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2:11–25 

ਕਸ਼ਟ ਝੱਿਦੇ ਿੋਏ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਲਜਿਾ ਲਵਿਾਰ 

(ਭਾਿ 1) 

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆ 
ਿੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱ ਖਕਦਆਂ, 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਾ 
ਕਮਲਣ ਦੀ ਆਸਾਹੀਣਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨੀਿਨਿ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਿਨਾਨ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਂਗ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਵੀ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿਕਹ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਆਕਖਆ, 
ਿੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਾਹੁਣੇ ਹਨ। 

“ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮ ਸਾਫ਼ਰ” (2:11, 12) 
11ਿੇ ਲਪਆਲਰਓ, ਮੈਂ ਤ ਿਾਡੇ ਅੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ 

ਮ ਸਾਫ਼ਰ ਿੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਿੋ ਲਜਿੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਿ ਿੜਦੀਆਂ ਿਨ। 
12ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਵਚ ਆਪਣੀ ਚਾਿ ਨੇਕ ਰੱਖੋ ਭਈ ਲਜਸ ਿੱਿ ਲਵਚ ਓਿ ਤ ਿਾਨੰੂ 
ਬ ਲਰਆਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤ ਿਾਡੇ ਲਵਰ ੱ ਧ ਬੋਿਦੇ ਿਨ ਓਿ ਤ ਿਾਡੇ ਸ਼ ਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਲਜਿੜੇ ਵੇਖਦੇ ਿਨ ਓਸ ਲਦਨ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਦਲਰਸ਼ਟੀ ਿੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ 
ਵਲਡਆਈ ਕਰਨ। 

ਆਇਤ 11. ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਿੇ ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਿੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਕਵਹਾਰਿ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣਾ ਅਰੂੰਭ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਿੱ ਿ ਿਾਰੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, ਮੈਂ ਤ ਿਾਡੇ ਅੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ 
ਰਿੱਖਕਦਆਂ ਕਿ ਅਨੈਕਤਿਤਾ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ ਅਨੈਕਤਿਤਾ, ਯ ਨਾਨੀ-
ਰੋਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਅੂੰਗ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਪਰਤਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਉਵੇਂ ਦ ਰ ਰਕਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਸੀ ਮਸੀਹੀ 
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ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਸੀ (4:1, 2)। ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣਾ 
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਇਸ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖੀ 
ਮਸਕਲਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿੂੰ ਢੇ ’ਤੇ ਖੜਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਿੇਵਲ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮ ਸਾਫ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂੰ ਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਪਤਰਸ 
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਪਆਰੇ ਸਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਹਨ, ਉਹ “ਕਪਆਰੇ” ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ “ਪਰਦੇਸੀ 
ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ” ਵੀ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਸਵਰਗ ਹੈ। 1:1 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਦੇਸੀ” ਆਕਖਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (παρεπίδημος, 
ਪਾਰੇਕਪਡੇਮੋਸ) ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ “ਪਰਦੇਸੀ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੇ-ਿੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 1:17 ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ” 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮ ਲ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ 
ਓਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਸ ਦੇਸ ਕਵਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਹਨ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਕਵਚ ਿੜੀਆਂ ਹਨ, 
ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਸਰਿਣਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਆਕਖਆ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਸਰਿੇ ਗਏ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਸਆਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਸਰਿਾਰ ਲਈ 
ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਕਰਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਦਾਂ 
ਲਈ ਇਨਸਾਿ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡੀ ਕਿ ਉਹ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਾ ਿਰਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹਨ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਬਸ 
ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ।”1 ਚਾਰਲਸ ਐਿੱਚ. ਐਿੱਚ. ਸਿੋਬੀ ਨੇ ਸਹੀ ਆਕਖਆ ਕਿ, “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਕਵਚ ਿੜਹਾਂ ਿੜੀ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਿੋਂ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਕਵਚਿਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਬਣੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ।”2 ਨਵੇਂ 
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਓਨੀ ਹੀ ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਰਾਏਲ  
ਲਈ ਸੀ। 

ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਭ ਮਿੱ ਧ ਸਾਗਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਿੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਸਆਸੀ ਕਨਸ਼ਠਾ ਨਗਰ 
ਦੇ ਪਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ ਦੇ ਪਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਕਰਿ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਿ, 
ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਿਰਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ।3 ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਲੋਿਤੂੰਤਰੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਅਕਧਿਾਰ ਕਮਲਦੇ ਸਨ। ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰਾਂ ਕਵਚ ਿੁਝ ਪਿਵਾਸੀ ਲੋਿ 
ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਿ ਿਈ ਪੀੜਹੀਆਂ ਤਿੱ ਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱ ਸੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਵਾਸੀ ਹੀ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਆਕਖਆ ਿਾਵੇ 
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ਤਾਂ ਉਹ ਿਾਟਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ “ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ” ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ  
ਨੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ: 
(1) ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਦਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ (1:17 ਦੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ (2) ਸਮਿਾਲੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਸਵਰਗ ਦੀ 
ਸੀ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਕਹਣਾ ਸੀ। ਿੇ. ਰਾਸਮੇ ਮਾਈਿਲਸ 
ਨੇ ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ “ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿ ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਗ ਛਿੱਡੋ।”4 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਅਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ “ਸੁਭਾਵਿ ਮਨੋਵੇਗ” ਬੁਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਭੋਿਨ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰਤਾ, ਿਾਂ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਕਵਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹਤਾਂ ਤਦ ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਵਾਂ ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਿਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਿ ਿੇ ਆਤਮ-ਕਤਿਪਤੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਿਨਹ ਾਂ “ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਂ” ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ ਅਨੈਕਤਿਤਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ ਲਜਿੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਿ ਿੜਦੀਆਂ ਿਨ। ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 2:1)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 
“ਕਿਉਂ ਿੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 
5:17)। 

ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਿਾਂ ਦ ਕਿਆਂ ਉੱਤੇ 
ਤਾਿਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਿਾਮਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਕਹਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦ ਕਿਆਂ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਿ ਆਤਮ-ਕਤਿਪਤੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਤਾਓ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖ ਿੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ 
ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਸਕਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਿਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਾ ਕਮਲੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਉਹ ਆਪ ਲਿੱ ਗੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਇਹੋ ਇਿੱਿ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ “ਿਾਨ” (ψυχή, ਸ ਿੇ ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਇਿੱ ਿਵਚਨ ਕਵਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ “ਿਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 
“ਇਿੱ ਿ ਕਵਆਿਤੀ” ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਹੋਰ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ 2:43, 
ਕਿਿੱ ਥੇ NRSV ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਵੇਂ ਹੈ, “ਹਰੇਿ ਉੱਤੇ ਭੈ ਛਾ ਕਗਆ।”) ਇਿੱ ਿ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਯਸ  ਨੇ 
ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ: “ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲੋਂ  ਨਾ ਡਰੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਹੀ 
ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਸੁਿੱ ਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਿੱ ਿਦੇ” (ਮਿੱਤੀ 10:28)। ਅਕਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 
ਵੀ ਹਨ ਕਿਿੱ ਥੇ “ਿਾਨ” ਅਤੇ “ਆਤਮਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ 
’ਤ ੇਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਿਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਨੋਵੇਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਚੂੰਗੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਿੂੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਲ ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਨ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਕਵਚ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੈਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ “ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਂ” 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੈਹਦਾ ਹੋ ਿੇ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਆਇਤ 12. 1 ਪਤਰਸ 2:12 ਅਤ ੇ3:16 ਕਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ। ਇਸ 
ਪਿੱਤਰ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਸ ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਚਾਿ (ἀναστροφή, ਐਨਾਸਟਿੇਿੇ), 
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ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ ਕਰਹਾ (1:14–19)। ਪਤਰਸ ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰ ਿ ਰਕਹਣ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚਿਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਿੱ ਿ ਅਿਸਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, “ਿਨ ੂੰ ਨ 
ਕਨਆਂਪ ਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਨਆਂਪ ਰਨ ਕਦਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਿੋ ਕਦਸਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਧਆਨ ਰਿੱ ਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਵਚ ਿਲੀਸੀਆ ਕਿਹੋ ਕਿਹੀ ਕਦਸਦੀ ਹੈ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 10:32; ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 
4:5)। ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਆਕਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਿੁਝ ਇਿਦਮ ਵਿੱ ਖਰੀ ਗਿੱਲ ਸੀ, 
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਰੋ” (ਮਿੱਤੀ 
6:1)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਕਤਿਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ 
ਦੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਕਿ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਵਚ ਆਪਣੀ ਚਾਿ ਨੇਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਕਹਮਾ ਸੀ। 

ਿਦ ਿੋਈ ਯਹ ਦੀ “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਿੀਲਾਂ ਕਵਚ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਮਿੱਤੀ 10:5)। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਲਈ “ਯਹ ਦੀਪਣ” 
ਸਰੀਰਿ ਿਨਮ ਤੋਂ ਿਾਂ ਕਿਰ ਸੁੂੰ ਨਤ ਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਯਹ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਸਲ ਯਹ ਦੀ ਉਹ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 29)। 
ਿੇਿਰ ਅਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਪਰਾਈਆ ਿੌਮਾਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਕਵਚ ਗੈਰਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 
“pagans (ਪਾਗਾਨਸ)” ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿਰਿੇ ਆਕਖਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NIV ਨੇ 
ἔθνη (ਏਥਨੇ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੂੰਿੀਲਾਂ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ “Gentiles (ਿੈਨਟਾਈਲਸ)” ਿੀਤਾ ਹੈ 
ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਿੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ “pagans” ਿੀਤਾ ਹੈ। 

1:6-8 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਿੁਝ ਸੂੰ ਿੇਤ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿਸ਼ਟ ਿੀ ਸਨ। ਿਦਕਿ ਅਿੇ 
ਤਿੱ ਿ ਰੋਮੀ ਸਰਿਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਿੋਈ ਹੁਿਮਨਾਮਾ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਹਤ 
ਨ ੂੰ  ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਧਰਮ ਿਰਾਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਲਈ ਇਹ ਇਿੱਿ 
ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕਚਿੱ ਤਰ ਧਰਮ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਾਂ 
ਿੀਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਸਿੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਦ ਇਹ ਆਕਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀ ਭਾਵ ਸੀ, ਲਜਸ ਿੱਿ ਲਵਚ ਓਿ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬ ਲਰਆਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤ ਿਾਡੇ ਲਵਰ ੱ ਧ ਬੋਿਦੇ 
ਿਨ। ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  “ਬੁਕਰਆਰ” ਵਿੋਂ ਇਿੱ ਿ ਨਾਉਂ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਆਕਖਆ 
ਸੀ (2:1)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਰ ਆਕਖਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਿ ’ਤੇ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। 
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ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਿਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਰ 
ਆਕਖਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁਕਰਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਚੇ ਨਾ ਹੋ ਿਾਣ। ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਐਨਾ ਪਰਤਿੱ ਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਿੀਵਨ ਗੈਰਮਸੀਹੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਝ ਠੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚਿਾਰ 
ਅਕਿਹੇ ਚੂੰਗੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ ਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਜਿੜੇ ਵੇਖਦੇ 
ਿਨ ਓਸ ਲਦਨ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਾ ਦਲਰਸ਼ਟੀ ਿੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵਲਡਆਈ ਕਰਨ। 
1:6–8 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ; ਇਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਿਸ਼ਟ ਬੁਕਰਆਰ ਸਦਾਇਆ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 
’ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਿੇ ਨਤੀਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਹੀ ਕਨਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ 
ਦੇ ਸਮੇਂ” (1:7) ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਹੋ ਇਿੱਿ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਦਨ ਨ ੂੰ  “ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ” ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। LXX ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ। ਿਦੇ-ਿਦੇ ਪਿਭ  ਦਾ 
ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਿ ਚ 3:16) ਅਤੇ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਇਹ 
ਕਨਆਂ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਕਯਰਕਮਯਾਹ 10:15)। ਲ ਿਾ 19:44 ਕਵਚ ਕਯਸ  ਨੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਿਰਿੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਕਸਆਕਣਆ। ਕਯਸ  ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰ ਪ ਧਾਰਨਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਇਿੱਿ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਸਆਣਨ ਕਵਚ ਕਵਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਿਦ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਇਸ ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਤਾਂ ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਭ  ਦੀ ਦ ਿੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕਲਕਖਆ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਕਲਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿਦ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਰ ਆਕਖਆ ਸੀ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਸੀ।5 NRSV ਇਸ ਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ 
ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਲਖਦਾ ਹੈ: “. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਨ, ਿਦ ਉਹ ਕਨਆਂ ਿਰਨ 
ਲਈ ਆਵੇਗਾ।” 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ (2:13–17) 
ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਚ (2:13–3:7), ਰਸ ਲ ਨੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਕਤੂੰ ਨ ਖੇਤਰਾਂ 

ਕਵਚ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ: (1) ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਪਿਤੀ, (2) ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਅਤੇ (3) ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 2:12 ਦਾ ਭਾਵ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ, “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਿ ਰਿੱ ਖੋ।” ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ 
ਇਿੱਿ ਗਿੱਲ ਜ਼ਰ ਰ ਕਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਿ ਿੀਵਨ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ 
ਸਕਤਿਾਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕਵਚ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 
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ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ “ਘਰੇਲ  ਕਨਯਮ” ਿਾਂ ਪੁਰਾਤਨ 
ਿਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਉਸਟਾਿੇਨ (ਇਿੱਿਵਚਨ ਕਵਚ ਹਾਉਸਟਾਿੇ ) ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚਲੇ ਕਮਲਦੇ-ਿੁਲਦੇ “ਕਨਯਮ” ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22–6:9 ਅਤੇ ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 
3:18–4:1 ਕਵਚ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:8–15 ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ 2:1–10; 
3:1, 2 ਕਵਚ ਵੀ ਿਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਯ ਨਾਨੀ ਲੇਖਿਾਂ 
(ਿੋ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਯਹ ਦੀ, ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਕਪਛੋਿੜ ਦੇ ਸਨ) ਨੇ ਅਕਿਹੇ ਿੁਝ 
ਕਨਯਮ ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਿੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ
ਕਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਅੂੰ ਤਰ ਦੋਤਰਿਾ ਹੋਣ ਦਾ 
ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਕਵਚ ਮਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦ ੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਿੁਝ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਕਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਕਵਦਵਾਨਾਂ 
ਕਵਚਿਾਰ ਿਾਿੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵ ਤਦ ਿੁਝ 
ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ਿਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕਸਿੱ ਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਅਤੇ 
ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸੂੰਸੀਰ ਕਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। 

13ਤ ਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਲਮੱਤ ਮਨ ੱ ਖ ਦੇ ਿਰੇਕ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਿ 
ਦੇ ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਉਿ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿੈ। 14ਭਾਵੇਂ ਿਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਓਿ ਉਸ 
ਦੇ ਘੱਿੇ ਿੋਏ ਿਨ ਭਈ ਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ। 
15ਲਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਇਉਂ ਿੈ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਸ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੂਰਖ ਿੋਕਾਂ ਦੀ 
ਆਲਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰ ਿ ਬੰਦ ਕਰ ਲਦਓ। 16ਤ ਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ 
ਬ ਲਰਆਈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿ ਿਾਮ ਜਾਣੋ। 
17ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਿ ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਿ 
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। 

ਆਇਤ 13. ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿ, ਤ ਸੀਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਨਲਮੱਤ ਮਨ ੱ ਖ ਦੇ ਿਰੇਕ 
ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੋ, ਇਿੱਿ ਸਧਾਰਨ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕਿਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਦੇ ਹਰੇਿ ਪਰਬੂੰ ਧ” (πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, ਪਾਸੇਈ ਐਨਥਿੋਕਪਨੇਈ ਿਟੀਸੇਈ) 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ ਹੈ “ਹਰੇਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਕਰਸ਼ਟ 
ਦੇ।” ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਕਵਚ 
ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕਥਿ ਿਾਂ ਸਮਾਿਿ ਪਿਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਕਤਿਾਰ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਹਣ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਿੇਵਲ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ 
ਤਿੱ ਿ ਹੀ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚ 
ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। “ਘਰੇਲ  ਕਨਯਮਾਂ” ਕਵਚ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਇਹ ਕਨਰਦੇਸ਼  
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।  
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:1, 2 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ “ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪਿਾਰਥਨਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਅਤੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਿੀਤੇ ਿਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਕਲਆਂ 
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ਦੇ ਲਈ।” ਤੀਤੁਸ 3:1, ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿੋਕੜਆ, “ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾ ਭਈ ਹਾਿਮਾਂ 
ਅਤੇ ਇਖ਼ਕਤਆਰ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਕਗਆਿਾਰ ਬਣੇ ਰਕਹਣ। ਨਾਲੇ ਹਰੇਿ 
ਸ਼ੁਭ ਿਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰ ਨਹ ੀ ਰਿੱ ਖਣ।” ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22–6:9 ਿਾਂ ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:18–4:1 
ਕਵਚ ਹਾਿਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਿਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿਦਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਿੀ ਕਦਆਂ “ਘਰੇਲ  ਕਨਯਮਾਂ” ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਇਸ ਿਰਿੇ ਖਾਕਰਿ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਗਿੱਲ ਿੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚਲੇ “ਕਨਯਮ” ਨ ੂੰ  ਇਹ ਰ ਪ 
ਇਸ ਿਰਿੇ ਕਮਕਲਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ 
ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ਿੁ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਨਾ ਿਰਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਰਿਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਹ 
ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਿੱ ਗ ਿਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਕਿਹੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਿੋਈ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਹਰੇਿ ਪਰਬੂੰ ਧ” ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਦਾ ਇਿੱ ਿ 
ਿਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਰਾਿਾ ਕਯਸ ” ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀ ਯਹ ਦੀਆਂ 
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੁਝ ਸਿੱਚਾਈ 
ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ: “ਏਹ ਸਭ ਿੈਸਰ ਦੇ ਹੁਿਮਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ 
ਅਰਥਾਤ ਕਯਸ ” (ਰਸ ਲਾਂ 17:7)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ” ਅਤੇ “ਸਰਬਸ਼ਿਤੀਮਾਨ” 
ਸ਼ਬਦ ਅਿਸਰ ਿੈਸਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿਮਾਤਰ 
ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਤਾਂ ਕਯਸ  ਸੀ; ਇਿੱ ਿਮਾਤਰ ਸਰਬਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੂੰਗ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦੇ ਵੀ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਉਿ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿੈ, ਸਵਾਲ ਚੁਿੱ ਿਦੀ ਹੈ: ਿੀ 1 ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਸਰਿਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਿੀ ਇਸੇ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਿਾਲੀ ਸਾਕਹਤ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਿੋਈ ਪਿਮਾਣ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਸ ਅਰੂੰ ਭਿ ਕਮਤੀ ਕਵਚ ਅਕਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ 
ਯੋਿਨਾਬਿੱ ਧ ਸਤਾਓ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੋਈ 
ਅਕਧਿਾਕਰਿ ਹੁਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ’ਤੇ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਰ ਆਕਖਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ (2:12), ਤਾਂ 
ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭਿੁਝ ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਸਕਹੂੰਦੇ 
ਰਕਹਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਸਰਿਾਰੀ 
ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨਰਾਦਰ ਿਰਿੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਨਾ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰ 
ਲੈਣ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਔਖਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ 
’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਖਕਤਆਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
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ਸਰਿਾਰ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਿਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਿਰ ਸਿਣ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਯਹ ਦੀ ਆਗ ਆਂ ਨੇ ਿਰਮਾਨ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਯਸ  ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਨਾ ਿਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
ਹੁਿਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਿਮ ਮੂੰ ਨਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ” (ਰਸ ਲਾਂ 5:29)। ਅਕਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ 
ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤੀ ਵਿਾਦਾਰ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਿਮ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਸਿਦੇ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ, 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ, ਚੂੰਗੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। “ਹਾਿਮ ਤਾਂ ਚੂੰਗੇ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ” (ਰੋਮੀਆਂ 13:3)। ਿਦ ਅਕਧਿਾਰੀ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਕਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਤ 
ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਕਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ। ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ 
ਕਵਗੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ, 
ਿੇਿਰ ਆਪਣੇ ਨਕਮਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰ “ਪਿਭ  ਦੇ ਨਕਮਿੱਤ।” 

ਆਇਤ 14. ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਿੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਕਖਆ ਸੀ ਕਿ “ਰਾਿਾ” ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਅਕਧਿਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਿਾਰਨ,6 ਰੋਮੀ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਾਸਿ ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ 
ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਿਰਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਭਾਵਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਖਆ ਿਾਵੇ 
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਿਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਿੇਵਲ ਰਾਿਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, 
ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ ਸਕਤਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ 
ਦੇ ਘੱਿੇ ਿੋਏ ਸਨ। “ਹਾਿਮ” (ἡγεμών, ਹੇਗੇਮੋਨ) ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ 
ਉੱਚ ਰੋਮੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਿ ਨਗਰ ਅਕਧਿਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱ ਡੇ ਰੋਮੀ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ।7 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੋ, ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਪੂੰਤੁਸ/ਕਬਥੁਕਨਯਾ, ਸ ਕਬਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿੋਿੋਂਸਲ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੇ 
ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸਦ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਘਿੱਲਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਿੀ ਦੇ ਦ,ੋ ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤ ੇ
ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ, ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਕਦਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸਿੱ ਧੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਪਿਤੀ ਿਵਾਬਦੇਹ ਸਨ। ਿਦਕਿ ਿਾਗਜ਼ਾਂ ਕਵਚ ਤਾਂ ਪਿੋਿੋਂਸਲ ਸੂੰਸਦ ਦੇ ਪਿਤੀ ਿਬਾਵਦੇਹ 
ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਵਚ ਕਨਯੂੰਤਿਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਿਮ “ਉਸੇ ਦੇ ਘਿੱ ਲੇ” ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਿਮ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ 
ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰੋਮ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਾਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਗੀਉਸ ਪੌਲੁਸ 
(ਰਸ ਲਾਂ 13:7) ਅਤੇ ਗਾਲੀਓ (ਰਸ ਲਾਂ 18:12) ਹੀ ਿੇਵਲ ਦੋ ਪਿੋਿੋਂਸਲ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਜ਼ਿਰ ਨਵੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਲਈ ਅਕਸਯਾ ਦ ੇ
ਵਸਨੀਿ ਪਿੋਿੋਂਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੇਵਲ ਅਕਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਵਹਾਰ 
ਿਰਦੇ ਸਨ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, ਮਕਿਸਟਿੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ 
ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਂ ਕਵਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, 
ਹਾਿਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕਵਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ 
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ਕਵਰੋਧ ਿਰਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਿਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ 
ਹਨ। ਿਦਕਿ ਅਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਿਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਿ 
ਿਸ਼ਟ ਭੋਗਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਠਕਹਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਭਈ 
ਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ 
ਇਹੋ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਹਾਿਮ ਦਰਅਸਲ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਿ ਤੇਰੀ ਭਕਲਆਈ ਲਈ ਹੈ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 13:4)। ਨਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿੱ ਬੀ ਇਖਕਤਆਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬਕਹਸ ਿੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦਿੜਹਤਾ ਨਾਲ ਆਕਖਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਿ 
ਦੇ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਕਰਿ ਹਨ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ 
ਉਹ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਕਵਵਸਕਥਤ ਸੂੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿਤਨ ਿਰਦੇ 
ਸਨ। 

ਆਇਤ 15. ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪ ਰੇ ਸਕਤਿਾਰ ਨਾਲ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਰਕਹੂੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਨਤੀਿੇ ਇਹ ਕਨਿਲਣੇ ਸਨ: (1) ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਪ ਰੀ ਿਰਦੇ ਅਤੇ (2) ਉਹ ਮੂਰਖ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰ ਿ ਬੰਦ 
ਕਰ ਕਦੂੰ ਦੇ। ਪਤਰਸ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਬੁਕਰਆਈਆਂ ਿੇਵਲ ਦ ਿੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ 
ਲੋਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਗਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਖਾਲ  
ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਿਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ’ਤੇ ਿਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੀ। ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਭਕਲਆਈ ਅਤੇ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੂੰਸਾਰ 
ਦੀ ਬੁਕਰਆਈ ਅਤੇ ਅਕਗਆਨਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਬੁਕਰਆਈ ਅਤੇ ਅਕਗਆਨਤਾ 
ਦਾ “ਮ ੂੰ ਹ ਬੂੰ ਦ ਿਰਨ” ਦਾ ਇਿੱ ਿੋ ਤਰੀਿਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਕਹਣ। 

ਆਇਤ 16. ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਿਰਕਦਆਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਅਜ਼ਾਦ ਕਵਅਿਤੀ ਅਤ ੇ
ਗੁਲਾਮ ਕਵਚਲੀ ਕਭੂੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਹੋਰ ਿੋਈ ਕਭੂੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਸ ਕਭੂੰਨਤਾ 
ਦੀ ਿੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਹਰ ਿੋਈ ਿੋ ਿੁਝ 
ਭਲਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋ ਪਿਭ  ਿੋਲੋਂ  ਉਹ ਦਾ ਿਲ ਪਾਵੇਗਾ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
6:8)। ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਿੋ ਸੁਰਗ ਕਵਚ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:9)। ਅਜ਼ਾਦ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ 
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਵਅਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਚ ਅਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਇੂੰਿੀਲ ਦੀ ਿਥਾ ਕਵਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ 
ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਵਕਚਿੱ ਤਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ। ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਹ ਦੀ ਸਭਾਘਰ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਨੇ 
ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹੇ, “ਓਸ ਮੈਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਕਲਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰ ਧ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਿੱ ਟਣ . . . ਦਾ 
ਪਰਚਾਰ ਿਰਾਂ, ਤੇ ਿੁਚਕਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਡਾਵਾਂ” (ਲ ਿਾ 4:18)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਤਸਦੀਿ ਿੀਤੀ, “ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਿੀਤਾ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1)। ਕਿਰ 
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ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਿਰਕਦਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ 
(δοῦλος, ਡ ਲੋਸ) ਆਕਖਆ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:10)। 

NASB ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਿਕਰਆ ਿੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ 
ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2:13 ਦੇ ਅਰੂੰ ਭਿ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨਾਲ 2:16 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ: ਤ ਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਿੋ ਕੇ “ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ . . .” – ਅਜ਼ਾਦ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਿੋ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੂੰ ਕਦਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿ ਿਾਮ ਹਨ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ 
ਅਧੀਨਤਾ ਕਵਚ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਿਹਾ ਨਾ ਿਰਨ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਿੋਰੜੇ ਿਾਂ ਮੌਤ 
ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਆ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਇਹ ਮੂੰ ਨੇ ਕਬਨਾਂ ਵੀ ਿਰਦਾ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ 
ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਵਿੱਿੋ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੋ ਕਵਅਿਤੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਿੱ ਿ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਹੈ: ਕਿਹੜੇ 
ਲੋਿ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਿਬ ਲ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਿੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ; 
ਸਗੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਸਾਤ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਖਾਂ ਬੂੰ ਦ ਿਰਿੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨ। 
ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਇਿੱ ਛਾ ਉਸ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿਕਮਿੱਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਵਚ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ” ਵਾਂਗ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿ 
ਵਿੱਲ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਰੂੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਿਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ, ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਕਵਿਲ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਰਮਿਾਂਡਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 
ਕਯਸ  ਪਿਭ  ਹੈ, ਿੁਝ ਲੋਿ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਬੋਝ ਸਮਝ ਿੇ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ 
ਦੀ ਤਾਿਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਿੀ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ 
ਕਵਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੂੰ ਨਣ ਲਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਛ ਟ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਇਨਹ ਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪਿਿਾਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਖੇ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਬ ਲਰਆਈ 
ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਵਰੋਧੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਉਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਰਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਡਾਿਕਟਿਨ 
ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਰਿ ਇਹ ਸੀ, “ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਾਪ, ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਿਰਪਾ! ਆਓ 
ਪਾਪ ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਿਾਈਏ।” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿਵਾਬ ਕਵਚ ਇਿੱਿ 
ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਸ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਿੁਰ ਿੀਵਨ 
ਿਿੱ ਟੀਏ?” (ਰੋਮੀਆਂ 6:2)। ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ 
ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਕਛਆ; ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਰੋਿ 
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ਲਗਾਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਕਹਮਤੀ ਿਤਾਈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕਵਚ ਰਕਹ ਿੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 17. ਪਤਰਸ, ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਚੂੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ਿ ਸੀ, ਨੇ ਕਸਿੱਟੇ ਵਿੋਂ ਚਾਰ ਹੁਿਮ ਕਦਿੱ ਤੇ: 
ਆਦਰ ਕਰੋ, ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਭੈ ਮੰਨੋ, ਆਦਰ ਕਰੋ। ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਕਵਚ ਪੜਹਕਦਆਂ ਿਾਲ ਕਵਚ 
ਅਚਾਣਿ ਆਇਆ ਬਦਲਾਓ ਵਕਚਿੱ ਤਰ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਕਹਲੇ ਹੁਿਮ ਲਈ ਭ ਤਿਾਲ 
ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰ ਬਾਿੀ ਦੇ ਕਤੂੰ ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਿਾਲ ਆਦੇਸ਼ 
ਸ ਚਿ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਿੋਈ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੀ ਿਾਲ 
ਕਵਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਓ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਿੇਿਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਓ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਚ ਵੀ ਕਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦਿ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਆਕਖਆ ਨਾ ਿੇਵਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਵਰਾਮ ਕਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। KJV ਸਭਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ 
ਸ ਚਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿੋ ਿਾਲ ਕਵਚ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਸੋਕਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਿਾਲ ਕਵਚ 
ਆਇਆ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਿਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਮਹਿੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕਿਰ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 
NASB ਅਤੇ NRSV ਨੇ ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ NIV ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਆਦਰ ਿਰੋ: ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਭੈ ਮੂੰ ਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ।” REB ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਕਲਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 
ਅਨੁਵਾਦ ਪਕਹਲੀ ਕਿਕਰਆ ਦੇ ਭ ਤਿਾਲ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਿੀ ਕਦਆ ਂ
ਕਤੂੰ ਨ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, “ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰ ਨੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੇ।” 
ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ “ਆਦਰ ਿਰੋ” ਕਿਕਰਆ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭ ਤਿਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਕਵਚਿਾਰ 
ਅੂੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮ ਲੀ ਹੈ; ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ NIV ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਿੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਕਬਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਕਵਰਾਮ ਕਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਬਦਲਾਓ ਵਾਿ ਦੇ ਅਰਥ 
ਕਵਚ ਵਿੱ ਡਾ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਲਆਉਂਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਕਲਆ ਿਾਵੇ, ਮੁਿੱ ਖ 
ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਵੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਡ ੂੰ ਘੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਵੀ 
ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਤੀਵਾਦ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਿੇਂਦਕਰਤ ਸੀ। ਿੌਮੀ, ਭਾਸ਼ਾਗਤ, ਿਾਤੀਗਤ ਅਤ ੇ
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਹਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਕਵਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰੋ।8 ਿਈ ਵਰਹੇ ਪਕਹਲਾਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਸਿੱਖ ਕਲਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਪਿੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ (ਰਸ ਲਾਂ 10:34)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਨਾ ਯਹ ਦੀ ਨਾ ਯ ਨਾਨੀ, 
ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਿੱਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਭੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸ  
ਕਵਚ ਇਿੱਿੋ ਹੀ ਹੋ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:28)। ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਿ ਿੌਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱ ਸਣ ਲਈ ਇਿੱਿ 
ਤੋਂ ਰਕਚਆ” (ਰਸ ਲਾਂ 17:26)। ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਤੀ, ਕਲੂੰ ਗ, ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ, 
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ਸਰੀਰਿ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਿਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਿਰਨਾ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਬੜੀ 
ਸ਼ਰਮਨਾਿ ਗਿੱਲ ਹੈ ਿੋ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਿ ਿੌਮ” ਦੇ ਕਸਰਿਣਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਖਦਾ ਹੈ। 

ਿਦਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ ਕਸਖਾਇਆ 
ਸੀ, ਕਿਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਿਰਨਾ ਸੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਈਆਂ ਨਾਿ ਪਰੇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ 5:9 ਕਵਚ “ਭਾਈਆਂ” 
(ἀδελφότης, ਅਡੇਲਿੋਟੇਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਹੋਰ 
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ। “ਭਾਈ” ਉਹ ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਰਲ਼ ਿੇ ਇਹ ਇਿਰਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ।9 5:9 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਸਥਾਨਿ ਿਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੂੰਸਾਰ ਭਰ ਕਵਚਲੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤੀ 
ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 16:16)। ਪਿੇਮ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕਵਚਲੇ 
ਪਿੇਮ ਦੇ ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਬੂੰ ਧਨ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿੱਤਵ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਵਿੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਗਿੱਲ “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ” ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ 
ਖਾਂਦੀ ਗਿੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ, “ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਿਰੀਏ ਪਰ ਕਨਿੱਿ ਿਰਿੇ 
ਕਨਹਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10)। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਕਵਚ ਪਿੇਮ 
ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਿਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 13:35)। 

ਆਖਰੀ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਆਪਸ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿੁੜੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ 
ਪਕਹਲੇ ਦੋ ਆਪਸ ਕਵਚ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਕਵਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੁਿਮ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇ (ਮਰਿੁਸ 12:28–30)। ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਭੈ ਕਵਚ 
ਥੋੜੀ ਕਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਕਵਰੋਧੀ ਹਨ। “ਭੈ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਿ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਭੈ” ਿਮਜ਼ੋਰ ਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਕਰਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਤੋੜਾ 
ਕਮਕਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਕਰਆ: “ਮੈਂ ਡਕਰਆ ਅਤੇ ਿਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨ ੂੰ  
ਧਰਤੀ ਕਵਚ ਲੁਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ” (ਮਿੱਤੀ 25:25)। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵ ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ: “ਪਿੇਮ ਕਵਚ ਧੜਿਾ [ਡਰ] ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ ਰਾ ਪਿੇਮ ਧੜਿੇ [ਡਰ] ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 4:18)। ਕਿਹੜਾ ਕਵਅਿਤੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱਥ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਡੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੂੰਤੋਖ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਿਰਿੇ ਉਸ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਕਵਚ ਥੋੜੀ ਹੀ ਸ਼ਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

“ਭੈ” ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਸਰਿਣਹਾਰ ਦੇ 
ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਿੀ ਿਰੇਗਾ, ਕਸਰ ਕਨਵਾਂ ਿੇ ਰਿੱ ਖੀਏ 
ਅਤੇ ਿੂੰ ਬਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਵਚ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਾੜੇ ਿਿੱ ਢੀਏ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਿੋਈ ਬਕਹਸ ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੋਈ ਸਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਿਰੀਏ। ਕਸਆਕਣਆਂ ਨੇ 
ਆਕਖਆ ਕਿ “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਕਗਆਨ ਦਾ ਮ ਲ ਹੈ” (ਿਹਾਉਤਾਂ 1:7)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ 
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ਅਕਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਅਦਭੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਦੇ 
ਅਿਾਸ਼ ਕਵਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਕਦਆਂ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਰਦੇ ਕਵਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਕਦਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ 
ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਿੁਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਮੂੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ 
ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਿਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿੀਤੇ ਤਦ ਉਸ ’ਤੇ ਭੈ 
ਛਾ ਕਗਆ। “ਹਾਇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿੱ ਸ ਹੋ ਕਗਆ! ਮੈਂ ਿੋ ਭਕਰਸ਼ਟ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ” 
(ਯਸਾਯਾਹ 6:5)। ਮ ਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦਆਲ  ਹੈ, 
“ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਾ ਕਤਆਗੇਗਾ” (ਕਬਵਸਥਾ 4:31) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ “ਭਸਮ ਿਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਿੱਗ ਹੈ” (ਕਬਵਸਥਾ 4:24)। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 
ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਿਣ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਾ ਿਰੇ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਹ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਾ ਿਰਨ ਕਿ “ਪਾਪ 
ਿਰਨ ਕਵਚ ਲਿੱ ਗੇ ਰਕਹਣ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ” (ਰੋਮੀਆਂ 6:1; RSV)। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਣ।” 

ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ” ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਕਹਦਾਇਤ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ 2:13 ਕਵਚ ਅਰੂੰਭ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ 
ਿੇਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਿਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਿਰਿੇ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਕਹਲੀ ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਿਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, 
ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਿਤੀਮਾਨ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, 
ਪਰ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਾਰੇ ਕਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਲਤਾ ਪ ਰਬਿ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ। 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅਧੀਨਿੀ (2:18–20) 
18ਿੇ ਨੌਕਰਾਂ, ਪੂਰ ੇਅਦਬ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਮਾਿਕਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਿ,ੋ - ਲਨਰੇ ਭਲਿਆਂ 

ਅਤੇ ਅਸੀਿਾਂ ਦ ੇਿੀ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਕਰੜੇ ਸ ਭਾਉ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੀ। 19ਲਕਉਂਲਕ ਜੇ ਕੋਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਲਿਆਿ ਨਾਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਿ ਕੇ ਦ ਖ ਸਲਿ ਿਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਪਰਵਾਨ 
ਿੈ। 20ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਾਪ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮ ੱ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਲਡਆਈ ਿੈ? ਪਰ ਜੇ 
ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ਭ ਕਰਮਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦ ਖ ਝੱਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਇਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਿੈ।  

ਸਿੋਬੀ ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਿ, “[ਨਵਾਂ ਨੇਮ] ਗੁਲਾਮੀ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਿੋ ਿਕਹੂੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਕਪਛੋਿੜ ਦ ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਵੇਕਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ 
ਆਰਕਥਿਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੀ ਸੀ ਿੋ ਇਿੱਿ ਵਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤ ੇਮੌਿ ਦ ਸੀ।”10 ਿਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਿ ਛੋਟੀ, ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਅਲਪ ਸੂੰ ਕਖਆ ਸਨ। 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਵਚੋਂ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਿੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿਰਿ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਕਵਰੋਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਵਚ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਟ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦਾਸ ਦ ੇਲਈ ਸੀ ਉਨਹ ੀ 
ਹੀ ਮਾਲਿ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਸੀ।  

ਆਇਤ 18. ਸਰਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਧਆਨ ਹਟਾ ਿੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਢਾਂਚ ੇਕਵਚ ਸਮਰਪਣ ਿਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਸਮਾਕਿਿ ਸੂੰਸਥਾ ਕਵਚ: ਿੇ ਨੌਕਰੋ, ਪੂਰੇ 
ਅਦਬ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਮਾਿਕਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਿੋ।11 ਿੁਝ ਪਾਠਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਧਤ 
ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਸੂੰਪਤੀ ਸਨ; ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਲਿੀਅਤ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਮਾਿਾਂ ਕਵਚ ਗੁਲਾਮੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱਿ ਢੂੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਤਿਤਾ ਕਨਰਕਵਵਾਦ ਚਿੱਲਦੀ 
ਰਹੀ। ਿੋਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਇਸ ਿਾਰਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੂੰਨਾ ਮੂੰਦਭਾਗਾ ਸੀ 
ਕਿ ਉਹ ਯੁਿੱ ਧ ਦ ੇਬੂੰਦੀਆਂ ਦ ੇਕਵਚ ਸੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਿੱਿ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਨਰਭਰਤਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ੇਕਟਿੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿ ਉਸ ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ 
ਦਾਸ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੁਸ਼ਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਬਿੱ ਕਚਆਂ ਦ ੇਅਕਧਆਪਿ ਬਣ ਸਿਣ 
ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰ ਸਿਣ। ਇਿੱਿ ਸਹੀ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਿੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝੀ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਸਨ। ਿੁਝ ਦਾਸ ਨਗਰ ਪਾਕਲਿਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਦਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਸਿਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਸ ਅਸਧਾਰਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦ ੇਿੂੰਮ 
ਮਾਮ ਲੀ, ਅਤੇ ਿਮਰ ਤੋੜ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਿੁਝ ਿੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਸਸਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਗਧੇ ਿਾਂ ਬਿੱਿਰੀ ਦ ੇ
ਵਾਂਗ ਬਦਕਲਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਸੀ।  

ਗੁਲਾਮ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਦ ੋਆਸ਼ਾਕਵਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ 
ਚੁਣ।ੇ (1) ਉਸ ਨੇ “ਨੌਿਰਾਂ” ਿਾਂ “ਘਰੇਲ  ਗੁਲਾਮਾਂ” (οἰκέται, ਓਈਿਾਟਾਈ), ਿਦਕਿ ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ “ਬੂੰ ਧਿ-ਗੁਲਾਮਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ (δοῦλοι, ਡੋਲ ਈ; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
6:5; ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:22) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। (2) ਪਤਰਸ ਨੇ “ਮਾਲਿਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ 
ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ (δεσπόται, ਡੇਸਪੋਟਾਈ) ਨ ੂੰ  ਵਰਕਤਆ, ਿਦਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਮਰ 
ਸ਼ਬਦ (κύριοι, ਿੁਰਆਇਓਈ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਸੂੰਦ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਖਾਕਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਨਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਿਲਜ਼ ਨੇ, ਕਸਰਿ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਆਧਾਰ 
ਤ ੇਿੀਤਾ ਹੈ,12 ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚਲਾ ਿਰਿ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਉਸ ਨੇ “ਬੂੰ ਧਿ-ਗੁਲਾਮਾਂ” ਨ ੂੰ  (ਡੋਲ ਈ) 
ਵਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਿ ੇਦ ੇਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ? 

ਉਹ ਲੋਿ ਿੋ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਿੀ ਕਦਆਲ ਤਾ 
ਦੀ ਸੂੰਸਥਾ13 ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕਵਚ ਅਸਿਲ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਾਚੀਨ ਿਾਲ ਦ ੇਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨ ੂੰ  ਟੇਢੀ 
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ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਅਨੁਿ ਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦ ੇਗੁਲਾਮਾਂ, ਲੇਖਾਿਾਰਾਂ, 
ਅਕਧਆਪਿਾਂ, ਅਤੇ ਕਸਵਲ ਸੇਵਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਲਖਤ ਕਰਿਾਰਡ 
ਛਾਪ ਛਿੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਿੱਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਇਿੱਿ ਆਧੁਕਨਿ ਲੇਖਾ ਿਰਮ ਦ ੇਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰਨ 
ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਿ ਿੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਪਿਾਚੀਨ ਲੇਖ ਿਦੀ ਿਦਾਈ ਂਆਮ ਗੁਲਾਮ ਦ ੇ
ਿੀਵਨ ਦੀ ਝਲਿ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਮਿੱਲਾਂ ਿਾਂ ਖਾਣਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕਨਯਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਕਿਹਾ ਕਨਿੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਸ਼  
ਧਨ ਸਨ। ਇਿੱਿ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਕਥਿ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੋਰ ਿੁਝ 
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਘਰੇਲ  ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਸਨ ਕਿ, ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦਮ ਿਿੱ ਕਢਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਸਿੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕਿਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 
ਿੋਲ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।14 ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਬੂੰ ਧਿ – ਦਾਸਾਂ” ਨ ੂੰ  “ਘਰੇਲ  – ਦਾਸਾਂ” ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੇ 
ਤੌਰ ਤ ੇਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ , ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਿੱ ਛ 
ਅਹੁਕਦਆਂ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੁਿੱ ਟਣ, ਖ ਨ ਿਰਨ ਦੀ ਕਰਆਇਤ ਪਿਦਾਨ ਿਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰਯੁਿਤ 
ਸਮਰਪਣ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਔਖਾ ਸੀ।  

ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ NASB ਨੇ ਅਦਬ (φόβος, ਿੋਬੋਸ ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 
ਉਹ ਉਸ ਕਿਕਰਆ ਦਾ ਨਾਂਵ ਰ ਪ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 2:17 ਕਵਚ “ਭੈ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; 
ਉਹ ਆਇਤ ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰ ਨੋ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਹੋਵ ੇਕਿ ਦਾਸ ਉਸੇ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਭੈ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਦਬ” ਹਲਿਾ ਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਦਾਸ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਆਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਸਮਰਪਣ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ “ਪਿਭ  ਦ ੇਲਈ” (2:13) ਸੀ, ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਾਰਨ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਸਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਕਨਸ਼ਚਤ ਸਕਥਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਰਵਾਇਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ 
ਿਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 
ਮਜ਼ਬ ਰ ਸਨ। ਦਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ ਸਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਆਦਰ 
ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਦਰਦਨਾਿ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਨਰੇ ਭਲਿਆਂ ਅਤੇ 
ਅਸੀਿਾਂ ਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਕਰੜੇ ਸ ਭਾਉ ਵਾਲਿਆਂ ਦ ੇਭੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ [ਸੀ]। 

ਆਇਤ 19. ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ (2:13, 16)। ਿੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਿੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਾਸਾਂ ਦੇ 
ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿੇਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨਿੀ (χάρις, ਚੈਕਰਸ) ਦ ੇਲੈਂਜ਼ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਿੇ ਵੇਕਖਆ ਿਾਵੇ। ਪਿਦਾਨ ਿੀਤੇ 
ਗਏ, ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਰ ਦ ੇਿਾਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਰ 
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ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ੇਕਵਚ (ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਵਾਨ” ਕਵਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 
ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿ ਢਾਕਲਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜਣ 
ਦ ੇਕਵਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੈਕਰਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ 
ਤਬਦੀਲ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਚ “ਕਿਰਪਾ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦ ੇਆਸ – ਪਾਸ ਦੇ ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱਖ ਸੂੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਦ ੇਪਿੱਖ ਕਵਚ ਬਹਾਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਿੇਿਰ, ਉਹ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ ਿੇਂਕਦਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਬਿਾਇ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ ਿੇਂਕਦਿਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦ ੇਇਿੱਿ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਕਪਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੁਣ ਚੈਕਰਸ ਦੀ ਆੜ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੂੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ ਸੀ। 

ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਾਸ ਦ ੇਲਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦ ੇ ਲਿਆਿ ਨਾਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਿ ਕੇ ਦ ਖ ਸਲਿ ਿਵੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ 
ਸ਼ਬਦ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” (συνείδησις, ਸੁਨੀਡੀਕਸਸ) ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ। ਹੋਰ 
ਦ ੋਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦ ੇਕਵਚ (3:16, 21), ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ” ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ 
ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” (συνείδησιν θεοῦ, 
ਸੁਨੀਡੀਸਨ ਥੀਓ) ਪਕੜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ” ਸੂੰਬੂੰ ਧ-ਸ ਚਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ 
ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਪਣੇ ਅੂੰਤਹਿਰਨ ਦ ੇਿਾਰਨ ਪਤਰਸ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੀਡੀਕਸਸ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” 
ਦ ੇਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ੇਕਗਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪਿਸੂੰਗ ਕਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਕਗਆਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇ ਕਵਚਿਾਰ 
ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮਸੀਹ ਤ ੇਰਿੱ ਕਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਂਝ ੇਕਗਆਨ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਰ, ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ , “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਅੂੰਤਹਿਰਨ”15 ਕਵਚ ਭਾਗੀ 
ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਰਨ ਸਮਰਕਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ ਨੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਕਵਆਕਖਆ 
ਿੀਤੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਗਆਨ ਦ ੇਿਾਰਨ ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।”16 NIV ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ, 
“ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਿਤੀ ਿਾਗਰ ਿ ਹੈ,” ਿੋ ਇਿੱਿ ਹੀ ਕਵਚਾਰ ਦ ੇਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਕਹਿੱ ਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਿ ਕੇ ਦ ਖ ਸਲਿ ਿਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 20. ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਲਡਆਈ ਿੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣਿਾਰੀ 
ਪਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। “ਵਕਡਆਈ” 
ਅਤੇ “ਪਰਵਾਨ” ਸਮਾਂਤਰ ਹਨ। “ਉੱਥੇ ਵਕਡਆਈ ਿੀ ਹੈ . . .?” ਬਰਾਬਰ ਹੈ “ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਨ 
ਿੀ ਹੈ . . .?” ਪਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆਪੇ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। NASB ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 
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ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲ ਿਾ 6:32 ਕਵਚ “ਹਸਾਨ” ਿਰਦਾ ਹੈ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਪਆਰ ਿਰੋ 
ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ਹਸਾਨ ਹੈ?” ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ 
1 ਪਤਰਸ 2:19 ਕਵਚ “ਪਰਵਾਨ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿੋਈ ਅਕਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱਿ ਡੇਕਬਟ ਅਤੇ ਿਿੇਕਡਟ ਖਾਤਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਹਰੇਿ ਚੂੰਗੇ ਅਤੇ 
ਬੁਰੇ ਿੂੰਮ ਦਾ ਪ ਰਾ ਕਰਿਾਰਡ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿਦੋਂ ਲੋਿ, 
ਦਾਸ ਿਾਂ ਹੋਰ ਲੋਿ, ਮ ੱ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦ ੇਲਾਇਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ – ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਧੀਰਿ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਕਹੂੰਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਭਾਅ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਿੋਲੋਂ , ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਮਾਮ ਲੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਿੋਲੋਂ ਵੀ, ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੈਕਤਿ ਿਿਮ ਦ ੇਕਵਹਾਰ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਉਸ ਦੁਖ ਦ ੇਿੋ ਉਹ 
ਝਿੱਲ ਕਰਹਾ ਸੀ ਯੋਗ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਿੋਈ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਹੀ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸੀ। 
ਪਾਪ ਦਾ ਪਕਰਣਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਕਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕਮਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਪਰਵਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸ਼ ਭ ਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭ  ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਦ ੇਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਸ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਦ ਖ ਝੱਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ 2:20 ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 2:19 ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ [ਚੈਕਰਸ] ਹੈ ਇਹ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝਿੱਲ ਿੇ . . . ਦੁਖ ਸਕਹ ਲਵੇ” (2:19), ਅਤ ੇ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ “ਸ਼ੁਭ ਿਰਮਾਂ . . . 
ਧੀਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ।”  

ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਿੂੰ ਕਢਆਂ ਦ ੇਮਤਕਹਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਿੋ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਲਾਭਦਾਇਿ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਮਸੀਹੀ ਇਿੱਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪ ਰਣ 
ਅਤੇ ਕਵਵਸਕਥਤ ਸਮਾਿ ਦ ੇਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਸ ਕਦਨ ਤ ੇਦ ੇ
ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਰਨ “ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਦਕਰਸ਼ਟੀ ਹੋਵ”ੇ (2:12), ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਹਨ। ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਭਕਰਆ ਸਨਮਾਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਵਚ 
ਇਿੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਕਵਚ ਬਦਲ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਰ, 
ਸਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉਸ ਪਿਿਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਦੀ 
ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਦਾਸ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਰਕਹਮ ਕਵਹਾਰ 
ਦੀ ਚਪੇਟ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਿਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਦਾਸਾਂ ਦ ੇਲਈ “ਬੁਰਾ ਸਲ ਿ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ” ਇਿੱ ਿ ਅਸਧਾਰਣ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਕਰਆ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਉਹ κολαφίζω (ਿੋਲਾਿਾਈਜ਼ੋ) ਹੈ, ਿੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਤੇ 
ਧਰਮ ਕਨਰਪੇਖ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਲੇਖਯੋਗ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਚੜਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਾਰ ਦ ੇਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (ਮਿੱਤੀ 26:67; ਮਰਿੁਸ 14:65)। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕਨਰਬਲਤਾ, 
ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਭੋਗੇ ਗਏ ਦੁਖ ਦੀ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ, ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ 
ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਵਿੱਲ ਮੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।  
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ਸਿੀਬ ਉੱਤ ੇਲਿਸੂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ  
(2:21–25) 

21ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਿਏ ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਮਸੀਿ ਵੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਲਮੱਤ ਦ ਖ 
ਝੱਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਛੱਡ ਲਿਆ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਉਿ ਦਾ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤ ਰੋ। 
22ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਿ ਦ ੇਮੂੰ ਿ ਲਵੱਚੋਂ ਵਿ ਛਿ ਦੀ ਿੱਿ ਲਨਿੱਕਿੀ। 
23ਉਿ ਿਾਿੀਆ ਂਖਾ ਕੇ ਿਾਿੀ ਨਾ ਲਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਲਦੰਦਾ ਸੀ ਸਿੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਿ ਦੇ ਿੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਲਜਿੜਾ ਜਥਾਰਥ ਲਨਆਉਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 24ਓਸ 
ਆਪ ਸਾਲਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਵੱਚ ਚ ੱ ਕ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਿੋਂ  
ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਿੋਂ  ਜੀਵੀਏ। ਓਸੇ ਦ ੇਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤ ਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਿਏ। 25ਤ ਸੀਂ 
ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙ  ਭਟਕਦੇ ਲਫਰਦੇ ਸਾਓ ਪਰ ਿ ਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿਾਿੀ ਅਤੇ 
ਲਨਿਾਿਬਾਨ ਦ ੇਕੋਿ ਮ ੜ ਆਏ ਿੋ। 

ਮਾਲਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਦਾਸ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਅਤੇ, ਿਦੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਨਆਂ ਦ ੇ
ਿਾਰਨ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ (2:18–20) ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਪਿਵਾਹੀ ਕਬਆਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ 
ਦ ੇਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਕਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕਨਯਮਾਂ ਕਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਮਤੀ ਕਬਆਨ 
ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਾਸਕਚਤ (2:21–25)। ਿਦਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ 
ਕਵਸ਼ੇ ਤ ੇਿੋਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਯਮ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਿ ਿੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਮੇਲ-ਕਮਲਾਪ ਿਰਵਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਿੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦ ੇਕਵਚ ਕਯਸ  ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਦ ੇਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਪਾਪ ਨ ੂੰ  
ਉਠਾ ਕਰਹਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 21. ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਲਾਈ ਹੈ। 2:9 ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨੇਰੇ ਕਵਚੋਂ ਚਾਨਣ ਕਵਿੱ ਚ ਬੁਲਾਇਆ 
ਕਗਆ ਹੈ, 3:9 ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਦ ੇਬਦਲੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, 
5:10 ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਿ ਤੇਿ ਦ ੇਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 
ਸੱਦੇ ਿਏ, ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਰਨਾ ਿੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਧੀਰਿ ਦ ੇਨਾਲ ਦੁਖ 
ਸਕਹਣਾ (2:20)। ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤ,ੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਦਾਸ ਦ ਿੇ ਦਰਿ ੇਤ ੇਹਨ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਹਨ। ਅਕਨਆਂ ਭਰੇ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਸਕਹਣ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਯਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਿ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ 
ਅਕਨਆਂ ਦ ੇਿਾਰਨ ਦ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ 
ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਨਾਲ ਅਕਨਆਂ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ 
ਉਸੇ ਪਿਿਾਰ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਗੇ (ਮਿੱਤੀ 10:24, 25)। ਅਿੱਯ ਬ ਨੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿੀਤੀ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੋਣਾ ਿਦ ਤਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੋਣਾ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਿੱਯ ਬ 10:4–
6)। ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਕਰਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਿ ਨ ੂੰ  ਪਰੇ ਰਿੱਖ ਕਦਿੱ ਤਾ।  

ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਸਰਿ ਦੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤ ਿਾਡੇ 
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ਨਲਮੱਤ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਕਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ, “ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਰਆ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 5:6; 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:3), ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਮਗਰੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ 
(3:18)। ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਿੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਿੋਲ ਕਖਿੱ ਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੂੰਨਵਾਦ ਹੈ। 
ਿਦਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਪਾਪ ਦ ੇਨਾਲ ਦਾਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਵਚ ਢਿੱਿੀ ਗਈ ਸੀ, 
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਸਰਤ ਦ ੇਕਯਸ  ਦ ੇਕਵਚ ਹੋ ਿੇ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾ ਕਵਚ 
ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਗਆ। ਸਲੀਬ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ ਸੀ। ਦਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਚਾਈ ਕਿ ਕਯਸ  ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ 
ਤ ਿਾਡੇ ਿਈ ਛੱਡ ਲਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖ ਉਠਾਇਆ।” ਕਯਸ  ਦੀ 
ਮੌਤ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਗਿੱਲ ਿਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਸ ਦ ੇਦੁਖ ਗਿਾਕਿਿ 
ਤੌਰ ਤ ੇਕਵਸਕਤਿਤ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮੇਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕਸਰਿ ਕਬਆਨ ਤੋਂ ਕਿ “ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ 
ਕਗਆ” ਵਿੱ ਧ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਸ 
ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਦਾਵੇ ਨ ੂੰ  ਧੂੰਨਵਾਦ ਿਰਿ ੇਹੋਰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ।  

ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਨਮ ਨਾ ਹੈ (ਮਰਿੁਸ 
8:34; ਯ ਹੂੰਨਾ 13:15; ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:5; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:6; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2;  
1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:6)। ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ “ਇਿੱ ਿ ਉਦਾਹਰਣ” ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ (1) ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੁਖ ਭੋਕਗਆ, ਅਤੇ (2) ਧੀਰਿ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਕਹਆ। ਦੁਖ ਿਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਨਮ ਨਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਅਦਭੁਿੱ ਤ ਕਬਆਨ ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 
“ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਕਣਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਕਵਚ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਿੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਨੂੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੀਆਂ ਕਬਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ . . .” (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:24)। ਰਸ ਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਉਮੀਦ ਿੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਕਰਣਾਮ ਸਨ।  

ਪਤਰਸ ਿੋਈ ਘਿੱਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਛਿੱਡੀ ਹੈ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਉਿ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤ ਰੋ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਿ 
ਰੂੰਗੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹੈ “ਉਦਾਹਰਣ” 
(ὑπογραµµός, ਹੁਪੋਗਿਾਮੋ) ਹੈ, ਿੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਇਿ ਬਿੱਚ ੇਦ ੇਬੜੀ ਕਮਹਨਤ ਨਾਲ ਪ ਰਕਨਆ ਦ ੇਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਿਲਮ ਨਾਲ ਗੂੰਦਾ ਗੂੰਦਾ 
ਕਲਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਦ ੇਕਲਖਣ ਨਾਲ ਿੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੁਪੋਗਿਾਮੋਸ ਿਾਂ 
ਪ ਰਕਨਆਂ ਤ ੇ ਕਲਖਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣਾ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਅਕਨਿੱਖੜਵਾਂ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਖਤ ਦ ੇਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦ ੇਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਹੋਰ ਵੀ 
ਿੋਰ ਿੜਹਨ ਲਿੱ ਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਿ ਦੁਖ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ ਹਨ ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਪਿੱਤਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਦਹਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਪਿੱਤਿੀ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦ ੇਅਿੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਵਚ, ਅੂੰਤਾਕਿਯਾ ਦ ੇਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ 
ਿੀਤੀ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਭ  ਦੀ ਰੀਸ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਕਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੀਏ 
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ਿੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਅਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹ ਸਿ,ੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਵ,ੇ ਹੋਰ ਤੁਿੱ ਛ ਹੋਵੇ।”17 

ਆਇਤ 22. ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਕਰਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਿ 
ਨੇ ਪਾਪ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਯਸਾਯਾਹ 53:9 ਕਵਚੋਂ ਸਨ। ਯਸਾਯਾਹ 53 ਅਕਧਆਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਮੁਿਤੀਦਾਤੇ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਿੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਕਦਆਂ 
ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬੁਕਨਆਦ ਸੀ। ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਯਸਾਯਾਹ 53 ਅਕਧਆਇ 
ਪੜਹ ਕਰਹਾ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 8:32, 33) ਿਦੋਂ ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੁਸ ਰਥ ਦ ੇਨਾਲ ਿਾ ਕਮਕਲਆ, 
“ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਿੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਾਈ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ 8:35)। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਕਧਆਇ ਮਸੀਹੀ ਮਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇੂੰਨੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੂੰ ਕਮਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕਸਰਿ 
ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਇਿੱਿ ਨਮ ਨੇ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦੋਸ਼ ਰਕਹਤ, ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਰਕਹਤ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 8:29; 2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:21; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15; 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:5)। 
ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਅਧ ਰੀ ਕਸਿੱ ਧਤਾ 
ਦ ੇਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ (ਮਿੱਤੀ 5:48)। ਅਪ ਰਣਤਾ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਵੀ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ  
ਲੋਿਾਂ ਕਵਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਵੀ, ਕਯਸ  ਨੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਮਿੱਤ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ” (2:21)। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ “ਪਾਪ” ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਮੂੰਨਹ ਾ-ਕਮੂੰਨਹ ਾ ਹਿੱਸਣ ਿਾਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤ ੇਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਟਿਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨਾਦਰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਦੇ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਦੇ ਪਾਪ ਰਕਹਤ ਹੋਣ ਵਿੱਲ 
ਕਧਆਨ ਨ ੂੰ  ਕਖਿੱ ਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 
ਬਦੀ ਅਤੇ ਛਲ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰ ਦੇਣ (2:1)। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ 
ਉਿ ਦ ੇਮੂੰ ਿ ਲਵੱਚੋਂ ਵਿ ਛਿ ਦੀ ਿੱਿ ਲਨਿੱਕਿੀ। 2:1 ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ੋਯ ਨਾਨੀ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਛਲ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਕਵਚੋਂ ਕਸਰਿ ਇਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਦਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਦ ੇਿੇ ਕਬਆਨ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਕਖਿੱ ਕਚਆ। ਯਾਿ ਬ ਇਹ 
ਿਕਹਣ ਕਵਚ ਿਾਿੀ ਦਲੇਰ ਸੀ, “ਿੇ ਿੋਈ ਬਚਨ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਿੱ ਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨ ੂੰ  ਭੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਿੱਿਦਾ ਹੈ।” (ਯਾਿ ਬ 3:2)। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਲਈ 
ਿੋ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਿਾਏਗਂਾ।” 
(ਮਿੱਤੀ 12:37)। 

ਆਇਤ 23. ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਿ ਿਾਿੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਿਾਿੀ ਨਾ ਲਦੰਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਸਿੱ ਧਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਨਰੂੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇ ਕਵਚੋਂ ਲੈਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ: “ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਕਗਆ ਤ ੇਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ 
ਓਸ ਆਪਣਾ ਮ ੂੰ ਹ ਨਾ ਖੋਕਲਹਆ” (ਯਸਾਯਾਹ 53:7)। ਨਬੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਿ ਕਯਸ  
ਦੀ ਕਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਿੀਤੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜ਼ਬ ਰਾਂ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਤ ੇਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69 ਅਕਧਆਇ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਨ ੂੰ  ਕਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ 
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ਇਿੱਿ ਦੁਖ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। (ਵੇਖੋ ਮਰਿੁਸ 15:34 ਲਈ ਜ਼ਬ ਰਾਂ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਤੇ ਮਰਿੁਸ 15:23 ਲਈ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 69।) ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਸਰਾਪ ਦ ੇ
ਬਦਲੇ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਬਦਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 
ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। “ਗਾਲ ਦੇਣੀ” ਮੌਕਖਿ ਦੁਰਉਪਯੋਗ 
ਨ ੂੰ  ਉਛਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦ ੇਸ ਲੀ ਤ ੇਟੂੰਗੇ ਿਾਣ ਦੀ ਪਰੀਕਖਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਉਸ ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿੱਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਰੌਚਿ ਸੀ: 
“ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦ ੇਮ ੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਥੁਿੱ ਕਿਆ ਅਰ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਮੁਿੱ ਿ ੇਮਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ 
ਮਾਰ ਿੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੇ ਮਸੀਹ, ਸਾਨ ੂੰ  ਅਗੂੰਮ ਕਗਆਨ ਨਾਲ ਦਿੱਸ, ਕਿ ਤੈਨ ੂੰ  ਕਿਹ ਨੇ ਮਾਕਰਆ?” 
(ਮਿੱਤੀ 26:67, 68)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨ ੂੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਿੀਤਾ। ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  
ਸਲੀਬ ਤ ੇਚੜਾਇਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿੋਲ ਖੜਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਠੋਿ ੇਗਏ ਕਿਿੱ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਤ ੇਮਾਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਕਣਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦ ੇਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿਵਾਬੀ ਿਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਿੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ 
ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਰਸ ਲ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਰਕਹਣ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਿਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ 
ਸਲ ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦੁਖ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤੋਂ, ਿਾਫ਼ੀ ਦ ਰ ਲੈ ਕਗਆ 
ਸੀ। ਕਸਰਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਿਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਦੁਖ ਦੀ ਕਮਸਾਲ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 
ਸਿੱ ਕਭਅ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਯਮਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਿਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ।  

ਲੇਿਸ ਟੇਲੀਓਨਸ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਨਆਂ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਨਯਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮ ਸਾ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਕਵਚ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ: “ਿੀਵਨ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਿੀਵਨ, ਅਿੱਖ ਦ ੇਵਿੱਟੇ 
ਅਿੱਖ, ਦੂੰਦ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਦੂੰਦ, ਹਿੱਥ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਹਿੱਥ, ਪੈਰ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਪੈਰ, ਸਾੜਨ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਸਾੜਨ, ਿਿੱਟ 
ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਿਿੱਟ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਟੇ ਸਿੱਟ ਤ ੂੰ  ਦੇਹ” (ਿ ਚ 21:23–25)। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਸ਼ਰਾ ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਯਸ  ਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਲਆ; ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਿੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਕਖਿ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਖਿ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਿਾ 
ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿੁਝ ਖਾਸ ਕਨਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਯਸ  ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ 
ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਿ ਿਾਿੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਿਾਿੀ ਨਾ ਲਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ 
ਲਦੰਦਾ ਸੀ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਿ ਦ ੇਿੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਲਜਿੜਾ ਜਥਾਰਥ ਲਨਆਉਂ 
ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦ ੇਬਿਾਇ, ਕਯਸ  ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬ ਤ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲ 
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ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਦਾਇਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉੱਤੇ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣ। ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਕਨਆਂਈ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦ ੇਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਿੋ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਉਹ ਦ ੇਹਿੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਿਥਾਰਥ ਕਨਆਉਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।” ਿੁਝ ਕਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ 
ਵੀ ਕਨਯਮ ਹੈ “ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਦਲਾ ਲਵੋ।” ਰਾਿਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ 
ਿਦੋਂ “ਬਦਲਾ ਲੈਣ” ਦ ੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਰੀਕਖਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤੇ ਕਿਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸਰਿ ਇਿੱਿ ਭਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਸ ਿੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਕਲਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਿਰੇ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਿੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵਿੱਲੋਂ ਮਸਹ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਕਿਹਾ ਿੂੰਮ ਿਰਾਂ . . .” (1 ਸਮ ਏਲ 24:6)। ਦਾਊਦ ਸਿੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਆ ਂ
ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ 
ਯੋਗ ਢੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ; ਇਹ ਉਹ ਹੈ “ਕਿਹੜਾ ਿਥਾਰਥ ਕਨਆਉਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।” 
ਿੋ ਲੋਿ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਗਰੀਬ ਵਿੱਲੋਂ ਮ ੂੰ ਹ ਿੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਬੇਵਿੱ ਸ 
ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਨਆਈ ਂਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿੱਚਾ ਕਨਆਂ ਿਰੇਗਾ। “ਕਿਉਂ ਿੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਨਆਉਂ ਦ ੇ
ਕਸੂੰਘਾਸਣ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ 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)। 

ਆਇਤ 24. ਰਸ ਲ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਰ ਪ ਕਵਚ ਲਏ 
ਿਾਣਾ, ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਰਕਹਤ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਸਕਹਣ ਿਰਨ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਵਿੱਲ 
ਕਗਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਸ ਆਪ ਸਾਲਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਲਵੱਚ ਚ ੱ ਕ ਲਿਆ। ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਸਤਹ ਦ ੇਿੋਲ ਹਨ: “ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦ ੇਿਾਰਨ ਉਹ ਿੁਚਕਲਆ ਕਗਆ” 
(ਯਸਾਯਾਹ 53:5)। ਪਰਾਸਕਚਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮਸਹ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ 
ਇਿੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਪਆਰਾ ਕਨਯਮ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਕਿਰ 3:18 ਕਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਉੱਚਾ ਿੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ; ਚੁਿੱ ਪ ਚਾਪ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ, ਪਰ ਪਿਾਸਕਚਤ ਦ ੇਭੇਦ ਕਵਿੱ ਚ ਚੁਿੱ ਪ-ਚਾਪ ਦੁਖ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ 
ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਿੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਰ ਪ ਕਵਚ, ਕਯਸ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਸਮਰਕਪਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਇਿੱਿ ਲੇਖਾ 
ਹੈ। ਕਨਸ਼ਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਕਬਨਾਂ ਪਾਪ 
ਤੋਂ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਕਰਆ ਅਤੇ ਕਬਨਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਰ ਕਗਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਦਿੜਹਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿਕਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, 
ਪਾਪ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵ ਕਵਆਪੀ ਅਕਭਆਸ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 3:23) ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਿੀਤੇ 
ਗਏ ਪਾਪ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿੋਲੋਂ ਅਨੂੰ ਤ ਿੁਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)। ਓਸੇ ਦੇ 
ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣ ੇਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਕਮਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

NASB ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ 
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ਸ਼ਬਦ ξύλον (ਜ਼ਲੋੁਨ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸਲੀਬ” ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਕਵਿੱ ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਿ ਕਵਿੱ ਚ 
ਆਪਣਾ ਸ ਖਮ ਅੂੰਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ “ਲਿੱ ਿੜ,” “ਦਰਖਤ,” “ਬੋਰਡ,” “ਿਾਠ,” “ਤਖਤਾ,” 
“ਿੂੰਗਲ” ਅਤੇ “ਇਮਾਰਤੀ ਲਿੱ ਿੜੀ” ਆਪਸ ਕਵਚ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ ਕਵਚ ਵਿੱ ਖਰੇ 
ਹਨ। ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਰਥ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 
δένδρον (ਡੇਨਡਰਨ) ਹੈ। “ਸਲੀਬ” ਦ ੇਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ σταυρός (ਸਟੌਰੋਸ) ਹੈ। 
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਦਾ ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣ ਕਵਸ਼ਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ σταυρός ਸ਼ਬਦ 
ਨ ੂੰ  ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੋਵਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ ਕਿਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸਲੀਬ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ “ਲਿੱ ਿੜੀ” ਿਾਂ “ਰੁਿੱ ਖ” 
ਹੈ। ਇਹ ਿਈ ਵਾਰ ਲਿੱ ਿੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੂੰਡੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 26:47), ਪਰ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਾਰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਤ ੇਕਯਸ  ਮਕਰਆ ਸੀ ਇਿੱਿ “ਰੁਿੱ ਖ” ਕਿਹਾ 
ਕਗਆ ਹੈ (ਜ਼ਲੋੁਨ; ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱ ਬ 5:30; 10:39; 13:29)। 

ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਇਿੱਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ 
ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਬਆਨ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਿ ਡੂੰਡਾ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਿ ਲਿੱ ਿੜੀ ਦੀ ਚ ਲ ਿਾਂ ਖ ੂੰ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਮ ਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਕਵਿੱ ਚ, ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਰਵਿਨਿ ਪਾਪ ਿਰਦਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਕਰਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਬਆਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ, 
ਇਿੱਿ ਕਤਿੱ ਖੀ ਲਿੱ ਿੜੀ ਦੀ ਖ ੂੰ ਟੀ ਉਸ ਦ ੇਸਰੀਰ ਕਵਿੱ ਚ ਖੋਭ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨ ੂੰ  
ਿਨਤਾ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਟੂੰਗ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। (ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:22, 23)। ਇਸ ਪਿਿਾਰ 
ਪਿਦਕਸ਼ਤ ਆਦਮੀ ਸਰਾਕਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ 10:26, 27 ਆਇਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਰਨ ਖ ੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਮੁਰਦੇ ਨ ੂੰ  ਰੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ ਟੂੰਗ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਤੌਰ ਤ ੇਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 21:22, 23 ਦ ੇਕਵਚ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ 
ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ: “ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੁਿੱ ਲ ਲੈ ਿੇ 
ਸ਼ਰਾ ਦ ੇਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਇਸ ਿਰਿ ੇਿੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਕਣਆ ਕਿਉਂ ਿੋ 
ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ‘ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਹਰੇਿ ਕਿਹੜਾ ਰੁਿੱ ਖ ਉੱਤੇ ਟੂੰ ਕਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’” 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13)। NASB ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 1 ਪਤਰਸ 2:24 ਆਇਤ “ਸਲੀਬ” ਦਾ ਉਹੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:13 ਕਵਚ “ਰੁਿੱ ਖ” 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ “ਰੁਿੱ ਖ” ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਿਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੁਕਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਿੱਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ, ਰਿੱ ਕਦਆ ਕਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਸਰਾਕਪਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੂੰ ਕਗਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੇ ਸਲੀਬ ਨ ੂੰ  “ਰੁਿੱ ਖ” ਬੋਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸੁਕਣਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਲੀਬ 
ਦ ੇਅਰਥ ਦੀ ਇਿੱਿ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਕਯਸ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਪਆਰਾ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੂੰ ਕਗਆ ਕਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਿ ਕਲਆ ਿੋ ਯੋਗ 



 

 134 

ਰ ਪ ਕਵਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਰਿੱ ਕਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਾਕਪਆ ਕਗਆ ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਿਣ।  

ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਤਰਸ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਿ ਕਰਹਾ। ਇਸ ਆਇਤ 
ਰੋਮੀਆਂ 6:2–4 ਕਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  
ਓਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਿੱ ਿੁਰ ਿੀਵਨ ਿਿੱਟੀਏ?” (ਰੋਮੀਆਂ 6:2); ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਭਈ ਅਸੀਂ 
ਪਾਪ ਵੱਿੋਂ  ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਿੋਂ  ਜੀਵੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਹੈ ਿ ਮਸੀਹੀ ਬਪਕਤਸਮੇ 
ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਹੈ “ਕਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ ਦ ੇਰਾਹ ਚਿੱਲੀਏ” (ਰੋਮੀਆਂ 6:4); ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ “ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ . . .” ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਿੋਂ  ਜੀਵੀਏ। ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਦੋਂ ਬਪਕਤਸਮੇ 
ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿੱਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਮੈਂਟਰੀਆਂ 
ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇ ਰੋਮੀਆਂ 6:2–4 ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਿਨਿ ਹੈ ਕਿ ਅਿਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦਾ 
ਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਿੱ ਚ “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ 
ਵਿੱਲੋਂ ਮਰ ਿੇ” ਕਿਕਰਆ ἀπογίνοµαι (ਅਪੋਿੀਨੋਮਾਈ) ਦਾ ਅਕਨਸ਼ਚਤ ਕਿਿਦੂੰ ਤ ਹੈ, ਇਹ 
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਿੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ 
ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ “ਲਾਹ ਸੁਿੱ ਟਮ” ਿਾਂ “ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਾ ਹੋਣ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ “ਇਸ ਲਈ, ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਸੁਿੱ ਟ ਿੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦਾ ਿੀਵਨ 
ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿਾਂਗੇ” ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਪਕਤਸਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਦ ੇ
ਨੈਕਤਿ ਅਤੇ ਨੈਕਤਿ ਮਾਪ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਲਈ ਿਦੀ ਵੀ ਅਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ 
ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਸਦਾ ਦ ੇਲਈ 
ਕਪਿੱਛੇ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਕਵਚਲਾ ਿੀਵਨ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 25. 2:21–25, ਯਸਾਯਾਹ 53 ਕਪਛੋਿੜ ਕਵਿੱ ਚ ਿਦੀ ਵੀ ਦ ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਿਰ 
ਵੀ, 2:24 ਦ ੇਅੂੰ ਕਤਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ, “ਓਸੇ ਦ ੇਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਿੀਤੇ ਗਏ,” ਅਤੇ 
ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਪਕਹਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਯਸਾਯਾਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਬੋਲ ਕਰਹਾ ਹੈ: “ਅਤੇ 
ਉਸ ਦ ੇਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਿੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙੁ ਭੁਿੱ ਲੇ ਕਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪਣ ੇਰਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜੇ” (ਯਸਾਯਾਹ 53:5, 6)। ਤ ਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙ  ਭਟਕਦੇ 
ਲਫਰਦੇ ਸਾਓ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦ ੇਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 
“ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਕਹ ਗਏ ਹਨ” (ਰੋਮੀਆਂ 
3:23)। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ “ਭਟਿਦੇ ਕਿਰਦੇ ਸਾਓ” ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਿਦੂੰ ਤ18 ਦ ੇਵਰਤਮਾਨ ਿਾਲ ਨ ੂੰ  
ਹਾਸਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਯਸ  ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹ ਕਲਆ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਿੋ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਿੋਲੋਂ ਦ ਰ ਭਟਿਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਵਦਿੋਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਵਿੱ ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ।  

ਿਦੋਂ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਿ ਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦ ੇਅਿਾਿੀ ਅਤੇ ਲਨਿਾਿਬਾਨ 
ਦ ੇਕੋਿ ਮ ੜ ਆਏ ਿੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਬੁਲਾਇਆ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਕਰਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ” (ἐπιστρέφω, ਏਪੀਸਟਿੀਿੋ) ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਕਹਲੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿਭ  ਦ ੇਉਠਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਹਿਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਿੀਤਾ ਸੀ। 
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ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਾਟਿ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿਨਮ ਦੇ 
ਲੂੰ ਗੜੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦ ੇਦਲਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਭੀੜ ਇਿਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 
ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ, “ਤੋਬਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਮਟਾਏ ਿਾਣ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 3:19)। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 3:19 ਕਵਿੱ ਚ 
“ਮੁੜੋ” ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਕਦਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਤ ੇਗੌਰ ਿਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਦਲ 
ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਕਲਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿੋ ਕਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਿੀ ਸਨ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਿ ਨੇ 
ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਪਕਹਕਲਆਂ ਕਦਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਤੇੇ ਿਰੋ ਿਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਕਿਆਲੇ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦ ੇਕਪਿੱਛੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਾਂ ਦ ੇਵਿੱਡੇ ਘੋਲਮਘੋਲੇ ਨ ੂੰ  ਸਕਹ ਕਲਆ” (ਇਰਾਨੀਆਂ 10:32)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ, 
ਨ ੂੰ  ਵੀ “ਦੁਖਾਂ ਦ ੇਇਿੱਿ ਵਿੱਡੇ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਪਆ ਸੀ” ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  
ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਤੁਸੀਂ “ਭਟਿਦੇ ਕਿਰਦੇ ਸਾਓ,” “ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 
ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ।” 

ਭੇਡ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਡ ੂੰ ਘੀ ਚਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਭੇਡ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਰ ਅਤੇ 
ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਇਿੱਿ ਆਗ  ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਭੇਡ ਦ ੇਵਾਂਗ, 
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੀਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਿਮਜ਼ੋਰ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਈ ਵਾਰ ਅਣਇਿੱਛਾ ਦ ੇਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰਤਾ, ਆਿਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਦਖਾਵਾ ਿਰਿੇ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇਵਿੱਲ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਯਹ ਦੀ ਕਪਛੋਿੜ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਪਿਿਾਰ ਦਾ ਚਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੋ ਇਸਰਾਈਲ 
ਕਵਿੱ ਚ ਆਮ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਮਨ-ਪਕਰਵਰਤਨ ਿੀਤੇ ਹੋਏ 
ਲੋਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸਖ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਅਣਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। “ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙੁ ਭਟਿਦੇ ਕਿਰਦੇ 
ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਦ ੇਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਦ ੇਿੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ।” 

ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਲੀਕਸਆ ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  “ਚਰਵਾਹੇ” ਅਤੇ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” 
(5:1–3) ਦੋਵੇਂ ਿਹੇਗਾ। ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਇੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨੀ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 5:2 ਕਵਿੱ ਚ 
“ਚਰਵਾਹਾ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਰਵਾਿਾ (ποιµήν, ਪੋਏਮਨ) ਦਾ ਕਿਕਰਆ 
ਰ ਪ ਹੈ ਿੋ ਕਯਸ  ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ” ਇਸ ਆਇਤ 
ਕਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਨਿਾਿਬਾਨ (ἐπίσκοπος, ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ) ਦਾ ਕਿਕਰਆ ਰ ਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 
“ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ (KJV) ਕਵਿੱ ਚ “ਕਬਸ਼ਪ” ਅਤੇ (NIV) ਕਵਿੱ ਚ ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਵੀ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਰਚਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰੀਿ ੇਦ ੇਨਾਲ ਿੂੰਮ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਅਨੁਰ ਪ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਕਵਸ਼ਪ-ਕਵਆਪੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਦੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦਲੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੋ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ “ਚਰਵਾਹਾ ਅਤੇ 
ਕਨਗਾਹਬਾਨ,” ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਦੁਖ ਉਸੇ ਕਦਨ ਤੁਰੂੰਤ ਭਿੱਿ ਿਾਣਗੇ ਿਦੋਂ “ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਲੀ” ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ (4:17–19; 
5:4)। 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਅਧੀਨ ਰਿੋ; ਧਾਰਲਮਕ ਜੀਵਨ (2:13–25) 

“ਅਧੀਨ ਰਹੋ” ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿੱਿ ਮੁਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਪਿੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇ
ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੂੰਸਕਿਿਤੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਅਨੇਿ ਹਨ ਪਰ ਅਧੀਨ ਿੁਝ ਹੀ ਲੋਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿਵੇਂ ਿਕਲੂੰ ਟ ਈਸਟਵੁਿੱ ਡ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਬਿੋਨਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਿਲਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਿੋਲੋਂ  
ਿੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 44 ਮੈਗਨਮ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣ ੇਹੀ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਿਰਨਾ-ਇਿੱਥੇ ਇਿੱਿ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਲਪਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੜ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦ ਸਕਮਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ: “ਤੁਸੀਂ ਪਿਭ ੁਦੇ ਨਕਮਿੱਤ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਹਰੇਿ 
[ਪਰਬੂੰ ਧ] ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਵੋ” (2:13)। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਵਚਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੁਖ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ: ਅਧੀਨਤਾ ਿਾਂ ਪਰਬੂੰ ਧ। ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਪ ਰਵ ਇਕਤਹਾਸਿਾਰ, ਿ ਸੀਿੁਸ ਨੇ, 
ਵੇਸਪੇਸ਼ਨ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, ਿੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਗਲਾ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ 
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਿੋ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਅਕਧਿਾਰੀ ਬਣ ਿੇ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣਾ ਦੋਵੇਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ।19 ਕਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਕਧਿਾਰ 
ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਿੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਕਵਵਹਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਿਾਨਣ ਕਿ ਅਧੀਨਗੀ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਇਿੱਿ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਹੈ। ਿਲੀਕਸਯਾ ਦ ੇਕਵਚ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰ ਧਰਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਡੇ ਸਮਾਿ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਦੇਸ਼ ਦ ੇਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦ ੇ
ਪਿਤੀ ਸਮਰਕਪਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਵਚ ਿੁਝ ਅਕਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਆਕਗਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਪਿਿਾਰ ਕਨਆਂਸੂੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ। ਿੇਿਰ ਘਰ ਅਤੇ ਿੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੂੰਗੇ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿੂੰ ਮ 
ਿਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਜ਼ਰ ਰ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਿੁਝ ਿੂੰਮ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਹਰ ਸਮ ਹ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਗ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਗ ਪੁਣੇ 
ਦ ੇਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਧੀਨਗੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਧੀਨਗੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਡਰ ਨਾਲ ਸੁੂੰਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਿਦੋਂ ਹੁਿਮ 
ਅਤੇ ਤਰਿੱਿੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਮੁਿੱ ਖਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਿੇ ਅਧੀਨਗੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਲਿਸੂ ਦ ੇਿਈ ਲਵਿੱਖਣ ਦਾਅਵਾ (2:24, 25)  
ਿਦੋਂ ਤਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਕਤਹਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿਦਮ ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ ਉਦੋਂ ਤਿ ਮਨੁਿੱ ਖ 

ਿਾਤੀ ਦ ੇਲਈ ਿੋਈ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਸਵੀਿਾਰ 
ਿਰਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਸਾਰੇ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ 
ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਕਸਰਿ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ 
ਪਾਪਾਂ ਦ ੇਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ (2:24, 25)। ਕਸਰਿ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦ ੇਕਵਚੋਂ ਿੀ 
ਉੱਕਠਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ ਬੈਠ ਿੇ ਰਾਿ ਿਰੇ। ਕਸਰਿ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂੰਸਾਰ ਭਰ ਦ ੇਦ ਿੇ ਧਰਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਮੁਿਾਬਲੇ ਦਾ 
ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਕਮਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਸਮੋਗੇਜ਼ਬੋਰਡ ਦ ੇਕਵਚੋਂ 
ਇਿੱਿ ਕਵਿਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਿੋਈ ਦ ਿਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ 
ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਿਰਤਿੱ ਬ 4:12; ਵੇਖੋ ਯ ਹੂੰਨਾ 14:6)। “. . . ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਕਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨਾ ਕਮਸ਼ਨ ਦੀ ਨਸ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਲਿੱ ਖਣਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪੀ ਤੌਰ 
ਤ ੇਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਹੈ।”20 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ  
1ਆਈ. ਐਨ. ਿਾਰਮੈਨ, “ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਬਟ ਸਟਿੇਇੂੰ ਗ ਕਪਲਕਗਿਮਜ਼,” ਸੋਂਗਜ਼ ਆਫ਼ ਚਰਚ, ਰਚਨਾ ਅਤ ੇ

ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਅਲਟਨ ਐਿੱਚ. ਹਾਵਰਡ (ਵੇਸਟ ਮੁਨਰ,ੋ ਲੁਈਕਸਆਨਾ: ਹਾਵਰਡ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1977)। 
2ਚਾਰਲਸ ਐਿੱਚ. ਐਿੱਚ. ਸਿੋਬੀ, ਦ ਵੇਜ਼ ਆਫ਼ ਆਉਅਰ ਗਾਡ: ਐਨ ਅਪਰੋਚ ਟ  ਕਬਬਲੀਿਲ ਕਥਓਲੋਿੀ (ਗਿੈਂਡ 
ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਿੂੰਪਨੀ, 2003), 506. 3ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਯਹ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਿਕਲਕਿਯਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਕਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਿੋਈ ਮਾੜਾ 
ਸ਼ਕਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈI” (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 21:39)। 4ਿੇ. ਰਾਮਜ਼ੀ ਮਾਈਿਲਜ਼, 1 ਪਤਰਸ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ 
ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦਾ 49 (ਵੇਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988), 114. 5ਸ਼ਬਦ “ਮੁਲਾਿਾਤ” (ἐπισκοπή, 
ਏਪੀਸਿੋਪ) ਇਿੱਿ ਹੀ ਿੜਹ ਸ਼ਬਦ (ἐπίσκοπος, ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ “ਓਵਰਸੀਅਰ” ਿਾਂ “ਕਬਸ਼ਪ” 
(ἐπίσκοπος, ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ) ਵੀ ਇਿੋ ਿੜਹ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:1 ਕਵਚ, ਏਪੀਸਿੋਪ 
ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੇ ਦਿਤਰ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 1:20 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿਰਦਾ ਹੈ। 6509 
ਈ. ਪ . ਕਵਿੱ ਚ, ਰੋਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਕਤਮ ਰਾਿ,ੇ ਤਾਰਿੁਇਨ ਗਰਵ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਢ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮੀ 
ਗਣਰਾਿ ਦਾ ਿਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਰੋਮੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਿੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰ ਿਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਮ 
ਉੱਤੇ ਰਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਯੁਗ ਕਵਚ, ਰੋਮੀ ਇਸ ਿਲਪਨਾ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਉਂਦ ੇਸਨ ਕਿ 
ਗਣਰਾਿ ਹੁਣ ਤਿ ਵੀ ਮੌਿ ਦ ਹੈ। ਕਨਯਮ ਕਵਚ, ਸਮਰਾਟ ਕਸਰਿ ਇਰਿ “ਪਕਹਲਾ ਨਾਗਕਰਿ” ਸੀ। ਅਸਲ ਕਵਚ, 
ਸਮਰਾਟ ਿੌਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੂੰ ਤਕਰਤ ਿਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦਾ ਸੀ। 7ਪੂੰਿ ਖੇਤਰੀ ਨਾਮ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  1:1 ਕਵਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਚਾਰ ਸ ਕਬਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਿਰਦ ੇਹਨ। (ਵੇਖੋ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਿਾ 10-
14.) 8ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ NASB ਨੇ ਪੁਕਲੂੰ ਗ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ πάντας (ਪੇਂਟਸ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਿੱਿ 
ਕਿਨਸੀ ਸੂੰ ਕਮਲਤ ਸ਼ਬਦ, “ਸਾਰੇ ਲੋਿ” ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਸਲ ਕਵਚ “ਸਾਰੇ ਲੋਿ” ਹੈ ਕਿਵੇਂ KJV ਕਵਚ 
ਹੈ। NRSV ਅਤੇ NIV ਨੇ ਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਵਸਕਤਿਤ ਲੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰ ਕਮਕਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। “ਭਰਾ” ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ” ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਲੋਿ” ਆਕਦ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। NASB ਦਾ “ਸਾਰੇ ਲੋਿ” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
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ਅਕਿਹੇ ਰ ੜੀਵਾਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ 
ਦੋਵਾਂ ਕਲੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਕਰਆ ਰ ਪਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਿਰਦ ੇਸਨ। ਿੋਈ ਤਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਵੀ 
ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ, ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਪਿਸੂੰ ਗ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਹ” ਦਾ 
ਅਰਥ “ਉਹ ਆਦਮੀ” ਿਾਂ “ਉਹ ਇਸਤਰੀ” ਹੈ, ਅਤੇ “ਆਦਮੀਆਂ” ਦਾ ਅਰਥ “ਲੋਿ” ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਕਿ ਿਦ ੇਕਿਸੇ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਮਕਲਤ ਵਾਿ ਦਾ ਯ ਨਾਨੀ ਪੁਕਲੂੰ ਗ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ NASB 
ਕਵਚ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਕਵਚ ਤਰਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਛਮੀ 
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕਵਚ ਕਲੂੰ ਗ ਕਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਲਈ ਕਸਆਸੀ ਪਿਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੂੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਿੱਥੋਂ ਤਿ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
9“ਇਿਰਾਰ” ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਕਸਰਿ ਕਬਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਿਰਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਰਥ 
ਉਸ ਸਭ ਿੁਝ ਤੋਂ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ: ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਪਿੇਮ, ਨਵਾਂ ਿਨਮ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ, ਆਕਦ। 
10ਸਿੋਬੀ, 847. 

11ਭਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਿਨੀਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱਥ ੇਇਿੱਿ ਕਿਿਦੂੰ ਤ (“ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਨਾ”) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਿੱਿ ਆਕਗਆ ਸ ਚਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 2:13 ਕਵਚ (“ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ”) ਿੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਸੂੰ ਗ ਅਰਥ 
ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਪਿਿਾਰ ਦੇ ਿਰਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਕਗਆ ਸ ਚਿ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਿਦੂੰ ਤਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਿਾਿੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 12ਵੇਖੋ ਮਾਈਿਲਸ, 138. 13ਵੇਖੋ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੇਨੇ ਏ. ਗਰ ਡੇਮ, ਦ ਿਿਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ: ਐਨ ਇੂੰਟਰੋਡਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਮੈਂਟਰੀ, 
ਕਟੂੰ ਡਲ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 17 (ਗਿੈਂਡਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ 
ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1988), 124. 14ਇਿੱਿ ਚੂੰ ਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਕਧਐਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਕਰਚਰਡ ਏ. ਹੋਰਸਲੇ, “ਦ 
ਸਲੇਵ ਕਸਸਟਮਜ਼ ਆਫ਼ ਿਲਾਸੀਿਲ ਐਟਂੀਿਕਵਟੀ ਐਡਂ ਦੇਅਰ ਰੀਲਿਟੈਂਟ ਰੇਕਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮਾਡਰਨ 
ਸਿੋਲਰਸ,” ਸੈਕਮਆ ਂ83/84 (1998): 19–66. 15ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ10:2 ਕਿਿੱਥੇ ਇਿੱਿ ਸਮਾਂਤਰ ਵਾਿ “ਪਾਪਾਂ 
ਦਾ ਕਖਆਲ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਵੇਖੋ ਵਾਲਟਰ ਬਾਯਰ, ਏ ਗਿੀਿ-ਇੂੰਗਕਲਸ਼ ਲੈਿਸੀਿਨ ਆਫ਼ ਦ ਕਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਕਿਿਸਚੀਅਨ ਕਲਟਿੇਚਰ, ਤੀਸਰਾ ਸੂੰ ਸਿਰਣ, ਸੋਕਧਆ ਸੂੰ ਸਿਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ. 
ਿਰੈਡਕਰਿ ਡਬਕਲਯ . ਡੈਂਿਰ (ਕਸ਼ਿਾਗੋ: ਯ ਨੀਵਕਸਟੀ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਿਾਗੋ ਪਿਿੈੱਸ, 2000), 967. 16ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ, 
ਏ ਿਮੈਂਟਰੀ ਆਿੱ ਨ ਦ ਅਕਪਸਟਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਆਫ਼ ਿ ਡ, ਬਲੈਿਸ ਕਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: 
ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 117. 17ਇਗਨੇਸ਼ਅਸ ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 10.3. 18ਅੂੰਗਿਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ “ਪਲੇਨਟ” 
ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਕਰਆ πλανάω (ਪਲਾਨਾਓ) ਦਾ ਇਿੱਿ ਸਿਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਪੁਰਕਖਆ ਂ
ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਗਿਕਹ ਸਕਥਰ ਕਸਤਾਕਰਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਯਹ ਦਾਹ 13 ਤੇ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ)। ਉਹ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਗਿਕਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜਦ ੇਸਨ। 19ਿੋਸੇਿਸੁ ਵਾਰਸ 4.10.2. 20ਿਨੌ ਸਟੌਟ, ਦ 
ਿੋਨਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿਿਸ਼ਚੀਅਨ (ਲੈਸਟਰ, ਯ . ਿੇ: ਇੂੰਟਰ-ਵਰਕਸਟੀ ਪਿੈਿੱਸ, 1992), 316. 
  




