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2:1–10 

ਮ ਕਤੀ: ਲਨਿਚਾ ਦਾ ਪਲਰਣਾਮ 
(ਭਾਿ 2) 

ਕਿਵੇਂ ਅਕਧਆਇ 2 ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਹੀ ਕਵਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ 
ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦ ੇਕਬਨਾਂ ਿੋਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਸਮਝ ਿਾਣ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਇਿੱਿ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਿੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇ
ਜ਼ਮੀਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਇਿੱਿ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ 
ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿੱਿ ਤਰੀਿਾ ਵੀ ਹੈ। 

“ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਲਚਆਂ ਵਾਂਿ” (2:1–3) 
1ਇਸ ਕਾਰਨ ਤ ਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਿ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਿਿੀਆਂ 

ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, 2ਨਲਵਆਂ ਜੰਲਮਆਂ ਬੱਲਚਆਂ ਵਾਂਿਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਿਸ ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਿੋਚ 
ਕਰੋ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਓਸ ਨਾਿ ਮ ਕਤੀ ਿਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। 3ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤ ਸਾਂ ਸ ਆਦ ਚੱਖ ਕੇ 
ਵੇਲਖਆ ਭਈ ਪਰਭ  ਲਕਰਪਾਿੂ ਿੈ।  

ਆਇਤ 1. ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਕਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਤ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਿਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਕਵਨਾਸੀ ਬੀਿ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਿਨਮ 
ਪਿਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। “ਉਹ ਬਣੋ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ” 
ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤ ੇਵੀ ਆਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤ,ੇ ਰੋਮੀਆਂ 12:1, 2)। ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ 
ਛਿ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਿਿੀਆਂ ਨੰੂ ਦ ਰ ਿਰੇ। ਿੀਵਨ ਦੇ ਅਕਿਹੇ ਢੂੰਗ ਨ ੂੰ  
ਇਿੱਿ ਪਾਸੇ ਰਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹਲਿੇ ਭਾਵ ਦ ੇਨਾਲ ਕਲਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿੋਲੋਂ  ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਅਿਾਰਥ 
ਚਾਲ ਦਾ ਕਤਆਗ ਿਰਨ ਕਿਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਿੱ ਕਡਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਸੀ (1:18) ਅਤੇ ਉਸ 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਿਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
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ਬਦਲ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਪੁਰਾਣੇ ਿਿੱਪਕੜਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕਚਿੱ ਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਕਰਆ “ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟੋ” 
(ἀποτίθημι, ਐਪੋਤਾਈਥੇਮੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਿ ਪਿਭ  ਤ ੇਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਿਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਿਰੋ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:22–24; ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:8–10)।  

ਕਵਸ਼ਾ ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4 ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਿੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿ।ੇ ਕਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਕਧਆਇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਪਕਤਸਮੇ 
ਦੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਯਾਦ ਿਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਪਕਤਸਮੇ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਰਸ 
ਹੋਰ ਵੀ ਸ ਖਮ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ, “ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ” (1:3, 23) ਅਤੇ “ਨਵੇਂ 
ਿੂੰ ਕਮਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ” (2:2) ਉਸੇ ਪਰਿਾਰ ਕਨਸ਼ਚਤ ਸੀ ਕਿਸ ਪਰਿਾਰ ਬਪਕਤਸਮੇ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਨ “ਪਾਪ ਭਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦ ੇਪਿਤੀ ਮਰ ਿਾਣਾ ਸੀ।” ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਿ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿ ੇਸਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਛਿੱਡ ਕਦਓ। ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, “ਿਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ 
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਵਿੱ ਚ 
ਨਾ ਚਿੱ ਲੋ। ਉਹ ਬਣ ੋਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।” 

ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਅਤੇ ਨਾਿਾਰਾਤਮਿ ਦੋਵਾਂ 
ਰ ਪਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤ ੇ
ਵੀ ਿਲਪਨਾ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਿੀਤਾ ਸੀ (3:8, 9; 4:3, 15; 5:2, 3)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਿਹੀਆਂ 
ਸ ਚੀਆਂ ਦਾ ਅਿਸਰ ਪਿਯੋਗ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 1:29–32; 2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:20; 
ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19–23)। ਇਸ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਿਾਈ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੋਵ ੇਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ 
ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਘਿੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱ ਧ ਿੀਤਾ ਕਿਵੇਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਸਮ ਹਾਂ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ ਿੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਸਰੀਰਾਂ ਕਵਚ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਨ ੂੰ  ਭੜਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਰਥ ਕਵਿੱ ਚ, ਸ ਚੀ 1:22 ਦ ੇਲਈ ਪਿੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਦਲ ਤੋਂ ਕਪਆਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਹ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਤੋਂ ਦ ਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰ ਇਿੱਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦ ੇਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਿਰਨ ਦ ੇਿਈ ਸਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੀ 
ਅਨੁਸਰਣ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਿੱਿ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਵਰਣਨ। 

“ਬਦੀ” (κακία, ਿਾਿੀਯਾ) ਬੁਰਾਈ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ ਗੁਣ ਦ ੇਲਈ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਤਿ ਕਭਿਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ 
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ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਅਪਿਪਿੱ ਿ, ਗੈਰ ਿੁਦਰਤੀ ਨੈਕਤਿ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ, ਇਿੱਿ 
ਅਕਿਹੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ ਦ ਕਿਆਂ ਵਿੱਲ ਬਦੀ ਿਾਂ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਵੇਖਣਾ 
ਹੈ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਵਾਫ਼ਰੀ” ਿਾਂ “ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤਿ” (ਯਾਿ ਬ 1:21) ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦੀ ਦੀ 
ਵਾਫ਼ਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਿਿੱਪੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰੇ ਸੁਿੱ ਟ ਕਦਓ। “ਛਲ” (δόλος, ਡੋਲਸ) ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹਰ 
ਪਿਿਾਰ ਦਾ ਚਲਾਿੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ 
ਕਵਿੱ ਚ, ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਨਾ ਉਹ ਦ ੇ
ਮ ੂੰ ਹ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਲ ਛਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕਨਿੱਿਲੀ” (2:21, 22)। 

“ਿਪਟ” (ὑπόκρισις, ਹੋਪੋਿਿਾਈਸਸ) ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱਖ ਯ ਨਾਨੀ ਸਮਾਿ 
ਕਵਿੱ ਚ ਸਟੇਿ ਉੱਤਲੇ ਇਿੱਿ ਅਦਾਿਾਰ ਦ ੇਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ 
ਅਰਥ ਇਿੱਿ ਰੋਲ ਅਦਾ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਧਾਰਕਮਿ ਗ ਰੁਆਂ ਨ ੂੰ  “ਿਪਟੀ” ਕਿਹਾ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿੋ ਉਹ ਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਅਸੂੰਗਤ ਸੀ 
ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪਖੂੰਡ ਿਰਦੇ ਸਨ (ਮਿੱਤੀ 23:13–33)। ਿਪਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਮਿਸਦ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿੂੰ ਮ (1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4:2) ਅਤੇ 
ਮਨ ਦਾ ਇਿੱਿ ਸੁਭਾਅ ਿੋ ਕਿਸੇ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਪਿਿਾਰ ਨਾਟਿ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 
ਿੋ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 2:13)। “ਖਾਰ” (φθόνος, ਪਥੋਨੋਸ) 
ਅਰਥ ਕਵਿੱ ਚ ਈਰਖਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਿੀ ਕਮਲਦਾ-ਿੁਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਿਦਮ ਇਿੱਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਿੇਿਰ ਈਰਖਾ ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਪਿਤੀ ਬੁਰੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਿੋਲ ਹਨ ਿਾਂ ਿੋ ਗੁਣ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਖਾਰ 
ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਪਿਤੀ ਕਸਰਿ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ ੇਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਬਰਿਤਾਂ, 
ਗੁਣ, ਮਾਨਤਾ, ਿਾਂ ਪਿਸ਼ੂੰਸਾ ਹੈ। “ਚੁਗਲੀਆਂ” (καταλαλιά, ਿਾਤਾਲਾਲੀਆ) ਮੌਕਖਿ 
ਅਪਸ਼ਬਦ, ਦ ਸਰੇ ਦੀ (ਝ ਠੀ ਿਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ) ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਾਂਝਾ ਿਾਰਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ “ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ ਦ ੇਨਾਲ ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ” 
ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਸ ਲ ਨੇ 1:22 ਕਵਿੱ ਚ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉੱਥੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਵਚਾਰ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ, ਬਦੀ, ਖਾਰ, ਛਲ ਆਪਣ ੇਕਦਲ ਕਵਿੱ ਚ ਸਿਣਾ ਨਾ 
ਰਿੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਿੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਲ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ, ਉਹ 
ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਹਨ ਿੋ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਿਈ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ 
ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿੁਝ ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਕਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤ ੇ
ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਲ ਕਨਰਦੇਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਨੂੰ ਦਾ, ਝ ਠ ਅਤੇ ਛਲ ਭਰਿੱਪਣ ਦ ੇਉਸ ਪਿੇਮ ਲਈ ਖਤਰਾ 
ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸ਼ੂੰ ਸਾ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
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ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿੀਵਨ ਦ ੇਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕਤਆਗ ਿਰਨਾ ਸੀ ਿੋ ਸੂੰਸਾਕਰਿ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਕਿਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ (1:15, 16)। ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਵਨ ਇਹ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਗੈਰ–ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ ਕਵਚਿਾਰ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ 
ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 2. ਪਤਰਸ ਿਨਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 1:23 ਕਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ, 1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਿੁਝ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, “ਛਿੱ ਡ ਿੇ” (2:1) ਅਤੇ ਨਲਵਆਂ ਜੰਲਮਆਂ ਬੱਲਚਆਂ ਵਾਂਗਰ, 
ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਅਕਭਆਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਬੋਧਤ ਏਸ਼ੀਆਈ 
ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਿ ਦ ਹਨ, ਪਰ ਦ ਸਰੀ-ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦ ੇਿਲੀਸੀਆਈ ਸਰੋਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਿਾਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਿਿੱਪੜੇ ਲਾਹ ਿੇ ਬਪਕਤਸਮਾ 
ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਪਕਤਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਨਵੀਂ, ਸਾਫ਼ ਪੁਸ਼ਾਿ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਿੇ. 
ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਭਆਸ ਨੇ “ਇਿੱ ਿ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਗਠਨ 
ਿੀਤਾ।” ਪੁਰਾਣ ੇਿਿੱ ਪਕੜਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਿੱਪਕੜਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦ ੇ
“ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਅਯੋਗ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਅਤੇ ਕਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ 
ਿਰਨ ਦ ੇਕਚੂੰ ਨਹ  ਸਨ।”1 ਿਦ ਕਿ ਿੈਲੀ ਦ ੇਤਰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ 
ਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਕਤਸਮੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਿੱ ਪੜੇ ਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ 
ਰੀਤ ਿੋ ਦ ਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਿਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਿੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਕਦਿ 
ਕਵਆਕਖਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕਮਲਦੀਆਂ ਿੁਲਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਿੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 
ਹਵਾਲੇ ਦ ੇਅਕਭਆਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂ ਿਈ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਕ 
ਖਾਿਸ ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਿੋਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਕਰਆ ἐπιποθέω (ਏਪੀਪੋਕਥਓ ), ਕਿਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਲੋਚ ਿਰਨੀ,” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਸਾ ਿਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱਿ ਭੁਿੱ ਖਾ ਕਸ਼ਸ਼  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ 
ਛਾਤੀ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਵਿੱ ਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ 
ਦੁਕਨਆਵੀ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਵਧਣ ਦ ੇਲਈ ਭੋਿਨ ਖੁਵਾਏ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਖੁਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ-ਵਿੱ ਧਣਾ ਮਸੀਹੀ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਕਵਿਲਪ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਿਾਂ ਤਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੇਗਾ ਿਾਂ ਉਹ ਮਰ ਿਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਨਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇ
ਧਾਰਕਮਿ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਿੋ ਵਚਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰਿੀਵ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ 
ਮਰ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਉਸੇ 
ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ ਸਰੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਿੀਤਾ: 
“ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਭ ੁਅਤੇ ਮੁਿਤੀ ਦਾਤੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਧਦੇ 
ਿਾਓ” (2 ਪਤਰਸ 3:18)। 

ਇਹ “ਖਾਲਸ ਦੁਿੱ ਧ” ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਲਸਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ 
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ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਖਾਲਸ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਛਲ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਚੇਤਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਇਿੱਿ ਖੇਲ ਖੇਕਡਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਿਜ਼ੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮਝ ਸਿਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। 2:1 ਕਵਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ “ਛਲ” ਿਾਂ “ਧੋਖੇ” (δόλος, ਡੋਲਸ ) ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2:2 ਕਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਖਾਲਸ” (ἄδολος, ਐਡੋਲੋਸ) ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਰਨੀ 
ਸੀ। ਵਚਨ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਿਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਛਲ,” ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਅਰਥਾਤ, 
“ਸ਼ੁਿੱ ਧ” ਸੀ (1:25) ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ੁਿੱ ਧ, ਛਲ ਤੋਂ ਰਕਹਤ, ਕਨਸ਼ਿਪਟ। ਇਹ 
ਕਨਸ਼ਿਪਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਲਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਨਾ ਘਟਾ 
ਿੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾ ਿੇ ਸਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 
ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦ ੇਬਜ਼ਾਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿ/ਦਾਰਸ਼ਕਨਿ ਅਿਸਰ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਿੋ ਛਲ ਿਰਨ 
ਦ ੇਲਈ ਮਸ਼ਹ ਰ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਿਹੇ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ 
ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਦੇ ਸਨ ਿੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 

NASB ਕਿਸ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਚਨ ਦਾ ਖਾਲਸ ਦੁਿੱ ਧ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ NRSV ਅਤੇ NIV ਕਵਿੱ ਚ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਆਤਕਮਿ ਦੁਿੱ ਧ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹਾ। NASB 
ਕਵਵਹਾਕਰਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿਿੱਲਾ ਖੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ KJV ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਚਨ ਦਾ” (NASB) ਿਾਂ “ਆਤਕਮਿ” 
(NRSV) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ λογικός (ਲੋਿੀਿੋਸ), ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਿਕਹਣਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਿੱਿ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਕਚਆ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਤਰਿਸੂੰਗਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਸਰਿ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਿ ਦਗੀ, ਰੋਮੀਆਂ 12:1 
ਕਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ” ਿਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤੀ ਸਮਰਕਪਤ ਹੋ ਿਾਣਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿੇਰਣਾ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਿਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਗੈਰ ਸਮਿੱਗਰੀ 
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਲੋਿੀਿੋਸ, ਕਵਸਤਾਰ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਿੱਿ ਵਸਤ  ਦ ੇਬਾਰੇ ਇਹ ਿਕਹ ਸਿਣਾ ਕਿ 
ਗੈਰ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਆਤਕਮਿ ਹੈ।2 ਅਨੁਵਾਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ 
ਕਿ ਿੀ 1 ਪਤਰਸ 2:2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਕਚਤ, ਤਰਿਸੂੰਗਤ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਲ 
ਨ ੂੰ  ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਆਤਕਮਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ 
ਸਾਬਿਾ, ਤਾਂ NASB ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਹਤਰ ਹੈ; ਿੇਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤਾਂ NRSV ਅਤੇ NIV 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।  

ਚੂੰਗੇ ਿਾਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, NASB ਨੇ ਸਮਝ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਕਿ 
“ਸ਼ੁਿੱ ਧ, ਉਕਚਤ ਦੁਿੱ ਧ” ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਵਾਿ “ਵਚਨ ਦਾ 
ਖਾਲਸ ਦੁਿੱ ਧ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਤਰਿਸ਼ੀਲ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਿੜਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਪਿਸੂੰਗ ਕਵਿੱ ਚ λόγος (ਲੋਗਸੋ) ਅਤੇ ῥῆμα 

(ਰੀਮਾ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਚਨ” ਤਰਿ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੋਿੀਿੋਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੋਰ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ 
ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦ ਸਰੇ ਸ਼ਬਦ πνευματικός 
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(ਕਨਊਮੇਟੀਿੋਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ 2:5 ਕਵਿੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਰਸ ਲ “ਆਤਕਮਿ ਬਲੀਦਾਨਾਂ” ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਕਖਰਿਾਰ, ਿਦ ਕਿ ਯਾਿ ਬ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱ ਧੀ ਸਾਕਹਤਿ ਕਨਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ 
ਇਿੱਿ ੋ ਕਵਚਾਰ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇ ਨਾਲ ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਬਚਨ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਵਰਕਤਆ ਸੀ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਭਿਸ਼ਟ ਕਵਹਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰਨ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਿੀਤਾ, “ਬੀਿੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  . . . ਿਬ ਲ ਿਰ 
ਲਓ” (ਯਾਿ ਬ 1:21)। ਇਹ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦ ੇਕਟਪ NASB ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਦ ੇਹਿੱਿ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ। 

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੋਿੀਿੋਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 
ਬਾਰੀਿੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਦੁਿੱ ਧ ਕਿਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਕਮਿ 
ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਗੈਰ-ਸਮਿੱਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਿਸੂੰਗਤ ਵੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਆਪਣੀ ਆਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਰਨ ਦ ੇਸਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ (3:15)। ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਸੁਕਣਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨਬੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਪਿਚਾਰਿਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਮੌਕਖਿ ਗਵਾਹੀ ਸੀ (1:12, 25)। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲਾਲਸਾ 
ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਿੱ ਧ ਕਪਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਤ ਸੀਂ ਓਸ ਨਾਿ ਮ ਕਤੀ ਿਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। 

ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੁਿਤੀ” ਿੋਈ ਸਕਥਰ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੋਈ ਮੁਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱਿ ਿੁਿੱ ਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿੋੜਾ 
ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪ ਰਣ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੇਲੇ ਦ ੇਲਹ  ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ 
ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  “ਮੁਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮਸੀਹ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  
ਹੋਰ ਵੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  2:1 ਕਵਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ 
ਗੁਣਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰਿ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਲੇਖਿ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ, “ਇਸ ਿਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੀਆਂ ਆਦ 
ਗਿੱਲਾਂ ਛਿੱਡ ਿੇ ਕਸਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿੱਲ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧਦੇ ਿਾਈਏ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:1)। ਮਸੀਹੀ 
ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ (1:12, 25), ਪਰ 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ , ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਕਣਆ ਸੀ ਉਹ ਆਤਕਮਿ, ਗੈਰ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਦੁਿੱ ਧ ਸੀ, ਪਰ 
ਇਹ ਇਿੱਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਿਾਰਨ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਕਮਿ ਕਵਿਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪਿਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 3. ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਿਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਮੂੰਨਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਵਾਿ ਦਾ “ਿੇਿਰ” ਕਹਿੱ ਸਾ (ਪਕਹਲਾ ਭਾਗ) ਸਿੱਚਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੂੰ ਕਨਆ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇ
ਪਾਠਿ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਤਿਰਬੇ ਤੋਂ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ ਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਲਖਆ 
ਭਈ ਪਰਭ  ਲਕਰਪਾਿੂ ਿੈ। NRSV ਨੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਅਰਥ ਤ ੇਿਬਜ਼ਾ 
ਿੀਤਾ ਹੈ “ਿੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਕਖਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਭਲਾ ਹੈ।” ਇਹ ਖੂੰਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
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ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ “ਿਦ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਿਭ  ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਕਖਆ 
ਹੈ।” ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਲੂੰ ਿਾਕਰਿ ਦੁਿੱ ਧ ਦ ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰ ਵੀ 
ਤਰਿਸੂੰਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਹੋਰ ਕਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਆਤਮ-ਸੂੰਤੋਸ਼ਿਨਿ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਕਤਕਬੂੰ ਕਬਤ ਿਰਦੇ ਹਨ 
(1) ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ (2) ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੂੰ  ਕਿ 
ਪਿਭ  ਕਿਰਪਾਲ  ਹੈ। ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34:8 ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇ1 ਪਤਰਸ 2:2 ਇਿੱਿ ਭਾਵਨਾ 
ਪਿਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ: “ਚਿੱ ਖੋ ਤ ੇਵੇਖੋ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਿੋ ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ 
ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!” ਪਤਰਸ ਨੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34 ਅਕਧਆਇ ਦਾ 3:10–12 ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਰ 
ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਕਲਆ ਸੀ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿੇ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਿਭ  ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ ਿਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਿੱ ਸੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱਖ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਭ  ਦ ੇਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਠਾਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੀਤਾ ਸੀ: “ਤੇਰੇ 
ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਤਾਲ  ਨ ੂੰ  ਿੇਡੇ ਕਮਿੱ ਠੇ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ!” (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119:103)। ਅਿੱਯ ਬ ਨੇ 
ਕਬਪਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਕਖਆ: “ਿੀ ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਿੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲ  ਕਬਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਿੱਿਦਾ?” (ਅਿੱਯ ਬ 6:30)। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ 
ਵਚਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿੋ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਤਜ਼ਕਬਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਗਿੱਲ ਿਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ “ਪਿਭ  ਦੀ ਕਿਰਪਾ” ਸੀ ਿੋ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 
ਆਇਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਪਾਲਣ ਿਰਨਗੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ “ਪਿਭ  ਨਾਸਰਤ 
ਦਾ ਕਯਸ  ਸੀ।” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਸਨ, ਰਸ ਲ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਕਖਆ। 

ਉਸ ਦੁਿੱ ਖ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸਹੇ ਗਏ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਪਿਸੂੰਗ 
ਕਵਿੱ ਚ, ਿੋਈ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲ ਪਿਭ  ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਰਨ ਦੀ 
ਬਿਾਇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਕਿਰਪਾ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ χρηστός (ਿਿੇਸਟੋਸ) ਹੈ, ਇਿੱਿ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਕਿਸ 
ਦਾ ਿੋੜ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਕਵਿੱ ਚ Χριστός (ਿਿੀਸਟੋਸ) ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਕਯਸ ” ਮਾਲਿ 
ਿਈ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਗੁਲਾਮਾਂ ਦ ੇਨਾਮ Χρηστός (ਿਿੀਸਟੋਸ) ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਿੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਰੋਮੀ ਲੇਖਿ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀਅਤ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਿੱਿ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਿਰ ਸਿਦਾ  
ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਿਾਣ ਬੁਿੱ ਝ “ਕਿਰਪਾ” ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ  
ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੋ ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਭ  
ਕਿਰਪਾਲ  ਹੈ।3  
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ਮਸੀਿ, ਇੱਕ ਲਜਉਂਦਾ ਪੱਥਰ; ਮਸੀਿੀ ਲਵਅਕਤੀ,  
ਇੱਕ ਆਤਲਮਕ ਘਰ (2:4–8) 

4ਲਜਿ ਦੇ ਕੋਿ ਤ ਸੀਂ ਆਏ ਿੋ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਿ ਲਜਿੜਾ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਕੋਿੋਂ  ਤਾਂ 
ਰੱਲਦਆ ਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਭਾਣੇ ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਿਕ ਿੈ। 5ਤ ਸੀਂ 
ਆਪ ਵੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲਨਆਈ ਂਿੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉੱਸਰਦੇ ਜਾਓ ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ 
ਦੀ ਪਲਵੱਤਰ ਮੰਡਿੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਓਿ ਆਤਮਕ ਬਿੀਦਾਨ ਚੜਹਾਓ ਲਜਿੜੇ ਲਿਸੂ 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦੇ ਿਨ। 6ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪ ਸਤਕ ਲਵੱਚ ਇਿ 
ਆਇਆ ਿੈ, - 

ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਿੋਨ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਖੰੂਜ ੇਦਾ ਪੱਥਰ, 
ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ, ਅਮੋਿਕ, ਰੱਖਦਾ ਿਾਂ,  
ਅਤੇ ਲਜਿੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਿੈ,  
ਕਦੇ ਸ਼ਰਲਮੰਦਾ ਨਾ ਿੋਵੇਿਾ।  

7ਸੋ ਉਿ ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਲਜਿੜੇ ਲਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਮੋਿਕ ਿੈ, ਪਰ ਲਜਿੜੇ ਲਨਿਚਾ  
ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ,-  

ਲਜਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਲਦਆ, 
ਸੋਈ ਖੰੂਜ ੇਦਾ ਲਸਰਾ ਿੋ ਲਿਆ।  

8ਅਤੇ,– 
ਠੋਕਰ ਦਾ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ। 

ਓਿ ਅਣਆਲਿਆਕਾਰ ਿੋ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਿਨ ਲਜਿ ਦੇ ਿਈ ਓਿ ਠਲਿਰਾਏ 
ਵੀ ਿਏ ਸਨ। 

ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਪਿੱਥਰ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਕਵਿੱ ਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਤੋਂ ਹਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਪਿੱਥਰ ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਸਕਥਰਤਾ ਦ ੇਲਈ ਰ ਪਿਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ। ਕਯਸ  ਖ ੂੰ ਿ ੇਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ, 
ਰਿੱ ਕਦਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਥਰ, ਇਿੱਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ। ਅਿੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਿਲ 
ਦ ੇਪਿੱਥਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਤ ੇਢਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਹੈਿਲ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 4. 1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਭਾਗ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦ ੇਆਂਿੜੇ ਅਿਸਰ ਅਤੇ ਰੂੰਗੀਨ ਹਨ। 
ਮਾਸ ਘਾਹ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹੈ; ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਿੁਿੱ ਲ ਦ ੇਸਮਾਨ (1:24)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਨਵਿਨਮੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਵਾਂਗ ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (2:2)। ਕਯਸ  ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੇ 
ਪੱਥਰ . . . ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਕੋਿੋਂ  ਤਾਂ ਰੱਲਦਆ ਲਿਆ ਕਯਸ  ਹੈ।4 ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ 
ਪਿਭ  ਹੈ “ਕਿਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਹਨ। ਉਹ “ਆਤਮਿ ਘਰ” ਿਾਂ, ਵਿੱ ਖਰੇ ਮੂੰਨਣਾ, ਉਹ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਮੂੰਡਲੀ” (2:5)। ਹਰੇਿ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ 
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ਉਹ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਪਕਹਲ  ਤ ੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ। 
ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰੂੰਗ ਭਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ “ਚੁਕਣਆ 
ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ” ਅਤੇ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੌਮ” (2:9) ਹਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਆਂਿਕੜਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ 
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚੁਣ ੇਹੋਏ ਲੋਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇ
ਕਵਚਿਾਰ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਿਣ। 

2:4 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ 
ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਤ ੇ ਕਧਆਨ ਿੇਂਕਦਿਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਿ ਿੌਮ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਦ ੇ ਨਾਲ ਕਧਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਮਸੀਹੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਪਕਰਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਇਿਰਾਰ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਉਮੀਦ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਕਹਲੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  “ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਕਯਸ  ਦ ੇਿੋਲ ਆਏ 
ਹੋਏ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਕੜਆ ਕਿ 
ਕਯਸ  “ਇਿੱ ਿ ਿੀਮਤੀ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਹੈ (2:6)। ਇਿੱਥੇ ਿੁਝ ਅਕਨਸ਼ਚਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਇਸ ਰ ਪਿ ਤੋਂ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਯੋਆਕਚਮ ਕਯਰਕਮਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਖ ੂੰ ਿ ੇਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਇਿੱਿ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਉਲੇਖ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਰ ਪਿ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਯਸ  ਦਾ ਕਚਿੱ ਤਰਣ ਮੁਿੱ ਖ ਇਿੱਿ ਬਣਤਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 
ਿਾਂ ਕਸਰਾ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।5 ਭਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿੋਲੋਂ  
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  (1) ਇਿੱਿ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਸਮਝਣ, ਿਾਂ (2) ਇਿੱਿ ਕਸਰੇ ਦਾ 
ਪਿੱਥਰ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤ ੇਿੋਈ ਿਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿੋ ਰਸ ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਿੱਿ ਨੀਂਹ ਦ ੇਪਿੱਥਰ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝ ਸਿਣਗੇ ਕਿ ਕਯਸ  ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਧੀ ਕਲਆਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਅੂੰਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸ਼ਿੱਿ 
ਭਕਰਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਯਰਕਮਯਾਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20 ਕਵਿੱ ਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, 
“ਖ ੂੰ ਿ ੇਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ, ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” 
ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਪਤਰਸ 2:6 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, “ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਕਵਿੱ ਚ . . . 
ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ, ਅਮੋਲਿ, ਰਿੱਖਦਾ ਹਾਂ” ਪਿੱਥਰ ਇਿੱਿ ਖ ੂੰ ਿ ੇਦ ੇਪਿੱਥਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਿਾਂ ਉਸ ਦ ੇਚੇਲੇ “ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਸਨ, ਪਕਹਲੀ ਧਾਰਣਾ ਤ,ੇ 
ਇਿੱਿ ਕਵਰੋਧੀ ਭਾਵ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਥਰ ਮੁਰਦਾ ਹਨ। “ਮਕਰਆ ਪਿੱਥਰ” ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਝਣਯੋਗ ਰ ਪਿ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਿੜੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਇਿੱਿ ਿਾਣ  ਕਵਸ਼ੇ ਤ ੇਮੁੜ ਆਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾਂ ਨੇ 
ਰਿੱ ਕਦਆ (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 118:22; ਮਿੱਤੀ 21:42; ਮਰਿੁਸ 12:10; ਲ ਿਾ 20:17; ਰਸ ਲਾਂ 
ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 4:11)। ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਿਾਣਨ ਕਿ ਕਯਸ  ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਖ ੂੰ ਿ ੇਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਿੱਿ ਮਾਪ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਾਂ 
ਆਚਰਣ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਕਯਸ  ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱਥਰ, ਕਸਰੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਦਾ 
ਿਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਕਿ ਉਹ “ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਹੈ ਇਿੱਿ ਦਲੇਰੀ 
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ਭਕਰਆ ਰ ਪਿ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਝਪਿੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਿੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੂੰਦਰ ਨੀ 
ਗੁਣ ਹੈ, ਕਯਸ  ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:4)। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮੁਰਦਾ ਕਯਸ  ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਿੱਿ ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਪਿਭ  ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਦ ੇਲੋਿ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਪੁਿਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ ਰਕਹੂੰਦਾ 
ਹੈ; ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰ ਆਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਵੇਗੀ। ਕਯਸ  ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ 
ਹੈ; ਕਯਸ  ਪਿੱਥਰ ਹੈ। ਹਰ ਇਿੱਿ ਰ ਪਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਪਿਭ  ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਸਿਣ ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਕੋਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਕਰਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਿੋਲ ਆਏ ਹੋਏ” 
(προσέρχομαι, ਪਿੇਸੇਰਖੋਮਾਏ ) ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:16 ਕਵਚ 
“ਅਿੱਗੇ ਚਿੱ ਲੀਏ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ: “ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਸੂੰ ਘਾਸਣ ਦੇ ਅਿੱਗੇ 
ਕਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲੀਏ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਦੇ ਿਾਣ ਨ ੂੰ  ਹਲਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਕਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ ਹੋਣਾ ਇਿੱ ਿ ਅਦਭੁਤ 
ਅਸੀਸ ਹੈ। ਿਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਹੈਿਲ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੈ ਛਾ 
ਕਗਆ। “ਹਾਇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! . . . ਕਿਉਂ ਿੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਧੀਰਾਿ ਨ ੂੰ  
ਕਡਿੱ ਠਾ ਹੈ” (ਯਸਾਯਾਹ 6:5)। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਿਾਿਿ ਦਾ ਕਨਰਾਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨੇੜੇ 
ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿੋਕਖਮ ਭਕਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 
ਸੀ (ਲੇਵੀਆਂ 10:1, 2)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਾਰਥਨਾ ਲਈ ਿਾਂ 
ਭਾਵੇਂ ਬੂੰ ਦਗੀ ਲਈ, ਿਦੇ ਵੀ ਹਲਿਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਉਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਸੀ; ਉਹ ਸੁਆਦ ਚਿੱ ਖ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ  ਹੈ। ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ 
ਆਉਣਾ ਭੈਭੀਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਦ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮਕਧਅਸਥ ਹੈ, 
ਤਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਿੋਲ” ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

ਕਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ “ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੋਲ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿੱ ਕਦਆ” ਸੀ। “ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਰ ਕਿਹੜੇ 
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਨਾ ਿੀਤਾ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:11)। ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਉਸੇ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਕਰਆ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਪਿਭ  ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ, ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਕਯਸ  ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਥਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਰਾਿਕਮਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਰਿੱ ਕਦਆ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਕਲਆ (ਲ ਿਾ 
20:17)। ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਰਿੱਦੇ ਿਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 
ਤਿੱ ਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਿਕ ਹੈ। ਬਾਿੀ ਦੇ 
ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਣਮੋਲ” ਕਲਖਦੇ ਹਨ (NRSV; ਵੇਖੋ KJV; 
NIV)। ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਸੀ (1:1)। ਇਿੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 



 

 93 

ਕਯਸ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਣਮੋਲ ਸੀ, 
ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਣਮੋਲ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੂੰਿਟ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਗ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਯਸ  ਦੇ ਿਦਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ 
ਸਨ (2:21)। 

ਆਇਤ 5. ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਦ ਆਤਮਕ ਘਰ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਿਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। 
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ “ਘਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਿਲ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ।6 ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ 
ਹੈਿਲ ਤੋਂ, ਿੋ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਅਤੇ ਿੌਮੀ ਵਿ ਦ ਦਾ ਿੇਂਦਰ ਸੀ, ਟੁਿੱ ਟਣਾ ਔਖਾ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ 
6:13, 14)। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸੂੰਿੇਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਾਰਿ ਵਿੋਂ ਹੈਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ 
ਆਪ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 2:19–21)। ਹੈਿਲ ਮ ਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 
ਯਹ ਦੀ ਿੌਮੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰਸਥਾਨ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਗਣਾ 
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਤਰਸ ਇਸ ਦਾ ਿਵਾਬ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਿਲ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਿੱ ਥ ਕਸਖਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਆਖ 
ਿੇ ਕਿ ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ “ਿੀਉਂਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਸੀ, ਰਸ ਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਖਕਦਆਂ 
ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਮਲ ਿੇ “ਆਤਮਿ ਘਰ ਉੱਸਰਦੇ” ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੇ ਕਤਆਕਗਆ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਿਲ ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਿਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਕਵਚ ਵੀ ਹੈਿਲ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਿ ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਹੈਿਲ 
ਮੌਿ ਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੈਿਲ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਿੀਮਤੀ 
ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਿਲ ਕਵਚ ਸਨ (ਮਰਿੁਸ 13:1)। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ 
ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ 
ਦੀ ਭਕਲਆਈ ਨਾਲ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਮਨਪਸੂੰਦ ਰ ਪਿ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਨਾਲ, 
ਹੈਿਲ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 3:16, 17; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:21; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:6)। 

ਇਹ ਬੜੀ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕਵਚ “ਿਲੀਸੀਆ” 
ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਸਮਾਿਿ ਿੀਵਨ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗਰ ਿ ਸੀ। ਆਇਤ 5 ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿਰਕਦਆਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ। 5:2 ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਿੱਿੜ” ਆਕਖਆ। ਇਹ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ 
ਘਰ” ਆਕਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਹਣਾ ਿੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। “ਆਤਮਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ  
ਨੇਮ ਕਵਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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(1) ਿਲੀਸੀਆ “ਇਿੱਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਨਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ  
ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਿਾਪਦਾ ਹੈ “ਆਤਮਿ  
ਬਲੀਦਾਨ” (2:5 ਕਵਚ ਵੀ), “ਆਤਮਿ ਚਟਾਨ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 10:4) ਅਤੇ “ਆਤਮਿ 
ਦੇਹੀ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:44)। (2) ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:14–16)। ਿਲੀਸੀਆ “ਇਿੱਿ ਆਤਮਿ 
ਘਰ” ਇਸ ਿਰਿੇ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਕਵਚ ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ।  
(3) ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਹੋਣ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਇਸ ਿਰਿੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ  
ਆਤਮਿ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾ ਆਤਮਿ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 7:14) ਿਾਂ ਦਾਤਾਂ ਆਤਮਿ ਸਨ  
(1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:1) – ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੂੰਸਾਧਨ ਸਨ। ਤੀਿੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਲੋਿ “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਹਨ, ਿੋ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਵਚ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ “ਆਤਮਿ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਿੋ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਉੱਸਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਕਰਆ 
ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਪਿਭਾਕਵਤ ਿਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਿਥਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ 
ਉੱਸਰਦੇ ਿਾਓ” ਿਾਂ ਕਿਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਹੁਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰੋ।” 
ਇਿੱ ਥੇ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਕਰਆ ਕਵਚ ਿੋਈ ਿਰਿ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਿੇਵਲ 
ਇਿੱਿ ਿਥਨ ਹੈ ਿਾਂ ਕਿਰ ਇਿੱਿ ਹੁਿਮ। NRSV ਇਸ ਕਿਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਵਿੋਂ ਕਲਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, 
ਿਦਕਿ NASB ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਿਥਨ ਵਿੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। NASB ਨੇ ਠੀਿ ਿੀਤਾ 
ਹੈ। ਿਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਵਿੋਂ ਉਸਾਰੇ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਿੱਿ ਿਲਾਈਡੋਸਿੋਪ (ਉਹ ਕਖਡੌਣਾ ਕਿਸ ਕਵਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਅਤੇ ਰ ਪ 
ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਿਲ ਵਿੱਲ, ਕਿਰ 
ਿਾਿਿਾਂ ਵਿੱ ਲ ਿੋ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਵਿੱਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਿੱਥਰ ਹਨ, ਹੈਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਲਵੱਤਰ ਮੰਡਿੀ ਹਨ। ਮ ਸਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾ ਕਵਚ ਿਾਿਿ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਚਾਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਿੇਵਲ ਿਾਿਿ ਹੀ 
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹਾ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਰਾਿੇ, ਸ਼ਾਊਲ, ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹਾ ਿੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਅਪਿਸੂੰਨ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਿਾਿਿ ਨਹੀਂ ਸੀ (1 ਸਮ ਏਲ 13:8–14)। 
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਾਿਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿਾਿਿ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਾਿਿ ਪਦ ਆਤਮਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪੁਿਾਰ ਹੈ (ਪਰਿਾਸ਼ 
1:6), ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਅਕਗਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਿ ਚ 19:6; ਵੇਖੋ 
ਯਸਾਯਾਹ 61:6)। ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਿੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਰਕਪਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਸਨ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਵੀ ਪ ਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭੇਟਾਂ ਅਰਕਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪਿਭ  ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 
ਪਿੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਿ ਸੂੰਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਿੋਲ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਿ 
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ਨ ੂੰ  ਿਾਿਿ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। 
ਿਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ ਘਰ” ਉੱਸਰਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਿ 

ਆਤਮਕ ਬਿੀਦਾਨ ਚੜਹਾਉਣੇ ਹਨ ਲਜਿੜੇ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਭਾਉਂਦੇ 
ਿਨ। “ਬਲੀਦਾਨ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲਹ  
ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੀਦਾਨ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਪਸ਼  ਦੀ ਿੁਰਬਾਨੀ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਅਰਕਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਰ ਪਿ ਵਿੋਂ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। ਜ਼ਬ ਰਿਾਰ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਧੂੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹਾ” (ਜ਼ਬ ਰ 50:14); “ਤ ੂੰ  ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ 
ਪਰਸੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੂੰ ਦਾ” (ਜ਼ਬ ਰ 51:16)। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ 
ਕਿ ਿਦ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਿ ਇਹ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਲਹ  ਦਾ 
ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਸੋ ਅਸੀਂ . . . ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਸਦਾ 
ਚੜਹਾਇਆ ਿਰੀਏ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:15)।  

ਿਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ, 
ਤਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਨੇ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਸੈਕਿਿਕਿਕਸ਼ਅਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱ ਿ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਭੇਂਟ,” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਅਰਕਪਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਿ ਭੇਂਟ।” ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ 
ਿਾਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਲਹ  ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ” ਹੈ, ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ “ਬਲੀਦਾਨ” 
ਦੇ ਨਾਲ “ਲਹ  ਦੀ ਭੇਂਟ” ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੀਦਾਨ ਦਰਅਸਲ ਉਹ 
ਭੇਂਟਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਿੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਖਦ 
ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਿਰਿੇ “ਬਲੀਦਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ 
ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਭੇਂਟ ਦੇਣਾ,” ਪਰ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਧੁਕਨਿ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 
ਵਾਂਝੇ ਰਿੱ ਖਣਾ” ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਿੇਂਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਕਤਆਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਰਪਣ ਿਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਚਾਰ, ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਜ਼ਿਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਿੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੇਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਵਚ ਦੇਣਾ ਇਿੱ ਿ 
ਅਟੁਿੱ ਟ ਅੂੰਗ ਹੈ। 

ਆਇਤ 6. ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਕਹਿੇ ਹੀ ਕਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ 
ਪ ਸਤਕ, ਿੋ ਿੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਿਕੜਆਂ ਿਰੇਗਾ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਆਇਤਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਕਵਚ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਿਾਸ਼ਨ 
ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਕਲਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਭੂੰ ਨ-ਕਭੂੰਨ ਆਇਤਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਕਠਆਂ ਿਰਿੇ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ: ਯਸਾਯਾਹ 28:16; ਜ਼ਬ ਰ 118:22; ਯਸਾਯਾਹ 8:14. 
ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਵਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਕਵਚ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਵਚ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਪਿੱਥਰ” 
ਤੋਂ ਹੈ। ਪਕਹਲੀ ਆਇਤ, ਯਸਾਯਾਹ 28:16, LXX ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ 
ਕਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਈ ਕਮਲਦੇ-ਿੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
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ਆਖਰੀ ਕਹਿੱ ਸਾ, “ਕਿਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਿਰਦਾ ਹੈ . . .” LXX ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀਆਂ 9:33 ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਯਸਾਯਾਹ 8:14 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਾ ਿੇ ਕਲਕਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਇਿੱਥੇ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਕਿ ਯਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਹੜਾ ਪਾਠਿ ਯਸਾਯਾਹ 28:16 ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਪੜਹਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਕਸਆਣ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ “ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਾ ਉੱਤੇ ਹਿਮ ਤ 
ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਕਵਚ ਹੈ” (ਯਸਾਯਾਹ 28:14)। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਧਾਰਕਮਿ ਆਗ ਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ 
ਹਿ ਮਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਿੋ “ਇਨਸਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਸ ਤਿ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  
ਸਾਹਲ” ਬਣਾਵੇਗਾ (ਯਸਾਯਾਹ 28:17)। ਿੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕਲਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ 
ਕਯਸ  ਸੀ? ਇਹ ਿਾਣਨ ਦਾ ਿੋਈ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਰਸ, ਿੋ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੋਂ ਪਿੇਰਣਾ ਪਾਇਆ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਹੀ ਉਹ ਅਮੋਿਕ ਖੂੰ ਜੇ ਦਾ 
ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੀਿੋਨ ਕਵਚ ਧਕਰਆ ਸੀ। ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਹੋ ਿੇ ਕਯਸ  
ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਪਕਰਮਾਪ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਿ ਿੀਉਂਦਾ ਪਿੱਥਰ, ਹਰੇਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ, ਇਸ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂੰਗੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਿੱਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ 28:16 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਸਲ 
ਅਤੇ ਆਤਮਿ ਇਸਰਾਏਲ ਕਵਚਿਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਇਿੱਿਦਮ ਨਵਾਂ ਿੁਝ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਅਰਨੇਸਟ ਬੈਸਟ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿੁਝ ਨਵਾਂ ਕਸਰਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦਾ 
ਛੁਟਿਾਰਾ।”7 

ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਤਾਂ “ਸੀਯੋਨ” ਦਾਊਦ ਨਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਿੋ ਹੈਿਲ ਦੇ ਪਹਾੜ 
ਦੇ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱਲ ਇਿੱ ਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਿਾ ਸੀ (2 ਸਮ ਏਲ 5:7)। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਾਰੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਨ ੂੰ  ਸੀਯੋਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਕਣਆ ਿਾਣ ਲਿੱ ਗ ਕਪਆ (ਜ਼ਬ ਰ 102:21) ਅਤ ੇ
ਕਿਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਿਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਯੋਨ ਪੈ ਕਗਆ (ਯਸਾਯਾਹ 8:18; 
ਮੀਿਾਹ 4:7)। ਕਿਉਂਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਿੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿ “ਇਿੱ ਿ ਆਤਮਿ” ਘਰ ਕਵਚ “ਆਤਮਿ ਪਿੱਥਰ” ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਆਇਤ ਕਵਚ “ਸੀਯੋਨ” ਦਾ ਸੂੰ ਿੇਤ ਹੈਿਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਯਸ  ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਿੋ ਕਿ ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  “ਸੀਯੋਨ” ਕਵਚ 
ਧਕਰਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਿ, ਲਜਿੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ 
ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਲਮੰਦਾ ਨਾ ਿੋਵੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿਬਲ ਨਿਾਰਾਤਮਿ οὐ μή (ਓਉ 
ਮੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਿੋਈ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਨ ਨਾਲ ਿੋਈ ਕਨਰਾਸਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ καταισχύνω (ਿਾਟਾਇਸ਼ੁਨੋ) 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ NASB ਕਵਚ “ਕਨਰਾਸ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ “ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਾ 
ਿਰਨਾ” ਹੈ। NIV ਆਖਦੀ ਹੈ “ਿਦੇ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।” ਿਦ ਿੋਈ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਦੀ। “ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ” ਦੇ 
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ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡ ੂੰ ਘਾ ਸਮਾਿਿ ਅਰਥ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਅਿੱਿਿਲਹ ਦੀ ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਕਵਚ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ, ਮਾਨਕਸਿ 
ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਿ ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਰਕਹੂੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਦਾ 
ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੂੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱਗੇ ਮ ੂੰ ਹ ਕਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਿ ਨਾ 
ਰਕਹਣਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 7. ਿਈ ਕਵਆਕਖਆਿਾਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਿੱ ਥੇ NASB ਕਲਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਲਜਿੜੇ ਲਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਮੋਿਕ ਿੈ, ਕਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ।” ਨਾ 
ਿੇਵਲ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਆਿਰਣ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਿਵਾਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2:6 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ 
ਹੋਈ “ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ” ਦੇ ਠੀਿ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਿਿਾਂਕਸਸ ਰਾਈਟ ਬੇਅਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹਨ 
ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਕਿਹੜਾ ਆਦਰ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਦਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਮਕਲਆ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਿ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਕਦਆਂ 
ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”8 NASB ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਬਅੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ 
ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸਮਕਝਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਕਝਆ ਕਿ ਕਿਸ “ਅਮੋਲਿਤਾ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਯੋਨ ਕਵਚ ਧਰੇ ਗਏ 
ਅਣਮੋਲ ਪਿੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਬ ਰ 118:22 (LXX ਕਵਚ 117:22) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਲਜਿੜੇ ਲਨਿਚਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਯਸ  ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬ ਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿੱ ਤੀ 21:42 ਕਵਚ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰਸ ਲਾਂ 4:11 ਕਵਚ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ 
ਯਹ ਦੀ ਆਗ  ਹੀ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਿਕਮਸਤਿੀ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 
ਇਿੱ ਥੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਬੂੰ ਦ  ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਰਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੋ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ 
ਿਾਂ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਰਸ ਲਾਂ 4:11 ਕਵਚ ਆਕਖਆ ਸੀ। ਯਹ ਦੀ ਆਗ  ਅਿੇ ਵੀ ਉਹ 
ਰਾਜਲਮਸਤਰੀ ਸਨ ਿੋ ਮਸੀਹ, ਪੱਥਰ, ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, 
ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਿੱਦੇ 
ਹੋਏ ਪਿੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਖੰੂਜੇ ਦਾ ਲਸਰਾ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ 
ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ “ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ” (KJV; ASV)। 

ਅਕਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਈ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਿੋਨੇ ਦਾ ਕਸਰ” ਦਾ ਅਰਥ 2:6 ਕਵਚ 
ਆਖੇ ਗਏ ਸੀਯੋਨ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਭੂੰਨ 
ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ “ਿੋਨੇ ਦਾ ਕਸਰ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਪਿੱਥਰ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ (2:6) ਕਵਚਲਾ “ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਆਇਤ (2:8) ਕਵਚਲਾ “ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਸੁਝਾਓ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਕਿ “ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ” ਅਤੇ “ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ 
ਦੀ ਛਿੱ ਤ ਦੇ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਤੋਂ ਠੇਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਿੋ “ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ” ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਯਸ  ਦੇ ਿੀਵਨ 
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ਕਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਸੀ। 
ਆਇਤ 8. ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਹਿੱਸਾ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ 

ਚਟਾਨ, ਦਰਅਸਲ ਯਸਾਯਾਹ 8:14 ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਯ ਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ 
ਹੈ। ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਚਾਲਾਂ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਹ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੋ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਕਵਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੇ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਬੈਠਦ ੇ
ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਕਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਨਾ ਿੇਵਲ 
ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਿਾਰਨ 
ਉਹ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਿ ਸਨ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਉਹ 
ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਹਿੱ ਸਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੁਣਾਈ 
ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, “ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਪਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।” ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ (ਕਰਿੋਰਮਡ) ਕਥਓਲੋਕਿਅਨ 
ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ ਰਵ-ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਵਆਕਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਕਵਚ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ 
ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਆਸ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਆਇਆ 
ਹੈ। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਦਮੁਖਕਤਆਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦੀਪਿ ਿੀਵਨ ਿਾਂ ਸਦੀਪਿ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ ਲ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਹੋਰ ਿੁਝ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੀ ਿੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਿਰਨ ਲਈ ਆਖੇ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿਰਨ। NASB 
“ਸਰਬਨਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਕਤਰਛੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਕਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਲਖਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਿਨ ਲਜਿ 
ਸਰਬਨਾਸ ਦੇ ਿਈ ਓਿ ਠਲਿਰਾਏ ਵੀ ਿਏ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਤਰਛੇ ਅਿੱ ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮ ਲ ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਵਿੋਂ ਘਿੱ ਕਲਆ ਹੈ, ਕਿਰ ਵੀ ਿੁਝ ਲੋਿ ਠੋਕਰ ਖਾਣਿੇ 
ਅਤੇ ਅਣਆਲਿਆਕਾਰ ਿੋਣਿੇ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲ ਹੈਰਾਨੀਭਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਠੋਿਰ ਖਾਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਅਕਿਹੇ ਕਵਅਿਤੀ 
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠਕਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 
ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦਿੜਹਤਾ ਨਾਲ ਆਕਖਆ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਲਈ ਪਮਰੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਯੋਿਨਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਕਦਆਂ ਪ ਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਕਵਚ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿੁਝ ਲੋਿ ਠੋਿਰ ਖਾਣਗੇ। 
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ਅਨਹੇ ਰੇ ਲਵੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਲਵਚ ਸੱਦੇ ਿਏ (2:9, 10) 
9ਪਰ ਤ ਸੀਂ ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ ਵੰਸ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਿੀ ਮੰਡਿੀ, ਪਲਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਿੋ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਉਿ ਲਦਆਂ ਿ ਣਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਲਜਿ ਨੇ ਤ ਿਾਨੰੂ 
ਅਨਹੇ ਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਲਵਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। 10ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਿੇ ਪਰਜਾ ਿੀ ਨਾ 
ਸਾਓ ਪਰ ਿ ਣ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਿੋ ਿਏ ਿੋ। ਤ ਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਮ ਨਾ ਿੋਇਆ ਪਰ 
ਿ ਣ ਰਿਮ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਿਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਕਵਚਿਾਰਲੀ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਦੇ 
ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਵਚ ਕਲਆਉਣ 
ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਿੁਝ ਿੀਤਾ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਕਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਸਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਿੱ ਢ ਿੇ 
ਕਲਆਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱ ਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, 
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਿਾਿਿਪਦ ਕਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਕਵਚ ਿੁਝ ਗੂੰ ਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਬਦਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਾ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਖਾਸ ਪਰਿਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਆਇਤ 9. ਇਸ ਵਾਿ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਕਵਚ ਤ ਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ 
ਿੇ ਕਿ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਠੋਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਤੁਰੂੰਤ ਕਲਕਖਆ, 
“ਪਰ ਤੁਸੀਂ” ਅਤੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਲਿੁਲ ਕਭੂੰਨ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ NASB 
ਕਵਚ ਕਦਸਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਰ ਪਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਹਰੇਿ 
ਨਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ: ਚ ਲਣਆ ਿੋਇਆ ਵੰਸ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਾਿੀ ਮੰਡਿੀ, ਪਲਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ। ਇਹ ਰ ਪਿ ਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੀ ਸੋਚ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰ ਪਿ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ-
ਚੇਤਨਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਸੁਭਾਵਿ ਗਿੱ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ 
ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਇਿੱਿਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਕਣਆ ਸੀ। 
ਬਾਿੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਾਂ ਿਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ, ਿੋ ਕਿ ਆਪ ਇਿੱਿ 
ਯਹ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਬਾਿੀ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨਾਲ ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ” ਹਰੇਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿਾਤੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਉਹ 
ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੁਰਨੇਕਲਯੁਸ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਸਿੱਚ ਮੁਿੱਚ ਿਾਣ ਕਲਆ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱ ਖ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਹਰੇਿ ਿੌਮ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋ ਿੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ” (ਰਸ ਲਾਂ 10:34, 35)। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਿ ਆਮ ਗਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ , 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਕਵਚ ਡ ੂੰ ਘੀਆਂ ਸਨ, ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
“ਨਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ,” ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ  ਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ/ਨਾਉਂ 
ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਿੋੜਾ “ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ” ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
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ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਖ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ। ਪਿੋਟੇਸਟੈਂਟ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਖੇ ਿਾਣ 
ਵਾਲੇ ਐਪੋਕਿਿਿਾ ਦੀ ਪੁਸਤਿ 2 ਏਸਦਿਾਸ ਕਵਚ ਅਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿੱਗੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਬਹੁਤ ਿਸ਼ਟ ਝਿੱ ਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਾਰਥਨਾ 
ਕਵਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

“ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਿਭ ,” ਮੈਂ ਆਕਖਆ, “ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਿੂੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਆਂ ਰੁਿੱ ਖਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਦਾਖਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ; ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭ ਮੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ 
ਟੁਿੜਾ ਚੁਕਣਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਗਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਿੁਿੱ ਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਸੋਸਨ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ। 
ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁੂੰ ਕਘਆਈਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਨਦੀ ਨ ੂੰ  ਭਕਰਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਿੂੰ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਸੀਯੋਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਵਿੱ ਖਰਾ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੂੰ ਨੇ ਵੀ ਪੂੰਛੀ ਕਸਰਿੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਿਬ ਤਰੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿੱ ਕਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੂੰ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼  ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਭੇਡ ਨ ੂੰ  
ਕਲਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਣਕਗਣਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਤ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਗੋਦ ਕਲਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਾ ਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਰਾ ਕਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਾਿੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਠ 
ਪਿਮਾਕਣਤ ਹੋਈ ਹੈ।”9 

ਪਤਰਸ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨਾ ਛਿੱ ਡਣਾ ਪਵੇਗਾ 
ਕਿ ਿੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਤਿੱ ਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹਇਆਂ ਕਵਚ ਯਹ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸਨ। 

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ/ਨਾਉਂ ਦਾ ਦ ਿਾ ਿੋੜਾ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ਾਹੀ” (βασίλειον, ਬਾਕਸਕਲਓਨ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲ ਿਾ 7:25 ਕਵਚ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। NASB ਕਵਚ ਉੱਥੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਸ਼ਾਹੀ ਮਕਹਲ” ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਿ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਿੋ ਿਿਮ ਹੈ, “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਉਹ ਿਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਾਂ। “ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ” ਅਤੇ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੌਮ” ਕਵਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਉਂ 
ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਉਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਵੀ।) ਿਦਕਿ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਕਵਚ ਇਹ ਿਿਮ ਕਬਲਿੁਲ 
ਉਲਟ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ “ਸ਼ਾਹੀ” ਨਾਉਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ 
ਕਵਅਿਤੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤੂੰ ਨੇ ਵਾਿ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਿਾਿਿਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ” (βασίλειον ἱεράτευμα, ਬਾਕਸਕਲਓਨ ਹਾਇਰਾਟੇਉਮਾ) ਨ ੂੰ  LXX 
ਕਵਚ ਿ ਚ 19:6 ਤੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਇਸ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਲ ਲੈ ਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਵਾਦਿ ਇਸ ਵਾਿ 
ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਿੇਿਰ “ਸ਼ਾਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਨਾਉਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ “ਸ਼ਾਹੀ ਘਰ” 
ਸਮਕਝਆ ਿਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਲ ਿਾ 7:25 ਕਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਿ ਿੌਮਾ ਲਗਾ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿਹਾ ਕਦਸੇਗਾ, “ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ, ਸ਼ਾਹੀ 
ਘਰ, ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਿਾ ਹੋ।”10 ਪਤਰਸ ਨੇ 
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ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ “ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ” ਆਕਖਆ ਿੋ ਰਲ਼ ਿੇ ਇਿੱ ਿ “ਆਤਮਿ ਘਰ” ਦਾ 
ਕਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕਦਲ ਕਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ 
ਵੀ, ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸਕਨਓਨ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ। ਿੇਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਿਾਿਿਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਆਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਿਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ 
ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਉਹ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਾਿਿ ਸਨ। ਇਸ ਕਵਚ ਿਰਿ ਹੈ। “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਦੀ 
ਸਾਰਥਿਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਨਿਲਦੀ ਹੈ ਿਦ ਿਾਿਿਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਸਮਾਿ ਦੇ ਕਵਚ ਰਕਹ ਿੇ ਿੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। “ਿਾਿਿਾਂ ਦਾ ਮੂੰਡਲੀ” ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 
ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮ ਚੇ ਸਮ ਹ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ “ਿੌਮ” ਅਤੇ “ਪਰਿਾ” ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਿਿਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ 
ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਿਾਿਿ ਪਦ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਿੀਤੀ ਹੈ (2:5, 9), ਪਰ 
ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਕਭੂੰਨ ਹਨ। 2:5 ਕਵਚ ਪਤਰਸ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ 
ਮੂੰਡਲੀ” ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਿੋ ਕਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ ਰ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ 
ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਕਪਤ ਿਰਨਾ ਸੀ। 2:9 ਕਵਚ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ” ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮਾਂ 
ਵਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਾਿਿ ਹੋਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰ ਪਿ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦਾ ਅੂੰਗ ਹਨ, ਇਸ 
ਿਰਿੇ ਉਹ “ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਨਵਾਸ, ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੌਮ” ਹੋਣ 
ਦੇ ਿਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧੂੰਨ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਧੂੰਨ ਇਸ ਿਰਿੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ” 
ਹਨ। ਇਹ ਵਾਿ ਯਸਾਯਾਹ 43:20, 21 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆ ਿੀਤੀ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਸਾਕਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਰੇ।” ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਮੂੰਨਦਾ 
ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਸਰਕਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਸੀ। 
ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਕਵਚ ਡੁਿੱ ਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਿਦ ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਿਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਕਡਆਈ ਿਰਕਦਆਂ ਇਹ ਤਿੱ ਿ ਆਖ ਕਦਿੱ ਤਾ: “ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲ ਣ ਹੋ . . . ਤੁਸੀਂ ਿਗਤ 
ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ” (ਮਿੱਤੀ 5:13, 14)। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਿਾ ਹੋਣ ਕਪਿੱਛੇ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਛੁਟਿਾਰਾ, 
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਖਮਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਿ ਿੀਵਨ – ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਵਚ ਿੋ ਿੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ 
ਉਿ ਲਦਆਂ ਿ ਣਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਲਜਿ ਨੇ ਤ ਿਾਨੰੂ . . . ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਵਅਿਤੀ 
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ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਮਸੀਹਤ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਿੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਬਉੱਤਮ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 
ਹਾਰ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿੋ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਿਰਿੇ ਹਨ, ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦਆਂ “ਗੁਣਾਂ” 
ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ। ਮਸੀਹ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਯ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਰਾਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, ਉਹ ਅਨਹੇ ਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਲਵਚ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਵਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣ 
ਸਿਦੇ ਹਨ, ਿਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਭੁਲਾ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ 10. ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ 
ਤਿੜਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਰ ਪਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਜਾ (λαός, ਲਾਓਸ) ਦੇ ਲਈ 
ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦ (ἔθνος, ਏਥਨੋਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਿਾਪੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਇਸ ਅਿੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪ ਰਵ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਵਚ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂੰ ਿੇਤ ਨਹੀਂ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਿ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਿੀਤੀ 
ਸੀ। ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਨਬ ਵਤ ਐਨੀ ਕਨਿੱਿੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਅਤੇ ਅਚੂੰ ਭੇ 
ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਮਰ, ਿੋ ਕਿ “ਇਿੱ ਿ ਜ਼ਾਨੀ ਇਸਤਰੀ” ਸੀ (ਹੋਸ਼ੇਆ 1:2), ਨੇ 
ਨਬੀ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਧੀ ਨ ੂੰ  ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ “ਰਹਮ ਨਾ ਿਰਾਂਗਾ” ਰਿੱ ਕਖਆ 
(ਹੋਸ਼ੇਆ 1:6) ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ “ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ 
ਨਹੀਂ” ਰਿੱ ਕਖਆ (ਹੋਸ਼ੇਆ 1:9)। ਅੂੰਤ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ 
ਿੇਤ  ਹੋਈ। “ਮੈਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਕਵਚ ਬੀਿਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋ-ਰੁਹਾਮਾਹ ਉੱਤੇ ਰਹਮ 
ਿਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋ-ਅੂੰ ਮੀ ਨ ੂੰ  ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤ ੂੰ  ਮੇਰੀ ਪਰਿਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!” (ਹੋਸ਼ੇਆ 2:23)। 

ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਲਾਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਕਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਿੇ ਪਰਜਾ 
ਿੀ ਨਾ ਸਾਓ ਪਰ ਿ ਣ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਿੋ ਿਏ ਿੋ। ਤ ਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਮ ਨਾ ਿੋਇਆ 
ਪਰ ਿ ਣ ਰਿਮ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮ ਰਤੀ ਪ ਿਾ ਅਤੇ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਿਰਿੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਬ ਵਤ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ 
ਕਦਲਾਸਾ ਵੀ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਦਨ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 
ਵੇਖ ਕਲਆ ਕਿਸ ਕਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਰਕਹਮ ਿਰੇਗਾ। 

ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਸ਼ੇਆ ਤੋਂ ਕਭੂੰਨ ਇਸ ਿਰਿੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਵਚ ਸਜ਼ਾ 
ਦਾ ਹੁਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਇਆ ਤੋਂ 
ਅਣਿਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਿੱਿ ਪਰਿਾ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾ। ਰੋਮੀਆਂ 
9:25, 26 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਿਤਾ ਨਾਲ 
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ਕਦਿੱ ਤਾ; ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਿਾ 
ਦੇ ਲੋਿ “ਕਨਰੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵੀ” ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 
9:24)। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਪਿੱਤਰ ਪਕੜਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਦੀ ਿਾਿੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਕੜਹਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਿੀ 
ਿੁਝ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਖਤਾਂ 
ਕਦਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰਿਾਂ ਕਵਚ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਾਰਨ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਇਿੱਿ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾ ਸਿਦਾ। 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
“ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਿਸ ਦ ੱ ਧ ਦੀ ਿੋਚ ਕਰੋ” (2:2) 

ਮੇਰੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੋਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿੀਡਰ ਕਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਪੂੰਛੀ ਨ ੂੰ  
ਿਾਓਬਰਡ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਨਿੱਿਾ ਅਤੇ ਿਾਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸਲ ਭ ਰੇ 
ਰੂੰਗ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਾਓਬਰਡ ਦ ਿੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਹਣੇ ਕਵਚ ਆਂਡੇ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਾਓਬਰਡ 
ਦੇ ਆਂਕਡਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਚ ਜ਼ੇ ਪਕਹਲਾਂ ਕਨਿਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚ ਕਜ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਥੋੜੇ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਿੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ ਿੇ ਚ ਕਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੋਿਨ ਖਾ-ਖਾ ਿੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਮਾਪੇ ਭੋਿਨ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਿਈ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਦੇ-
ਿਦੇ ਿਾਓਬਰਡ ਦੇ ਚ ਜ਼ੇ ਐਨੇ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦ ਿੇ ਚ ਕਜ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਲਹਣੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਧਿੱਿ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਚ ਜ਼ੇ ਿੀਉਂਦੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਿੇਵਲ ਿਾਓਬਰਡ 
ਦੇ ਚ ਜ਼ੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਿਾਓਬਰਡ ਦੇ ਚ ਜ਼ੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੇ 
ਹਨ: ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਉਂਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ-ਿੁਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਿਾਓਬਰਡ ਦੇ ਚ ਕਜ਼ਆਂ 
ਦੇ ਬਾਿੀ ਚ ਕਜ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿੱ ਡੇ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਭੋਿਨ 
ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਹਰਦੇ ਕਵਚ ਵਿੱ ਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਭਲੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਵਧਦੀਆਂ-ਿੁਿੱ ਲਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ ਿਦ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆ 
ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ “ਸਰੀਰ 
ਦੀਆਂ ਿਾਮਨਾਵਾਂ” ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ-ਿੁਲਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਓਬਰਡ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਹ 
ਲੜਾਿੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ 
ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। 
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ਲਿਸੂ, ਮਦਦ ਦਾ ਪੱਥਰ (2:4–8) 
ਕਿਸ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵਚ ਲੇਖਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਕਦਆਂ 

ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਿਈ ਗਿੱਲਾਂ ਕਸਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ ਮਿੱ ਧ 
ਸਾਗਰ ਦਾ ਪ ਰਬੀ ਕਿਨਾਰਾ ਇਿੱ ਿ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿ ਇਲਾਿਾ ਹੈ। ਚੂੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 
ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਕਸੂੰਚਾਈ ਲਈ ਚੂੰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਿਾ 
ਮਾਰ ਥਲ ਹੈ। ਮਾਰ ਥਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ “ਉਿਾੜ” ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਕਿਸ ਦੇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਮੀਆਂ 
ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਚੀਜ਼ ਭਰਪ ਰੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਕਵਚ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪ ਰੀ ਸੀ। 
ਦਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬੇਿਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਪਿਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੱ ਿ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 
ਸੀ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਿੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਿੇ ਿਿੱ ਢ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਿ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਥਆਰ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਿੱ ਿ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਵਚ ਵੀ ਿੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਿਬ ਤੀ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਚਾਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  
ਕਵਅਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਰ ਪਿ ਵੀ ਭਾਲ ਲਏ ਸਨ। 

ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਕਵਚ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਚਟਾਨ ਆਕਖਆ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚਟਾਨ ਸੀ, ਅਡੋਲ, ਸਕਥਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਦੇ ਨਾ ਮੁਿੱ ਿਣ 
ਵਾਲਾ ਬਲ। ਮ ਸਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨੋ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਰਨੀ ਪ ਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਕਨਆਉਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕਚਆਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਚ ਬੁਕਰਆਈ 
ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਕਚਆਰ ਹੈ” (ਕਬਵਸਥਾ 32:3, 4)। 

ਉਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰ ਪਿ ਬਣਾਉਣੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਵੀ ਿਾਰੀ ਰਹੇ। ਿਦ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿਰਾਰ ਿੀਤਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਪਿਭ  ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 
ਇਿਰਾਰ ਇਿੱਿ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱ ਿੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਿਰੇਗਾ। “ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੱ ਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਿਲੀਕਸਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਿਾਟਿਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿੁਝ ਵਿੱ ਸ ਨਾ ਚਿੱ ਲੇਗਾ” 
(ਮਿੱਤੀ 16:18)। ਰਸ ਲ ਪਿਭ  ਦੇ ਇਸ ਰ ਪਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਹੋ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ 
ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਕਬਆਨ ਿੀਤਾ। 

1. ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਚਟਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਕਦਿੜਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਿ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਦੇ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ (2:6)। ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਕਵਖਾਇਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਪਿੱਥਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਿੇ ਹੈ, ਉਹ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ 28:16 ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਆਖੀ: “ਏਸ ਲਈ ਪਿਭ  ਯਹੋਵਾਹ 
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਪਿੱਥਰ, ਇਿੱਿ ਪਰਕਖਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਥਰ, ਇਿੱਿ 
ਅਮੋਲਿ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਪਿੱ ਿੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਿਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ।” 
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ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਇਸਰਾਏਲ ਕਵਚ ਬਹੁਤੇ ਰੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਲਿੱ ਿੜ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਕਹੂੰਗੀ ਹੈ। ਲਿੱ ਿੜ ਦੇ ਿਾਰੀਗਰ 
ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਰੀਗਰ ਪਿੱਥਰ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਰਾਿਕਮਸਤਿੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਨੀ ਸਿਾਈ ਅਤ ੇਸਟੀਿਤਾ ਨਾਲ ਘੜਦ ੇਸਨ 
ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੂੰ ਕਨਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਮੂੰ ਨਣ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ ਕਿ 
ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ τέκτων (ਟੇਿਟੋਨ) ਦਾ ਕਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਿੱਥਰ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਵਾਲਾ 
ਰਾਿਕਮਸਤਿੀ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਿ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਕਵਚ ਇਹ ਿਨ ੂੰ ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ 
ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਕਣਆ ਨਗਰ 
ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਸੂੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਯਹ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਿਲ ਬਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਸਨ 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰੇਿ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਿਲਾਲ ਅਤ ੇ
ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਿਰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਿਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿੁਦਰਤੀ ਖਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 
ਰਾਿਕਮਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱ ਡੇ-ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਿ ਤਿੜੀ ਿੂੰ ਧ 
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿੀਤੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਰਾਿਕਮਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਿੇਵਲ ਹੈਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿੀਤੀ 
ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡਾ ਕਵਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਿੋ ਚੁਿੇਕਰਓਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਲਾਨਾ ਨਾਲ 
ਕਘਕਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਪਿੱਥਰ ਦਾ ਬਕਣਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਿੱ ਤਵ ਕਵਕਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਦ ਿੇ ਿਿੱ ਢ ਕਲਆ ਹੈ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਕਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਗੋਲਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਿੱ ਤਵ ਕਵਕਗਆਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਿਰਨ ਕਵਚ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

ਅਿੱਿ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਿਦ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਕਵਚ 
ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਧਕਰਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਬਣਵਾਈ 
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿੂੰ ਧ ਦੇ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਿੇ ਇਸ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਥਰ ਦਾ ਆਿਾਰ 20 ਿੁਿੱ ਟ ਲੂੰ ਮਾ, 5 ਿੁਿੱ ਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 5 ਿੁਿੱ ਟ ਚੌੜਾ ਹੈ, 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਸਟੀਿਤਾ ਨਾਲ ਿਿੱ ਕਟਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਪ ਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸ 
ਪਿੱਥਰ ਉੱਤੇ ਖੜਹੀ ਸੀ। ਅਕਿਹੇ ਪਿੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਕਯਸ  ਉਹ ਪਿੱਿੀ ਬੁਕਨਆਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਖੜਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਯਸਾਯਾਹ 28:16 ਤੋਂ ਠੀਿ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ ਉਹ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ 
ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਥਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਿਰ ਵੇਕਖਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਿ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਮਿਬ ਤੀ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ 
ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਇਸ ਘਰ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 

ਕਿਹ ਦੇ ਿੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਿਾਣੋ ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱ ਥਰ ਿੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਿੋਲੋਂ ਤਾਂ 



 

 106 

ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਪਰੂੰਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ 
ਵੀ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਨਆਈ ਂਹੋ ਿੇ ਆਤਮਿ ਘਰ ਉੱਸਰਦੇ ਿਾਓ ਭਈ ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਮੂੰ ਡਲੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਓਹ ਆਤਮਿ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ (1 ਪਤਰਸ 2:4, 5)। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਵੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਿੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਬੁਕਨਆਦ ਭੁਰਦੀ ਿਾਪ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿੋ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ 
ਆਦਰ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਿਣੇ ਰਲ਼ ਿੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦੀ ਪਰਵਕਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੂੰਗਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਚਟਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ਾਲੀ ਕਵਚ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਖਦੇ 
ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਮਿਬ ਤ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਿੀ ਬੁਕਨਆਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਨਹਚਾ, ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖੜਹਾ ਹੈ। ਭ ਚਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨ ੂੰ  ਕਹਲਾ ਤਾਂ ਸਿਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਨਰਿ ਦੇ ਿਾਟਿ ਉਸ ਬੁਕਨਆਦ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਲਾ ਸਿਣਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। 

ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਿੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਪਘਲ ਿੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਕਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਿੋ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗ ਸਦਾਿਾਲ ਲਈ ਅਡੋਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਿੱ ਢੋਂ ਹੀ ਤੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਅਿਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਿਾਰਿ ਹੈ। ਓਹ ਨਾਸ ਹੋ 
ਿਾਣਗੇ, ਪਰ ਤ ੂੰ  ਅਿੱ ਟਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਿੱ ਪੜੇ ਵਾਂਙੁ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਿਾਣਗੇ, ਤ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਲਬਾਸ ਦੀ ਕਨਆਈ ਂਬਦਲ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਸੋ ਓਹ ਬਦਲ ਹੀ ਿਾਣਗੇ! ਪਰ ਤ ੂੰ  ਉਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ 
ਤੇਰੇ ਵਰਹੇ ਮੁਿੱ ਿਣਗੇ ਨਹੀਂ (ਜ਼ਬ ਰ 102:25–27)। 

2. ਕਯਸ  ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਪਿੱਥਰ ਵੀ ਹੈ (2:7)। 
ਕਯਸ  ਿੋਨੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਿੱਥਰ, ਇਹ ਆਖ ਿੇ ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ 
ਹੋਰ ਰ ਪਿ ਵਿੱਲ ਵਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਬ ਰ 118:22 ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: “ਕਿਸ 
ਪਿੱਥਰ ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾਂ ਨੇ ਰਿੱ ਕਦਆ, ਸੋਈ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ ਹੋ ਕਗਆ।” ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਬ ਰ ਨ ੂੰ  ਬੋਕਲਆ 
ਸੀ। “ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ, ਭਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਲਖਤਾਂ ਕਵਚ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਹਆ ਕਿਸ ਪਿੱਥਰ 
ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾਂ ਨੇ ਰਿੱ ਕਦਆ, ਸੋਈ ਖ ੂੰ ਿੇ ਦਾ ਕਸਰਾ ਹੋ ਕਗਆ। ਇਹ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਅਚਰਿ ਹੈ” (ਮਿੱਤੀ 21:42)। 

ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਜ਼ਬ ਰ 118 ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬੋਕਲਆ, ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਕਸਆਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਚਾੜਹਣ ਕਵਚ ਅਿੱਗੇ 
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ਰਹੇ। ਕਯਸ  ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਪਿੱਥਰ ਸੀ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਬੋਕਲਆ ਤਾਂ ਉਹ 
ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬ ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਵਸਕਤਿਤ 
ਪਿਾਸੂੰ ਕਗਿਤਾ ਕਲਆ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਯਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ 
ਿੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਿੱ ਧਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਤਸ਼ਕਠਤ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਕਯਸ  ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ ਪਿੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਡਾ ਕਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਿੱ ਜ਼ਤਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਲਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਨਿੱਿੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੱ ਤਵਹੀਣ ਵਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਿੱਿੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਕਵਚ ਆਣ ਿੇ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਗਲੀਲੀ ਿਾਰੀਗਰ 
ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਿਨਮ ਇਿੱਿ ਸਧਾਰਨ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਵਿੱ ਡੇ ਅਤੇ 
ਖਰਵੇ ਸਨ। ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਵਚ ਉਹ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਿਕਮਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਿੱਥਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂੰ ਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਦੇ ਿੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਥਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਿੋਨੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਬਣਾਇਆ। 
ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਕਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਵੀ ਰਿੱਦ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 
ਕਨਿੱਿੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਵਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕਲਆ। ਉਹ ਇਿੱਿ ਦੀਨ ਗਲੀਲੀ ਿਾਰੀਗਰ ਨ ੂੰ  
ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਿੋਨੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਿੱਿੋ 
ਕਿਹੀ ਸੀ। ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ-
ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਿਥਨ ਆਕਖਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਰਬਲ ਅਤੇ ਹੀਣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਕਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਿਤ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰਿੱ ਖੇ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਠਆ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਿੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤ ਕਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਰਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ” (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:10)। ਰਸ ਲ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਕਖਆ, 
“ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਰਬਲਤਾਈ ਿਰਿੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਇਆ ਕਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਰਿੇ ਉਹ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਸ ਕਵਚ ਕਨਰਬਲ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੇ 
ਸੂੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਰਿੇ ਿੀਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ” (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 
13:4)। 

3. ਕਯਸ  ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ (2:8)। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਯਸਾਯਾਹ 28:16 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਿੋਨੇ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬ ਰ 
118:22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਕਦਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਥਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਸ ਲ 
ਵਾਕਪਸ ਯਸਾਯਾਹ ਵਿੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। “ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਕਣਆਂ ਲਈ ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱ ਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੇ 
ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਾਹੀ ਤੇ ਿੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ” (ਯਸਾਯਾਹ 8:14)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਿਹੀ ਭਾਵਨਾ 
ਨ ੂੰ  ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ: “ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।  
ਉਹ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਠੋਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮ ਰਖਤਾਈ ਹੈ”  
(1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:23)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਇਿੱ ਿ ਥਾਂ ’ਤ ੇ
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ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਪਰ ਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਿੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਿੁਰ ਸੁੂੰ ਨਤ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 
ਤੀਿ ਸਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਿਾਂਦਾ? ਤਦ ਸਲੀਬ ਦੀ ਠੋਿਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਾ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:11)। 

ਰੋਮੀ ਲੋਿ ਤਾਿਤ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਿਦ ਿੈਲਸ ਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਦੁਕਨਆਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਕਸਆਣੇ ਰੋਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਕਣਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾਿ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਿਤੀਦਾਤੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਖਣਾ ਕਿੂੰ ਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਮਖੌਲ ਸੀ! ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ 
ਹੋਰਨਾਂ ਿਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਸੀ। ਮ ਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਗਿੱਲ 
ਕਲਖੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਪਾਕਸਓਂ ਖਾਕਰਿ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। 
ਮ ਸਾ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਕਿਹੜਾ [ਰੁਿੱ ਖ ’ਤ]ੇ ਟੂੰ ਕਗਆ ਿਾਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰਾਪੀ ਹੈ” 
(ਕਬਵਸਥਾ 21:23; ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13)। ਯਹ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਠੋਿਰ 
ਖਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ ਕਿ ਕਯਸ  ਦਾ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਾਗਲਪਣ ਸੀ ਕਿ 
ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਮਕਰਆ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਆਕਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਰੁਖ 
ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਦੁਕਨਆਵੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ’ਤੇ ਠੋਿਰ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਠੋਿਰ ਇਸ ਿਰਿੇ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। “ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ। ਓਹ 
ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਹੋ ਿੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠੋਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ . . ” (1 ਪਤਰਸ 2:8)। ਅਿੱਿ ਵੀ 
ਸਲੀਬ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਠੋਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਿ ਦੇ 
ਸੂੰਸਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਅਿੱ ਿ ਵੀ, ਸਲੀਬ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੁਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ, 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਿਤ ਕਪਿੱਛੇ ਭਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਆਖਣ ਿਾਂ ਨਾ 
ਆਖਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲੀਬ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਇਿੱਿ ਠੋਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੈ। 

ਅਿੱਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਇਿੱ ਿ ਦੀਨ, ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 
ਿਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰੇਗਾ। ਬਾਿੀ ਲੋਿ 
ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਠੋਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ, ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ, ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਬਣ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸ ਿਰਿੇ ਠੋਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਸਿੱਟਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਿੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਿੇ ਕਯਸ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। (1) ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ 
ਚਟਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਕਲਆਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇਿੱਿ ਅਡੋਲ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। 
(2) ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਰਿੱ ਕਦਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਥਰ ਹੈ। (3) ਕਯਸ  ਇਿੱ ਿ ਠੋਿਰ ਦਾ ਪਿੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ 
ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ। 
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ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਏਕਤਾ (2:5) 
ਰ ਪਿ ਭਾਵੇਂ ਇਿੱ ਿ ਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਇਮਾਰਤ, ਪਤਰਸ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਇਿਸਾਰਤਾ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਿਾਂ ਦੇਹੀ ਏਿਤਾ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਗ ਰਲ਼-ਕਮਲ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਧਾਰਣਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਏਿਤਾ। ਕਯਸ  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਏਿਤਾ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਪਿਾਰਥਨਾ (ਯ ਹੂੰਨਾ 
17:20, 21) ਅਕਿਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਨਾਂ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ ੂੰ ਿਦੀ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਪੈਰੋਿਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿਿੱ ਠੇ ਸੂੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ। 
ਕਿਸ ਏਿਤਾ ਦੀ ਕਯਸ  ਨੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਉਸ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ 
ਿਾ ਸਿਦਾ। 

 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਿੇ. ਐਿੱਨ. ਡੀ. ਿੇਲੀ, ਏ ਿਮੈਂਟਿੀ ਆਨ ਕਦ ਅਕਪਸਟਲਸ ਆਿ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਿ ਡ, ਬਲੈਿਸ ਕਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 

ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 84. 2ਵਾਲਟਰ ਬਾਵਰ ਨੇ ਸਮਿਾਲੀ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ 
ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 2:2 ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਬਉੱਤਮ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਤਮਿ” 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਾਲਟਰ ਬਾਵਰ, ਏ ਗਿੀਿ-ਇੂੰਗਕਲਸ਼ ਲੈਿਕਸਿਨ ਆਿ ਦ ਕਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਦਰ 
ਅਰਲੀ ਕਿਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਿਾ ਸੂੰਸਿਰਨ, ਸੋਕਧਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ, ਿਿੈਡਕਰਿ ਕਵਲੀਅਮ ਡੈਂਿਰ [ਕਸ਼ਿਾਗੋ: 
ਯ ਕਨਵਰਕਸਟੀ ਆਿ ਕਸ਼ਿਾਗੋ ਪਿੈਸ, 2000], 598.) ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਬਾਵਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਕਵਚ ਵੀ 
ਤਰਿ ਿਾਂ ਕਵਵੇਿ ਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਸ ਖਮਤਾ ਤੋਂ ਿੁਦਾ ਹੋ ਿੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ “ਆਤਮਿ” ਨਹੀਂ ਕਨਿਲਦਾ। 
ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚਾਰਿ ਕਵਵੇਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਰਿੇ ਗੁਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
“ਆਤਮਿ” ਕਲਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀਤੀ। 3ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੂੰ ਭ ਕਵਚ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਿਾਰ ਸ ਟੋਕਨਯਸ ਨੇ 
ਿਲੌਕਦਯੁਸ ਿੈਸਰ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਰੋਮ ਦੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਕਵਚਿਾਰ ਉੱਠੇ ਉਪਿੱਦਰ ਬਾਰੇ ਕਲਖਕਦਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰਿੇਰ 
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਸ ਟੋਕਨਯਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਉਪਿੱ ਦਰ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਖਿੇਸਤਸੁ (ਲਾਤੀਨੀ), ਿੋ ਕਿ Χρηστός (ਖਿੇਸਤੋਸ, 
ਯ ਨਾਨੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਦੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ 
ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਾਇਆ ਕਗਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਕਿ ਸ ਟਕੋਨਯਸ ਨੇ ਨਾਮਾਂ ਕਵਚ ਹੇਰਿੇਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸ ਟੋਕਨਯਸ ਦ ਲਾਈਵਸ ਆਿ ਦ ਸੀਜ਼ਰਸ: 
ਿਲੌਕਡਯਸ 25.4. 4ਿਦਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਮ (Πέτρος, ਪੇਤਰੋਸ) ਦਾ ਅਰਥ “ਪਿੱ ਥਰ” ਹੈ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ ਪਿੱਥਰ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤੀ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ λίθος (ਲੀਥੋਸ) ਹੈ, ਿੇਵਲ 2:8 ਕਵਚ πέτρα 
(ਪੇਟਿਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਖਕਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5ਿੋਆਕਿਮ ਿੇਰੇਕਮਆਸ, “ἀκρογωνιαῖος,” ਕਥਓਲੋਕਿਅਨ ਇਨ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਿ ਦ ਕਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ, ਸੋਧ. ਗੇਰਹਾਰਡ ਕਿਟਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਿੈਿਿੀ ਡਬਕਲਯ . 
ਬਿੋਮਾਇਲੀ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1964), 1:792. 
6“ਘਰ” ਸ਼ਬਦ 1 ਅਤ ੇ2 ਇਤਹਾਸ, ਅਜ਼ਰਾ, ਨਹਮਯਾਹ ਅਤੇ ਿੁਝ ਨਬੀਆਂ ਕਵਚ ਿਈ ਵਾਰੀ ਹੈਿਲ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਕਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੂੰਬ  ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਿਲ ਲਈ ਵੀ, ਿੋ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਬ ਰ ਦੇ ਕਲਖੇ 
ਿਾਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। 7ਅਰਨੇਸਟ ਬਸੈਟ, 1 ਪੀਟਰ, ਦ ਕਨਉ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਮੈਂਟਿੀ (ਗਿੈਂਡ 
ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1971), 105. 8ਿਿਾਂਕਸਸ ਰਾਈਟ ਬੇਅਰ, 
ਦ ਿਰਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ ਕਵਦ ਇੂੰ ਟਿਡੋਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਨੋਟਸ, ਤੀਿਾ ਸੂੰ ਸਿਰਨ 
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(ਆਿਸਿੋਰਡ: ਬੇਕਸਲ ਬਲੈਿਵੈਿੱਲ, 1970), 124. 92 ਏਸਦਿਾਸ 5:23–27 (REB)। 10ਵੇਖੋ ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡਨ 
ਸੇਲਕਵਨ, ਦ ਿਰਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ, ਕਵਦ ਇੂੰ ਟਿੋਡਿਸ਼ਨ, ਨੋਟਸ, ਐਡਂ ਐਿੱਸਸੇ, 
ਥੌਰਨਐਪਲ ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼, ਦ ਿਾ ਸੂੰ ਸਿਰਨ (ਲੂੰ ਡਨ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1947; ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਗਿੈਂਡ 
ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬੁਿ ਹਾਉਸ, 1981), 166. 
  




