਿਾਂ ਉਸਤਤ 
ਦ ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮ ਬਾਰਕ ਿੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿਰਨਾ ਯੋਗ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ। 
ਮਲਕਿਕਸਦਿ, ਸ਼ਾਲੇਮ ਦੇ ਰਾਿਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ, “ਅਿੱ ਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਬਰਾਮ 
ਮੁਬਾਰਿ ਹੋਵ,ੇ” ਕਿਰ ਉਸ ਦ ੇਕਿਹਾ, “ਮੁਬਾਰਿ ਹੈ ਅਿੱਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (ਉਤਪਤ 14:19, 
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20)। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤੀ, 
“ਮੁਬਾਰਿ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (1 ਸਮ ਏਲ 25:32)। ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ 
ਵਾਕਲਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਜ਼ਬ ਰ 28:6; 31:21; 41:13; 66:20; 68:19, 35)। ਿਦੋਂ ਕਯਸ  
ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਵਚ ਪੁਿਾਰ ਿੇ ਆਕਖਆ, 
“ਮੁਬਾਰਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਭ  ਦ ੇਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ” (ਮਿੱਤੀ 21:9)।1 ਇਸੇ ਕਵਆਿਰਣ 
ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਕਦਆਂ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਰਯਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ, 
“ਮੁਬਾਰਿ ਹੈ ਪਿਭ  ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” (ਲ ਿਾ 1:68)। ਅੂੰਤ ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ  
2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:3 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:3 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿੜਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਧਰਮ ਗਿੂੰ ਥਾਂ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਕਸਨਾਗੋਗੀ (ਇਬਾਦਤ ਘਰ) ਰਵਾਇਤ ਕਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਸਤਾਰ 
ਸਕਹਤ ਦਿੱ ਕਸਆ। ਰਸ ਲ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਬਾਰਿਪਣ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਲਪਤਾ ਿੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖ ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦਾ “ਕਪਤਾ” 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ, “ਸਾਡਾ ਪਿਭ  ਕਯਸ  ਮਸੀਹ” ਹੈ। ਨਾਸਰਤ ਦ ੇਕਯਸ  ਦੀ 
ਪਿਭ ਤਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰ ਪ ਕਵਚ ਹੋ ਿੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਹਾ, ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹਿੱਥਾਂ ਕਵਚ ਉਸ ਦ ੇਰਾਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਐਲਾਕਨਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਪਰਿਾਸ਼ 
ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਤ ੇਿਾਇਮ ਕਰਹਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਕਹਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਸ ਦੀ ਅੱਤ ਦਿਾ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਕਣਆ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਾਅਦੇ 
ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਅਿੱਤ ਦਯਾ” ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  
ਛੁਟਿਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੋਂ ਭੇਿਣ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੁੂੰਚਣਾ 
ਚੁਕਣਆ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤ ੇਉਸਾਰੀ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ। ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਮੁਬਾਰਿ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਯਾਂ ਮਹਾਨ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ 
ਿਾਂ ਹੈਰਾਨ ਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਮ ਿੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੜਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਭ ਤਿਾਲ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਡ ੂੰ ਘੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।2 ਯਹ ਦੀ ਿਨਮ 
ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪਤਾ ਨੇ ਅਿੱਠਵੇਂ ਕਦਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁੂੰ ਨਤ ਿਰਵਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦ ੇਸਮਾਿ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਕਗਆ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ! 
ਇਹ ਸਰੀਰਿ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਿਨਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਿਨਮ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ 
ਅਦਭੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਿੋਈ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਲਸਲਰਓਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵਚ ਿੋਕੜਆ ਸੀ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਕਵਚ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਲਈ ਮ ਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਸਾਲ 
ਅਿਸਰ ਮਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਰ ਵੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀਵਨ ਦ ੇਨਵੇਂਪਣ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣਨ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਲੇਖ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਇਹ ਕਵਸ਼ਾ ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 
4 ਕਵਚ ਸਾਹਮਣ ੇਲੈ ਿੇ ਆਇਆ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵਚ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 
ਉਹ ਿੀਵਨ ਦ ੇ ਨਵੇਂਪਣ ਕਵਚ ਚਿੱਲ ਸਿ।ੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
(συνθάπτω, ਸਿੱਨਥਾਪਟੋ) ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵਾਕਲਆ ਿਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਿਨਮ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰ ਪਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਹੈ ਿੋ ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲੇ 
ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਯਹ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਨਿੁਦੇਮੁਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਬਾਰੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਬਾਰੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 3:1–8)। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ” 
ਿਨਮ ਹੈ। ਿੀ. ਆਰ. ਬੈਸਲੀ-ਮੁਰੇ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸਹੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 
ਿੀਤਾ, “ἐξ ὕδατος [ਐਿਸ ਹੁਡਾਟੋਸ, ‘ਦਾ ਿਲ’] ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ।”3 

ਬਪਕਤਸਮੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਸੀ ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦ ੇਅਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ 
ਕਲਕਖਆ, ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਲੈ ਿੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੀਤੁਸ 3:5–
7)।4 ਯਾਿ ਬ 1:18 ਕਵਚ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਬਾਰੇ ਇਿ ਗੁਿੱ ਝੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ, ਪੌਲੁਸ, ਯ ਹੂੰਨਾ 
ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਲਈ, ਬਪਕਤਸਮਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਅਟੁਿੱ ਟ ਸਨ। ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ ਸਹੀ 
ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਿੀਤੀ ਕਿ “ਬਪਕਤਮਸੇ ਦਾ ਨੋਟ [1 ਪਤਰਸ 1:3–5] (ਤੁਲਨਾ 
ਿਰੋ, ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ) ਅਭੁਿੱ ਲ ਹੈ।”5 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਿੇਵਲ ਇਿ ਸਰੀਰਿ ਕਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਛਚਾਤਾਪੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈ ਿੇ ਿਾਰਵਾਈ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਨਰਾ “ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਚੂੰ ਨਹ ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਿਈ 
ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਿਦ ਕਿ ਬਪਕਤਸਮਾ ਿੋਈ ਿਾਦ ਈ ਿਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਕਿਸੇ ਦ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦ ੇਲਈ 
ਿੋਈ ਕਪਿੱਛੋਂ ਸੁਿੱ ਝੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਿ ਆਤਕਮਿ ਿਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ 
ਇਹ ਤੋਬਾ ਿਾਂ ਇਿ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਦਲ ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਰਾਹੀਂ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਬਪਤਕਸਮਾ ਕਲਆ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 22:16)। ਮੁਿਤੀ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਦ ੇਕਨਹਚਾ ਤੇ ਿਾਰਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵਚ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਿੁਕੜਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 
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ਜੀਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ “ਆਸ” ਦੇ ਨਾਲ “ਿੀਉਂਦੀ” ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ 
ਿੋਕੜਆ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
“ਆਸ” ਦਾ “ਿੀਉਂਦੀ” ਵਿੋਂ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਗਿੱਲਾਂ ਸਨ (1) ਮਸੀਹ ਦਾ ਿੀ ਉੱਠਣਾ। ਮਸੀਹੀ “ਆਸ” ਇਸ ਲਈ “ਿੀਉਂਦੀ” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਭ  ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ। (2) ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, “ਆਸ” ਇਸ ਲਈ “ਿੀਉਂਦੀ” ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਵਿੱ ਧਣ ਵਾਲੀ, ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਨਾ ਿੁਝ ਸੀ ਿੋ ਹਾਲੇ ਪ ਰਾ 
ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 8:24, 25)। ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਕਮਿ ਬਰਿਤਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਉਸ ਦੁਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਸੀ 
ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਦ ੇਪ ਰਾ ਹੋਣ 
ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਧੀਰਿ ਨਾਲ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ।  

ਿਈਆਂ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  “ਆਸ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 
ਆਉਣਾ, ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਦਾ ਕਸਖਰ, ਪਤਰਸ, ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ। “ਆਸ” ਸ਼ਬਦ ਪਕਹਲੇ ਅਕਧਆਇ ਕਵਚ ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਅਤੇ 3 
ਅਕਧਆਇ ਕਵਚ ਇਿ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਇਿ ਕਪਛੋਿੜ ਧਾਰਣਾ 
ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਿ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਕਵਸ਼ਾ। ਰੋਮੀਆਂ 8:24, 25 ਕਵਚ, ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ, “ਆਸ” ਸ਼ਬਦ ਪੂੰਿ 
ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 
ਕਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਿ ਅਕਿਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂੰਿਾਵਾਦ ਕਵਿੱ ਕਦਆ ਅਤੇ ਸ ਝ ਬ ਝ 
ਦ ੇਕਚੂੰ ਨਹ  ਹਨ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਕਸਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਰਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਿ 
ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਾਿ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਿੁਝ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦਮ ਸਪੀਰੋ, 
ਸਪੈਰੋ । ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਿਰਦਾ ਹਾਂ।” 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਖਆਲੀ ਸਮਾਿਾਂ, ਿਾਂ ਿਣਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕਵਓਂਤਿਾਰੀ ਿਾਂ ਚਮਤਿਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਣਾਉਣ ਕਵਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਨਆਵੀ ਕਵਅਿਤੀ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਿਟ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਸ ਆਸ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਵਿੱ ਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਾਇਮ ਹੈ। “ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਿੀਵਨ ਦ ੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਬਦਲਣ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਨੇ ਅਿਸਰ ਟੁਿੱ ਟ ਿਾਂਦੇ 
ਅਤੇ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਸ ਇਸ ਡ ੂੰ ਘੇ ਕਦਿੜਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਪਿਭ  ਹੈ।”6 ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੀ ਤਿਦੀਰ ਇਿ ਭਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਚ ਹੈ। “ਉਮੇਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਉਮੇਦ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉਹ 
ਉਮੇਦ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਿੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਿਾਹ ਨ ੂੰ  ਿਰੇ? 
ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿੇ ਉਹ ਦੀ ਉਮੇਦ ਰਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰਿ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ 
ਉਡੀਿ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਾਂ” (ਰੋਮੀਆਂ 8:24, 25)।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਕਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਨਸ਼ਚਤ ਗਵਾਹੀ ਤ ੇਿਾਇਮ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਯਸ  ਦਾ ਿੀ ਉੱਠਣਾ ਆਰੂੰਭਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚਾਲੇ ਸਮ ਕਹਿ 
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ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਵਚ, ਇਤਹਾਸ ਦ ੇਪੂੰ ਕਨਆਂ ਤ,ੇ ਤੀਿ ੇ ਕਦਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਚਾਲਹੀ ਕਦਨ ਤਿੱਿ ਉਹ ਿੇਰ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾਲੀ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਕਰਹਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 1:3)। ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਲਿਸੂ 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਮ ਰਲਦਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਅਤੇ ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਦਾ 
ਪਿਭ  ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਿਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਿਰਨਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 3:21 ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ “ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਹੈ। 

ਆਇਤ 4. ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤ ੇਇੂੰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਟਕਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਹਿਤਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣ ੇਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਮਲਖ (κληρονοµία, ਿਲੀਰੋਨੋਮੀਆ ) 
ਕਮਲੀ ਸੀ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਿਨਾਨ ਦੇਸ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਮਲਖ ਸੀ। ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ “ਤ ੂੰ  ਉਸ ਚੂੰਗੀ ਧਰਤੀ 
ਕਵਿੱ ਚ ਵੜੇਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਮਲਖ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ” 
(ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:21)। ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਾਰਏਲ ਦੀ ਕਮਲਖ ਿਨਾਨ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਸੀ। ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂੰ ਕਨਆ, 
“ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕਵਰਸੇ ਦਾ ਅਰ ਮੇਰੇ ਿਟੋਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ” (ਜ਼ਬ ਰ 16:5)। ਪਤਰਸ ਨਵੇਂ 
ਇਸਰਾਏਲ, ਪਿਭ  ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਿ ਅਧਕਾਰ 
ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਅਧਿਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ 
ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਸ਼ੁਿੱਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿੀਉਂਦਾ ਕਰਹਾ 
ਸੀ। ਦੁਕਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿੁਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ, 
ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਸ ਰਿ ਲਵੱਚ ਧਰੀ ਿੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਾਰ ਅਵਨਾਸੀ ਅਤੇ ਲਨਰਮਿ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਾ ਕ ਮਿਾਉਣ ਵਾਿਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ 
ਉਡੀਿ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਿਰਦੇ ਰਿੱ ਕਖਆ।  

ਆਇਤ 5. ਕਿਹੜੇ ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਲੈ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਸੁਰਗ ਕਵਚ ਅਧਿਾਰ ਧਕਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਿ ਬਚਾਏ 
ਰਲਿੰਦੇ ਿਨ। ਉਹੋ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਵਾਕਲਆ ਸੀ (1:3) 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਈ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੁਰਗ ਕਵਚ 
ਅਧਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲ ਿੇ ਿਾਂ “ਬਚਾ ਿੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ” (1:4; τηρέω, ਟੀਰੀਓ ), ਿਦ ਕਿ ਉਹ 
ਖੁਦ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਕਖਆਤ ਿਾਂ “ਬਚਾ ਿੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ” (φρουρέω, ਿਰਾਉਰੀਓ )। ਬਾਅਦ 
ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਿਸਰ ਸੈਨਾ ਦ ੇਸੂੰਦਰਭਾਂ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਿਤੀ ਦੀ 
ਗਰੂੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਿੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਛੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲ ਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਢਿੱ ਲ 
ਦਾ ਿੋਈ ਮੌਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾ ਿੇ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਲਨਿਚਾ 
ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਹਚਾ ਕਨਰੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਨਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦ ੇ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਵ ਕਵਚ ਭਰੋਸਾ ਿਰਨਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਸਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਹੈ (1:2)। ਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
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ਅਧਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਈ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਐਿ. ਿੇ. ਏ. ਹੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ “ਕਨਹਚਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ 
ਕਿਹੜੀ ਰਿੱਬੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ ਕਵਚ ਕਲਆਉਂਦੀ ਹੈ1”7 

ਇਿ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਬਰਿਤਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵ ੇਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਿੁਝ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਸ ਮ ਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਿਈ ਜੋ ਅੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਰਿਟ ਿੋਣ 
ਵਾਿੀ ਸੀ ਬਚਾਈ ਰਿੱ ਕਖਆ। “ਕਤਆਰ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਅਣਕਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਪਿਭ  ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨ 
ਲਈ “ਕਤਆਰ” ਰਕਹ ਿੇ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਅਿੱਗੇ ਿਾ ਿੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਖਣਾ ਸੀ, 
“ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ” (4:7)। ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ, “ਅੂੰਤ 
ਦਾ ਸਮਾਂ” ਠੋਸ ਪਲ ਸੀ ਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਨੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ “ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਸਮੇਂ” ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂੰਿੇਤਿ ਭਾਵ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ 
ਮਸੀਹ “ਪਰਗਟ” ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਕਣਆ ਹੈ।  

“ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਲਵਆਂ ਨਾਿ ਦ ਖੀ ਿੋਏ” (1:6-9) 
6ਇਿ ਦ ੇਲਵੱਚ ਤ ਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਿੋ ਭਾਵੇਂ ਿ ਣ ਥੋੜਾਕ  ਲਚਰ ਜੇਕਰ ਿੋੜੀਦਾ ਿੋਵੇ 
ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦ ੇਪਰਤਾਲਵਆਂ ਨਾਿ ਦ ਖੀ ਿੋਏ ਿੋਏ ਿੋ। 7ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀ ਪਰਖੀ ਿੋਈ 
ਲਨਿਚਾ ਲਜਿੜੀ ਨਾਸ ਿੋਣ ਵਾਿੇ ਸੋਨੇ ਨਾਿੋਂ  ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਅੱਿ ਲਵੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ 
ਅੱਤ ਭਾਰ ੇਮ ੱ ਿ ਦੀ ਿੈ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਪਰਿਟ ਿੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਉਸਤਤ, ਮਲਿਮਾ ਅਤੇ 
ਆਦਰ ਦ ੇਜੋਿ ਲਨਿੱਕਿੇ। 8ਲਜਿ ਦ ੇਨਾਿ ਲਬਨ ਵੇਖੇ ਤ ਸੀਂ ਪਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿ ਣ 
ਉਿ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਸ ਉੱਤੇ ਲਨਿਚਾ ਕਰ ਕੇ ਐਡਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜੋ ਵਰਨਣ 
ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਨਾਿ ਭਰਪੂਰ ਿੈ। 9ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਨਿਚਾ ਦਾ ਫਿ ਅਰਥਾਤ ਜਾਨਾਂ 
ਦੀ ਮ ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋ। 

ਚਾਰ ਸਕਮਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪਕਹਲੇ ਲਈ (1:6–9; 3:13–17; 4:12–19; 5:9, 10), 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਮੌਿ ਦਾ ਦੁਖ ਨ ੂੰ  
ਸਮਰਕਪਤ ਿੀਤਾ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πᾶσχω (ਪਾਸਚ,ੋ “ਦੁਖ”) 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਿ ਨਾਲੋ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਕਿ ਦੁਖ ਿਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਧ  ਪੂੰਿ 
ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਸਰਬ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਐਨਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ। ਮੌਿ ਦਾ 
ਦਕਰਸ਼ ਕਵਚ, ਪਰਤਾਵ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਤਿਕੜਆਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਲੂੰ ਬੇ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਧ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਖ ਸਕਹ 
ਲੈਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਮੁਿਟ ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਆਇਤ 6. ਜ਼ਮੀਨ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਕਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਦ ੇਦੁਖ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਤਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਸ਼ਾ ਦੁਖ ਸੀ, ਅਨੂੰ ਦ, ਨਾ ਕਿ 
ਕਵਰਲਾਪ, ਦੁਖ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਦ ੇਲਵੱਚ (ἐν ᾧ, ਏਨ ਹੋਈ ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ 
ਅਨੂੰ ਦ ਦ ੇਿਾਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਿ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ੇਵੀ ਵਰਕਤਆ 
ਕਗਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ (2:12; 
3:16, 19; 4:4)। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਕਿਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਿ ਵਰਕਤਆ ਹੈ “ਇਹ” 
ਪੜਨਾਂਵ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ 
ਿਨਮ ਲੈ ਿੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾ ਿੁਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਾਰ ਿਾਰਨ 
ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਿ ੇਵੱਡਾ ਅਨੰਦ (ਿੀਤਾ)। 

ਜੇਕਰ ਿੋੜੀਦਾ ਿੋਵੇ (ਕਿਵੇਂ ਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹੈ) 
ਸ਼ਬਦ ਭੁਲੇਖੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਿਹੀ ਚੀਜ਼ 
ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ। ਿੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।”8 ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ,ੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦ ੇਪਰਤਾਲਵਆਂ ਨਾਿ ਦ ਖੀ ਿੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਲਈ ਿੀਮਤ ਅਦਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਿਦੋਂ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿ ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਾਪ ਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:12 ਕਵਚ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਦੁਖ ਦੇ 
ਲਈ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਮਝ ਕਦਿੱ ਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਨੇ ਿਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ 
ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਮਾਕਰਆ। ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਿਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਮਾਕਰਆ ਕਿਉਂਕਿ “ਉਹ [ਿਇਨ] ਦ ੇਿੂੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿੂੰਮ ਭਲੇ ਸਨ।” 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਰਿੱਬੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਇਸ ਭਾਵ ਕਵਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਨਸਚਾ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਚਿੱਲਣਗੇ।9 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਹੋ ਸਿਦੇ 
ਸਨ। ਚਰਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਾਨੋਂ  ਮਾਕਰਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਅਿੱਗੇ ਿਾ ਿੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਾਰਾਂ 
ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਕਝਆ (2:13–17)। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ 
ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਕਵਚਿਾਰ ਆਪਸੀ ਕਰਸ਼ਤਾ 
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।10 ਇਿ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਖ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦਾ 
ਮਜ਼ਾਿ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੁਿੱ ਿਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਸਮਾਿਿ ਦਸਤ ਰ 
ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਿਾਂ ਿਾਂ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤ ੇਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿਰ 
ਸਮਾਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ।  

ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਆਰਕਥਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਝਿੱ ਲੇ ਹੋਣਗੇ। 
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ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਿਰਦੇ ਸਨ ਿਈ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਕਵਚ ਵਪਾਰ 
ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਉਪਿ ਿਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਿਦੇ। ਪਰਤਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 
ਿੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਿੋਲ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਕਵਚ ਅਨੂੰ ਦ ਿੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਾਰ 
ਛੇਤੀ ਪ ਰਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਰਤਾਵੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਿ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਹਾ ਸੀ (4:7); 
ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਨ ਦਾ ਸਬਿੱਬ ਸਨ। ਅਨੂੰ ਦ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਝ ਪਲ ਦੀ ਔਕਖਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ।  

ਆਇਤ 7. ਦੁਖ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੀ ਕਵਆਪਿ ਤਿਦੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦ ੇਸੂੰਿਟ ਕਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ 
ਦੁਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 
ਕਮਿੱਤਰਾਂ ਦ ੇਪਰਤਾਵ ੇਇਸ ਲਈ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ ਿਾਡੀ ਪਰਖੀ ਿੋਈ ਲਨਿਚਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 
ਸਿ ੇ(ਵੇਖੋ ਯਾਿ ਬ 1:2, 3)। ਅਿੱਯ ਬ ਨ ੂੰ  “ਤਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ” ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਚੂੰਚਲ ਸੁਭਾਅ 
ਨਾਲ ਆਕਖਆ, “ਵੇਖ, ਧੂੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਬਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਬ 
ਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੱ ਛ ਨਾ ਿਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਇਲ ਿਰਦਾ, ਿੇਰ ਪਿੱਟੀ ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਸਿੱਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਿੇਰ ਉਹ ਦ ੇਹਿੱਥ ਚੂੰਗਾਂ ਿਰਦੇ ਹਨ” (ਅਿੱਯ ਬ 5:17, 18)। ਪੁਰਖ ਇਸ 
ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਤੋਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਿੱਯ ਬ ਨੇ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਤੁਫ਼ਾਨ 
ਨਾਲ ਤੋੜ ਸੁਿੱ ਟਦਾ ਅਤੇ ਧਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਿਿੱਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਅਿੱਯ ਬ 9:17)। 

ਿੀ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਤ ੇਿੀਤਾ 
ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਮਲਿਮਾ ਲਈ 
ਹਨ? ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਭੇਿਦਾ ਹੈ? ਅਕਿਹਾ ਕਸਿੱਟਾ ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਦ ਰ ਤਿੱਿ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦਾ ਿਾਰਣ ਇਿ ਗਿੱਲ ਹੈ; ਪਰਤਾਕਵਆਂ 
ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਦ ਿੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਤਾਵ ੇਨਹੀਂ ਕਲਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 
ਮਕਹਮਾ ਹੋ ਸਿ।ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰਬ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਿ 
ਉਸਤਤ ਕਲਆ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦ ੇਲੋਿ ਦੁਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਿੈਲੀ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਇਿ ਵਾਰ ਿੇਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: “. . . ਕਨਹਚਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਭਾਰੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਮਲ ਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ . . . ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਮਕਹਮਾ 
ਕਵਚ ਵਾਧਾ ਿਰਦੀ ਹੈ . . . ।”11 ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਿਸ ਿਾਰਨ 
ਦੁਖ ਦਾ ਪਕਰਣਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਿੱਗੇ ਕਗਆ: 

ਕਨਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਪਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭੀ ਅਭਮਾਨ ਿਰੀਏ ਕਿਉਂ ਿੋ ਇਹ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ 
ਕਬਪਤਾ ਧੀਰਿ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਕਦਿੜਹਤਾ ਅਤੇ ਕਦਿੜਹਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਕਮੂੰ ਕਦਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿੇਮ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਸਾਕਡਆਂ ਕਹਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 5:3–5)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦਾ ਅਿੱਗ ਦੀ ਭਿੱਠੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤਾਏ ਿਾ ਿੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਲੂੰ ਿਾਰ 
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ਨਬੀਆਂ ਕਵਚ ਆਮ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 1:25; 48:10; ਕਯਰਕਮਯਾਹ 6:29, 30; ਕਹਜ਼ਿੀਏਲ 
22:18)। ਿੌਨ ਸਟੌਟ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਾਿਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, 
ਇਿਿੱਲਾਪਣ, ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਿਮਾਤਰ ਤਰੀਿਾ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਿੇਮੀ ਕਪਤਾ ਦ ੇਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਇਿ ਕਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ 
ਦ ੇਉਸ ਦ ੇਸੂੰਿਲਪ ਕਵਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।”12 

ਮਸੀਹੀ ਕਨਹਚਾ ਇਿ ਕਨਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਿ ਅਕਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਿੋ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਿਾ ਿੇ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 16:33) ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਾਿੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤਾਏ ਿਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਦ ੇਗੁਣ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੋਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰੇਗਾ। ਸਤਾਵ ਸਕਹਣਾ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਨਾਲ ਿੀਉਂਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨਾ 
ਕਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਨੂੰ ਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਾੜ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਤਾਵ ੇਕਨਹਚਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣ 
ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਡ ੂੰ ਘੀ ਕਨਹਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਦ ਿੀ ਪਿੱਤਿੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਿੀਤੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਪਿਭ  ਅਤੇ 
ਮੁਿਤੀ ਦਾਤੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਧਦੇ ਿਾਓ” (2 ਪਤਰਸ 
3:18)। ਿਦੋਂ ਕਨਹਚਾ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨਾਲ ਤਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਰਪਾ 
ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

1:7 ਕਵਚ, 1:5 ਕਵਚ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਪਰਿਟ 
ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ। ਪਿਭ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਿਦੇ ਵੀ ਦ ਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਦੋਂ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਿਾਸ਼” ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਕਨਹਚਾ ਦਾ “ਸਬ ਤ” ਿਾਂ 
“ਅਸਲੀਅਤ” ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲਈ 
ਉੱਛਲੇਗੀ। ਉਸਤਤ, ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਕਲਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਚੀ ਕਨਹਚਾ 
ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਉਸਤਤ, ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਭਰੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਿ ਪਿਭ  ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਲਣ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2 ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ, “ਅਤੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਵਿੱਲ 
ਤਿੱਿਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹ ਨੇ ਉਸ 
ਅਨੂੰ ਦ ਨਕਮਿੱਤ ਿੋ ਉਹ ਦੇ ਅਿੱਗੋਂ ਧਕਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਿ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੱ ਛ ਿਾਣ ਿੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁਖ 
ਝਿੱ ਕਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਸੂੰਘਾਸਣ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਪਾਸੇ ਕਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋਇਆ।” 

ਆਇਤ 8. ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅਨੂੰ ਦ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਕਵਚ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਿਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ 
ਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਿਬ ਲ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਵੇਲਖਆ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਿਰਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਕਖਆ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦ ਿੀ ਪਿੱਤਿੀ 
ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਿੀਤੀ (2 ਪਤਰਸ 1:16), ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਉਸ ਦ ੇਕਨਿੱਿੀ 
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨ ੂੰ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਚਲਾਿੀ ਨਾਲ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ  
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(1 ਪਤਰਸ 2:23, 24; 5:1)।  
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਸਰੀਰਿ ਮੌਿ ਦਗੀ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੀਤਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 
ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਮੌਿ ਦ ਹੋਵ।ੇ ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ 
ਤੌਰ ਤ ੇ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਪਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਿੋ, ਲਨਿਚਾ ਕਰ ਕੇ13 ਅਤੇ ਐਡਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਿੋ 
ਆਕਗਆਵਾਚਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਕਖਆ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਵਚ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਨਹਚਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਵਿੱਡਾ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰੋ।” ਕਿਰ ਵੀ, ਆਕਗਆਵਾਚਿ 
ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਿੁਚਿੱ ਿ ੇਢੂੰਗ ਨਾਲ ਢਿੁਵੇਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂੰਭਵਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿੱਦ 
ਿਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਵਾਚਿਾਂ ਦੀ ਬਿਾਇ ਹਾਂ ਵਾਚਿਾਂ 
ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਲਈਏ, ਯ ਨਾਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਾਲ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਲਚਸਪ ਬਣਾ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਕਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਨਹਚਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੂੰ ਦ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਕਹਮਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।” 

ਿਦ ਕਿ ਆਸ ਭਕਵਿੱ ਖ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹੂੰ ਮਤ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਚ ਪਿਭ  ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਪਿੇਮ ਦੀ 
ਇਿੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਾਸ਼ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ 
ਿਾਿੀ ਹੈਰਾਨੀਿਨਿ ਹੈ ਕਿ ਿਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਕਸਰਿ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 
ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਗਿੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰ 
ਵੀ, ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਨਿ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮਾ (ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:4) ਯਹ ਦੀ 
ਅਤੇ ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਇਿਰਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਦਲ ਕਵਚ ਹੈ। ਮ ਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇਿੱਿਿੁਟਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਪਆਰ ਿਰੋ” 
(ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:5)। ਕਯਸ  ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਿਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ 
ਹੁਿਮ ਸੀ (ਮਰਿੁਸ 12:29, 30)। ਿੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ , ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਕਵਚ, 
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਪਿੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ ਕਵਚ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਿੇਮ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਾਇ ਇਸ 
ਦ ੇਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਕਵਚ, ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ 
ਹੈ? ਕਿਰ ਵੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਿਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੂੰਨਾ ਹੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਿੀਤਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਰਸ਼ਤਾ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ 
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ਿਰਨਾ ਇਿੱਿ ੋਗਿੱਲ ਸੀ। 
ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਾਬਦਿ 

ਧਾਰਣਾਵਾਂ, ਿੋ ਕਿ ਕਬਲਿੁਲ ਇਿੱਿ ੋਕਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕੜਓਂ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ 
ਿੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 13 ਵਰਗੇ ਬੂੰਦਾਂ ਕਵਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਕਨਸ਼ਚਤ 
ਭ ਤਿਾਲ (ἰδόντες, ਇਡੋਨਟੇਸ, “ਵੇਖ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹੋ”) ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ (ὁρῶντες, ਹੋਰੋਨਟੇਸ, 
“ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ”) ਵਿੱ ਲ ਿਾਂਕਦਆਂ, ਿੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਪਰੀਕਿਿਆ ਵਿੱ ਲ ਕਧਆਨ ਲੈ ਿੇ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੇਰ ਉਸੇ ਗਿੱਲ ਤ ੇਕਧਆਨ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਨਹਚਾ ਿਰੋ।” ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਿ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਮਿੱਤ 
ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ। “ਕਨਹਚਾ ਿਰੋ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ 
ਭਾਵ ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਰਕਤਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਭਰੋਸਾ ਿਰਨਾ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
ਤੁਸੀਂ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰੋ। ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ 
ਬਿੱਝ ੇਹੋਏ ਹਨ। 

ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਿੇ ਨਤੀਿਾ ਪੈਦਾ ਿੀਤਾ: ਐਡਾ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਹੋ ਿੋ 
ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਿ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡੋਨ ਸੈਲਕਵਨ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮਝ ਕਵਚ ਚਾਰ ਿਦਮਾਂ ਕਵਚ ਭੇਦ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਕਹਲਾ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਸਰੀਰਿ ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਿਾ ਕਨਹਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ “ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਦਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਕਨਹਚਾ ਇਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦ ੇਦਰਸ਼ਣ ਕਵਚ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।”14 ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇਲਈ ਉਸ 
ਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਉਸ ਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਬਆਨ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਇਿ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿਸ਼ੂੰਸ਼ਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
“ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਮਿਦਾਰ, “ਤੇਿ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ” ਹੈ ਿੋ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਦ ੇਨ ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਉਹ ਿੋ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘੇਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, NASB ਬਾਈਬਲ 6 ਤੋਂ 9 ਆਇਤਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਿ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਵਾਿ ਵਿੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ [ਆਪਣੀ] ਲਨਿਚਾ ਦਾ ਫਿ ਅਰਥਾਤ [ਆਪਣੀਆਂ] ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮ ਕਤੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਕਰਕਿਿਆ ਕਵਚ ਸਨ। ਇਿ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿਸ ਦ ੇਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ 
ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਲਈ ਇਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪ ਰੀ ਹੋਣੀ 
ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿਸ ਕਵਚ ਮੁਿਤੀ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ ੇਆਖ਼ਰ ਕਵਚ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਆਸ ਿੀਤੀ ਸੀ। 

ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ “ਮੁਿਤੀ” ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕੜਓਂ ਕਨਹਚਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਕਗਆ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8)। 
ਕਨਹਚਾ ਇਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਇਹ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਿੋਈ ਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਕਰਸ਼ਟ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਦਾ ਨੇਿ ਿੂੰਮ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਵਾਰ 
ਇਨਸਾਨ ਭਕਰਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਿ ਡਿੱਬੇ ਕਵਚ ਬੂੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਇਿ 
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ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਲੋਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਨ ਦ ੇਚੂੰਗੇ ਿਾਰਣ ਹਨ: (1) ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਿਾਰਨ ਮਸੀਹ 
ਘੋਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ (ਰੋਮੀਆਂ 1:4)। (2) ਕਯਸ  ਦ ੇਿੀਵਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 21:24)। (3) ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:2; 4:6)। 

ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
“ਿਾਨਾਂ” ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਿ ਿੀਵਨ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿੋ ਕਿ ਸਦੀਪਿ ਿਾਲ ਕਵਚ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਕਿਸਮਾਨੀ ਵਿ ਦ ਦ ੇਇਿ ਅਿੱਡ 
ਕਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮੁਿੱਚਾ ਕਵਅਿਤੀ ਹੈ ਿੋ ਬਚਾਇਆ  
ਕਗਆ ਹੈ। 

ਨਬੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਸੇਵਾ ਟਲਿਿ ਕੀਤੀ ਿਈ (1:10-12) 
10ਇਸੇ ਮ ਕਤੀ ਦੇ ਲਵਖੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਲਜਨਹ ਾਂ 
ਉਸ ਲਕਰਪਾ ਦ ੇਲਵਖੇ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੋਣ ਵਾਿੀ ਸੀ ਅਿੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ। 11ਅਤੇ ਓਿ 
ਇਿ ਖੋਜ ਲਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਮਸੀਿ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲਜਿੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸੀ ਜਦ 
ਮਸੀਿ ਲਦਆਂ ਦ ਖਾਂ ਦ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਪੱਛੋਂ ਦੀ ਮਲਿਮਾ ਦ ੇਲਵਖੇ ਅੱਿੋਂ ਿੀ ਸਾਖੀ ਲਦੰਦਾ 
ਸੀ ਤਦ ਉਿ ਲਕਿੜੇ ਅਥਵਾ ਲਕਿੋ ਲਜਿੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਦੰਦਾ ਸੀ। 12ਸੋ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਿ 
ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਭਈ ਓਿ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਈ ਓਿ ਿੱਿਾਂ 
ਆਖਦ ੇਸਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਿ ਣ ਤ ਿਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਲਮਿੀ ਲਜਨਹ ਾਂ ਪਲਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨਾਿ ਜੋ ਸ ਰਿੋਂ ਘੱਲਿਆ ਲਿਆ ਤ ਿਾਨੰੂ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਸ ਣਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਵੱਡੀ 
ਚਾਿ ਨਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਮਿੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਸਨ। 

ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਹ ਿਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖ ਝਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਮੁਿਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੋਂ ਸੁਿੱ ਝੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਸਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਤਹਾਸਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ 
ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤਾਂ 10–12. ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਵਾਅਕਦਆਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹਾ ਦ ੇਆਉਣ ਬਾਰੇ 
ਿੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਯਸ  ਦੇ ਕਵਅਿਕਤਤਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਪ ਰਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅਣਕਡਿੱਠਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ 
ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਲਈ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਿਾਲੀਨ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ 
ਕਵਚ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਕਮਿਾ ਕਨਭਾਈ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ 
“ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ” ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20) ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਭੇਤ “ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਿਾਸ਼ ਿੀਤਾ ਕਗਆ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:5) 
ਿਾਂ “ਉਹ ਨੇ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਬੀ ਿਰਿ ੇਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11), 
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ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤ ੇ
ਚਰਚਾ ਿਰਕਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਅਤੇ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  
ਥਾਕਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਕਹਲਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ , ਦ ਿੇ ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  . . .” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:28)। 
ਸਾਡਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਿਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਗਬੁਸ, ਯਹ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 11:27, 28; 
15:32)। ਿਦੋਂ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਿੱ ਤੀ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 
4:1), ਉਲਝਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਸਿੱਚ ੇਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਸੀ।  

ਸਾਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਿੋ 
ਨਬੀ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਸੈਲਕਵਨ ਨੇ ਪ ਰੇ ਕਨਸਚ ੇਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਕਿ 
ਿੋ ਨਬੀ ਕਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਮਸੀਹੀ ਨਬੀ ਸਨ।15 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਬੀ ਲਜਨਹ ਾਂ ਉਸ ਲਕਰਪਾ 
ਦ ੇ ਲਵਖੇ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੋਣ ਵਾਿੀ ਸੀ ਅਿੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ (1:10) ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਤ ਿਾਨੰੂ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਸ ਣਾਈ (1:12)। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਆਇਤ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਠਿ ਨਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸੈਲਕਵਨ 
ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਕਵਚ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਕਹਲਾ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿਦੋਂ NASB ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਵਚ ਆਵੇਿਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਕੜਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟੇਢੇ ਕਲਖੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੂੰ ਨਾ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਿ ੇਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 1 ਪਤਰਸ 1:10 ਕਵਚ 
ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਇਸੇ ਮੁਿਤੀ ਦ ੇਕਵਖੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ 
ਿੀਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦ ੇ ਕਵਖੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿੀਤਾ।” 
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 
ਪਤਰਸ ਿਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਿ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਵਚਾਰ ਕੀਤੀ। 

ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਿਾਹਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੀ? ਿੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲਖਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਿੀਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੂੰਗ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਕਿ ਕਲਖਤੀ ਸਰੋਤ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਖਤੀ ਿਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ 
ਵਾਂਗ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1), ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਸਿੱ ਧੇ ਪਿਭ  ਦ ੇ
ਵਿੱਲੋਂ ਕਮਲੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਆਮੋਸ 7:14, 15)। ਿੇਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ 
ਆਰੂੰਭਿ ਕਲਖਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਲੇ, ਤਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਕਲਖਤ ਕਵਚ ਮਸੀਹ, ਿਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  
ਿੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੇ ਦ ੇਸਮਾਿ ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਵਚਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ “ਅਰਥ ਖੋਲਹ ਿੇ ਕਬਆਨ ਿਰਕਦਆਂ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ ਤ ਕਦੂੰ ਕਦਆਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 17:1, 
2) ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ।  
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਿ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ ਲਜਿੜਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿੀਤਾ। ਿੇਿਰ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ 
ਦ ੇਨਬੀ ਕਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਪਤਰਸ ਿੋਲੋਂ ਇਹ ਕਲਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰੇਗਾ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸੀ ਿਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ 
ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਕਿ ਰਸ ਲ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਿ, ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ; 
ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਮੜਨਾ 
ਨਵੇਿਲਾ ਹੈ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਪਤਰਸ ਿੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇ
ਿੂੰਮ ਨ ੂੰ  “ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ” ਮਿੱਥੇ ਮੜਦਾ ਹੈ। 

ਪਕਹਲਾ ਪਤਰਸ 1:11 ਕਵਚ ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਵਾਿ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ 
ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਤ ੇਕਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸਫ਼ੇ 53 ਅਤੇ 54 ਤੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 
ਕਿਲਹਾਲ ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਿ ਕਿਿੱ ਥੇ NASB ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਲਕਖਆ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਕਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ, NIV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ “ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਲਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।” ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਅਰਥਾਤ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ 
ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ “ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ 
ਕਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਆਰੂੰਭਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਨਿੱਿਕਲਆ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਲਦਆਂ ਦ ਖਾਂ ਦਾ ਅਿੰਮ 
ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਿਰਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ 
ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਰ ਵੀ, 
ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਇਹ ਵਾਿ ਹੈ τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα (ਟਾ ਏਸ ਿਕਰਸਟੋਨ 
ਪਾਥੇਮਾਟਾ )। ਿੇਿਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਯ ਨਾਨੀ ਪਾਠਿ ਨੇ τὰ τοῦ 

Χριστοῦ παθῆματα (ਟਾ ਟੋਉ ਿਕਰਸਟੋਉ ਪਾਥੇਮਾਟਾ ) ਿਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਵਾਿ ਦੀ ਹੀ 
ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਅਸਲ ਕਵਚ, 4:13 ਅਤੇ 5:1 ਕਵਚ 
ਵਰਤੇ ਹਨ। ਏਸ ਿਕਰਸਟੋਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ “ਮਸੀਹ ਦੇ” ਦੁਖ ਇਿ 
ਅਸਧਾਰਣ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। “ਮਸੀਹ ਲਈ” ਉਮੀਦ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸ ਲਾਂ 
ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:38 ਕਵਚ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν (ਏਸ ਅਿੇਕਸਨ ਟੋਨ 
ਹਮਾਰਤੀਓਨ ) “ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ” ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਦੇ ਹਾਂ 
ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਦੁਖ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, “ਮਸੀਹ ਲਈ 
[ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ] ਦੁਖ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਕਵਸਤਰਤ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ “ਮਸੀਹ ਲਈ” ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਦੁਖ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੀ ਨਾ ਕਸਰਿ ਤਰਿਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਵੀ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲਪੱਛੋਂ ਦੀ ਮਲਿਮਾ 
ਦੋਹਾਂ ਦ ੇਕਵਖੇ ਅਿੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ। NASB ਅਤੇ NIV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ 
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ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਯ ਨਾਨੀ ਨਾਂਵ “ਮਕਹਮਾ” ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। 
ਿੇਿਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਮਕਹਮਾ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਿਾਂ ਕਯਸ  ਦੇ 
ਸੁਰਗ ਨ ੂੰ  ਉਠਾ ਲਏ ਿਾਣ ਤ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਿੀਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  
ਬਹੁਵਚਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਿੇਿਰ ਰਸ ਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 
ਅਨੂੰ ਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ “ਤੇਿ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ” 
(1 ਪਤਰਸ 1:8), ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੀ ਹੈ 
ਕਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ 
ਨੇ ਉਸ “ਮਕਹਮਾ” ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਲਈ 
ਮਕਹਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਤਾਏ ਗਏ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, 
1:10–12 ਦ ੇਕਵਕਸ਼ਆਂ ਨ ੂੰ , ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਵਿੋਂ ਸੋਚਣਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ 
ਕਵਆਕਖਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਅਿੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।  

1:10 ਕਵਚ ਮ ਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਿੱਗ ੇ ਕਲਆਂਦਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਪਕਰਣਾਮ ਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਥੋੜਹਾ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਿੇਿਰ ਆਗਬੁਸ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱ ਬ 11:27, 28; 
21:10, 11), ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿੂੰਮ ਕਵਚ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇ
ਿੂੰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਿੱਤ ਹੈ।16 ਇਹ ਵੀ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ 
ਆਗਬੁਸ ਸਾਹਮਣ ੇਆਇਆ, ਇਹ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਇਤਹਾਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੀ ਸੀ, 
ਸ਼ਾਇਦ ਪੂੰਤੇਿੁਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਸਧਾਰਣ 
ਕਿਹੇ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਆਗਬੁਸ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਮਲਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਕਝਆ 
ਿਾਂਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ 
ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁਿੱ ਲਹਦਾ ਕਗਆ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਾਰਿ ਪਿਣਾਲੀ ਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਕਯਸ  
ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਖੋਿ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ 
ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਰਣਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਯਸ  ਦੀਆਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਨਬੀਆਂ ਕਵਚ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ 
ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ ਇੂੰਿੀਲਾਂ ਪੈਦਾ ਿੀਤੀਆਂ। 

ਕਲਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਤ ੇਅਧਾਕਰਤ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ 
ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ ੇਕਵਖੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ ਿੋ “ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ” (1:10)। ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਕਵਚ “ਕਿਰਪਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਕਿਰਪਾਲਤਾ” ਿਾਂ “ਆਿਰਸ਼ਣ।” ਿੈਲੀ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ 
ਸਮੁਿੱਚਾ ਿੂੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁਿਤੀ ਸੂੰਪ ਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।”17 ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਨਬੀਆਂ 
ਨੇ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿੀਤਾ ਸੀ “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ” (εἰς ὑμᾶς, ਏਸ ਹੁਮਾਸ ) ਅਰਥਾਤ, ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਾਈ ਿੌਮ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਯਹ ਦੀ 
(1:14, 18 ਤ ੇ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)।18 ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ ਪਰਾਈ ਿੌਮ ਦ ੇਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਿੱਦੋ-
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ਿਕਹਦ ਿੀਤੀ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 11:2, 3; 15:5; 21:20; 
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:4)। ਿੀ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮ ਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆ ਂਦਾ ਯਹ ਦੀ ਕਪਛੋਿੜ ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਤ ਨ ੂੰ  ਠੁਿਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ, 
ਆਰੂੰਭਿ ਕਮਤੀ ਤੋਂ, ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨਬੀਆਂ ਨੇ “ਿਾਣਨਾ ਚਾਕਹਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਕਵਅਿਤੀ 
ਿਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ।” ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾ 51 ਤ ੇਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਸ 
ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਉਹ ਆਇਤ 11 ਨ ੂੰ  ਕਲਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ। 
NIV ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ “ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ” ਹੈ; KJV 
ਕਵਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਿਲ ਵਾਿ ਹੈ εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν (ਏਸ ਟੀਨਾ ਏ ਪੋਇਓਨ 
ਿੇਰੋਨ )। ਪਿਸ਼ਨਵਾਚਿ ਪੜਨਾਂਵ ਟੀਨਾ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਿਿੱਲਾ ਹੀ ਖੜਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਕਿਹੜਾ ਕਵਅਿਤੀ,” ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੋਇਓਨ ਿੇਰੋਨ ਨਾਲ ਰਕਚਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਿਹੜਾ ਿਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਂ।” ਪਕਹਲੇ ਭਾਵ ਕਵਚ ਸਮਕਝਆ 
ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਇਹ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੀ ਕਿ 
ਮਸੀਹ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਖ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕਵਚ ਸਮਕਝਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਿ 
ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੌਣ ਸੀ। ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਕਝਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ, ਅਨੁਵਾਦ 
ਤ ੇਬਕਹਸ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂੰਦਰਭ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ
ਨਬੀ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, NIV ਿਾਂ KJV ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ 
ਨ ੂੰ  ਤਰਿੀਹ ਕਮਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 
ਮਕਹਮਾ ਦ ੇਕਵਖੇ ਅਿੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ” ਵਾਿ ਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਾਂ (51 
ਅਤੇ 52 ਸਫ਼ ੇਵੇਖੋ)। ਸਾਡਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਖ” ਅਨੁਵਾਦ “ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ” 
ਨਾਲੋਂ ਕਵਆਿਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਵਾਰ ਿਦੋਂ 
ਅਸੀਂ “ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ” ਅਨੁਵਾਦ ਅਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
“ਮਕਹਮਾ” ਿੋ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਸੀ ਉਹ ਮਕਹਮਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਅੂੰਤ 
ਕਵਚ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

1:10–12 ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਤ ੇਕਟਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਪਾਠਿ 
τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα (ਟਾ ਏਸ ਿਕਰਸਟੋਨ ਪਾਥੇਮਾਟਾ ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ 
ਹਨ, ਕਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ “ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਖਾਂ,” ਿਾਂ “ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁਖਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋਣ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਿਈ ਿਾਰਣਾਂ ਿਰਿ ੇ “ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁਖਾਂ” ਨ ੂੰ  
ਤਰਿੀਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੈ: (1) ਨਬੀਆਂ ਦ ੇ
ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿੋ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ 
ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਦੁਖ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਵਚਨ 
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ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿੀਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। (2) ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਕਵਚ “ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ” ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। (3) “ਮਸੀਹ ਲਈ 
ਦੁਖ” ਅਨੁਵਾਦ “ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਖਾਂ” ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਯ ਨਾਨੀ ਪ ਰਵ ਸਰਗ εἰς (ਈਸ ) ਦਾ 
ਇਿ ਕਬਹਤਰ ਭਾਵ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। (4) “ਮਕਹਮਾ” ਬਹੁਵਚਨ ਸੁਭਾਵਿ ਹੈ ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਕਵਚ ਉਹ ਮਕਹਮਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨਗੇ ਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਦੁਬਾਰਾ 
ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁਵਚਨ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਿਰ ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਯਸ  
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਰਣਾਂ ਿਰਿ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਵਿੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।19 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤ ੇਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਦੁਖ ਦੇ 
ਤਰੀਿ ੇਦੀ ਖੋਿ ਕਵਚ ਓਿ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿ ੇਸਨ (1:12)। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਨਬੀ 
ਦੋਵੇਂ ਸਮਕਝਆ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 14:5, 6)। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿ ਸੇਵਿ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਪਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਕਣਆ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਵਚ ਆਪਣੀ 
ਭ ਕਮਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਕਝਆ। “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਿੀਤਾ ਭਈ ਮੈਂ ਬਾਹਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਖਿੱਚ ਕਲਆਵਾਂ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 9:19)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਿੇ ਪਿੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਕਹਣਾ ਸੀ। ਕਯਸ  
ਨੇ ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਬਾਰਿ ਐਲਾਕਨਆ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਖ 
ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ (ਮਿੱਤੀ 5:10–12)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਬਦਲ ਿੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆ ਗਏ 
ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਕਬਪਤਾ ਸਕਹ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਕਵਚ ਵੜਨਾ ਹੈ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 14:22)। 
ਿਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅਿੱਗੋਂ ਹੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਕਵਿਾਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਰੋਧਤਾ ਦ ੇਸੁਭਾਅ 
ਦੀ ਖੋਿ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਕਮਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਿਾਰ 
ਉਤਸੁਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਿਰ ਰਹੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਦੁਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਿਤੀ 
ਕਵਚਿਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।  

ਹੋਰ ਵੀ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਭੇਤ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦੀ ਖੋਿ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਓਿ ਿੱਿਾਂ ਆਖਦ ੇਿਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਿ ਣ ਤ ਿਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ ਲਮਿੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ, ਨਬੀ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਪਲਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਿ ਜੋ ਸ ਰਿੋਂ ਘੱਲਿਆ 
ਲਿਆ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀਆਂ ਿੋਲ 
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ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਸਭ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਬੀ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਿਲਪਨਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੁਝ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਿੂੰ ਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸੀ ਿੋ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤੇ। ਇਹ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ” ਰਾਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦਾ 
ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ। ਿੂੰ ਮ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਵੂੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਵੀ ਸੀ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:10)। ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਦਾਤ ਕਮਲੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਿੋ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਸੁਕਣਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਕਵਚ ਿੋ ਕਿ ਇਿ ਕਪਿੱਛੋਂ ਸੁਿੱ ਝੀ ਗਿੱਲ ਿਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਤ ਵੱਡੀ 
ਚਾਿ ਨਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਮਿੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਦ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸ ਇੂੰਨਾ ਿਕਹ 
ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ 
ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਿ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋ ਥੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤ ੇਦ ਤਾਂ ਦ ੇਅਕਧਆਤਮਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਤ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਪਰਗਟ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਲ ਮ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਾਇਨਾਤੀ ਅਨੁਰ ਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਸਾਨ ੂੰ  ਦ ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਵਚ ਛਾਣਬੀਣ 
ਿਰਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦ ੇ ਕਰਹਾ; ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਰੂੰਭ ਤ ੇਿਲਪਨਾ ਿਰਨ ਦਾ 
ਸਿੱਦਾ ਦ ੇਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਿਤਾਂ ਿੋ ਨਬੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਲੈ ਿੇ ਆਏ ਸਨ ਿਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਦਾ ਇੂੰਨਾ ਵਿੱਡਾ ਮਹਿੱਤਵ ਸੀ ਕਿ ਕਪਛਲੀਆਂ 
ਿਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦ ਤ ਇਸ ਦ ੇਪ ਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਵਿੱਡੀ ਚਾਹ ਿਰਦੇ 
ਸਨ। ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਹੁਣ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪਲਵੱਤਰ ਆਤਮਾ (1:13-16) 
13ਇਸ ਿਈ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ ੱ ਧ ਦਾ ਿੱਕ ਬੰਨਹ  ਕੇ ਸ ਚੇਤ ਰਿੋ ਅਤੇ ਓਸ ਲਕਰਪਾ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਲਜਿੜੀ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੋਣ 
ਵਾਿੀ ਿੈ। 14ਅਤੇ ਆਲਿਆਕਾਰ ਬੱਲਚਆਂ ਵਾਂਙ  ਆਪਣੀ ਅਲਿਆਨਤਾ ਦ ੇਪਲਿਿੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇਿੇ ਨਾ ਬਣੋ। 15ਸਿੋਂ ਲਜਵੇਂ ਤ ਿਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਿਾ ਪਲਵੱਤਰ ਿੈ 
ਤ ਸੀਂ ਆਪ ਭੀ ਲਤਵੇਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਿ ਲਵੱਚ ਪਲਵੱਤਰ ਬਣੋ। 16ਲਕਉਂ ਜੋ ਇਿ 
ਲਿਲਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਪਲਵੱਤਰ ਬਣੋ ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਵੱਤਰ ਿਾਂ। 

ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ, ਪਿਭ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਕਨਆਂ ਸਹੀ ਨੈਕਤਿ ਕਵਹਾਰ ਲਈ ਇਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਇਹ 
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ਸਿੱਚਾਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨੇ “[ਆਪਣੀ] ਆਸ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ . . . ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਤ ੇਰਿੱਖਣੀ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 13. ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਿੱਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਚੇਤੇ 
ਿਰਾਇਆ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅਧਿਾਰ ਦ ੇਲਈ ਕਮਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮੌਿ ਦਾ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਪਛਾਕਣਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਿਾਰਣ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੁਬਾਰਿ, ਸਭ ਤੋਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਿਸ਼ੂੰ ਸਾਯੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਿੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਿਾਰਣ ਸਭ 
ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦ ੇਉਮੀਦ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਪਕਰਣਾਮ 
ਵਿੋਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ੱ ਧ ਦਾ ਿੱਕ ਬੰਨਹ  ਕ ੇ
ਸ ਚੇਤ ਰਲਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਨਰੂੰਤਰ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ 
ਦ ੇਇਤਹਾਸ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਿੀਦ 
ਿਾਿੀ ਹਲਿੀ ਕਿਹੀ ਸੀ। NASB ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆਧੁਕਨਿ 
ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਪੂੰਿਾਬੀ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। KJV ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਤਨ 
ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਾਇਮ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਚ 
ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਆਪਣ ੇਮਨ ਨ ੂੰ  ਭਕਵਿੱ ਖ ਦ ੇਿੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਤਿਕੜਆਂ ਿਰੋ।” ਇਹ ਕਚਿੱ ਤਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਢਿੱ ਲੇ ਕਿਹੇ, ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਝ ਲਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਕਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿੋ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਾ ਅਤੇ ਤਪਸ਼, ਖੁਸ਼ਿ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 
ਬਸਤਰ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ, ਕਦਨ-ਬ-ਕਦਨ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ 
ਉਹ ਿੁਢਿੱ ਬੇ ਸਨ ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਿੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। 
ਗੂੰਭੀਰ ਿੂੰਮ ਿਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਕਢਿੱ ਲੇ ਿਿੱ ਪੜੇ ਪਕਹਨਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਲਿੱ ਿ 
ਬੂੰਨਹ ਣਾ” ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿੁਝ ਲਵਹੇਟਣਾ ਿਾਂ ਬੂੰਨਹ ਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਸੀ। ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪ ਰਬ ਨੇੜੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਉਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਚ 
ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਢਿੱ ਲੇ ਿਿੱਪੜੇ ਪਕਹਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ 
ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ (ਿ ਚ 12:11; 1 ਰਾਕਿਆਂ 
18:46; 2 ਰਾਕਿਆਂ 4:29; 9:1; ਅਿੱਯ ਬ 38:3; ਲ ਿਾ 17:8)।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਿ 
ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਸਦੀਪਿ ਅਧਿਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਵਚ ਕਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸੀ; ਇਹ 
ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ  ਦਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਿਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਆਸ ਕਿਸ ਦ ੇ ਕਵਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਨ ਇਿ ਪਿੇਰਣਾ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੇਿ, 
ਧਰਮੀ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਲਈ ਪਿੇਕਰਤ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦ ੇਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤੀਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਿੀਵਨ ਗੁਿਾਕਰਆ ਿੋ ਪਿਭ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਉਣ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਿੱਦ ਤੀਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ 
ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਛੇਤੀ ਪ ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

NASB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਂ, ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਅਲੂੰ ਿਾਰ ਦੀ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 
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ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇਸਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱਿ ਿਾਣ ਦ ੇਇਿੱਛੁਿ ਹਨ। 
ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ “ਬੁਧ ਦਾ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰਨਹ  ਿੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ” ਿਥਨ ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਿਿ 
ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਧ ਦਾ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰਨਹ  ਿੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ” ਿਰਿੇ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨ ਦ ੇਇਿੱਛੁਿ ਹਨ ਕਿਸ ਨਾਲ 
ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦਾ ਪਾਠਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਵਅਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚ ਪਾਠਿ ਨ ੂੰ  
ਪਕਹਰਾਵੇ ਦ ੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਰਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਲਾਸਿੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਨਾ ਿੁਝ ਸਮਕਝਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸਮਿੱਸ਼ਟਤਾ, ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਿ ੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਾ ਲਵਚ ਸ ਚੇਤ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਕਰਆ νῆφω (ਨੇਿੋ ) ਦਾ ਪੂੰਿਾਬੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ” ਅਤੇ 
ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ “ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋਣਾ।” ਕਿਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਚ, ਇਹ ਦਾ ਅਲੂੰ ਿਾਰਿ 
ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, “ਆਪਣ ੇਆਪ ਤ ੇਿਾਬ  ਰਿੱਖਣਾ,” “ਸੂੰਤੁਕਲਤ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਹੋਣਾ।” 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਿੀਵਨ, ਆਖ਼ਰਿਾਰ, ਇਿ ਗੂੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਿੀਵਨ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੂੰਭੀਰ ਹੈ। 
ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਪਤਰਤੀਤੀ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਵਨ 
ਗੂੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਿਾਂ ਹਾਸਪ ਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਿੇਿਰ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਿੋਈ ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਿੋਈ 
ਿਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।20 ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਿਗਤ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਿੀਵਨ ਦ ੇਸਨਿੀ, ਭਾਗਵਾਦੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਤੋਂ 
ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਲਾਤੀਨੀ ਵਾਿ ਿਾਰਪੇ ਡੀਏਮ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਦਨ ਨ ੂੰ  ਿਬਜ਼ ੇ
ਕਵਚ ਲੈਣਾ” ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਦਨ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਿੀਮਤ ਤ ੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦਨ ਨ ੂੰ  ਿਬਜ਼ੇ ਕਵਚ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਿਬਰ ਦਾ ਸਦੀਪਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿਹੇ 
ਸੋਚ-ੇਕਵਚਾਰੇ ਿਗਤ ਕਵਚ, ਸੁਚੇਤਨਾ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਿਾਂ 
ਹਾਸਪ ਰਨ ਹਨ। 

ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਕਵਚ ਅਗਵਾਈ 
ਿੀਤੀ ਕਿ ਓਸ ਲਕਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਲਜਿੜੀ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿੋਣ ਵਾਿੀ ਿੈ। ਇਹ ਆਕਗਆਵਾਚਿ ਵਾਿਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾ ਹੈ।21 
ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋੜੇਗਾ, “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਬਣੋ” (1:15), “ਸਮਾਂ ਭੈ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਿਰੋ” (1:17) 
ਅਤੇ “ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ ਨਾਲ ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ” (1:22)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, 
“ਆਸ” ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਉਮੀਦ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧੁੂੰ ਦਲੀ ਇਿੱਛਾ। ਇਹ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਰਿਤਾਰ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਉਹ 
ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤ ੇਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਿੀਵਨ ਉਸਰਣਾ ਹੈ।  

ਸਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਆਸ ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤ ੇਿੇਂਦਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ 
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ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਕਵਚ, “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਿਾਸ਼” ਮਸੀਹ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਸ਼ ਇਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:12; ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:1); ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 
ਕਿ 1:7 ਕਵਚ ਹੈ, ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਅੂੰਤ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 
ਆਪਣੀ ਮਕਹਮਾ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਿ ਦ ੇ ਕਤੂੰ ਨ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 
“ਆਸ,” “ਕਿਰਪਾ” ਅਤੇ “ਪਰਿਾਸ਼।” ਕਤੂੰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਤਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਕਿਿੱ ਧਰ ਨ ੂੰ  ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਕਿਰਪਾਲ  ਪਿਭ  ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਿਾਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਪ ਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਸ ਉਦੋਂ ਪ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਉਣ ਨਾਲ ਕਨਆਂ ਕਵਚ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿਰੇਗਾ। ਪਰਿਾਸ਼ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਿਾਰਿ ਹੈ। 

ਆਇਤ 14. ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਦ ੇਸੂੰਦੇਸ਼ ਇਿੱਿ ੋਕਿਹੇ ਹਨ। ਯਾਿ ਬ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਕਨਹਚਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਿੂੰਮਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਿਆਕਾਰ ਬੱਲਚਆਂ ਵਾਂਙ , ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ, ਆਪਣ ੇਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਕਵਸਤਰਤ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ: 

ਕਨਹਚਾ : ਿੂੰ ਮ :: ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ : ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
(ਿਾਂ “ਕਨਹਚਾ” “ਿੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਲਈ” ਕਿਵੇਂ “ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ” “ਆਕਗਆਿਾਰੀ” ਲਈ ਹੈ) 

1:2, 1:14 ਅਤ ੇ 1:22 ਕਵਚ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਇਿੱਿ ੋਹੀ ਿਲਮ ਨਾਲ 
ਕਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  “ਆਕਗਆਿਾਰ ਬਿੱਚ”ੇ 
ਿਕਹ ਿੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨਾ 
ਸੀ।22 

1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਿ “ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਬਿੱਚ”ੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਲਿਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਸਰੂਪ ਜੇਿ ੇਨਿੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ 
ਚਿੱਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨ ੂੰ  
ਵਿੱਸ ਕਵਚ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਵਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲ ਰਸ ਲ 4:2 ਕਵਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਿਾਮਨਾਂ” ਇਿੱ ਥੇ ਅਤੇ 4:2 ਕਵਚ (ἐπιθυμία, ਏਪੀਥੁਮੀਆ) 
ਸ਼ਾਇਦ ਚੂੰਗੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਬੁਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਯੌਨ ਕਿਕਰਆ ਵਾਲੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਤਿੱਿ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਕਿਕਰਆ ਰ ਪ 1:12 ਕਵਚ ਦ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰ ਪ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ 
ਕਗਆ ਸੀ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਿ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 
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ਪਤਰਸ ਇਿ ਯਹ ਦੀ ਹੋ ਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੀ 
ਅਲਿਆਨਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਲਖੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਿਾਰ, ਯਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ” 
ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਰੋਮੀਆਂ 3:2)। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਅਕਗਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ “ਸਰ ਪ ਿੇਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ,” ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ συσχηματίζομαι (ਸੁਸਚੇਮੈਟੀਜ਼ੋਮਾਈ ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ,23 ਿੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ 
ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:2 ਕਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ 2:1 ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇ1 ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:1, 2 ਕਵਚਿਾਰ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਪੜਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਇਹ ਭਾਵ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਿੀਵਨ 
ਕਵਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣ ਦੇਣਾ (ਵੇਖੋ 4:2)। ਉਸ ਨੇ 4:3 ਕਵਚ ਿੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19–
21)। ਮਾਈਿਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹੈ, “ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਦ ੇਅਿੱਗੇ 
ਨਾ ਝੁਿੋ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਵਾਰ ਉਤੇਕਿਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।”24 ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦ ੇਉਸ ਨਮ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਲਦੇ ਹੋਏ 
ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਿੋ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨਾ ਵੀ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ 
ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਿੱਡ ਹੋਇਆ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, 
ਕਿਸ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਸ ਰਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ “ਅਕਗਆਨਾਤਾ” ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਪਰਾਈ ਿੌਮ ਦਾ ਿਗਤ ਪਾਪ ਕਵਚ ਖੁਭ ਕਗਆ। 
ਿਦ ਕਿ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਅਕਗਆਨਤਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਮਨ ਸਮਝ ਿਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦ ੇਪਕਰਣਾਮ ਨਸ਼ਟ ਿੀਵਨ, ਦੁਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੋਂ ਿੁਦਾਈ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਕਗਆਨਤਾ ਸੁਭਾਵਿ ਿੋਟੀਦਾਰ ਹਨ। ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਪਾਠਿ ਹੁਣ ਅਕਗਆਨਤਾ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 
(1:12)। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਰੀਰਿ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣਾ ਅਕਗਆਨਤਾ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 15. ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਵਚ, ਠੋਸ ਕਵਰੋਧੀ 
ਯੋਿਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਕਦਆਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਕਦਆਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ 
ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, ਲਜਵੇਂ ਤ ਿਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਿਾ ਪਲਵੱਤਰ ਿੈ ਤ ਸੀਂ ਆਪ ਭੀ ਲਤਵੇਂ ਿੀ 
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਿ ਲਵੱਚ ਪਲਵੱਤਰ ਬਣੋ। ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਆਇਤ 14 ਕਵਚ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਲਈ ਪੁਿਾਰ ਆਇਤ 15 
ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਬਿੱਚ ੇਹੋਣਾ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ” 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਪ ਰਣਤਾ ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਦਾ 
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ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਕਪਤਾ ਸੂੰਪ ਰਣ ਹੈ ਕਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 
ਸੂੰਪ ਰਣ ਹੋਵ”ੋ (ਮਿੱਤੀ 5:48)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਪ ਰਣਤਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
ਕਵਅਿਕਤਤਵ ਕਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 
ਨਮ ਨਾ ਹੈ, “ਇਿੱ ਿ ਨਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕਗਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ”  
(1 ਪਤਰਸ 2:21)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਾਪਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਿੋਈ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ “ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੇਵਲ ਇਿ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ।” ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਕਚਿੱ ਤਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। 
ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਚਲਨੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਇਿ ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਭੇਕਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਮੁਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਦਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਹੈ। 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਆਪਣ ੇਿਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਨ ੂੰ  ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਕਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਲ ਕਖਿੱਚ ਿੇ ਕਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁਿਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਕਣਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਕਹਲ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਿੱ ਕਦਆ।” ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਖੋਕਲਹਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚੁਣੇ 
ਹੋਏ ਲੋਿ ਹਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਿਕਹਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿੂੰ ਮ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਸਿੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ 
ਕਮਕਲਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ (1:12)। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਬਿੱਚਾ ਘਰੋਂ 
ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭੋਿਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਘਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਸਿੱਦਦੀ 
ਹੈ, ਬਿੱਚਾ ਉਸ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ), 
ਿਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਉਹ ਬਿੱਚਾ ਖੇਡਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 
ਿੇਿਰ ਉਹ ਬਿੱਚਾ ਅੂੰਦਰ ਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਿਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱ ਕਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਕਵਚ ਕਗਕਣਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਅਰਥਪ ਰਣ ਿਵਾਬ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਿੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਵਚ 
ਕਗਣੇ ਿਾਣਾ ਹੈ। 

“ਪਕਵਿੱ ਤਰ,” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਿੱਡ ਿੀਤਾ ਕਗਆ” ਬਾਰੇ ਸਿ ਲੀ ਮੁੂੰ ਡੇ ਦੀ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪ ਰਨਤਾ ਇਸ ਕਵਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਲਈ ਅਿੱਡ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਉਸ ਦੀ ਿਮਾਲ ਦੀ ਕਭੂੰਨਤਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਦਾਇਿ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨੈਕਤਿ ਸੂੰਪ ਰਣਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਸ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦੀ ਕਵਪਰੀਤਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ (1:14)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ 
ਲੋਿ ਅਿਸਰ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਹ ਲਤ ਦ ੇਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਿਾਂ ਥੋਖੇ ਨਾਲ ਿੂੰਮ 
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ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੁਿੱ ਖ-ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ 
ਸਾਰੀ ਚਾਿ ਲਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣ ਕਲਆ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦਆਂ ਬਾਲਿਾਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ 
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਹੁਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦ ੇਹੁਿਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 
5:2, 3)। ਗਰ ਡੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ 
ਕਵਚ ਸਕਹਿ ਕਗਆਨ ਪਰਸੂੰਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਦਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅੂੰਤਰ ਧਾਰਾ ਵਿੋਂ ਬਰਿਰਾਰ 
ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ।”25 

ਆਇਤ 16. ਰਸ ਲ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ 11:44, 45 ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ, ਘਿੱਟ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ, ਅਕਿਹੇ ਭਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ, ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੋਰ ਿੋਈ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ  
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਬਚਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ 
ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਤਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਹੈ।26 ਚੂੰਗੇ ਹੋਣ 
ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਿਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿੁਦਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤਿਲਿੀ 
ਸਮਰਪਣ ਹੈ।27 

1:13 ਕਵਚ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਦੇ, 1:16 ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਲਈ ਸਿੱਦੇ ਅਤੇ 1:17 
ਕਵਚ ਭੈ ਲਈ ਸਿੱਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਇਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ। ਕਤੂੰ ਨੇ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿ ਦ ਕਵਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮ ਲ ਿਾਰਨ ਲਿੱ ਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕਬਲਿੁਲ ਮੁਿਤ ਹੈ ਿੋ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੱ ਛ 
ਠਕਹਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਚਆਈ, ਪਿੇਮ, ਭਕਲਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੂੰਦਰ 
ਿਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਅਤੇ ਨਮ ਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ 
ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਤਿ ਿਦਰਾਂ ਿੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੋਤ 
ਕਥਓਲੌਿੀ ਹੈ। 

ਡਰ ਨਾਿ ਚੱਿਣਾ (1:17-21) 
17ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਿ ਦੀ ਦ ਿਾਈ ਲਦੰਦੇ ਿੋ ਲਜਿੜਾ ਿਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਲਬਨਾ ਪੱਖ ਪਾਤ ਲਨਆਉਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮ ਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈ ਨਾਿ ਬਤੀਤ 
ਕਰੋ। 18ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਥ ਚਾਿ ਤੋਂ ਲਜਿੜੀ 
ਤ ਿਾਡੇ ਵੱਲਡਆਂ ਤੋਂ ਚਿੀ ਆਈ ਿੈ ਲਨਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ 
ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਿ ਨਿੀਂ। 19ਸਿੋਂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਅਮੋਿਕ ਿਿੂ ਨਾਿ ਪਾਇਆ ਲਜਿੜਾ 
ਲਨਿਕਿੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਿ ਿੇਿੇ ਦੀ ਲਨਆਈ ਂਸੀ। 20ਉਿ ਤਾਂ ਜਿਤ ਦੀ ਨੀਂਿ ਧਰਨ ਤੋਂ 
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ਅੱਿੋਂ ਿੀ ਥਾਲਪਆ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਲਮਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਲਵੱਚ ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਪਰਿਟ ਿੋਇਆ। 
21ਲਜਿੜੇ ਉਿ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ ਲਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਿੋ ਲਜਨਹ ਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਮ ਰਲਦਆਂ 
ਲਵੱਚੋਂ ਲਜਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਿ ਨੰੂ ਮਲਿਮਾ ਲਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀ ਲਨਿਚਾ ਅਤੇ ਆਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ ਿੋਵੇ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿ ਪਿੇਮੀ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਨਆਂਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਰਣਨ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  
ਮਸੀਹ ਦ ੇਆਦਰਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱਿ ਭਲਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪਿੇਰਣਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ 
ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਆਇਤ 17. ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਿ ਦੀ ਦ ਿਾਈ 
ਲਦੰਦੇ ਿੋ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਪਤਾ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰਬੋਧਤ 
ਿਰਨ ਿਾਂ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਪਤਾ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਪੁਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ, “ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਕਪਤਾ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰ ਕਨਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ 
ਉਪ ਵਾਿ “ਿੇ” ਸਿੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾ ਿਰਿ ੇਉਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੈ . . .” 
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ (1:15), ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਦੁਹਾਈ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਪਤਾ ਦਾ ਅਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਅਕਗਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 82:6; ਹੋਸ਼ੇਆ 11:1)। ਪਰ, ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਕਪਤਾ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਇਿੱਿ 
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਿੱਿ ਗ ੜਹ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਯਸ  ਨੇ 
ਸ਼ਬਦ “ਅਿੱ ਬਾ” ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਗੀਚ ੇਦੀ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਮਰਿੁਸ 
14:36) ਕਿ ਕਪਆਰਾ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਭੇਿ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ (ਰੋਮੀਆਂ 8:15; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਕਸਰਿ 
ਇਿੱਿ ਅਕਵਅਿਤੀਗਤ ਬਲ ਹੀ ਸੀ ਿੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਚਲਾ ਕਰਹਾ ਸੀ, 
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਜ਼ਊਸ ਵਰਗਾ ਪਿੱਲ ਪਿੱਲ ਕਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਿੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਿਾਤੀ ਦ ੇਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਿੱਖ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਮੁਿੱ ਖ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਹ ਆਇਤ 17 ਦ ੇਲਈ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਕਮਿਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਪਤਾ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂੰਿੋਚ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿ ਕਨਆਈ ਂਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ੋਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਿਾਿਿ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਕਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹੈ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਿ ਿੇ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੋਵ।ੇ ਸਰਵਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਿੇਮੀ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਭਸਮ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿੱਗ ਵੀ ਹੈ 
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(ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:29)।  
ਿੇਿਰ ਮਸੀਹੀ ਕਿਸੇ ਕਸਧਾਂਕਤਿ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦ ੇਕਭਿਸ਼ਟ ਪਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਰਕਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਿੇਰਣਾ ਦ ੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਡਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਯ ਹੂੰਨਾ ਿਕਹ ਸਕਿਆ, “ਪ ਰਾ ਪਿੇਮ ਧੜਿ ੇਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ”  
(1 ਯ ਹੂੰਨਾ 4:18)। ਮਸੀਹੀ ਕਸਿੱ ਧਤਾ ਦ ੇਲਈ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਉਹ ਪਾਪ ਦ ੇਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭਾਵ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮ ਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਭੈ ਨਾਿ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਿੇਰਣਾ ਕਸਰਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦਾ ਇਿੱਿ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦ ੇਲਈ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਪਿੇਰਣਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਠੋਰ 
ਕਨਆਂ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕਨਆਂ 
ਸੀ ਿੋ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਅੂੰਤ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਆਵੇਗਾ। “ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ” ਿਦੋਂ ਮੁਿਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਆਈ ਂਹੋਵੇਗਾ (1:5)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਆਿਸਕਮਿ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਕਨਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝ ਠਾ ਨਾਟਿ ਿੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਕਯਸ  ਿੋਲ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ: “ਤ ੂੰ  ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱਖ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ” (ਮਿੱਤੀ 22:16)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਕਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰ ਦਾਿਨਿ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਪਿੱਖ ਪਾਤ ਿਰਨ (ਯਾਿ ਬ 2:1–4)। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ 
ਕਵਆਪਿ ਗਿੱਲ ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇ“ਮਹਾਨ ਲੋਿ” ਅਤੇ “ਛੋਟੇ ਲੋਿ” ਪਾਏ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। “ਮਹਾਨ ਲੋਿ” ਆਰਕਥਿ ਿਾਂ ਕਸਆਸੀ ਤਾਿਤ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੂੰ ਕਤਿਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਦ ਕਿਆਂ ਿੋਲੋਂ ਆਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇ“ਛੋਟੇ 
ਲੋਿਾਂ” ਨ ੂੰ  ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿੱਖ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਿੋ ਉਹ ਕਨਰਪਿੱਖ ਹੈ, 
ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਨ ਇਿੱਿ ਮਹਾਨ ਬਦਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਆਵੇਗਾ। ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ , ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ 
ਕਿਹਾ, “ਬਿੱ ਚਾ, ਯਾਦ ਿਰ ਿੋ ਤ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਿੀਉਂਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁਿੱ ਿਾ 
ਅਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੂੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਐਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤ ੂੰ  ਿਲਪਦਾ 
ਹੈਂ” (ਲ ਿਾ 16:25)। ਿਦੋਂ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਨ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਬਨਾਂ ਪੱਖ ਪਾਤ ਲਨਆਉਂ ਕਰੇਿਾ।  

ਅਰਨੈਸਟ ਬੈਸਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਇਸ ਿਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਿਰਿ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।28 ਕਨਸ਼ਚਤ ਰ ਪ 
ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਆਈ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਇਿੱਿ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਕਨਆਂ ਉਸ ਦ ੇਿੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਰੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, 
“ਕਿਉਂ ਿੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਕਨਆਉਂ ਦ ੇਕਸੂੰਘਾਸਣ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ 
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ਹਰੇਿ ਿੋ ਿੁਝ ਉਸ ਨੇ ਦੇਹੀ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਨੀਆਂ 
ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਾ ਿਲ ਭੋਗੇ।” (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:10)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਿਤੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਿਾਣ ਦ ੇਆਪਣ ੇਰਾਹ ਨ ੂੰ  ਿਮਾ 
ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਿੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਾਕਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨ ੂੰ  
ਵਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਯਾਿ ਬ 2:17)।  

NASB ਦ ੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਿੱ ਚ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ παροικία (ਪਰੋਈਿੀਆ) ਆਪਣੀ 
ਮ ਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦ ੇ ਕਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਈਿੀਆ ਸ਼ਬਦ παρεπίδημος 
(ਪਰਰੇਬੇਡੀਮੋਸ) ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੈ, 1:1 ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿੋ ਲੋਿ ਪਰਦੇਸੀ ਦ ੇਰ ਪ 
ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਯ ਨਾਨੀ ਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਿੋ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੋਲ ਿੋਈ 
ਨਾਗਕਰਿ ਅਕਧਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਿ ਕਿਿੱ ਥੇ ਰਕਹੂੰਦੇ 
ਸਨ ਅਸਲੀਅਤ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦ ੇਨਾਗਕਰਿ ਨਾ ਹੋਣ।29 ਸ਼ਕਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਦੁਕਨਆਵੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਿੋਈ ਸਥਾਈ ਕਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਪਿੱਛੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਦੇਸੀ, ਿਨਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਿੁਲਪਤੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਦਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਥਾਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉੱਥੋਂ ਦ ੇਸਥਾਈ 
ਵਸਨੀਿਾਂ ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਇਿੱਿ ਗੁਫ਼ਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੇਤ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 
ਪਰਦੇਸੀ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਾਹੁਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿਬਕਰਸਥਾਨ ਮੇਰੀ 
ਕਮਲਖ ਿਰ ਕਦਓ . . .” (ਉਤਪਤ 23:4)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਭੁਿੱ ਲਣ 
ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ, ਿੋ ਉਸ 
ਸ਼ਕਹਰ ਿਾਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ 
(ਲੇਵੀਆਂ 25:23; 1 ਇਤਹਾਸ 29:15; ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 39:12; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:10)। 

ਆਇਤ 18. ਇਹ ਕਵਸ਼ਾ 1:15, 17 ਤਿ ਿਾਰੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ 
ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨੈਕਤਿਤਾ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ (1) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (2) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਨਆਈ ਂਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋ ਕਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਆਈ ਂਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸ ਲ ਨੇ ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ 
ਿੀਉਣ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਿੇਰਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ: ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸਨ। 
ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਲੋਿ ਹੋਣ ਿੋ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਰੀਕਦਆ ਸੀ। ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ [ਉਹ] ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਭਈ . . . ਲਨਸਤਾਰਾ 
ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਿ ਨਿੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੈ 
ਕਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਛੁਟਿਾਰਾ ਿਾਫ਼ੀ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰ ਿੇ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਿਿਦੂੰ ਤ 
“ਿਾਣਨਾ” “ਿਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ,” ਿਾਂ “ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ” ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨ ੂੰ  
ਧਾਰਣ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਿ 
ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ।  
ਸਾਰ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਬਣੋ ਿੋ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ   
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ਖਰੀਕਦਆ ਹੈ।” 
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਰ ਪਿ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮਕਰਆ।30 ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਸਮਿਾਲੀਆਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ, “ਛੁਡਾਇਆ” ਹੋਇਆ (λυτρόομαι, ਕਲਊਟਰ ਮਾਈ) ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ ੇਿਾਂ ਤਾਂ ਯੁਿੱ ਧ ਦ ੇਇਿੱਿ ਿੈਦੀ ਦੀ ਕਰਹਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਂ ਇਿੱਿ ਗੁਲਾਮ 
ਨ ੂੰ  ਮੁਿਤ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਕਰਆ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ 
“ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ” ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇੂੰਨੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਆਇਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਕਰਆ ਕਸਰਿ ਲ ਿਾ 24:21; ਤੀਤੁਸ 2:14; 1 ਪਤਰਸ 1:18 ਕਵਿੱ ਚ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦ ੋਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਨਾਂਵ ਪੂੰਿ ਵਾਧ  ਵਾਰ ਵਾਪਰੇ ਹਨ (ਮਿੱਤੀ 20:28; ਮਰਿੁਸ 10:45; 
ਲ ਿਾ 1:68; 2:38; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:12)। ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ 
“ਪਿਾਸਕਚਤ” ਿਾਂ “ਕਨਸਤਾਰਾ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਵੀ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 
(ਰੋਮੀਆਂ 3:24; 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:30; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:7; ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:14; 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 
2:6; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:15)। 

ਕਯਸ  ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਿ ਆਪਣੀ ਟਕਹਲ ਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਕਹਲ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਕਤਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ” 
(ਮਿੱਤੀ 20:28; ਮਰਿੁਸ 10:45)। ਕਸਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਨਸਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤ ੇ ਕਿਵੇਂ 
ਸਲੀਬ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤ ੇਕਿਵੇਂ ਲੇਲੇ ਦ ੇਲਹ  ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਾਪ 
ਕਮਟ ਕਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਲਹ  ਦੀ ਭੇਟ ਇਿੱਿ  
ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।31 “ਮੁਿਤੀ,” “ਮੇਲ ਕਮਲਾਪ” 
(2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:19) ਅਤੇ “ਪਿਾਸਕਚਤ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:2) ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿੋ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਯਸ  
ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। “ਪਛਚਾਤਾਪ” ਿਾਫ਼ੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਇਿੱਿ ਚੌਥਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਹਵਾਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨ ੂੰ  
ਸੀਕਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਿੀਤਾ ਹੈ।32  

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਾਰਥ ਚਾਿ ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦ ੇਲਈ “ਛੁਡਾਇਆ” ਕਗਆ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਿੀਵਨ 
ਦ ੇਉਸ ਮੂੰਦਭਾਗੇ ਢੂੰਗ ਤੋਂ “ਛੁਡਾਏ” ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ ਕਿਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਚਿੱਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਦ ਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਸ਼ਬਦ ἀναστροφή (ਐਨਾਸਟਿੋਿੀ), ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਿੀਵਨ ਦ ੇਢੂੰਗ, ਚਾਲ ਚਲਣ, ਕਵਹਾਰ।” ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ 1:15 ਕਵਿੱ ਚ 
ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਹਾਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਸਰਿ 
ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਇਹ ਅਿੱਠ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤ ਕਵਰਾਸਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦ ੇਲਈ ਹੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ 



 

 66 

ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ ਦਾ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਦਤਰ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸੀਹੀ 
ਕਵਹਾਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਿਸੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਸਨ।  

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਅਿਾਰਥ ਚਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ 
[ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ] ਵੱਲਡਆਂ ਤੋਂ ਚਿੀ ਆਈ ਿੈ। ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਯਸ  ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਬੇਿਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਿੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਤਾ “ਅਿਾਰਥ” 
ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਹਿੱ ਸਾ ਗੈਰ ਯਹ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਮਨ ਪਕਰਵਰਤਨ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਪਛਕਲਆਂ ਯੁਿੱ ਗਾਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ,ੇ 
ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ, ਨੇ ਕਪਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਿਿੱਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਿੱਿ ਯਹ ਦੀ ਦ ੇਲਈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਇਿੱਿ ਮਨ ਪਕਰਵਰਤਨ ਿਰਿੇ 
ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਆਏ ਯਹ ਦੀ ਦ ੇਲਈ, ਿੀਵਨ ਦ ੇ“ਅਿਾਰਥ” ਢੂੰ ਗ ਦ ੇਿਾਰਨ ਇਿੱਥੋਂ ਮ ਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੀਵਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।  

ਆਇਤ 19. ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੋਿ ਿੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਿਾਂ ਚਾਂਦੀ, 
ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਲੋਿ ਿੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਕਨਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ 
ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੀ ਕਭਿਸ਼ਟ ਸ਼ਿਤੀ ਤੋਂ ਕਨਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਨਸਤਾਰੇ  
ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸੀਿ ਦ ੇਅਮੋਿਕ ਿਿੂ ਨਾਿ ਪਾਇਆ  
ਜੋ . . . ਸੀ। ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 
ਅਵਨਾਸੀ, ਕਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਿੁਮਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਵਰਾਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ 
ਹਨ (1:4)। ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹ  ਅਕਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਉਸ ਨੇ ਭਕਰਆ 
ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕਭਿਸ਼ਟ, ਕਮਸ਼ਰਤ, ਿਾਂ ਰਿੱਦ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਤਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਮੁਿੱ ਲ ਦ ੇਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੋ ਭਕਰਆ ਕਗਆ 
ਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਿੋਲ ਇਿੱਿ ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਪਿੇਰਣਾ ਹੈ।  

ਪਤਰਸ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮ ਸਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਲਹ  ਦੀ ਭੇਟ 
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱ ਧਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸੀ। ਕਯਸ  ਲਨਿਕਿੰਕ 
ਅਤੇ ਬੇਦਾਿ ਿੇਿੇ ਦ ੇਸਮਾਨ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਯਹ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਕਿਸ਼ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਬਲੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦਾ ਪਿਤੀਕਨਧੀ ਹੋਵੇ। ਿੀ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ 
ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿੱਿ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਪਕਹਲਾ, ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਿ ਚ 12 ਅਕਧਆਇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਿਤੀ ਉਹ ਪਕਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਕਦਮਾਗ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਲੇਲੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਯਾਦ ਿਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਸਰ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਣ ਅਤੇ ਛੁਡਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਕਨਸਤਾਰੇ ਦ ੇਮੁਿੱ ਲ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋ ਲੇਲੇ ਦ ੇਰਾਹੀਂ 
ਭਕਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡ ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਕਨਹਿਲੂੰ ਿ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿ ਚ 12:5), ਪਰ ਕਨਹਿਲੂੰ ਿ ਲੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦ ੇਸੂੰਸਿਾਰਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸੀ (ਕਗਣਤੀ 28:3, 9, 11)।  

ਦ ਸਰਾ, ਪਸਾਹ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿੱਿ ਲੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਿੁਰਬਾਨੀ 



 

 67 

ਇਿੱਿੜ ਦ ੇਛੋਟੇ ਿਾਨਵਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ, ਇਿੱਿ ਲੇਲਾ ਿਾਂ ਇਿੱਿ ਬਿੱਚਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, 
ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਸਿੱਚਾ ਨੈਕਤਿ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ 
(1:14, 15)। ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਿੱਿ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਕਨਹਿਲੂੰ ਿ ਿੀਵਨ ਮਸੀਹੀ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਲਈ 
ਇਿੱਿ ਨਮ ਨੇ ਦ ੇਵਾਂਗ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਉਨਹ ਾਂ ਲੇਕਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਿੋ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਬਲੀਦਾਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭੇਟ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕਯਸ  ਦੇ ਚਕਰਿੱਤਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਪਤਰਸ ਯਸਾਯਾਹ 53 ਅਕਧਆਇ ਕਵਿੱ ਚ ਲੇਲੇ ਦ ੇਰ ਪਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਸਗੋਂ ਯਸਾਯਾਹ 53 ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ 
2:22–25 ਕਵਿੱ ਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨ ੂੰ  ਕਲਆ ਸੀ।  

ਉੱਪਰ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇਅਨੁਰ ਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਿੱਿ 
ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਮੇਮਣ”ੇ ਤੋਂ, “ਪਸਾਹ” 
ਵਿੱ ਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਿਦੋਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਹਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:29; 
ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:6 ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ)। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਸਾਡੇ ਪਸਾਹ” ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਕਯਸ  ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀਤਾ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:7), ਪਰ 
ਉੱਥੇ ਮੇਮਣ ੇਦਾ ਿੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, NRSV ਅਤੇ NIV, ਗੈਰ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।) ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਯਸ  ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਇਿੱਿ ਮੇਮਣੇ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਸੂੰਗਤੀ ਕਸਰਿ ਯ ਹੂੰਨਾ 19:36 ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਿ ਚ 12:46 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਪ ਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਯਸ  ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਹਿੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਪਸਾਹ ਦ ੇ
ਲੇਲੇ ਦੀ ਿੋਈ ਹਿੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਸਾਹ ਦੇ ਮੇਮਣ ੇਦੀ ਿੋਈ ਹਿੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਿਾਵੇ। 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ, ਇਿੱਿ ਲੇਲੇ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਅਲੂੰ ਿਾਕਰਿ ਹਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦ ੇ
ਲੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ।  

ਆਇਤ 20. ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ ਰਵ ਕਗਆਨ 
ਦ ੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (1:2), ਕਿ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬਾਅਦ ਦ ੇਕਵਚਾਰ 
ਨਹੀਂ ਸਨ; ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਆਿਸਕਮਿ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਯਸ  ਦ ੇਬਾਰੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
ਉਿ ਤਾਂ ਜਿਤ ਦੀ ਨੀਂਿ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਿੋਂ ਿੀ ਥਾਲਪਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਯਸ  ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਰਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ ਰਵ ਕਗਆਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ 
ਿੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਵੀ ਉਕਚਤ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਮੁਿਤੀ ਦੇ 
ਿਾਰਿ ਵੀ ਪ ਰਵ ਕਗਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਿੋ ਿਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 
ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ ਕਸਰਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰ 
ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਭ ਕਮਿਾ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਪ ਰਾ ਿਰੇਗਾ।”33 ਪਰ, ਉਸ 
ਛੋਟ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦ ੇਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ 
ਹੋ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਦ ੇਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਸਿੱਟੇ ਤ ੇਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ 
ਬਹੁਤ ਵਿੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪ ਰਵ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਿਸਮਤ 
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ਨ ੂੰ  ਿੋ ਿਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਦ ੇਲਈ 
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਿਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਨੂੰ ਤ ਨਤੀਿਾ ਹੈ। 
ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹ  ਬਹਾਇਆ ਿਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਨਾਲ ਮੌਿ ਦ ਸੀ। “ਿਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ” ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸਧਾਰਣ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 25:34; ਯ ਹੂੰਨਾ 17:24; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:4; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ
4:3)। 

ਉਹ ਇਹ ਅਨੂੰ ਤ ਕਯਸ  ਸੀ, ਿੋ ਿਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਕਣਆ 
ਕਗਆ, ਪਰ ਸਲਮਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਲਵੱਚ ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਪਰਿਟ ਿੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਿੋ ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਰਥਪ ਰਣ ਹੋ ਸਿਣ। 
ਦੁਖ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁਿੱ ਲ ਕਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਿੌਮ ਚੁਣਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਨੂੰ ਤ ਯੋਿਨਾ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਯਸ  ਦਾ 
ਆਉਣਾ “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ।” “ਸਕਮਆਂ ਦਾ ਅੂੰਤ” ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਿੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦ ੇਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਨਰਣਾਇਿ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਿੱ ਥੋਂ 
ਤਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਅਧ ਰਾ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱ ਕਡਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਕਮਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੀਵੀਂ 
ਸਦੀ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਿ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।  

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੂੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਪਿਭ  ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਅੂੰ ਤ 
ਕਦਆਂ ਕਦਨਾਂ ਦ”ੇ ਭੈੜੇ ਸਕਮਆਂ ਦ ੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਸੀ (2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:1), ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਕਦਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਿ ਨੇ ਕਲਕਖਆ 
ਕਿ “ਇਨਹ ਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਤ ਕਵਿੱ ਚ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
1:2), ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਨ ੂੰ  ਮਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਿੁਿੱ ਗਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤ ਆਣ ਪਹੁੂੰ ਚ ੇਹਨ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 10:11)। ਨਾਿਾਰਾਤਮਿ ਢੂੰਗ 
ਦ ੇਨਾਲ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
“ਅੂੰ ਕਤਮ ਸਮੇਂ” ਿਾਂ “ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਕਦਨ” ਪਿਭ  ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦ ੇਇਿੱਿ ਧਾਰਕਮਿ ਯੁਿੱ ਗ 
ਦਾ ਉਲੇਖ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦ ੇਰਾਿ, ਉਠਾਏ ਿਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਿਹੀਆਂ 
ਿਲਪਨਾਵਾਂ ਦ ੇਿੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਅੂੰਤ ਦ ੇਕਦਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੋਂ 
ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਕਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ, ਪਿਭ  ਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤਿਾਲ ਵੀ ਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਆਇਤ 21. ਆਇਤ 20 ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਯਸ  “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ” ਪਰਗਟ 
ਹੋਇਆ। ਸਪਸ਼ਟੀਿਰਨ ਦੀ ਇਿੱਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਿੌਣ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਯਸ  ਪਰਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸੀ ਲਜਿੜੇ ਉਿ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ 
ਲਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਿੋ। ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਮੁਿਤੀ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਅਵਾਸਤਕਵਿ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ “ਤੁਹਾਡੇ  
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ਲਈ . . . ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ,” ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਿੋ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਗੇ। 
NASB ਅਨੁਵਾਦ ਯ ਨਾਨੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ 
“ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ,” ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਭਾਵਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਭਰੋਸੇ ਤਿ ਪਹੁੂੰ ਚਦੀ ਹੈ। REB ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਿੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ 
ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰ ਸਿੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਕਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਸੀਹੀ “ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ” ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਆਨ 
ਅਤੇ ਯ ਹੂੰਨਾ 14:1, 6 ਦਾ ਕਬਆਨ ਇਿੱਿ ੋਕਵਚਾਰ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਸਰਤ ਦ ੇਕਯਸ  ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ (1) ਕਯਸ  ਨੇ ਕਪਤਾ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਇਸ 
ਪਿਿਾਰ ਿਰਵਾਈ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਕਿਸੇ ਨਬੀ ਿਾਂ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਰਵਾਈ 
ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 7:28, 29; 15:15)। (2) ਕਯਸ  ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਿੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਕਿ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤੀ ਹੋ ਸਿ ੇ(ਰੋਮੀਆਂ 5:1; 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1:7)। (3) ਇਿੱਥੋਂ 
ਤਿ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਯਸ ,ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇ ਕਵਚਿਾਰ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ  
(1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:5; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:25)। 

ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਯਸ  ਦ ੇਲਹ  ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ 
ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ 
ਕਯਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਿੱ ਤ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ 
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਿ ਨੰੂ ਮ ਰਲਦਆਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਜਵਾਲਿਆ 
ਅਤੇ ਉਿ ਨੰੂ ਮਲਿਮਾ ਲਦੱਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  
ਖੋਕਲਹਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਦ ੇ“ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਮਿੱਰਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸਾਡਾ ਪਿਭ ੁਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਕਮਕਥਆ ਕਗਆ” (ਰੋਮੀਆਂ 1:4)। ਉਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 
ਬੁਕਨਆਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮ ਲ ਮੂੰਤਰ ਕਿਹਾ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, “ਿੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਿਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਕਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦ ੇਿਾਰਨ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 
ਕਿ ਦਿੱ ਕਬਆ ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੁਸਤਿਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤੀਿ ੇ ਕਦਹਾੜੇ ਿੀ ਉੱਕਠਆ”  
(1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:3, 4)। ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਅਨੂੰ ਤ ਿੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀ 
ਉੱਕਠਆ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਕਦਖਾਈ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਿੋ “ਮਕਹਮਾ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਉਹ ਿੀ ਉੱਠਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਉਹ ਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਚੜਹ ਿਾਣ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:33; ਰੋਮੀਆਂ 8:34; 1 ਿੁਕਰੂੰ ਥੀਆਂ 15:25)। 
ਮਕਹਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕਯਸ  ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਉਹ ਮਕਹਮਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਚੇਕਲਆ ਦਾ 
ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ (1:8, 11)।  

ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ 
ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀ ਲਨਿਚਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ ਿੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ 
“ਕਨਹਚਾ” ਅਤੇ “ਆਸ,” ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਿਦੋਂ “ਕਨਹਚਾ” ਭਰੋਸੇ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮਝੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। “ਕਨਹਚਾ” ਦਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਿ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਕਹਲਾਂ 
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ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸੂੰਭਾਲੇ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ” (1:5, 8)। “ਕਨਹਚਾ” ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਣਾ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਕਸਿੱ ਧ ਸਬ ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤ ੇਵੀ 
ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਣਾ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ “ਕਨਹਚਾ,” ਭਕਵਿੱ ਖ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਵਚਲੀਆਂ 
ਬਰਿਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਿੱਿ ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ (1:3) ਭਕਵਿੱ ਖ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤ 
ਕਵਰਾਸਤ ਵਿੱਲ ਪਿਸਾਕਰਤ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿੋਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਰਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਅਲਵਨਾਸੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਜਨਮ (1:22–25) 
22ਤ ਸਾਂ ਜੋ ਸਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੱਪਣ ਦ ੇਲਨਸ਼ਕਪਟ ਪਰੇਮ ਿਈ 
ਪਲਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  ਿੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਿ ਿੂੜਹਾ ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ। 23ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਨਾਸਵਾਨ ਤ ਖਮ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਅਵਨਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਬਚਨ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਲਜਿੜਾ 
ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਥਰ ਿੈ ਨਵੇਂ ਲਸਲਰਓਂ ਜਨਮੇ ਿੋ। 24ਲਕਉਂਲਕ, 

ਿਰ ਬਸ਼ਰ ਘਾਿ ਿੀ ਿੈ,  
ਉਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਿ ਦ ੇਫ ੱ ਿ ਵਰਿਾ ਿੈ।  
ਘਾਿ ਸ ੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫ ੱ ਿ ਕ ਮਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਪਰ ਪਰਭ  ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਲਿੰਦਾ ਿੈ। 

25ਅਤੇ ਇਿ ਉਿੋ ਬਚਨ ਿੈ ਲਜਿ ਦੀ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਸ ਣਾਈ ਿਈ ਸੀ।  

ਦ ਿੀ ਵਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀਤਾ (1:3, 23)। ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮੇ ਹੋ।” ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਿ ਿੀਤਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਉਸ ਕਿਸਮ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਤਕਬੂੰ ਕਬਤ ਿਰਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।  

ਆਇਤ 22. ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਲਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਕਿਹਾ (1:2, 14, 15, 22); ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ 
ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਦੋਵੇਂ ਇਿੱਿ ਹੀ ਿਿੱਪੜੇ ਦ ੇਦ ੋਟੁਿੜੇ ਹਨ। ਯ ਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਪਲਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਇਿੱਿ ਸੂੰਪ ਰਣ ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਹੈ। ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਦਾ ਬਲ ਕਰਆਇਤੀ 
ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  . . . , ਿਾਂ ਿਾਰਣਸ ਚਿ, “ਤ ਸਾਂ ਜੋ . . .” NASB ਦ ੇ
ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਤੀ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ: “ਤੁਸਾਂ ਿੋ ਸਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਿੱਪਣ ਦ ੇਕਨਸ਼ਿਪਟ ਪਿੇਮ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੂੰਯੋਗ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ 1:2, 3 ਅਤੇ 1:22, 23 ਦੋਵਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦੀ ਇਿੱਿ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸਮਰਥਨ 
ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹਨ। ਸਿੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ 
ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਰਿ ਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿੀਤੀ 
ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਸਿੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਕਨਆ ਸੀ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਮੂੰ ਕਨਆ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਮਕਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਬਹੁਤ ਹੀ 
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ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਿ ਦ ਸੀ ਉਸ ਦ ੇਪਿਤੀ ਪਿਕਤਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਤ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਿੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਕਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ਦ ੇਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਮੂੰਡ ਸੀ. ਿੇਲਸੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਕਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਵੇਖ ਕਰਹਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ 
ਕਨਮਰਤਾ ਪ ਰਣ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਪਿਤੀ ਪਿਕਤਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 
ਸਮਾਂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਤ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਸਨ।”35 

ਯ ਨਾਨੀ ਪ ਰਣ ਿਾਲ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਿੂੰ ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਭ ਤ ਿਾਲ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਸਿੱਟੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿਾਰੀ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ, “ਤੁਸਾਂ . . . ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਹੈ।” ਪ ਰਣ ਿਾਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੌਲੁਸ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤਾ 
ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਪਕਹਲੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਭੀੜ ਨ ੂੰ  
ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ 
ਿਰਿ ੇਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:38)। ਿਦੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਿਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨ ਕਲਆ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ 
ਿਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਨ ੂੰ  
“ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦਾ ਅਸ਼ਨਾਨ,” ਅਰਥਾਤ, ਇਿੱਿ ਨਵਾਂ ਿਨਮ (ਤੀਤੁਸ 3:5)। ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦਾ 
ਅਰਥ ਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚ ਦਿਨਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਦਿਨਾਏ ਿਾਣ ਕਬਨਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਚਾਈ 
ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ।  

ਿਦ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਲਨਸ਼ਕਪਟ ਪਰੇਮ ਿਈ 
ਪਲਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  ਿੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਿ 
ਿੂੜਹਾ ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਿੈਲੀ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 

. . . ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਿਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੂੰਝ ਪਿਤੀਤ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਿ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਕਵਆਕਖਆ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ [1:15, 17, 
18]। ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ ਕਨਸ਼ਿਪਟ ਪਿੇਮ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਬਪਕਤਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ 
ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਇਿੱਿ ਕਚਨਹ  ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿੇਮ ਿੋੜਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ 
ਵਿੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ।36 

ਕਿਸੇ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਿੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 
ਸਨ; ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਿ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ , ਆਪਣ ੇ
“ਅਮੋਲਿ ਲਹ  ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਨਹਿਲੂੰ ਿ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਨਆਈ ਂਸੀ” (1:19) 
ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਰ ਵੀ, ਸਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਹਾ 
ਹੈ। ਪੂੰਤੇਿੁਸਤ ਦੇ ਕਦਨ ਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲ ਿਾ ਨੇ ਦਰਿ ਿੀਤਾ, “ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, ‘ਭਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਿੱਬੀ ਪੀਹੜੀ 
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ਿੋਲੋਂ ਬਚਾਓ’” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:40; NRSV)।37 ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਪਿਕਤਉੱਤਰ ਇਿੱਿ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਿਰਵਾਇਆ ਕਿ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੂੰਿੀਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿੀਤਾ ਸੀ-ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਲਆ 
ਸੀ-ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਚਰਣ 
ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਉਸ “ਪਿੇਮ” ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਕਹਭਾਗੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਵਾਂਗ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 13:13; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:3), 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਿੱ ਕਸਆ “ਕਨਹਚਾ,” “ਆਸ” (1:21) ਅਤ ੇ“ਪਿੇਮ” ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਬਲਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀਵਨ ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਆਚਰਣ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਵੀ ਕਨਯਮ 
ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦਾ ਆਦਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ, 
“ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਿਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 
13:35)। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਿੋਕੜਆ, “ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਮੁਿੱ ਢੋਂ ਸੁਕਣਆ ਸੋ ਇਹ 
ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਰਿੱਖੀਏ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:11)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੋ ਸ਼ਬਦ “ਭਰਿੱ ਪਣ ਦਾ ਪਿੇਮ” ਵਰਕਤਆ ਉਹ φιλαδελφία 

(ਕਿਲਡੇਲਕਿਯਾ) ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੈਨਕਸਲਵੇਨੀਆ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ 
ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 3:8 ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤਾ। ਸਤ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਦ ੇਿਾਰਨ, ਕਯਸ  ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਰ ਪ ਧਾਕਰਆ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 3:16)। ਇਿੱਿ ਭਾਵ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦ ੇਚੇਲੇ, ਪਿਭ  ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ 
ਸਾਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕਪਆਰ। ਕਿਰ ਵੀ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਕਰਵਾਰ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਕਪਆਰ 
ਦਾ ਬੂੰਧਨ ਪਿੇਮ ਦੀ ਇਿੱਿ ਤੀਬਰਤਾ ਿਾਂ ਗ ੜਹਪਨ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹਨ 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10)। ਪਤਰਸ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਇਹ ਸੀ: ਿਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੌਂਕਪਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸ 
ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਣੋ ਿੋ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ।  

ਪਿੇਮ ਦ ੇਦ ਸਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰਸ ਲ ਦਾ ਕਿਕਰਆ ἀγαπάω (ਆਗਾਪਾਓ) ਵਿੱਲ ਮੁੜਣ 
ਦਾ ਿੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ 
ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਮੀਿਰਨ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।”38 ਉਹ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸੂੰਤ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ, ਸਿੱਚ ਦ ੇਪਿਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇਿਾਰਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਆਤਕਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਿੋੜੇ ਗਏ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਸ਼ਬਦ “ਗ ੜਹਾ” ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਾਿ ਦ ੇਅੂੰਤ 
ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਪਆਰ ਇਿੱਿ ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਕਨਰੂੰਤਰ, ਕਿਿੱ ਿ 
ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਕਹਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਿਦੋਂ ਦ ਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਭਿਸ਼ਟ ਬੁਿੱ ਤਪਿਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਭਰਿੱਪਣ ਦ ੇਪਿੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ 
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ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਕਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ 
ਦ ੇਪਿੇਮ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਪਿਤੀ ਸੀ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਿੀਤੀ, ਿਈ ਵਾਰ ਉਸ 
ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿੀਤੀ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਖੋਕਲਆ ਕਗਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਰ ਪਤਰਸ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ (2:17; 5:9)। 

ਆਇਤ 23. ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਣ ਿਾਲ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਿ ਵਾਰ 
ਕਿਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪ ਰਣ ਿਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਹੈ। 
ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਤ ਖਮ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਅਵਨਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਬਚਨ ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ। ਸਤ ਦ ੇਪਿਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਦੋਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਿੱਿ 
ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਪਿਤੀ ਗੂੰਭੀਰ ਪਿੇਮ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ 
ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਇਿਿੱ ਲੇ ਖੜੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦ ਿੇ ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਲਾਂ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ 
ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (1:3)। ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਬਚਨ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਲਜਿੜਾ ਲਜਉਂਦਾ 
ਅਤੇ ਇਸਲਥਰ ਿੈ, ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਵੇਂ ਿਨਮ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਅਕਵਨਾਸੀ ਬੀਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੋਕੜਆ। 

ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਕਨਿੁਦੇਮੁਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਸਰੇ ਤੋਂ ਿਨਮ ਲੈਣ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਚਿੱ ਿ ੇਢੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਨ ੂੰ  ਬਪਕਤਸਮੇ (“ਿਲ ਤੋਂ ਿਨਮ ਲੈਣਾ”; ਯ ਹੂੰਨਾ 
3:5) ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਸੀ। (ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦੇ ਲਈ 1:3 ਦੀਆ ਂ
ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ।) 1:3 ਕਵਿੱ ਚ, ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸੀ। 
ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਅਕਵਨਾਸੀ ਵਚਨ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿੀਊਂਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਿਦ ਕਿ ਵਚਨ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਸਿੇਸ਼ਠ ਕਬੂੰ ਦ  ਤੋਂ, ਵਚਨ 
ਇੂੰਿੀਲ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (1:12)। ਦ ਸਰੇ ਕਬੂੰ ਦ  ਤੋਂ ਇਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਰਿੱਥ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿ ਸ਼ਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 
ਸੂੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਕਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 1:3) ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 33:9)। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਪਿੇਰਣਾਦਾਇਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਨਵਾਂ ਿਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦ ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿੀਉਂਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਿੀਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਰਣਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਿ 
ਿੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਿੀਉਂਦਾ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ਿੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। 

ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਬੋਕਲਆ ਿਾਂ ਕਲਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ 
ਨਤੀਿੇ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਤਾਿਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਿੱ ਧਰ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ 
(ਯ ਹੂੰਨਾ 3:8), ਇਸ ਲਈ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਕਦਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਰਹਿੱਸਮਈ ਸ਼ਿਤੀ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਕਚਆਈ ਦੇ 
ਵਚਨ ਨਾਲ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ” (ਯਾਿ ਬ 1:18)। ਦ ਸਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ 
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ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਿੂੰਮ ਆਤਮਾ ਿਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਅਕਵਨਾਸੀ ਬੀਿ ਕਿਸ 
ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿਸ 
ਦੀ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦ ੇਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਚਨ ਦੇ “ਅਕਵਨਾਸੀ” ਬੀਿ 
ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਯ ਹੂੰਨਾ 1:13 ਕਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬੀਿ ਅਤੇ ਈਸ਼ੁਰੀ ਬੀਿ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ 
ਇਿੱਿ ਚੇਤਨ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬੀਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸੂੰਿੀਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸ਼ਿਤੀ ਇਿੱਿ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਕਵਨਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਿੋ ਉਹ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 24. ਨਵਾਂ ਿਨਮ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਕਵਨਾਸੀ ਬੀਿ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਸਥਾਈ ਵਚਨ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਯਸਾਯਾਹ 40:6–8 (ਤੁਲਨਾ ਿਰੋ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 
103:15–17) ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਿੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦ ੇਦਾਅਵੇ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ 
ਸਦਾ ਤੀਿ ਿਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਵੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੀਤਾ ਹੈ (ਯਾਿ ਬ 1:11), ਪਰ ਪਿਭ  ਦ ੇਭਰਾ ਨੇ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਖਰਾ ਪਰ ਕਮਲਦਾ-ਿੁਲਦਾ 
ਕਬੂੰ ਦ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਪਟੁਕਿੂੰ ਟ (LXX) ਕਵਚੋਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੁਝ ਮਾਮ ਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਦ ੇਿਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦ ੋਸੌ ਸਾਲ 
ਪਕਹਲਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 
ਸੀ। ਸਪਟੁਕਿੂੰ ਟ ਉਨਹ ਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਕਵਆਪਿ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਸੀ ਿੋ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਖਿੱਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਚਾਲ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਯਸਾਯਾਹ 40:6-8 ਕਵਿੱ ਚ ਨਬੀ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਰਸ 
ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਸਾਯਾਹ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ 
ਬਾਬੁਲ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਾਇਕਦਆਂ ਤੇ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ-ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਛਿੱ ਕਡਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਿੱਲੀ 
ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਨਬੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਉਿਾੜ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ 
ਕਤਆਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਆਉਂਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਣਗੀਆਂ ਹਨ; ਰਾਿ 
ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਡਿੱ ਗਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਘਾਹ ਦ ੇਸਮਾਨ ਸਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ, ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਲਈ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਏਸ਼ੀਆ 
ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਦਾ ਸੀ ਿੋ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦ ੇਿਾਰਨ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ 
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ਿਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਸਧਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸਿਲ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਉਸੇ ਪਿਿਾਰ ਸਤ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ 
ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਉਹ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਸ 
ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਿ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਕਰਵਰਤਨਹੀਨਤਾ 
ਦੀ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਰ ਬਸ਼ਰ ਘਾਿ ਿੀ ਿੈ . . . ਘਾਿ ਸ ੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫ ੱ ਿ 
ਕ ਮਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਕਹਮਾ ਿੋਈ ਇਿਿਟ ਕਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ, 
ਇਸ ਦ ੇਕਨਸ਼ਚਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਨੁਭਵ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ 
ਮੁਰਝਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਤਾਰੀਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਕਡਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਭੁਲਾ 
ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇਦਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਇਹ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਉੱਤੇ 
ਰਿੱਖਣ। ਕਸਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਿਮਾਤਰ ਸਥਾਈ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਆਇਤ 25. ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਹੈ ਿੋ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  
ਏਿਤਾ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਕਹਮਾ ਦ ੇਉਲਟ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਸਕਥਰ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ λόγος (ਲੋਗੋਸ, “ਬਚਨ”) 
1:23 ਤੋਂ ῥῆμα (ਰੀਮਾ, “ਬਚਨ”) 1:25 ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਕਦਲਚਸਪ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਸੂੰਗ 
ਕਵਿੱ ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨਾਰਥਿ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ LXX ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਉਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤੇ ਿੋਈ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ [ਲੋਗੋਸ] ਹੈ” ਕਿਸ 
ਨ ੂੰ  ਯਸਾਯਾਹ 40:8 ਆਇਤ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਬਚਨ [ਰੇਮਾ] ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ 
ਕਿਹਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ” ਿੋ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਲਿੰਦਾ ਿੈ ਇਹ ਉਹੋ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਹ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ 1:22 ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਵਚਲੀ ਕਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਸਤ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਅਤ ੇਸਥਾਈ ਬਚਨ ਸੀ। ਸਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਤ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ” ਿੋ “ਸਦਾ ਤੀਿ ਿਾਇਮ 
ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ,” ਉਿ ੋਬਚਨ ਿੈ ਲਜਿ ਦੀ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਣਾਈ 
ਿਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਦੋਂ ਉਹੋ ਸਿੱਚਾਈ ਦਾ ਪਿਚਾਰ 
ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਉਸੇ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਿ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ 
ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤ ਕਵਰਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਗੇ। 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਪਲਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਪਲਤਸਮਾ (1:3–25) 

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ “ਬਪਕਤਸਮਾ” 1 ਪਤਰਸ (3:21) ਕਵਿੱ ਚ, ਕਸਰਿ ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸੁਚੇਤ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਪਕਤਸਮਾ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ 
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ਇਿੱਿ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਬਪਕਤਸਮਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਕਨਿਟ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਿਲ-ਪਿਾਪਤੀ ਿਰਦਾ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦ ੇਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਿਦਮ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਿੱਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਪਕਤਸਮੇ ਤੋਂ “ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ ਦ ੇਰਾਹ” ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:4)। ਇਸ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 1:3 ਅਤੇ 1:23 ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ 
ਬਪਕਤਸਮੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ “ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ”ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਿਨਮ ਹੈ “ਨਾਸਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਨਾਸੀ ਤੋਂ।” 

ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਿਦੀ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦ ੇਕਵਚਾਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਿ ਅਵਨਾਸੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਸਮਿਾਲੀ ਸੂੰਗੀਤ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਾ ਇਿੱਿ 
ਕਵਕਦਅਿ ਤਿਰਬਾ ਹੈ। ਤਤਿਾਲੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਿਾਰ ਹੈ। ਲੋਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 
ਲਈ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਿਕਸਿੱਧ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਤਤਿਾਲੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਪੁਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਦਰਿ ੇਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਿਰਨਾ ਿੋ ਚੂੰਗਾ ਮਕਹਸ ਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਇਨਿਤਾਬੀ ਪੁਨਰ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ-ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਇੂੰਨਾ ਤਤਿਾਲੀ, ਕਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਕਿਹਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
ਦਾ ਲਿਸ਼ ਤਤਿਾਲੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਕਿਿੱ ਥੇ ਤਤਿਾਲੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਧੁਕਨਿ 
ਪ ੂੰ ਿੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਿਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਰਕਹਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਧੁੂੰ ਧਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਘਣਾਉਣਾ ਿੀਵਨ 
ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗੁਜ਼ਕਰਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਮਿਾਲੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਅੂੰਤਰ ਸੀ। ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਅਤੇ ਅਪਕਵਿੱ ਤਰ ਦ ੇਕਵਚਲੀ ਰੇਖਾ ਅਿਸਰ ਬਹੁਤ ਧੁੂੰ ਧਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਸੀਮਾ ਨ ੂੰ  ਧੁੂੰ ਧਲਾ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਸੂੰਸਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੁਝ 
ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੌਜ਼ ਮਸਤੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? 
ਆਓ ਇਸ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਦ ਰ ਤਿ ਨਾ ਿੜੀ ਰਿੱਖੀਏ।” ਅਕਿਹੇ ਮਸੀਹੀ 
ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਿੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਆਧੁਕਨਿ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਿ ਨਾ ਲਟਿਾ ਦੇਵੇ: “ਿਿੱ ਟੜ।” 
ਿਈ ਲੋਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਿਾ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗੂੰਭੀਰ ਹਾਂ।  

ਸਾਡੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚਲੀ ਇੂੰਦਰੀ-ਭੋਗ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕਵਆਪਿ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਿੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਕਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ 
ਦ ੇਪੁਰਾਤਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਿਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਆਧੁਕਨਿ ਿਲੀਸੀਆ ਤ ੇਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ 
ਹਨ: “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿੱਿਦੇ ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹੈ . . .” (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:19)। ਿੀ ਅਸੀਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ 
ਦ ੇਲਈ ਕਤਆਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦ ੇਲਈ ਕਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ 
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ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸ ਰੀਕਤ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਦਿੱ ਤਾ: “ਏਹ ਹੁਿਮ 
ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਿੱਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦ ਰ 
ਹੈ . . . ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ 
ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰੋ” (ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 30:11, 14)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪਿਾਪਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦ ੇਲਈ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਪਕਹਲਾ, ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 
ਸਾਥੀ ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿੱਪਣ ਦਾ 
ਪਿੇਮ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਇਿਿੱ ਠੇ ਕਮਲ ਿੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ 
ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਗੂੰਭੀਰ 
ਪਿੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ, “ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  ਹੋ ਿੇ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਨਾਲ 
ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ” (1 ਪਤਰਸ 1:22)। 

ਦ ਸਰਾ, ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਅਨੂੰ ਤ ਹੈ; ਸੂੰਸਾਰੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਭੁਿੱ ਖ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਵਨਾਸੀ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਮਕਹਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਲਗਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਉਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਚੂੰਗੇ ਸਮੇਂ – ਸਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਘਾਹ ਦ ੇ
ਿੁਿੱ ਲ ਦ ੇਵਾਂਗ ਲਕਹ ਿਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦ ੇਲਈ ਿਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 
“ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ” (1:25)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਿ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ 
ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ, ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ 
ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਿਾਨਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਕਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਿੱਿੀਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਧਾਰਕਮਿ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਅਤੇ 
ਬਹਾਕਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਿੋਈ ਿਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿੱਿ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਹਨ (ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 
ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਿੱ ਚ) ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸਰੀਰ ਪਿਕਤ ਕਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਅਿੱਿ 
ਪਾਪ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਭਰ ਿੇ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਖਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦ ੇਲਈ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, 
ਅਿੱਿ ਦ ੇਯੁਿੱ ਗ ਕਵਿੱ ਚ, ਮਸੀਹੀ ਅਿਸਰ ਿਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦ ੇਲਈ 
ਇਿੱਿ ਕਵਿਲਪ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਿੱਿ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਪਰਿਾ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਿਾਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਲਜਉਂਦੀ ਆਸ (1:3, 21) 
ਆਸ ਦ ੇਲਈ ਅਪੀਲ ਿਰਨਾ ਖਤਰਨਾਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਿਾਂਕਸਸ ਬੇਿਨ ਸੀ 

(1561–1626) ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਕਖਆ ਕਿ, “ਆਸ ਇਿੱਿ ਚੂੰਗਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਬੁਰਾ 
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ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਿਨ ਹੈ।”39 ਆਸ ਕਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿੱਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੁਲਾਈ 1968 
ਕਵਿੱ ਚ, ਮੈਂ ਿੇਅਰਮੋਂਟ, ਪਿੱਛਮੀ ਵਰਿੀਨੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਚਲਾ ਕਗਆ ਸਾਂ। ਿੁਝ ਹੀ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦ ੇ ਬਾਅਦ, ਿੁਝ ਮੀਲ ਦ ਰੀ ਤ ੇ ਪਿੱਛਮੀ 
ਵਰਿੀਨੀਆ ਦ ੇਿਾਰਕਮੂੰਗਟਨ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰ ਨੌ ਕਵਿੱ ਚ, ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਿ 
ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਤਬਾਹੀ ਵਾਪਰੀ। ਅਠਿੱ ਤਰ ਲੋਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ , 
ਇੂੰਝ ਲਿੱ ਗ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਖਾਨ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਗੁਆਚ ਕਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਮੈਨ ੂੰ  
ਅਿੱਥਰ ਆਂ ਭਰੇ ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ ਕਦਲ ਨ ੂੰ  ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹਨ: “ਅਸੀਂ ਕਸਰਿ ਉਮੀਦ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।” “ਉਮੀਦ” ਕਨਰਾਸ਼ਾ ਭਕਰਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਆਸ ਿਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਮ ਰਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਿੌਨ ਡਿਾਈਡੇਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਕਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਿੀਵਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਿੱਿ ਗਕਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ: 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਿੀਵਨ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਿੱਿ ਧੋਖਾ ਹੈ; 
ਕਿਰ ਵੀ, ਮ ਰਖ ਲੋਿ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਿੱ ਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;  
ਭਰੋਸਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਿਿੱਲ  
ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਿਿੱਲ ਕਪਛਲੇ ਕਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਝ ਠਾ; 
ਝ ਠ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ,  
ਅਸੀਂ ਿੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  
ਬਰਿਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਡ ੇਿੋਲ ਹੈ ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਿਟੌਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਅਿੀਬ ਧੋਖਾ! ਿੋਈ ਵੀ ਕਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਵੇਗਾ,  
ਿਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਸ ਅਨੂੰ ਦ ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ ਿ ੋਬਾਿੀ ਹੈ; 
ਅਤੇ, ਿੀਵਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ,  
ਿੋ ਪਕਹਲਾ ਅਨੂੰ ਦ ਚਲ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।40 

ਿਈ ਵਾਰ ਆਸ ਇਿੱਿ ਭਰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮ ਰਖ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਿਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਉਮੀਦ ਤੇ ਿੋਨ ਮੇਨ ਦਾ ਖੇਲ। ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਿ ਮੇਹਨਤ 
ਦੀ ਿਮਾਈ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਕਟਿਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿੁਰਬਾਨ ਿਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਿੱਿ 
ਮ ਰਖਤਾ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਿੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਕਟਿਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੂੰ ਨੇ ਲੋਿ ਲੇਖਾਿਾਰ, ਡਾਿਟਰ, ਿਾਂ ਵਿੀਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਿੱਿ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਕਟਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿ ਿੋ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਟਿਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਣਾਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਾਲਚ, 
ਕਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦ ੇਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਿਈ ਵਾਰੀ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਤ ੇ
ਿਾਣ ਦ ੇਰਾਹ ਕਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਬਿਲੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਇਹ ਅਿਸਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਿ-ਸੂੰਚਾਕਲਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 
ਿਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਟੈਿਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵ ੇਕਿਨਹ ਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
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ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 
ਇਿੱਿ ਮ ਰਖ ਆਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਆਲਸੀ, ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਇਿੱਿ 

ਕਨਰਾਸ਼ ਕਵਅਿਤੀ ਆਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸਕਹ ਸਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਿੱਿ ਕਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਸ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਿਾਰਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਆਸ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਲਈ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਿੱਿ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਆਸ 
ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਕਖਆ ਹੈ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਮੁਰਕਦਆਂ 
ਦ ੇਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਕਠਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਕਿਉਂਦੀ ਆਸ ਕਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ-
ਕਿਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਕਿਉਂਦੇ ਪਿਭ  ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ (1:3, 21)। 

ਛ ਟਕਾਰਾ, ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਿ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ (1:18, 19) 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਵਿੱਡੀ ਸੂੰ ਕਖਆ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਸਮਿਾਲੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਲਾਿ, ਆਧੁਕਨਿ 

ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਅਕਗਆਨ ਦੇ ਕਵਸਤਾਰ ਹਨ ਕਿਸ ਨੇ 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਿੁਚਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਛਾਣ ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਸੀ। 
ਕਬਨਾਂ ਸੋਚ ੇਸਮਝ ੇਕਿਸੇ ਭੁਿੱ ਖ ਦ ੇਕਪਿੱ ਛੇ ਲਿੱ ਗੇ ਰਕਹਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦ ਸਰੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਵਾਇਦਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਦ ਕਿ ਉਹ ਕਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦ ੇਦਾਸ ਸਨ: “. . . ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹ ਦਾ ਿੋਈ 
ਹਠਾੜ  ਹੋ ਕਗਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਕਣਆ ਹੈ” (2 ਪਤਰਸ 2:19)। 

 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿੀਵਨਾਂ ਿੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਿਾਣ  ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ 
ਇਿੱਿ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੁਲਨਾ ਿੀਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਕਣਆ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਸਤਾਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਨਸਤਾਰਾ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਲੇਖਿਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਇਿੱਿ ਅਮੀਰ ਿਾਂ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਡਾਿ ਆਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਿੂੰਪਨੀ ਿਾਂ ਡਾਿ ਆਂ 
ਦ ੇਇਿੱਿ ਕਗਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਿਮ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਇਤਹਾਸਿਾਰ 
ਸ ਟੋਕਨਅਸ 74 ਈ. ਪ . ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਿ ਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਇਿੱਿ ਘਟਨਾ 
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਕਧਐਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਰੋਡਜ਼ ਦੀਪ ਕਵਿੱ ਚ ਗਏ 
ਸਨ। ਰਸਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਿਹਾਜ਼ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਡਾਿ ਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਨੌਿਵਾਨ 
ਿੈਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੇਤੁਸ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਿੱ ਚ ਭੇਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਨਸਤਾਰੇ ਦ ੇਲਈ 
ਸੋਨੇ ਦ ੇਪੂੰਿਾਹ ਕਸਿੱਿੇ ਪਿਾਪਤ ਿਰਿ ੇਕਲਆਵੇ। ਕਮਲੇਤੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਅਤੇ ਿਹਾਜ਼ੀ ਡਾਿ ਆ ਂਨੇ ਿੈਸਰ ਨ ੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਸੋਨਾ ਅਤ ੇਚਾਂਦੀ ਸੀ, 
ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਉਸ 
ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਿੱਦ ਿੀਮਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਭਕਰਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਕਿਸ ਦ ੇ
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ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਕਗਆ 
ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦ ੇਿੀਮਤੀ ਲਹ  ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 
1:18, 19)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:21 ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਇਸ ਦਾ ਚਕਰਿੱਤਰ ਕਚਿੱ ਤਰਣ 
ਿੀਤਾ: “ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਿਾਣ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਠਕਹਰਾਇਆ 
ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ।” 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  
1ਕਿਕਰਆ “ਹੈ” ਿਾਂ “ਉਹ” 1 ਪਤਰਸ 1:3 ਅਤ ੇਮਿੱਤੀ 21:9 ਕਵਿੱ ਚ ਦੋਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਕਸਿੱ ਧ 

ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਰ ਪ εὐλογημένος (ਈਉਲੋਿੇਮੇਨੋਸ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿੱਤੀ 21:9 ਕਵਿੱਚ “ਮੁਬਾਰਿ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
ਿਦ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇਣ εὐλογητὸς (ਿੁਲੋਿੀਟੋਸ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਕਿਿੂੰ ਦਤ ਇਿੱਿ ਸ਼ਾਬਕਦਿ 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ “ਮੁਬਾਰਿ ਹੈ . . .” ਅਤ ੇਆਕਗਆ ਸ ਚਿ “ਮੁਬਾਰਿ ਹੈ . . .” ਦੇ ਕਵਚਲਾ ਅੂੰਤਰ ਇਿੱਿ ਛੋਟਾ 
ਅੂੰਤਰ ਹੈ। 2ਿਦ ਕਿ ਰਿੱਬੀ ਲੋਿ ਿਈ ਵਾਰ ਇਿੱਿ ਨਵਧਰਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਵੀ ਨਵਾਂ ਿਨਮੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਿਰਦ ੇਸਨ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਿੱਟੜਪੂੰ ਥੀ ਨੈਕਤਿ ਅਤ ੇਆਤਕਮਿ ਨਵੀਨੀਿਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦੇ ਹਵਾਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬ ਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੀ. ਆਰ. ਬੇਸਲੇ ਮਿੱ ਰੇ 
ਕਸਿੱ ਟਾ ਿਿੱ ਕਢਆ, “. . . ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਆਤਕਮਿ ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਯਹ ਦੀ ਧਰਮ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤ ੇ
ਹੇਲੇਕਨਸਕਟਿ ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਸੀ।” (ਿੀ. ਆਰ. 
ਬੇਸਲੇ–ਮਿੱ ਰੇ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱਚ ਬਪਕਤਸਮਾ [ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ 
ਿੂੰਪਨੀ, 1962], 227)। 3ਉਸ ੇਸਥਾਨ ਤੇ, 228. 4ਿੌਰਿ ਏਲਡਨ ਲੈਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੁਝ ਭਾਗ ਤਿ ਸਹੀ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਦੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦੀ ਬਿਾਇ 
ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8:15)।” (ਿੌਰਿ ਏਲਡਨ ਲਾਡ, ਏ ਕਥਓਲੋਿੀ ਆਫ਼ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, 
ਦ ਸਰਾ ਸੂੰ ਪਾਦਨ [ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1993], 664.) 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰ ਪਿਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੀਤਸੁ 3:5 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਿੱਟ 
ਿਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:15, 16 ਕਵਿੱ ਚ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਦਾ ਯਿੀਨ ਕਦਵਾਇਆ। ਰੋਮੀਆਂ 6:1–4 ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ 
3:5 ਦੋਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਿਾਂਤੀਿਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ 
ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਅਤੇ, ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਬੁਾਰਾ ਿੀ 
ਉੱਠਣਾ। 5ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ, ਏ ਿਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦ ਅਕਪਸਟਲਸ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਆਫ਼ ਿ ਡ, ਬਲੈਿਸ ਿਮੈਂਟਰੀ 
ਆਨ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਆਦਮ ਅਤ ੇਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 46. 6ਡੇਕਵਡ ਈਵਰਟ, 
ਐਡਂ ਦੇਨ ਿਮਜ਼ ਦ ਐੂੰਡ (ਸਿੋਟਸਡੇਲ, ਪੈਨਕਸਲਵੇਨੀਆ: ਹੈਰਲਡ ਪਿੈਸ, 1980), 173. 7ਐਿੱਫ਼. ਿੇ. ਏ. ਹੌਰਟ, 
ਦ ਿਸਟ ਅਕਪਟਸਲ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ I.1 —II.17: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ ਕਵਦ ਇੂੰਟਿੋਡਿਟਰੀ ਲੈਿਚਰ, ਿਮੈਂਟਰੀ, 
ਐਡਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਨੋਟਸ (ਕਨਊਯਾਰਿ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਿੂੰਪਨੀ, 1898), 38. 8ਿੈਲੀ, 46. 9ਸੀ ਿੇ. ਰੈਮਸ ੇ
ਮਾਈਿਲਸ, 1 ਪਤਰਸ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 49 (ਵਾਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988), 
29. 10ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਾਰਿ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇੋੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਪਕਰਵਾਰਿ ਿੋਰਡਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5; 6 ਅਤੇ ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆ ਂ3; 4 ਕਵਿੱ ਚ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਿੋਰਡ ਦਾ ਸਾਕਹਕਤਿ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਪ ਰਾ ਿਰ ਸਿੇ।  

11ਿੈਲੀ, 46. 12ਿੌਨ ਸਟੌਟ, ਦ ਿਨਟੈਂਪਰੀ ਕਿਿਸਚੀਅਨ (ਲੈਸਟਰ, ਯ . ਿੇ.: ਇੂੰਟਰ-ਵਰਕਸਟੀ ਪਿੈਿੱਸ, 
1992), 157. 13ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਇਿੱਿ ਆਦਸ਼ੇਾਤਮਿ ਦਾ ਯੋਗ ਬਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ ਿਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿਾਂ ਦੀ 
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ਲੜੀ ਕਵਿੱਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 14ਐਡਵਰਡ ਗੌਰਡਨ ਸੈਲਵਨ, ਦ ਿਿਸਟ ਅਕਪਟਸਲ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ: ਦ 
ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ, ਕਵਦ ਇੂੰਟਿਡਿਸ਼ਨ, ਨੋਟਸ, ਐਡਂ ਐਸੇਸ, ਥੋਰਨਐਪਲ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦ ਸਰੀ ਸਧੋ। (ਲੂੰ ਡਨ: 
ਮੈਿਕਮਲਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1947; ਮੁੜ ਛਾਕਪਆ, ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬੁਿੱ ਿ ਹਾਊਸ, 1981), 131. 
15ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 260. ਡੁਏਨ ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਵੇਖੋ, “1 ਪਤਰਸ 1:10–12 ਦੇ ਨਬੀ,” ਰੀਸਟਰੇੋਸ਼ਨਨ ਿਵਾਟਰਲੀ 
31 (ਿਿਸਟ ਿਵਾਟਰ 1989): 1–12. ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਮੈਂਟਰੀਆਂ ਸੇਲਵਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਿੀਤਾ 
ਹੋਵੇ। ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਿਲਸ, εἰς ὑμᾶς (ਆਇਸ ਕਹਊਮਸੇ) ਕਵਿੱ ਚ 1:10 ਇਹ 
ਅਪੀਲ ਿਰਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਿਾਪਦ ੇਹਨ। (ਮਾਈਿਲਸ, 44.) 1:10 ਕਵਚਲੀ ਕਿਰਪਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 1:11 ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨ। 16ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿੂੰਮ ਦਾ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਡਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਉਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਲੂੰ ਘ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਿਲੀਕਸਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਨ (ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ 1 ਿੁਕਰੂੰ ਥੀਆਂ 12 
ਅਕਧਆਇ ਸੂੰ ਿੇਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਿਾਂ ਮਸੁਾਿਰ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਯ ਹੂੰ ਨਾ ਅਤੇ ਡੀਡਾਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ)। 
ਵਧੇਰੇ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਕੇਵਡ ਕਹਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਕਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਪਿੋਿਸੀ (ਅਟਲਾਂਟਾ: ਿੌਨ ਨਾਿੱਿਸ ਪਿੈਸ, 
1979), 104–9. 17ਿੈਲੀ, 59. 18ਹੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਸੀ, “ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਅਰਥ 
ਗੈਰ ਿੌਮਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” (ਹੋਰਟ, 49.) 19ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਿਸ਼ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਵੇਨ ਏ ਗਰ ਡਮ, ਦ ਿਿਸਟ ਅਕਪਸਟਲਸ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ: ਐਨ ਇੂੰਟਰੋਡਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਮੈਂਟਰੀ, 
ਕਟੂੰ ਡੇਲ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਸ, ਕਿਲਦ 17 (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ 
ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1988), 69–71. ਗਰ ਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵਚਲੇ ਕਵਆਿਰਣ ਦੇ ਮਿਬ ਰ ਪਿਬੂੰ ਧਨ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨਾ 
ਦਰਦਨਾਿ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਕਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਵਵਾਰ ਇਿੱਿ ਕਦਿੜ ਤਰਿ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਵਨ ਹਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 20ਅਲਬਰਟ ਿਾਮ ਸ ਵਰਗੇ ਲੇਖਿ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਭਿੱਦਰਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। “ਦ ਕਮਥ ਆਫ਼ ਕਸਸੀਿੁਸ ਕਵਿੱ ਚ” ਿਾਮ ਸ ਨੇ 
ਦਾਆਵਾ ਿੀਤਾ, “ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਿਾਰਨ, ਕਵਵਹਾਕਰਿ ਿਾਂ ਨੈਕਤਿ, ਕਿ ਨੀਕਤਵਾਦ, ਉਹ ਵਰਗ ਿੋ ਸਭ ਿੁਝ 
ਸਮਝਾਉਂਦ ੇਹਨ ਉਹ ਇਿੱਿ ਸਿੱ ਕਭਅ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਿੀ ਹਨ।” (ਅਲਬਰਟ ਿਾਮ ਸ, ਦ ਕਮਥ 
ਆਫ਼ ਕਸਸੀਿੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਬੂੰ ਧ, ਅਨੁਵਾਦ ਿਸਕਟਨ ਓ ਬਰਾਇਨ [ਕਨਊਯਾਰਿ: ਕਵਨਟਿੇ ਬੁਿਸ, 1955], 
16.) ਸੁਖਵਾਦੀ ਦੀ ਆਮ ਨਾਸਕਤਿਤਾ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ, ਿਾਮ ਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਚਾਰ-ਚੁਿੇਕਰਓਂ ਵੇਖਣ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਕਭਆ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਬਤੇੁਿਾ, ਦੁਿੱ ਖ 
ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਸ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

21ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਿਦੂੰ ਤ “ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹਨ” (1:13) ਅਤ ੇ“ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ” (1:14) ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 22ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਮੁਹਾਵਕਰਆਂ ਲਈ 2 ਸਮ ਏਲ 7:10 ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ, ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਇਬਰਾਨੀ “ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਿ” ਅੂੰ ਗਿਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ “ਦੁਸ਼ਟ” ਕਪਿੱ ਛੇ ਖੜਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਿਰੋ ਮਿੱਤੀ 8:12, “ਰਾਿ ਦੇ 
ਪੁਿੱ ਤਿ,” ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:3, “ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਿ”)। 23ਮ ਲ ਕਲਖਤ ਕਵਿੱ ਚ συσχηματιζόμενοι 

(ਸਾਸ਼ਮੇੇਟਾਏਜ਼ੋਮੇਨੋਏ) ਹੈ, ਿੋ ਤਿਨੀਿੀ ਤੌਰ ਦੇ ਇਿੱਿ ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਿੱਥ ੇਇਿੱਿ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। 24ਮਾਈਿਲਸ, 51. 25ਗਰ ਡਮ, 79. 26ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 80. 27ਲੈਡ, 564. 28ਅਰਨੈਸਟ 
ਬੈਸਟ, 1 ਪਤਰਸ, ਦ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਮੈਂਟਰੀ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ 
ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1971), 87. 29ਿਨੌ ਐਿੱਚ. ਇਕਲਅਟ, ਹੋਮ ਿਾਰ ਦ ਹੋਮਲੈਸ: ਏ ਸੋਕਸ਼ਓਲੋਿੀਿਲ 
ਐਿਸੇਿੀਸਸ ਆਫ਼ 1 ਪੀਟਰ, ਇਟਸ ਕਸਚ ਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਟਿੈਟਇਿੀ (ਕਿਲਡੇਲਕਿਯਾ: ਿੋਟਿੈਸ ਪਿੈਿੱਸ, 1973), 42. 
30ਵਧੀਆ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ, ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਇਿੱਿ ਹਵਾਲਾ 
ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ। (ਬੇਸਟ, 89.) 

31ਿਰਾਂਕਸਸ ਰਾਇਟ ਬੈਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤ ੇਬੁਿੱ ਤਪਿਸਤ ਦੁਨੀਆ ਂਦੋਵਾਂ ਕਵਿੱਚ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗਕਹਰੀ 
ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਲਊਟਿੋਮਾਈ ਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ। (ਿਰਾਂਕਸਸ ਰਾਇਟ ਬੈਰ, ਦ ਿਿਸਟ ਅਕਪਸਟਲਸ 
ਆਫ਼ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ ਕਵਦ ਇਨਿੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਨੋਟਸ, ਤੀਸਰਾ ਸੂੰ ਪਾਦਨ. [ਓਿਸਿੋਰਟ: ਬੇਕਸਲ 
ਬਲੈਿਵੈਲ, 1970], 103–5.) 32NASB ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ “ਪਿਾਸਕਚਤ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। 
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KJV ਨੇ ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਰੋਮੀਆਂ 5:11 ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ। NRSV ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਰੋਮੀਆਂ 3:25; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:17 ਕਵਿੱਚ ਿੀਤਾ। NIV ਕਵਿੱ ਚ ਰੋਮੀਆਂ 3:25; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ2:17; 9:5 ਕਵਿੱ ਚ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 33ਮਾਈਿਲਸ, 66–67. 34ਰੋਬਰਟ ਐਿੱਚ. ਗੂੰਡਰੀ, “‘ਵਰਬਾ ਕਿਿਸਟੀ’ ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਪਕਹਲੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ; ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਲੇਖਿ ਦੇ ਕਵਸ਼ ੇਕਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇੂੰਿੀਲ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਦੀ 
ਪਿਮਾਕਣਿਤਾ,” ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸਟਿੱਡੀਸ 13 (ਿੁਲਾਈ 1967): 339–40. 35ਰੇਮੂੰ ਡ ਸੀ. ਿੈਲਸੀ, ਦ ਲੈਟਰਸ 
ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਿ ਡ, ਦ ਕਲਕਵੂੰ ਗ ਵਰਲਡ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 17 (ਔਸਕਟਨ, ਟੈਿਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ 
ਿੂੰਪਨੀ, 1972), 38. 36ਿੈਲੀ, 78. 37NASB ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 2:40 ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਨਸ਼ਚਤ 
ਉਦਾਸੀਨ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਿਿੱਬੀ ਪੀਹੜੀ ਿੋਲੋਂ ਬਚਾਓ।” ਪਿਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, “ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ 
ਸਾਰਥਿ ਢੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸਰ ੇਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਿਮ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ?” ਉਦਾਸੀਨ ਆਕਗਆ ਸ ਚਿ, “ਸਕੁਣਆ ਕਗਆ,” “ਪਿਾਪਤ ਿੀਤਾ,” ਅਤ ੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਸਲ 
ਕਵਿੱ ਚ, ਆਕਗਆ ਸ ਚਿ ਬਲ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਕਦਓ,” ਿਾਂ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਕਦਓ।” ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 2:40 ਕਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ 
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਕਦਓ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਿੁਝ 
ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦਆੁਰਾ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਸਿਦੇ ਸਨ।” 38ਮਾਈਿਲਸ, 75. 39ਿਨੌ ਬਾਰਟਲੈਟ, ਪਿਚਕਲਤ 
ਹਵਾਲੇ, 15ਵੀਂ ਕਿਲਦ, ਸੋਧ ਅਤ ੇਸੂੰਸਿਰਣ., ਸੋਕਧਆ. ਏਕਮਲੀ ਮੌਕਰਸਨ ਬੈਿੱਿ (ਬਸੋਟਾਨ: ਕਲਟਲ, ਬਰਾਊਨ 
ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1980), 179. 40ਿੌਨ ਡਿਾਈਡਨੈ ਔਰੂੰਗ-ਜ਼ੇਬ 4.1. 
  




