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3:1–22 

ਕਸ਼ਟ ਝੱਿਦੇ ਿੋਏ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਲਜਿਾ ਲਵਿਾਰ 

(ਭਾਿ 2) 

ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਬੇਨਤੀ ਿਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸਵਲ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਨ, 
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਹੋਣ। ਦਾਸਾਂ ਦ ੇਦੁਿੱ ਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਤ ੇਗੌਰ ਿਰੇ, ਪਰ ਅਕਧਆਇ 3 ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਸ 
ਵਾਰ ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਲ ਆਇਆ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇਲ  ਅਖਾੜੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤੀ 
ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਦ ੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਦ ੇਅਨੁਰ ਪ ਹੋਵੇ। ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਘਸੀਆਂ-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਕਿਿ ਪਿਥਾਵਾਂ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕਵਚਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਗੁੂੰ ਝਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਪਣ  
(3:1–6) 

1ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਿੇ ਪਤਨੀਓ, ਆਪਲਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋਵੋ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ 
ਬਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਓਿ ਬਚਨ ਤੋਂ ਲਬਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਿ 
ਢਾਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਲਖੱਚੇ ਜਾਣ। 2ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਓਿ ਤ ਿਾਡੀ ਪਲਵੱਤਰ ਚਾਿ ਢਾਿ ਨੰੂ ਜੋ ਅਦਬ 
ਦ ੇਨਾਿ ਿੋਵੇ ਵੇਖ ਿੈਣ। 3ਅਤੇ ਤ ਿਾਡਾ ਲਸੰਿਾਰ ਲਸਰ ਿ ੰ ਦਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦ ੇਿਲਿਣੇ ਪਾਉਣ 
ਅਥਵਾ ਬਸਤਰ ਪਲਿਨਣ ਦ ੋਨਾਿ ਬਾਿਰਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। 4ਪਰ ਉਿ ਮਨ ਦੀ ਿ ਪਤ 
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿੋਵੇ ਲਜਿੜੀ ਓਸ ਅਵਨਾਸੀ ਲਸੰਿਾਰ ਨਾਿ ਿੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਿ ਅਤੇ 
ਿੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਿ ਲਕਉਂ ਜੋ ਇਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮ ੱ ਿ ਦਾ ਿੈ। 5ਲਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਅਿਿੇ ਸਲਮਆਂ ਲਵੱਚ ਪਲਵੱਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਜਿੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ 
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ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਲਣਆਂ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲਸੰਿਾਰਦੀਆਂ 
ਸਨ। 6ਲਜਵੇਂ ਸਾਰਾਿ ਅਬਰਾਿਾਮ ਨੰੂ ਸ ਆਮੀ ਕਲਿ ਕੇ ਉਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿੀ ਲਜਿ ਦੀਆਂ 
ਤ ਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਜੇ ਸ਼ ਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਕਸ ੇਪਰਕਾਰ ਦ ੇਡਲਿਿ ਨਾਿ 
ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਿੋਵੋ।  

ਆਇਤ 1. ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀਓ ਨ ੂੰ  
ਆਪਲਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦ ੇ ਕਵਚ ਿਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ੇਲਈ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਘਰ ਕਵਚ ਪਤੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਗ ਪੁਣ ੇਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਆਗ ਪੁਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਿ 
ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਦ ੇਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, “ਹੇ ਪਤੀਓ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਰਿੱ ਖੋ,” ਪਰ “ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਆਪਕਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਵ।ੋ” ਿਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਿੀਤੀ ਿਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਆਪਣੇ ਅਹ ਦੇ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤਿ ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਦ ੇਅਕਧਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ, ਉਹ 
ਿਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ – ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ 
ਅਕਭਆਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦ ੇਚੇਲੇ ਦਾ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ  
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਅਧੀਨਗੀ ਕਵਿੱ ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਆਤਕਮਿ ਿਾਂ ਬੌਕਧਿ 
ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਵਵਸਕਥਤ ਸਮਾਕਿਿ ਸੂੰਪਰਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਸਮਾਕਿਿ ਕਵਵਸਥਾ ਕਵਚ ਿੁਝ ਕਡਗਰੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ 
ਤਿ ਕਿ ਵਪਾਰ ਿਾਂ ਿਲਾਸ ਰ ਮ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ। ਿਦੋਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਂ ਅਕਧਿਾਰੀ ਦਾ ਿੂੰਮ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਿਿਤਾ ਰਾਿ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੋਵੇਂ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22–6:4; ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:18–21) ਇਿੱਿ ਮਨ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ 
ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਤਕਮਿ, ਭਾਵਨਾਤਮਿ, ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣ ੇਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਚੁਿੱ ਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਪਿਾਚੀਨ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ, ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਕਨਿ ਪਿੱਛਮੀ 
ਸਮਾਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਕਹਰੇ ਤਰੀਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇ ਪਤੀਆਂ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਿਵਾਦੀ ਪਿੱਛਮੀ 
ਸੂੰਸਕਿਿਤੀ ਕਵਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੂੰ ਗ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਅਧੀਨਗੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪ ਰਵਿਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਲੂੰ ਗ ਤ ੇ
ਅਧਾਰਤ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਅਪਮਾਨਿਨਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਕਨਿ ਪਾਠਿ ਦ ੇਲਈ ਅਿਸਰ 
ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਸਮਿਾਲੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤ ੇਕਿਵੇਂ 



 

 141 

ਲਾਗ  ਿਰੇ, ਿਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਮਾਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ 
ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਿਾਿੀ ਵਿੱ ਖਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਇਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਲ 
ਉੱਤਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਸਿ,ੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿ ਦ ੇਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਕਿਿ ਬਣਤਰ ਦ ੇਇਿੱਿ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਿੱਟ ਕਵਚ ਬੂੰਦ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਮੁਿੱ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੂੰਤੋਸ਼ਿਨਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੂੰ ਮ ਹੋ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਰੋਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਿਈ ਵਾਰ ਇਿੱਿ ਕਵਆਹ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦ ੋਮਜ਼ਬ ਤ 
ਇਰਾਕਦਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ, ਪਤੀ 
ਪਤਨੀ ਇਸ ਹੋੜ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਿਹਾ ਮੁਿਾਬਲਾ 
ਅਿਸਰ ਿੀਵਨ ਭਰ ਿਾਂ ਿਦ ਤਿ ਤਲਾਿ ਨਾ ਹੋ ਿਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਿ ਚਿੱਲਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੋਰਨਾਂ ਕਵਆਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਿੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ, ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ, ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ 
ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ 
ਪਿਸੂੰਗ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਕਿਿ ਬਣਤਰਾਂ ਦ ੇਲਈ ਿੋਈ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲੂੰ ਗ ਭ ਕਮਿਾਵਾਂ ਤ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 14:34, 35 ਅਤੇ 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:11, 12 ਕਵਚ, ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰ 
ਦ ੇਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਆਦਮੀ ਆਗ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ। ਘਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਵਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਡਗਰੀ ਦ ੇਲਈ 
ਆਗ ਪੁਣੇ ਨ ੂੰ  ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਵਚਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੂੰ ਗ ਦ ੇਆਤਕਮਿ, ਨੈਕਤਿ, ਿਾਂ ਮਾਨਕਸਿ ਉੱਤਮਤਾ 
ਵਿੱਲ ਸੂੰਿੇਤ ਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚ ਅਤੇ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਕਿਿ ਿਾਂ 
ਈਸ਼ੁਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਿੋਈ ਇਸਤਰੀ ਿਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਰਿ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਿਨਤਿ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਿਾਂ ਨਾਗਕਰਿ ਬਿਾਇਦਾ ਠਕਹਰਾਏ ਗਏ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ। 
ਸਮਿਾਲੀ ਪਿੱਛਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕਵਚ, ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਿਾਿੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਸਰਿਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰ ਸਕਥਤੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਇਿੱਿ ਮਾਮ ਲੀ 
ਨੌਿਰੀ ਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਅਿੱਠ 
ਵਿੇ ਤੋਂ ਪੂੰਿ ਵਿ ੇਤਿ ਦੀ ਨੌਿਰੀ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਦ ੇਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਿਾਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਿੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਸੀਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  
ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਿਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਧੁਕਨਿ ਇਸਤਰੀ ਤ ੇਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। 
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ਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਿਾਂ ਕਪਤਾ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ 
ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹ ਿੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਗੈਰ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਦਾਰ, ਿਾਂ ਕਨਰਦਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ 
ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਆਤਕਮਿ ਆਗ ਪੁਣੇ 
ਉਹ ਦ ੇਸਿਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਵਚ ਿੋ ਵੀ ਭਲਾਈ ਲਿੱ ਭੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਓਿ ਬਚਨ ਤੋਂ ਲਬਨਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪਤਨੀਆ ਂਦੀ ਚਾਿ ਢਾਿ ਦ ੇਕਾਰਨ ਲਖੱਚੇ ਜਾਣ। “ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਮੂੰਨਣਾ” “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ” (4:17) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਇਿੱਿ ਮਾਮਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ 
ਦ ੇਸੂੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਪਿਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਿਾਂ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਕਵਰੋਧੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ 
ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ, ਿਦੋਂ ਕਸਰਿ ਪਤਨੀ ਮਸੀਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਖਤਰਨਾਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ 
ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਿੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇਿੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਮ ਿਰੇ। ਮਸੀਹੀ ਕਸਰਿ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।  

 KJV ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ “ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਵੀ ਕਿਿੱ ਕਤਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।” “ਵਚਨ” ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਨਸ਼ਚਤ ਲੇਖ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਿਈਆਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਵਚਨ” ਪਤੀ ਦ ੇ ਮਨ 
ਪਕਰਵਰਤਨ ਦੇ ਕਵਚ ਿੋਈ ਵੀ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। NASB ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ “ਇਿੱ ਿ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿਈਆਂ 
ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਿ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਚਾ 
ਸਿੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਧਾਰਕਮਿ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ 
ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਕਿਿੱਤ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ “ਕਿਿੱ ਕਤਆ ਿਾਣਾ” ਇਿੱ ਿ ੋਸਮੇਂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਦ ੇਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਿੱਥੇ 
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਭਾਵ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸੀ ਕਿ 
ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਪਤਨੀਆਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਿਾਕਹਰ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇ ਿੇ ਕਿਿੱ ਤਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਿਦੋਂ ਪਤੀ ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਪਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਕਹਲ ਿਰਨ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਿਮਾਲ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਿੋ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਬੇਵਿੱ ਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ – ਿਾਂ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਸ਼ਿਤੀ ਸੀ (ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਾਸ) – ਅਕਿਹੀ ਸਮਰਿੱਥ 
ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਿਲਸਰ ਪ ਸਾਰੇ ਕਵਰੋਧੀ ਦੇਵਕਤਆਂ 
ਅਤੇ ਿਲਸਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਿੱ ਤ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੂੰਿੀਲ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਸਮਾਨ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਸਰਤ ਦ ੇਕਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨ 
ਦਾ ਇਿੱਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਿੜ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 
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ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵ।ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਵਚ ਿੋਈ ਪਿੱਖ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ 
ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਲੋਿ ਪਿੱਖ ਪਾਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਯਾਿ ਬ 2:1)।  

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ 
ਨੇ ਿੀ ਅਲੋਚਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਕਵਿੱ ਚ, ਸੇਲਸਸ 
ਨਾਮ ਦਾ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਿ ਲੂੰ ਬੀ-ਚੌੜੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਕਚਿੱ ਠਾ 
ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਿੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਪਰ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਸਰ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਸਿੂੰ ਦਕਰਆ ਮਸੀਹੀ ਓਰੀਗੈਨ 
ਨੇ ਸੇਲਸਸ ਦਾ ਇਿੱਿ ਖੂੰਡਨ ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤੀਉੱਤਰ ਕਵਚ ਓਰੀਗੈਨ ਨੇ ਸੇਲਸਸ 
ਦ ੇਿੂੰਮ ਦੀ ਬਹਤ ਿੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਾਿੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਿੀ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੇਲਸਸ ਨੇ ਿੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਿੱਿ ਭਾਗ 
ਇਹ ਹੈ: 

ਕਨਿੀ ਘਰਾਂ ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਉੱਨ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ, ਮੋਚੀਆਂ, ਧੋਬੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅਨਪੜਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  ਗਵਾਰ ਚਰਵਾਕਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਿੁਝ ਵੀ ਿਕਹਣ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਿਦੋਂ ਿਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿਾਂਤ ਕਵਚ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਕੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁਝ ਮ ਰਖ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਿੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬਆਨ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿ ਲ ਦੇ ਅਕਧਆਪਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਲ 
ਿੋਈ ਕਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਹ 
ਿਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਿਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 
ਅਸਲੀਅਤ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਨਾ ਹੀ ਿੁਝ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਸਰਿ 
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।1  

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾਲਾ ਸਾਖੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਗੈਨ ਅਤੇ 
ਸੇਲਸਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਵਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਕਹਲੀਆਂ ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ ਸਦੀਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਤੋਂ ਿਾਣ  ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ ਿਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀਹੀਣਾਂ ਦੀ 
ਭ ਕਮਿਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ (ਗਰੀਬ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਾਸ). 

ਆਇਤ 2. ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਾਿ ਢਾਿ ਿੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ 
ਹਾਸਲ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਵੱਤਰ ਅਤੇ 
ਅਦਬ ਦ ੇਨਾਿ ਿੋਵੇ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਸਰਿ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਿੀਵਨ ਢੂੰਗ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਿਾਲੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਉਕਚਤ ਗਵਾਹੀ 
ਬਣ ਗਏ ਸਨ (1:15; 2:12)। ਬੁਿੱ ਤਪਿਸਤ ਸੂੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਕਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਸਨ। ਪਤਰਸ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਅਧਰਮੀਆਂ ਤਿ ਪਹੁੂੰ ਚੀਏ। 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵੇਖ ਲੈਣ” ἐποπτεύω (ਏਪੋਪਟੇਊ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ 2:12 ਕਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ “ਕਨਰੀਖਣ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਪਤੀ 
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ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਮੋਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਇਿਬਾਲ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਵਚਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ” ਿੀਵਨ ਢੂੰਗ 
ਪਿਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਨਸੀ ਕਵਹਾਰ ਪਹੁੂੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਇਨੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦ ੇਵਿੱਲ ਇਿੱਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਿੋ ਕਿ 
ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਉਸ ਦੀ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਾਲ” “ਡਰ ਦ ੇਿਾਰਨ” (ἐν φόβῳ, ਐਨਿੋਬੋਏ) ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 
ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੇ ਨਾਸਵਾਨ ਡਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ “ਡਰ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਅਰਥ ਦ ੇਨਾਲ ਕਲਆ ਿੋ ਇਹ ਅਰਥ ਇਸ ਨੇ 
ਹੁਿਮ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰ ਨੋ” ਕਵਚ ਹੈ (2:17)। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਸਨਮਾਨ ਕਦਖਾਉਣਾ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੇਖ ਸਿ ੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਡਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਵਾਕਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। NASB 
ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੋਈ ਬੇਇਨਸਾਿੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਐਨ ਿੋਬੋਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਦਬ 
ਦ ੇਨਾਲ” ਿੀਤਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 3. ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਉਸ ਗਿੱਲ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਧਆਨ ਰਿੱ ਖੇ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਸੀ 
ਬਿਾਇ ਇਸ ਦ ੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨੀ ਆਿਰਸ਼ਿ ਲਿੱ ਗਦੀ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨ ੂੰ  ਅਦਬ” ਦ ੇਨਾਲ ਕਸ਼ੂੰਗਾਰਨਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਲਸੰਿਾਰ . . . ਬਾਿਰਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ।2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਅਕਿਹਾ ਿੋਈ 
ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪ ਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਕਦਿੱ ਖ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਪਰੀਤ ਸੈਿਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਢੂੰਗ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿੱ ਭਣ ਦ ੇਿਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਕਿ ਉਹ ਿੌਣ 
ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀ ਪਕਹਕਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਵਚ ਸਮਿਾਲੀਨ ਨੈਕਤਿ ਲੋਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਕਹਮਤ ਸਨ। ਿੇ. ਰੈਮਸੇ ਮਾਈਿਲਜ਼ ਨੇ ਪਲ ਟਾਰਿ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਦੁਵਾਇਆ, 
ਿੋ ਡੇਲਿੀ ਕਵਚ ਦਾਰਸ਼ਕਨਿ ਅਤੇ ਿਾਿਿ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਸਮਿਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱਿ: 
“ਇਹ ਸੋਨਾ ਿਾਂ ਿੀਮਤੀ ਪਿੱਥਰ ਿਾਂ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਬਣਾਇਆ 
ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਣ, ਚੂੰਗੇ ਕਵਹਾਰ 
ਅਤੇ ਕਨਮਰਤਾ ਦ ੇਦਰਸਾਉਣ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”3 ਉਸ ਪਿਿਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ, 

ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇਸਤਿੀਆਂ ਲਾਿ ਅਤੇ ਸੂੰਿਮ ਸਕਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸੁਹਾਉਣੀ ਪੁਸ਼ਾਿੀ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਨਾ ਗੁੂੰ ਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਯਾ ਮੋਤੀਆਂ ਯਾ 
ਭਾਰੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦੇ ਬਸਤਿਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਿੋ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਬਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੀਆਂ ਹਨ  
(1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:9, 10)। 

ਪਤਰਸ ਆਪਣ ੇਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਦਮਾਗ ਦ ੇਸਮਿਾਲੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਮਨ ਸੀ। 
ਭਾਵ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਇਿੱਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਸ 
ਪਿਿਾਰ ਅਕਿਹੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰੀ ਸੁਹਿੱ ਪਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ੂੰ ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਤਲਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਿਿਾਰ ਅਕਿਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਿੋ ਅਕਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਤੁਤ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਿਹੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰੇਗੀ ਿੋ 
ਬਾਹਰੀ ਰ ਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁਕਨਆਦ ਬਾਹਰੀ ਕਦਿੱ ਖ ਸੀ ਉਹ ਛਾਨਣੀ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹੋ ਿਾਣ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਉਸ 
ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 
ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

 ਪਤਰਸ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਲਿੱ ਖਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ ਲਸਰ ਿ ੰ ਦਣ 
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦ ੇਿਲਿਣੇ ਪਾਉਣ ਅਥਵਾ ਬਸਤਰ ਪਲਿਨਣ ਦ ੇਨਾਿ ਬਾਿਰਿਾ ਨਾ ਿੋਵੇ। 
ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭ ਿੇ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਿਲਾਕਿਿਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਸਮਿਾਲੀਨ ਿਲੀਕਿਿਤੀ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ 
ਦ ੇਿਿੱਪੜੇ ਪਕਹਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਰ ਪ ਦ ੇਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਿਰਸ਼ਣ ਿੋਈ ਆਧੁਕਨਿ 
ਿਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ 
ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਇਿੱਿ ਉਕਚਤ ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਦੀ 
ਕਵਆਪਿ ਪੁਸ਼ਾਿ ਖਰੀਦਣ ਦ ੇਯੋਗ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਅਕਿਹੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਬਾਹਰੀ ਰ ਪ ਦ ੇਪਿਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਿਹੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ 
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕਵਚ ਸਮਾਨ ਰ ਪ ਕਵਚ ਪਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਸ ਲ ਿਕਹ 
ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਦ ੇਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੂੰਗ ਠੀ ਅਤੇ ਿੂੰਗਣ ਪਾਉਣੇ, ਨਵੇਂ ਿਿੱ ਪੜੇ 
ਪਾਉਣ,ੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟਾਇਲ ਨਾਲ ਵਾਉਣਾ ਆਕਦ ਪਾਪ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਹ 
ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਅਕਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਤ ੇਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਆਇਤ 4. ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ 
ਬਾਹਰੀ ਕਦਖਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ; ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਨਾਸੀ ਲਸੰਿਾਰ ਨਾਿ ਿੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਿ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ 
ਆਤਮਾ ਨਾਿ ਉਹ ਇਸਤਿੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਿਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  
ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧੀਨਗੀ ਕਨਸ਼ਕਿਿਯ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੋਵ ੇਕਿ 
ਪਤੀ ਿੌਣ ਸੀ ਿਾਂ ਉਹ ਿੀ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
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ਸੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਿਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦ ੇਢੂੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਢਾਲ ਿਾਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਦ ੇਢੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਕਲਆਵੇਗੀ ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਨ ਦੀ ਿ ਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਰਸ ਲ ਇਸਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰ ਪ 
ਕਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ। ਆਦਮੀਆਂ, ਨ ੂੰ  ਵੀ, ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰ ਪ - ਸੋਨਾ, 
ਚਾਂਦੀ, ਿਿੱਪੜੇ, ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਇਿੱਿ ਅਦਭੁਿੱ ਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮ ਲਾਂਿਣ ਨ ੂੰ  
ਪਿਦਰਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸੁਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਿੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ 
ਹੋਵ,ੇ ਪਰ “ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਬਾਹਰੀ ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਦ ੇਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਿਦਰ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਆਨ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦ ੇਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਿ ਭਾਗ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ, 
ਪਿਸੂੰਗ ਤ ੇਪੁਨਰ-ਕਵਚਾਰ ਪਾਠਿ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ 
ਹਿੱਲ ਿੀਤਾ: “ਇਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਪੇਸ਼ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰ ਸਿ?ੇ” ਉਹ ਇਸ 
ਸਵਾਲ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ: “ਿੀ ਪਤੀ ਿਾਂ ਪਤਨੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ 
ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਪਿਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਿਾਂ ਕਵਰੋਧੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?” ਿਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਇਦ ਿੋਈ “ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਨੀ ਦ ੇਕਵਹਾਰ 
ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿ,ੇ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ “ਗੁਪਤ 
ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਨ ੂੰ  ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵ ੇਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

“ਅਵਨਾਸੀ ਕਸੂੰਗਾਰ . . . ਅਰਥਾਤ ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਆਤਮਾ,” ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਿੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮ ੱ ਿ ਦ ੇਿਨ। ਿੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੇਖੇ ਵਿੱਡੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦ ੇਹਨ” ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਦ ੇਸੋਨੇ ਿਾਂ ਿੀਮਤੀ ਿਿੱ ਪਕੜਆਂ 
ਨਾਲ ਿੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਿੋਈ ਪਕਹਨਦਾ ਹੈ। “ਮਨੁਿੱ ਖ ਬਾਹਰਲਾ ਰ ਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ” (1 ਸਮ ਏਲ 16:7)। ਸ਼ਬਦ “ਅਕਵਨਾਸੀ” ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਤ ੇਸਦੀਵੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਤਤਿਾਕਲਿ ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ “ਨਾਸਵਾਨ” ਹੈ (1:7); ਇਿੱਿ ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਆਤਮਾ “ਅਕਵਨਾਸੀ” 
ਹੈ। “ਅਕਵਨਾਸੀ” “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤਿ ਰਹੇਗਾ” (1:7); ਸੋਨੇ ਦ ੇ
ਗਕਹਣ ੇਨਹੀਂ ਰਕਹਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਣਵਿੱ ਤੇ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ, ਉਹ “ਇਿੱ ਿ ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਸੀ।” 

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਹਰੇਿ ਦੀ ਗਕਹਰੀ ਪਰਖ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ NASB ਨੇ “ਿੋਮਲ” (πραΰς, ਪਿਾਊਸ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ ਕਯਸ  ਦ ੇਪਹਾੜੀ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 5:5)। ਿਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਨਮਰ” ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਿੋਮਲ ਆਤਮਾ ਇਿੱਿ ਿਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਿ 
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ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਰ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਿਸਮ ਹੈ ਿੋ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਵਚ ਿੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੋਮਲ, ਕਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦ ੇਉਲਟ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣ ੇਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿਰਨ 
ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ-ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੈ ਿੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੇਖੇ ਵਿੱਡੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦਾ ਹੈ।” 

ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ NASB ਨੇ “ਗੂੰ ਭੀਰ” (ἡσύχιος, ਹੇਸੁਕਛਓਸ) ਿੀਤਾ ਹੈ 
ਉਹ 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 2:12 ਕਵਚ ਆਏ ਨਾਂਵ ਦਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰ ਪ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਸਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਕਖਆ 
ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਿਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁਿੱ ਪ ਰਹੇ।” 
“ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਹਣਾ” ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੌਰ ਤ ੇ“ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਵਚ ਰਕਹਣਾ,” ਿਾਂ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਵਿੱ ਚ।” ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਮਨ ਦ ੇ ਕਨਮਰ, ਆਦਰ ਸ ਚਿ ਿਰੇਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਦ ੇਲਈ ਿੋ 
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਿਾਂ ਅਸੀਸ ਦ ੇਨਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ 
ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸਮਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਇਿੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਸਤਿੀ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ 
ਭਕਰਆ ਿਦਮ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ 
ਕਦਖਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰੇ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ 
ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰ ਪ ਕਵਚ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਉੱਪਰ ਿੀਤਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਉਸ 
ਦਾ ਆਿੀਪੁਣਾ ਿਰਨਾ, ਿਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 
ਦੀ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਥੇ ਅਮਰ 
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦ ੇਅੂੰਤਕਰਿ ਸੁਭਾਅ ਿਾਂ ਅੂੰਤਹਿਰਨ ਹੈ। (ਵੇਖੋ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 
4:21; ਗਲਾਤੀਆਂ 6:1 ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਿੱਿ “ਨਰਮਾਈ ਦ ੇਆਤਮਾ” ਇਿੱ ਿ ਕਨਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।) 

ਕਿਉਂ ਇਿੱਿ “ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਆਤਮਾ” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਡੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦਾ ਹੈ”? 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱਿ ਇਿੱਿ ਪਤੀ, ਇਿੱਿ ਮਾਲਿ, ਿਾਂ ਪੁਕਲਸ ਵਾਲੇ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ 
ਮੂੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਹਾਉਤਾਂ 3:34, “ਸਿੱਚੀਂ ਮੁਿੱ ਚੀਂ ਠਿੱ ਠਾ 
ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਠਿੱ ਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਿੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਿਰਦਾ ਹੈ” 
(5:5)। ਉਸ ਨੇ ਿੋਕੜਆ, “ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬਲਵੂੰਤ ਹਿੱਥ ਦ ੇਹੇਠ ਨੀਕਵਆਂ 
ਿਰੋ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੇਲੇ ਕਸਰ ਉੱਕਚਆ ਂਿਰੇ” (5:6, ਵੇਖੋ ਯਾਿ ਬ 4:10)। ਹੂੰਿਾਰ ਰਾਿ 
ਦ ੇਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਵਚ, ਿੂੰ ਮ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਘਰ ਕਵਚ 
ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਵਚ, ਅਤੇ ਮੁਿਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਵਚ 
ਰੁਿਾਵਟ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ 
ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤਿ ਿੋਈ ਆਪਣ ੇਕਨਆਂ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  
ਇਿੱਿ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਕਦੂੰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿ ਿੋਈ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ – ਿਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ 
ਦਾ ਿੋਈ ਮੁਿੱ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦ ੇਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 5. ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਿਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ 
ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੋਲੋਂ  ਮੂੰਗ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੁਰਕਖਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਦ ੇ
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ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਿਿੇ ਸਲਮਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1, 2)। ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਲਖਤਾਂ 1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਧਾਗੇ ਦ ੇਕਵਚ 
ਬੁਣੇ ਗਏ। ਪਲਵੱਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਕਰਿਾਰਡ 
ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਸ਼ੂੰਗਾਰ 
ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਕਿ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਿੋਈ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਇਹ 
ਿਕਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ” ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿੀਤਾ।” ਰਸ ਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ “ਆਸ” ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 
ਪਿਭ  ਦੀ ਆਮਦ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਘਰ ਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 
“ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਸ ਵਿਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਨ” (4:19), “ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਇਸਤਿੀਆਂ” “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ।” ਉਹ ਕਸਰਿ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਵਚ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ ਖਮਤਾ ਕਵਚ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਨਮ ਨਾ ਬਣਨ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਸੂੰਿੇਤ ਤੋਂ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਇਸਤਿੀਆਂ” ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਅਬਰਾਹਾਮ, 
ਇਸਹਾਿ, ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਿੁਲ ਕਪਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਿੁਲਕਪਤਾ 
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਿ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇ ਕਪਤਾ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰਾਹ, 
ਕਰਬਿਾਹ, ਲੀਯਾਹ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਆਪਲਣਆਂ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਕਵਿੱ ਤਰ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਲਸੰਿਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਿੱਿ ਧਰਮੀ ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਕਵਆਹ ਇਿੱਿ ਅਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋ ਿਾਣ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ 
ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੀਤਾ। ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਕਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ ਵੀ “ਇਿੱ ਿ ਿੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਆਤਮਾ” ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਿਿਮ 
ਕਵਚ ਸੀ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਿਤੀ ਵਿਾਦਾਰ ਰਕਹਣ ਦ ੇਲਈ ਕਨਰੂੰਤਰ ਇਿੱਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿੀਵਨ ਕਬਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ  
ਹੈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਕਤੂੰ ਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 
ਕਦਿੱ ਤਾ – ਨਾਗਕਰਿ ਨ ੂੰ , ਦਾਸ ਨ ੂੰ , ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  – ਉਹ ਿੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਲਪਨਾਵਾਂ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸਰਿਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੈਕਨਿ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ 
ਲਈ ਿਾਣ ਤ ੇਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਕਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਲਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨ ੂੰ  
ਕਸਰਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱਢਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਪਤੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿ ਿੋਈ 
ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਪਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ 
ਉਹ ਉਹ ਪਕਰਵਾਰ ਸੀ ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਸਨ, ਿਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਤੀ, ਿਦਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ 
ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 5:28, 29 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਿ ਮੌਿਾ ਪਾਇਆ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੇ 
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ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਿਲਪਨਾ 
ਿਰਨਾ ਿੋਈ ਔਖੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਦੋਂ ਦਾਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਇਨਿਾਰ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਿੱਿ ਨਾਗਕਰਿ, ਇਿੱਿ ਦਾਸ, ਿਾਂ ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ 
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਕਧਿਾਰ ਦੀ ਇਿੱਿ ਸਹੀ ਚੈਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਹਾਇਿ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹੈ ਿੋ ਚੂੰਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਕਮਿ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਿਾਂ ਦੋ ਿਾਰਨਾਂ 
ਦ ੇਿਾਰਨ ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ: (1) ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਿੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਿੂੰ ਮ ਨਾ ਿਰੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੂੰਗ ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਕਨਯੁਿਤ ਅਕਧਿਾਰ ਉਸ ਿੋਲੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। (2) ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਤ ੇਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਧਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਤੀਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ 
ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 6. ਸਾਰਾਿ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇਿੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ “ਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ” 
ਦੀਆਂ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਇਸਤਿੀਆਂ” “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਸ਼ੂੰਗਾਰਦੀਆਂ ਸਨ।” ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨ ੂੰ  ਬਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾਹ, ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ, 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਹਾਰ ਦਾ ਇਿੱਿ ਨਮ ਨਾ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਤਾ ਉਤਪਤ 
ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਦੀ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਕਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦ ੇਿਬੀਲੇ 
ਨੇ ਮਮਰੇ ਦ ੇ ਕਵਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਤੂੰ ਨ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉਸ ਤ ੇਪਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਿੁਲਕਪਤਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦ ੇਕਪਿੱਛੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ 
ਵਾਇਦਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਿਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਿੱਿ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਿਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਤ ੇਹਿੱਸੀ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਰਗੇ ਇੂੰ ਨੇ 
ਬੁਿੱ ਢੇ ਿੋੜੇ ਦ ੇਘਰ ਬਿੱਚਾ ਹੋ ਸਿਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਿਸੂੰਗ ਕਵਚ ਸਾਰਾਹ ਨੇ “ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ” ਿਕਹ ਿੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਿੀਤਾ (ਉਤਪਤ 18:12)। ਇਹ ਵਾਿ “ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ” ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿਸ ਤ ੇਪਤਰਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਿਾਮ, ਨੰੂ ਸਵਾਮੀ ਕਲਿ ਕੇ 
ਉਸ ਦ ੇਪਿਤੀ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦ ੇਪਿਦਸ਼ਨ ਿੀਤਾ ਸੀ।  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਤ ੇ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਿੱਿ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਆਹ ਹੋ ਿਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਕਿ “ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਿੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ” ਉਹ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਕਿਿੱ ਤ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਿਭ  ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤਣਾ 
ਪਤਰਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਮਸੀਹੀ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣ ੇਮਸੀਹੀ ਪਤੀਆਂ 
ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸੀ। ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਘਰਾਂ ਕਵਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ 
ਕਵਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਿੋਈ ਜ਼ਰ ਰ ਸੋਚ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਿਦੋਂ ਉਹ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਵਾਮੀ ਿਕਹ ਿੇ,” ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ 
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ਆਕਗਆਿਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਿਣੇ ਪਤੀ ਤ ੇ
ਪਤਨੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਿਲਪਨਾ ਿੀਤੀ 
ਹੋਵ ੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸਤਿੀਆਂ ਮੁਿਤੀ ਦ ੇ ਕਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਕਵਆਹ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਿੱ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾਹ ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰੋ।  

ਭਾਵੇਂ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਕਵਚਲਾ ਿਰਿ ਇਿੱਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਿਰਿ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਅਿਲਕਪਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੇ 
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਆਲਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਾਇ ਇਸ ਦ ੇ ਕਿ ਸਾਰਾਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ 
“ਅਧੀਨ ਰਹੀ।” ਬਿੱ ਚ ੇ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ 
ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਕਰਿ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਸ ਲ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸ਼ਬਦ “ਆਕਗਆਿਾਰੀ” ਤੋਂ ਕਖਸਿ ਿੇ ਕਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਅਧੀਨਗੀ” ਤ ੇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਿੁਝ ਕਿਿੱ ਦੀ ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਨ 
ਿੋ ਘਰ ਕਵਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਕਹਸ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਿੋ ਸੂੰਭਾਵੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਲਈ 
ਠੋਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਸੀ।  

ਯਹ ਦੀ ਲੋਿ ਵੂੰਸ ਦ ੇ ਕਹਸਾਬ ਦ ੇਨਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਸਨ। 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਵਾਇਕਦਆਂ ਦ ੇਵਾਰਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਮਸਹ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਤ ੇਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ 
ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਆਤਕਮਿ ਵਾਰਸ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗੈਰ ਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ 
ਸਾਰਾਹ ਤੋਂ ਸਦਵਾਏ ਉਹ ਅਸਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਿੇ ਆਪਣ ੇ
ਪ ਰਵਿਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਿ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿੱਥਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਲਿ ਪੈਦਾ ਿਰ ਸਿੱਿਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 
3:9)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹ ਦੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਬਿੱਚੇ 
ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਦ ੇਨਾਲ ਰਕਹਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾਹ ਰਕਹੂੰਦੀ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹੂੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਿੋ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਬਿੱਚ ੇ
ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਇਹ ਇਿੱਿ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਕਹਲ  ਸੀ। ਲਜਿ ਦੀਆਂ ਤ ਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਜੇ 
ਸ਼ ਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿੋਵੋ। ਉਹ ਉਸ ਹਿੱਦ ਤਿ ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਬਿੱਚ ੇਸਨ ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿ ਉਹ 
ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਵਾਂਗ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਿ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਕਬਆਨ ਦ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 
ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱ ਕਢਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਿਰਨਗੀਆਂ ਿੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਲਕਸ ੇਪਰਕਾਰ ਦੇ ਡਲਿਿ ਤੋਂ ਨਾ 
ਡਰਦੀਆਂ ਿੋਵੋ। ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤਿ “ਡਰ” ਕਿਉਂ ਆ ਕਗਆ ਸੀ? ਿੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਸ ਲ ਦ ੇਕਦਮਾਗ 
ਕਵਚ ਸਾਰਾਹ ਸੀ? ਿੇਿਰ ਅਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਵਚ ਅਕਿਹਾ ਿੀ ਸੀ 
ਕਿਸ ਦ ੇਿਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਖਾਇਆ ਕਗਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਡਰਨ? ਅਿੱਗੇ, ਉਹ 
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ਿੀ ਸੀ ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦ ੇਡਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਸ਼ਨ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਦ ੇਸਿਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਰਾਹ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੂੰ ਮਤ ਅਤੇ ਕਨਡਰਤਾ 
ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ  
ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਅਕਨਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦ ੇਵਾਿ ਦਾ ਇਹੋ 
ਅਰਥ ਸੀ।  

“ਕਿਸੇ ਪਰਿਾਰ ਦ ੇਡਕਹਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਵ”ੋ ਦੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਕਤੂੰ ਨ ਸੂੰ ਭਵ ਅਰਥ 
ਹਨ: (1) ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਕਹਿੱ ਸਾ 
ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਚ ਦ ੇਦੇਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ 
ਡਰੋ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਰ ਅਤੇ ਕਚੂੰ ਤਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸੇ ਿੀਵਨ ਤਿ 
ਸੀਕਮਤ ਹੈ। ਿਦਕਿ ਇਹ ਅਸਧਾਰਣ ਰ ਪ ਨਾਲ ਆਸ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਿੱਿ 
ਸਾਿਾਰਾਤਮਿ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿੱਿ ਆਿਸਕਮਿ ਤਰੀਿਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਤਰਸ ਇਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। (2) ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਕਵਰੋਧ 
ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਟੇਢਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਵਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ 
ਦ ੇਿੋਲੋਂ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦ ੇਕਵਚ ਿੁਝ ਵੀ ਅਕਿਹਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਪਤਨੀਆਂ ਦ ੇਪਤੀ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਿੁਝ ਸੀ ਿੋ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾਹ 
ਦੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਸੀ ਿੋ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। (3) ਪਤਰਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਾਠਿ ਦੁਖ ਸਕਹ 
ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਕਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ 
ਪਤਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸਕਹਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਕਵਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, “ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ 
ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ” (3:14); “ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।” (4:7)। ਹੋਰਨਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਹਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦਬਾ ਦੇਣ 
ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ ਨਾ ਕਦਓ।” 

ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ  
(3:7) 

7ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੇ ਪਤੀਓ, ਬ ੱ ਧ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆ ਂਨਾਿ ਵੱਸੋ ਅਤੇ 
ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਿੋਂ  ਕੋਮਿ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਿ ਭੀ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਅਧਕਾਰੀ ਿੋ ਉਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਰ ਕ ਨਾ ਜਾਣ। 

ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ 
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ਸੂੰ ਖੇਪ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਥੋੜੇ ਕਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਕਵਚ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। 
ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਆਗ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਚਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 7. ਅਧੀਨਗੀ ਦ ੇ ਕਪਛਲੇ ਦ ੋਸੁਝਾਅ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 
ਕਿਸੇ ਚਾਰਿ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਸਰਿ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਆਕਗਆ 
ਕਸਰਿ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਪਤੀਓ ਦ ੇਚਾਰਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਸੂੰਤੁਕਲਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਿੱਤਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇਣ। 
ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਕਪਆ, ਉਸ ਨੇ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਿੀ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਿਆ। ਪਿਾਚੀਨ ਸਾਕਹਤ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲਈਆਂ ਿਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਨ ੂੰ  ਪਿਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਨੀਚਦਾ 
ਦੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਯਹ ਦੀ ਇਕਤਹਾਸਿਾਰ ਿੋਸੀਫ਼ਸ ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਬਆਨ ਿੋ ਯਹ ਦੀ ਕਨਯਮ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਰੋਮੀ ਗਿਾਹਿਾਂ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ੋਿਾਂ ਕਤੂੰ ਨ 
ਗਵਾਹਾਂ ਦ ੇਕਬਆਨ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਗਵਾਹੀ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਰ ਿੋਕੜਆ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ, “ਪਰ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਨਾ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੈਿਸ ਦੇ 
ਹੌਲੇਪਨ ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਰਨ।”4 ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਕਬਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ੂੰ  
ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਕਹਰਾਇਆ, “ਇਿੱ ਿ ਇਸਤਿੀ ਸਭ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਤੋਂ ਨੀਚ ਦਸ਼ਾ ਕਵਚ 
ਹੈ,”5 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ਼ਿੱਿ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਅਨੁਮਾਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਕਬਆਨਾਂ ਕਵਚ ਇਸਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਆਦਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਦ ੇਉਲਟ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਦਾਇਤ ਿੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਸ਼ੀਸ਼ ਦ ੇਸਾਂਝ ੇ
ਅਧਕਾਰੀ ਿੋ ਉਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।ੇ  

ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਸ਼ਾ ਪਤਨੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὁμοίως (ਹੋਮਾਏਓਸ) ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ ਅਰਥ 
ਹੋਵੇਗਾ “ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ” ਿਾਂ “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।” ਆਪਣ ੇਕਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ, ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਬ ੱ ਧ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ . . . ਵੱਸੋ। ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਉਸ ਹਿੱਦ ਤਿ ਿਰੇ ਿੋ ਇਹ “ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦ ੇਸਾਂਝ ੇਅਧਿਾਰੀ ਹੈ।” ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ 
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਇਿੱਿ ਦ ਸਰੇ ਦ ੇਨਾਲ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਕਦਆਲ ਤਾ ਦਾ ਕਵਵਹਾਰ ਿਰਨ।  

ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਸ ਦ ੇਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। 
ਇਸਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰੇਲ  ਖੇਤਰਾਂ ਦ ੇਕਵਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨ ੂੰ  
ਛਿੱਡ ਿੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਹੋਰ ਿੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਮਿ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ,6 ਉਸ 
ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਕਹ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦ ੇਵਾਂਗ 
ਤਿੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਿੇਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤ ੇ
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ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਨਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
ਸੂੰ ਖੇਪ ਕਵਚ, “ਤੇਰੇ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਿਹੀ 
ਗਿੱਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਹੈ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਦੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਿੀਵਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦ ੇਨਾਲ “ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ” 
ਹੋਵੇਗਾ – ਅਰਥਾਤ, ਬੁਿੱ ਧ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਰ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਕਤਿ ਿਾਂ 
ਆਤਕਮਿ ਅਰਥ ਕਵਚ ਇਸਤਿੀ “ਿਮਜ਼ੋਰ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇ ਿੁਝ ਵੀ, 3:1 ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ  
ਕਿ ਇਸਤਿੀ, ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵਚ, ਆਤਕਮਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣ ੇਪਤੀ 
ਤੋਂ ਤਿੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਆਉਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਦ ੋ ਿਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਸੀਹੀ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  “ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ”  
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਕਧਿਾਰੀ ਹੈ,” 
ਅਤੇ (2) ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਿਾਡੀਆਂ [ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਦੀਆਂ] ਪਰਾਰਥਨਾਂ ਰ ਕ ਨਾ ਜਾਣ। 1:4 ਕਵਿੱ ਚ, 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅਕਵਨਾਸੀ ਕਵਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਰਵਾਇਆ ਿੋ ਸਵਰਗ 
ਦ ੇਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਰਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨ ੂੰ  “ਸਾਂਝ ੇਅਧਿਾਰੀ” ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਰਗੀ 
ਕਵਰਾਸਤ ਦ ੇਲਈ ਆਸ, ਦਾ ਕਲੂੰ ਗ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ 
ਪਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਤਾਿਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰ 
ਸਿ।ੇ ਪਤਰਸ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੇਿਰ ਇਿੱਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਵਹਾਰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਬੁਰੀ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਵਚ 
ਰੁਿਾਵਟ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਿਰਨੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿ 
ਕਿ ਭਾਰਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲ ਿ ਿਰਿੇ ਉਸ ਦੀ 
ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਨਿਾਇਜ਼ ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਿਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 7:5 ਕਵਚ ਿੁਝ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਤੋਂ ਅਿੱਡ 
ਨਾ ਹੋਵ ੋਪਰ ਥੋੜੇ ਕਚਰ ਲਈ ਅਰ ਇਹ ਵੀ ਤਦ ਿੇ ਦੋਹਾਂ ਕਧਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਿੋ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਵਹਲ ਕਮਲੇ।” ਘਰ ਕਵਚਲਾ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ ਬੜੀ ਬਰੀਿੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਸ ਕਵਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁਝ ਵੀ ਅਕਿਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨ ੂੰ  
ਚੋਟ ਪਹੁੂੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਪਾਪ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਾਰਥਨਾ, ਸਾਰ ਧਾਰਕਮਿ 
ਿੂੰਮ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਘਰ ਕਵਚ ਬੇਰੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਰੁਿਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਪਤਨੀ 
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਵਚਲੀ ਡੋਰ ਟੁਿੱ ਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਿੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬ ਤ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਿਵਾਬਦੇਹ 
ਠਕਹਰਾਵੇਗਾ ਿੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਿੀ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਘਰ ਕਵਚਲੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤੇ 
ਕਵਚ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਆ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 7 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸੂੰਬੋਧਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਪਤੀ, ਇਿੱਿ ਪਤੀ, ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰੀਰਿ, 
ਭਾਵਨਾਤਮਿ, ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਇੂੰ ਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 



 

 154 

ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿੋਨੇ ਕਵਚ ਰਿੱਖ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਿਰ ਕਿਸੇ ਿੋੜੇ ਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 
ਅਕਿਹਾ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿੇ ਦੋਹਾਂ ਕਧਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਹਲ ਕਮਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ, ਇਿੱਥੇ 1 ਪਤਰਸ 3:7 ਕਵਚ 
ਅਤੇ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 7, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਪਸ਼ਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲ  ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਕਮਿ ਿੀਵਨ 
ਆਪਸ ਕਵਚ ਘੁਲੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤਰਿ ਦੇਣ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ 
ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿੀਵਨ ਦ ੇਲਈ ਕਵਆਹ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 
ਬਣਾਉਣ। ਿਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋਈ ਬਕਹਸ ਿਰਨ 
ਦੀ ਿੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ੋਕਵਆਹ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਕਵਆਹ ਦਾ ਕਮਆਰ ਹੈ। ਕਿਨਸੀ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਿ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦ ਿੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਿੋ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਕਸਰਿ ਮਾਨਕਸਿ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸਤਿੀਆਂ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਕਵਆਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਿਾਮ 
ਵਾਸਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਗਕਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਸੈਿਸ ਕਸਰਿ ਮਿ ੇਦੀ ਚੀਿ ਹੀ ਰਕਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਦੀ 
ਹੀ ਇਹ ਮਿੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਿਦੋਂ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦ ਸਰੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਾਮ – 
ਵਾਸਨਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਿੋਈ ਕਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਤ ਅਤੇ 
ਅਪਮਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਮਕਲਆ ਿੋਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਾਮ-
ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਤਲਾਿ ਵਿੱਲ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਅਰੂੰਭ ਕਵਚ ਿਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇਿਿੱਲਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱਿ ਇਸਤਿੀ 
ਬਣਾਈ, ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਵਸ਼ਾ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਿੱਿ 
ਿਨਾਨਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਦਨ ਦ ੇਬਾਗ ਕਵਚ ਿੋਈ ਬਹੁ ਕਵਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦ ੇਕਵਚ ਪਕਹਲਾ ਿੋੜਾ ਹੋਂਦ ਕਵਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਕਰਵਾਰ 
ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ੇਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਸੈਿੱਟ ਿੀਤਾ: “ਸੋ ਮਰਦ 
ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛਿੱਡਿ ੇਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਕਮਕਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਇਿੱਿ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ” 
(ਉਤਪਤ 2:24)। 

ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੇਅਸੀਸ ਲਜਿੜ ੇਧਾਰਲਮਕਤਾ ਿਈ ਦ ਖ ਝੱਿਦੇ ਿਨ 
(3:8-17) 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਲਵੱਤਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ (3:8-12) 
8ਿੱਿ ਕਾਿਦੀ, ਤ ਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਿੋਵੋ, ਆਪ ੋਲਵੱਚੀਂ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਭਰੱਪਣ ਦਾ 
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ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦ ੇਿਿੀਮ ਿੋਵੋ। 9ਬ ਲਰਆਈ ਦ ੇਬਦਿੇ ਬ ਲਰਆਈ ਨਾ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਿ ਦ ੇਬਦਿੇ ਿਾਿ ਨਾ ਕੱਢੋ ਸਿੋਂ ਉਿਟੇ ਅਸੀਸ ਲਦਓ ਲਕਉਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਇਸੇ 
ਦ ੇਿਈ ਸੱਦੇ ਿਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀ ਿੋਵੋ। 10ਲਕਉਂਲਕ,– 

ਲਜਿੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਿ ਪਰੇਮ ਰੱਖਣਾ,  
ਅਤੇ ਭਿੇ ਲਦਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ,  
ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਬ ਲਰਆਈ ਤੋਂ,  
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ ੱ ਿਹਾਂ ਨੰੂ ਮਕਰ ਬੋਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ।  
11ਉਿ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ,  
ਲਮਿਾਪ ਨੰੂ ਿੱਭੇ ਅਤੇ ਉਿ ਦਾ ਲਪੱਛਾ ਕਰੇ।  
12ਲਕਉਂ ਜੋ ਪਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ,  
ਅਤੇ ਉਿ ਦ ੇਕੰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦ ਿਾਈ ਵੱਿ ਿਨ।  
ਪਰਭੂ ਦਾ ਮੂੰ ਿ ਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦ ੇਲਵਰ ੱ ਧ ਿੈ। 
ਆਇਤ 8. ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 

ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾਈ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਕਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਿਾਂ ਮਾਲਿ, ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਿਾਂ ਪਤੀ, ਪੁਕਲਸ ਵਾਲੇ 
ਸਨ ਿਾਂ ਆਮ ਨਾਗਕਰਿ। ਪਕਹਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਗੈਰ-
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇਿ ਸਹੀ ਕਰਸ਼ਤਾ ਉਸ 
ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਕਵਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਨਾਲ ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਇਿ ਖਾਸ ਕਧਆਨ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10)। ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 3:12–14 ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਸਤਰਤ ਸ ਚੀ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਇਿ ਦ ਿੇ ਪਿਤੀ ਕਵਹਾਰ ਕਵਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਲੋ, ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਵਹਾਰਿ ਨਮ ਕਨਆਂ ਦੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਿ ਸ ਚੀ ਪੇਸ਼ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਖਾਸ ਤਰੀਿ ੇ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ: ਬਦੀ, ਛਲ, ਿਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ (2:1)। 
ਿਲੀਸੀਆ ਅੂੰਦਰ ਕਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਿੋ 
ਵਰਕਤਆ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਚਾਏ ਗਏ, ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿਿੱ ਠੇ ਕਮਲ ਿੇ 
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਇੱਕ ਮਨ ਿੋਣਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਮਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ὁμόφρων (ਹੋਮੋਿਰੋਨ ), ਕਿਸ ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱ ਿ ਮਨ ਹੋਣਾ” ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕਵਚ ਏਿਤਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿਦੇ ਨਾ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਿ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੂੰਭ ਕਵਚ, ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਗ  
ਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ “ਹੁਿਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਮਲਾਓ ਕਿਵੇਂ ਇਿ ਕਸਤਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ 
ਕਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।”7 ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲੋਂ “ਇਿੱ ਿ ਮਨ ਹੋਣ” ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਨਾ ਆਮ 
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ਸੁਭਾਅ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਮ ਲੀ ਕਿਸਮ ਦ ੇਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਪਿੱਠ ਮੋੜਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕਮੂੰਨਤ ਸੀ ਿੋ ਿਲੀਸੀਆ ਿੋਲੋਂ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਖੋਹ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਇਹ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿੋਲੋਂ ਹਰ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤ ੇਉਸ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਲੀਸੀਆ ਹਰ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੂੰਤ ਤਿੱਿ ਇਿ ਦ ਿੇ ਦਾ ਆਦਰ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਤਰਿ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ 
ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਦ ੇਇਿਰਾਰ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਕਵਚ ਦ ਿੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਸੀ।  

ਪੂੰਿਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਰਦੀ ਬਣੋ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ συμπαθής (ਸੂੰਪਾਥੇਸ ) ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਨਿੱਿਕਲਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਿੇਵਲ ਇਿ ਮਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦਲੋਂ ਵੀ ਇਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੇ ਹੋਣ। 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ , ਸਾਡਾ ਪਰਧਾਨ ਿਾਿਿ, ਸਾਡੀਆਂ 
ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਕਵਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (4:15)। ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਕਵਚ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ 
ਿੋਈ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਅਤੇ ਿਿੱਦੋ-ਿਕਹਦ 
ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਦ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਖੁਦ 
ਦਾ ਪਿਭ  ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕਨਰਾਦਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਪਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਵਾਂਗ, 
ਆਪਣ ੇਨਾਂਵ ਰ ਪ ਕਵਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿੋ ਵਾਰ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

NASB ਬਾਈਬਲ ਿੋ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਪਰੇਮ (φιλάδελφος, 
ਕਿਲਾਡੈਲਿੋਸ ) ਿਰਦੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਲਈ “ਭਰਿੱਪਣ ਦੇ 
ਪਿੇਮ” ਿਾਂ “ਭਰਿੱ ਪਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ” ਦ ੇਗੁਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ 
ਇਿਰਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਯਸ  ਪਿਭ  ਹੈ। ਇਸ ਰ ਪ ਕਵਚ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੇਵਲ 
ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 1:22 ਕਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਪਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਿੇਵਲ ਇਿ ਦ ਿ ੇਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੋਂ ਸੁਿੱ ਖ-ਸਲਾਮਤੀ ਮੂੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ, 
ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਇਿਿੱ ਠੇ ਬਿੱਝ ੇਹੋਏ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿ ਪਕਰਵਾਰ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਦ ੇਲੋਿ ਅਿਸਰ ਕਦਲ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿੇਂਦਰ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇਪਿਤੀ “ਕਸਹਤਮੂੰਦ 
ਆਂਤੜੀਆਂ ਰਿੱਖਣ” (εὔσπλαγχνος, ਇਯੁਸਪਲਾਗਚਨੋਸ ) ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
NASB ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਰਸਵਾਨ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਇਿ ਚੂੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦ ੇਕਚਕਿਤਸਾ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਇਹ 
ਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਹਨ। ਨਵਾਂ 
ਨੇਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੇਵਲ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:32 ਕਵਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਿੀ 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ “ਤਰਸਵਾਨ” ਿਾਂ “ਤਰਸ” ਹੈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਂਚਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਡ ੂੰ ਘੇ 
ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਉਤਪੂੰਨ ਿਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 
ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ταπεινόφρων (ਟੇਪਇਨਿਰੋਨ ) ਖਾਸ 
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ਿਰਿ ੇਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ। NASB ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਨ ਦ ੇਿਿੀਮ 
ਿੋਵੋ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱਖ, ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਮਹਿੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੂੰ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇਅਮੀਰ ਲੋਿ ਆਮ ਿਨਤਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਤਾਰੀਿ ਸੁਣਨਾ 
ਪਸੂੰਦ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹ ਰੀ ਿਰਨ ਕਵਚ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ 
ਲਿੱ ਕਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੂੰ ਦੇ।8 ਪਿੱਛਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕਵਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਅਿਤੀ ਘਮੂੰਡ ਿਰਨ 
ਬਾਰੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਨਪੁੂੰ ਨ ਬਣਨਾ ਕਸਿੱ ਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੂੰਦੇਹਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਲੀਮ 
ਬਣਨਾ ਕਸਖ ਕਲਆ ਹੈ। ਹਲੀਮੀ ਮਨ ਦੀ ਇਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਵਅਿਤੀ ਇਸ ਦ ੇ
ਅੂੰਤਰੀਵ ਮਹਿੱਤਵ ਲਈ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿਸ਼ੂੰਸਾ ਦ ੇਲਈ ਿੋ ਇਹ ਲੈ ਿੇ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਹੇ 
ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਕਦਿੱ ਖ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸੁਖ-ਸਲਾਮਤੀ ਦ ੇਪਿਤੀ ਿੇਂਦਕਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ; 
ਉਹ ਸੋਭਾ ਿਾਂ ਪਿਸ਼ੂੰ ਸਾ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. ਰਸ ਲ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਵਿੱਲ ਿਾਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਿੁਝ ਆਇਤਾਂ 
ਕਵਚ (3:13), ਉਹ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਪਿਤੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਦੀ ਗਿੱਲ 
ਿਰੇਗਾ। ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
ਬ ਲਰਆਈ ਦ ੇਬਦਿੇ ਬ ਲਰਆਈ ਅਤੇ ਿਾਿ ਦ ੇਬਦਿੇ ਿਾਿ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸਨ, 
ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਕਿਹੇ 
ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਠੁਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਰਸ ਭਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇ
ਭੋਿਨ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਿਦਾ। ਪਤਰਸ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਸ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਕਿ 
ਕਯਸ  ਸਾਡਾ ਨਮ ਨਾ ਹੈ: “ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਿੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ” (2:23)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 
ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਕਦਓ, ਅਸੀਸ 
ਕਦਓ, ਕਿਟਿਾਰੋ ਨਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 12:14)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਵਿੱਟੇ 
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾ ਿਰੋ” (ਰੋਮੀਆਂ 12:17)। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਅਤੇ ਪਕਹਲਾ ਪਤਰਸ 
ਕਵਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗੌਰ ਿਰਨਯੋਗ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਹਿੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਿਕਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:35; ਿਹਾਉਤਾਂ 20:22), ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਿਸ ਟੇਲੀਓਕਨਸ  
ਅਰਥਾਤ ਬਦਲੇ ਦਾ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਛੇੜਛਾੜ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਅਿੱ ਖ ਦ ੇਵਿੱ ਟੇ ਅਿੱਖ, ਦੂੰਦ ਦ ੇ
ਵਿੱਟੇ ਦੂੰਦ, ਹਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਟੇ ਹਿੱਥ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਟੇ ਪੈਰ, ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਟੇ ਸਾੜਨ, ਿਿੱ ਟ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਿਿੱਟ, 
ਸਿੱਟ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਸਿੱਟ” (ਿ ਚ 21:24. 25)। ਅਰਨਸਟ ਬੈਸਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਯਹ ਦੀ 
ਹਸਤਕਲਿੱ ਪੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  “ਚਾਨਣ 
ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਨ . . . ਹਨੇਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੁਿੱ ਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਿਰਨ” ਦ ੇਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ।9 ਕਯਸ  ਨੇ ਬਦਲੇ ਨ ੂੰ  ਚਾਲ-ਚਲਣ ਕਸਧਾਂਤ ਵਿੋਂ ਠੁਿਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ (ਮਿੱਤੀ 
5:39)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿੀਤਾ। ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਆਿਮਣਾਤਮਿ 
ਹਕਥਆਰ ਸਨ ਿੋ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮ ਰਤੀਪ ਿਿ ਸੂੰਸਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਘੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਿੋ ਪਿਸਾਕਰਤ ਿੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ 
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ਕਿਹੇ ਕਿਿੱ ਸੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਦਨ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ 
ਲਹ  ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਿੁਝ ਿਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਿੁਰਬਾਨੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰ 
ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਕਿਹੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਿੇਵਲ ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਵਧੇਰੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਿਸੇ 
ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਕਦੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਗਾਲ ਿਿੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਵਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦ ੇਬਦਿੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਇਹੋ ਗਿੱਲ ਿਹੀ ਸੀ, “ਪਰ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਿਰਨਾ ਸਗੋਂ ਿੋ ਿੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿੱਿੀ ਗਿੱਲਹ 
ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤ ੂੰ  ਦ ਈ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਵਿੱਲ ਭੁਆ ਕਦਹ” (ਮਿੱਤੀ 5:39)। ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  
ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾਲ  ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੂੰ ਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੂੰ ਬੇ ਿੀਵਨ, ਚੂੰਗੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ – ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੋ 
ਸਾਡੇ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਨ – ਦੀ ਿਾਮਨਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਿੜਵਾਹਟ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਉਸ 
ਖ ਹ ਕਵਚ ਜ਼ਕਹਰ ਘੋਲਣ ਦ ੇਵਾਂਗ ਿੋ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਨ ੂੰ  ਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਬੁਕਰਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਕਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਕਰਆਈ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤ ਲੈ” (ਰੋਮੀਆਂ 
12:21)।  

ਬੇਇਿੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦ ੇਬਦਲੇ “ਅਸੀਸ” ਦੇਣਾ, ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨਾ, 
ਮਸੀਹੀ ਚਲਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਦ ਤੇ ਖੜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਿੇਂਦਰ ਕਵਚ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ, ਤ ਸੀਂ ਇਸੇ ਦ ੇਿਈ ਸੱਦੇ ਿਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦੇ 
ਅਧਕਾਰੀ ਿੋਵੋ। “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ” ਵਿੱ ਲ ਨਜ਼ਰ ਕਟਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (1:7), 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਧਿਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ (1:4) ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਧਿਾਰ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ 
ਕਹਿੱ ਸਾ ਉਹ ਿੀਵਨ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਿਕਹਣ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦੇ 
ਿਦਮਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦ ੇਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਿ ਅਸੀਸ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਾਂਗ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦਾ ਢੂੰਗ ਸਦੀਪਿ ਅਸੀਸਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਭ ਕਮਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਦੀਪਿ ਅਸੀਸ ਦ ੇਲਈ ਅਦਾ ਿੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਿੀਮਤ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਵਚ ਇਿ ਅਸੀਸ ਹੈ।  

ਆਇਤ 10. ਉਸ ਸਿੱਚਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਸਿੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਹੋਰ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਲੈ ਿੇ ਿਾਣ ਲਈ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਜ਼ਬ ਰ 34:12–16 ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦਿੱ ਤਾ। ਮੁਿੱ ਖ ਬੂੰਦ ਕਵਚ ਹਵਾਲਾ LXX ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਯ ਨਾਨੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿੋ ਕਿ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਚਿੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਿੱਲ 
ਿੀਤੀ। ਪ ਰਾ 34 ਜ਼ਬ ਰ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਿੋ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਪਾਠਿਾਂ ਤਿੱ ਿ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਬ ਰ 34:8 ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਤ ੇਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ: 
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“ਿੇਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਆਦ ਚਿੱਖ ਿੇ ਵੇਕਖਆ ਭਈ ਪਿਭ  ਕਿਰਪਾਲ  ਹੈ” (2:3)। ਜ਼ਬ ਰ ਕਵਚ 
ਜੀਵਨ ਨਾਿ ਪਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਿੇ ਲਦਨ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਿੀਵਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਿੀਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਿੇਿਰ ਕਿਸੇ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਇਿ ਚੂੰਗਾ ਿੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ 
ਬ ਲਰਆਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ ੱ ਿਹਾਂ ਨੰੂ ਮਕਰ ਬੋਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ; ਪਰ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ 
ਕਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ 
ਲਾ ਿੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਨਹਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ 1:6–9 ਅਤੇ 4:12–14 
ਕਵਚ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ” ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕਦਨ ਹੁਣ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ ੇਇਿ ਬੈਰੋਮੀਟਰ (ਿੂੰਤਰ 
ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨ ੂੰ  ਕਮਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿੀਭ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਇਿ 
ਮਨ ਸਨ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਿੇ ਿੋਈ ਬਚਨ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਿੱ ਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨ ੂੰ  ਭੀ ਲਗਾਮ ਦ ੇਸਿੱਿਦਾ ਹੈ” (ਯਾਿ ਬ 3:2)। ਜ਼ਬ ਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਿੀਭ ਤ ੇਲਗਾਮ ਲਿੱ ਗਣੋਂ ਹਿੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਕਵਚ ਿੀਵਨ, ਭਲੇ ਕਦਨ ਕਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਵੈਰ 
ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਲਈ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਸ ਕਵਚ ਿਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਿਿੱਢਣ ਲਿੱ ਗਦੇ ਅਤੇ ਛਲ ਿਰਨ 
ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਿਵਾਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 
ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਵਾਧ  ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨ ੂੰ  ਝਿੱਲਣਗੇ।  

ਆਇਤ 11. ਉਸ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਿੀਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕਿਸ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨਾ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਵਿੱਸ ਕਵਚ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੀਭ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਿਈ ਹੋਰ ਪਕਹਲ  ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਜ਼ਬ ਰ ਅਿੱਗੇ 
ਇਹ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੂੰਦਾ ਿਾਂ ਬੂੰਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ।ੇ 
ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਉਸ ਕਵਧੀ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਿੋ ਿਹੇਗਾ “ਭਲੇ ਕਦਨ ਵੇਖੋ।” ਕਯਸ  
ਨੇ ਇਿ ਕਵਰੋਧਾਭਾਸ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਿੱਚ ਸਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ 
ਿਣਿ ਦਾ ਦਾਣਾ ਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਪੈ ਿੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿਿੱਲਾ ਹੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿੇ 
ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਨਾਲ ਕਹਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਸਦੀਪਿ ਿੀਉਣ ਤਾਈ ਂਉਹ ਦੀ ਰਿੱ ਕਛਆ ਿਰੇਗਾ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 12:24, 25)। ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੁਿੱ ਖ, 
ਉਹ ਕਿਹੜਾ “ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਕਹਤ ਿਰਦਾ,” ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਿਾਰਾਮਤਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  “ਬੁਕਰਆਈ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਿੇਿਰ ਉਸ 
ਨੇ ਿੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਭਲਾ ਿਰਨਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਨਤੀਿਾ ਿੀਵਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਮਲਾਪ ਦਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਲੇ 
ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਲਾਪ ਇਿ ਉਦਾਸੀਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੋ ਅਭੋਲ ਮਸੀਹੀ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਬਖ਼ਕਸ਼ਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਉਿ ਲਮਿਾਪ ਨੰੂ ਿੱਭੇ ਅਤੇ ਉਿ ਦਾ ਲਪੱਛਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
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ਕਵਚ ਇਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ, ਸਗੋਂ ਆਿਰਮਣਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। LXX ਕਵਚ, ਯ ਨਾਨੀ εἰρήνη 

(ਈਰੀਨ ) ਇਬਰਾਨੀ לֹום  ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ( ਸ਼ਾਲੋਮ) שָׁ
ਪਿਭਾਕਵਤ ਹੋ ਿੇ, ਜ਼ਬ ਰ 34:14 (MT ਕਵਚ 34:15, LXX ਕਵਚ 33:14) ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 
ਨਾਲ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਸਹਤ, ਮੁਿਤੀ ਅਤੇ ਇਿਸਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਲੇਖਿ (ਲ ਿਾ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਿੇ) ਯਹ ਦੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ “ਕਮਲਾਪ,” ਇਬਰਾਨੀ 
ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਕਦਆਂ, ਸਲਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਕਵਛੜਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਮਲਾਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਨਾ ਇਿ ਚੂੰਗੀ ਿਾਮਨਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦ ੇਿੀਵਨ 
ਕਵਚ ਭਕਲਆਈ ਦ ੇਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਿ ਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤ ੇ
ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਿਾਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਵਿੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿ ਸਰਵਿਨਿ ਪਕਹਲ  ਿੁਕੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਕਿਆਂ 
ਨਾਲ ਕਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨ ੂੰ  ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਨਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ 
ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ ਦ ਿੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਗਾਲਾਂ ਿਿੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਸਮਾਿ ਦ ੇ
ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਕਨਯਮ ਅਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਕਨਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹੀ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਇਿ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਗੇ ਕਵਹਾਰ ਲਈ, ਮੌਿ ੇਲਈ ਤਾਂ 
ਿੋ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਿਣ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਇਿ ਸਮਾਿ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਵ ਕਵਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦ ੇਮਨ ਤੋਂ ਿਦੇ ਦ ਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿੀਤਾ, “ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਹੇ” (5:14)। 2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਅੂੰਤ ਦ ੇਨੇੜੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ 
ਕਦਿੱ ਤੀ, “. . . ਿਤਨ ਿਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਠਕਹਰੋ” (2 ਪਤਰਸ 3:14)। 
ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਿੀ ਪਿੱਤਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਿੀਤੀ, “ਤੈਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਵ।ੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿੱਤਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ। ਤ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਕਮਿੱਤਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਉਂ ਲੈ ਲੈ ਿੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਆਖੀਂ” (3 ਯ ਹੂੰਨਾ 15)।  

ਸਲਾਮ (1:2) ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ (5:14) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੇਵਲ 
ਇਿੱਥੇ ਵਰਕਤਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਉਪਿ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਸਕਹਮਤ ਸੀ। “ਸੋ ਚਿੱ ਲੋ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਪਿੱਛਾ 
ਿਰੀਏ ਕਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਲਾਪ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਦੀ ਤਰਿੱਿੀ ਹੋਵ”ੇ (ਰੋਮੀਆਂ 14:19)। ਪੌਲੁਸ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕਵਚ ਕਮਲਾਪ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਕਮਲਾਪ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਮਲਾਪ 
ਸਬਿੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੂੰਨ ਓਹ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲ ਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ” 
(ਮਿੱਤੀ 5:9)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਉਤਪਰੇਰਿ ਬਣਨਾ 
ਯੋਗ ਹੈ, “ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਮਲਾਪ ਿਰਨ ਤੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਿੂੰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਰੀਸ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਸੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 
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ਆਤਮਾ ਕਵਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।”10 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ 
ਕਵਚਿਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨੈਕਤਿ 
ਤੌਰ ਤ ੇਇਿ ਖਰੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਸੀ। ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਿੋਲੋਂ 
“ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਬੁਕਰਆਈ ਤੋਂ ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱਖਣ” ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਿੋਲੋਂ  “ਭਕਲਆਈ ਿਰਨ” ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ “ਕਮਲਾਪ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭੇ 
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰੇ।” ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਅਧਿਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
(3:9)।  

ਆਇਤ 12. ਜ਼ਬ ਰ 34 ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਕਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਠੁਿਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕਪਉ-ਦਾਦੇ ਿਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰ ਸਭ ਿੁਝ ਕਿਵੇਂ 
ਬਦਲ ਕਗਆ ਸੀ? ਕਿਰ ਿਗਤ ਦ ੇਇਿਲੌਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਖਆਲ 
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਕਖਆ? ਜ਼ਬ ਰ ਿਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੁਿੱ ਕਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਦੋਂ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਵਅਿਤੀ ਭਕਲਆਈ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਭੂ ਦਾ ਮੂੰ ਿ ਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦ ੇਲਵਰ ੱ ਧ 
ਿੈ। ਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੁਕਰਆਈ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣ ੇਵਚਨ ਕਵਚ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬ ਰ ਕਵਚ “ਪਿਭ ” ਸ਼ਬਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਵਚਿਾਰ ਇਿ ਬਾਰੀਿ ਰੇਖਾ ਕਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਿਿੁਟਤਾ ਕਵਚ, “ਪਿਭ  ਦਾ 
ਮ ੂੰ ਹ ਿੁਿਰਮੀਆਂ ਦ ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹੈ।” ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਾਇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਭਰੋਸਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣ ੇਸਮੇਂ ਕਸਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਲਿਰਲਦਆਂ ਲਵਚ ਮਸੀਿ ਨੰੂ ਪਲਵੱਤਰ ਮੰਨਣਾ (3:13-17) 
13ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭਲਿਆਈ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਚ ਸਤ ਿੋਵੋ ਤਾਂ ਉਿ ਲਕਿੜਾ ਿੈ ਲਜਿੜਾ ਤ ਿਾਡੇ 

ਨਾਿ ਬ ਲਰਆਈ ਕਰੇਿਾ? 14ਪਰ ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਧਰਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦ ਖ ਲਮਿੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧੰਨ 
ਿੋ! ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। 15ਸਿੋਂ ਮਸੀਿ ਨੰੂ ਪਰਭੂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਲਿਰਦੇ ਲਵੱਚ ਪਲਵੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਲਜਿੜੀ ਤ ਿਾਨੰੂ ਆਸ ਿੈ ਤ ਸੀਂ ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ 
ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਿੋਂ  ਉਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ ੱ ਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਤਆਰ ਰਿੋ ਪਰ ਨਰਮਾਈ 
ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਿ। 16ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਰਨ ਸ਼ ੱ ਧ ਰੱਖੋ ਭਈ ਓਿ ਲਜਿੜੇ ਤ ਿਾਡੀ ਸ਼ ਭ ਚਾਿ ਨੰੂ 
ਜੋ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਿੈ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਿਨ ਸੋ ਲਜਸ ਿੱਿ ਲਵੱਚ ਓਿ ਤ ਿਾਡੇ ਲਵਰ ੱ ਧ ਬੋਿਦੇ 
ਿਨ ਓਿ ਿੱਲਜਆਵਾਨ ਿੋਣ। 17ਲਕਉਂਲਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਇਉਂ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ ਭ 
ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦ ਖ ਝੱਿਣਾ ਇਸ ਨਾਿੋਂ  ਚੰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦ ਖ ਝੱਿੇ। 
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3:9 ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੁਕਰਆਈ ਝਿੱਲੀ 
ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬੁਕਰਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝਿੱਲੀ ਸੀ 
ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੀ ਕਮੂੰਨਤ ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬ ਰ 34 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 
ਜ਼ਬ ਰ ਇਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਈ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦਾ 
ਕਨਓਤਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਿੇਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਵਿੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੁਖ ਕਿਉਂ ਝਿੱਲ 
ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਿੋਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਨਰਿ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਸ ਲ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲ ਲਗਾਇਆ।  

ਆਇਤ 13. ਦ ਿੀ ਵਾਰ (ਵੇਖੋ 1:6–9), ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਦੁਖ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਗ (3:13–17) ਅਲੂੰ ਕਿਰਤ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਿੱਿ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਭਲਿਆਈ ਕਰਨ ਲਵੱਚ 
ਚ ਸਤ ਿੋਵੋ ਤਾਂ ਉਿ ਲਕਿੜਾ ਿੈ ਲਜਿੜਾ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਿ ਬ ਲਰਆਈ ਕਰੇਿਾ। ਕਿਰ ਵੀ, 
ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਿੁਝ ਤਣਾਤਣੀ ਹੈ। “ਕਬਪਤਾ ਦਾ 
ਲਾਂਬ ” ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਪਆ ਸੀ (4:12) ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ 
ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਿੀਆਂ ਸਨ (4:14) ਇਹ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਉਤੇਕਿਤ ਸਨ। 
ਪਤਰਸ ਇਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਨਕਿਿੱ ਠੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਿੁਝ ਅਕਿਹੇ 
ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਕਵਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਤਸਿੱਲੀ ਅਤੇ 
ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ 
ਹੋਏ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਲਈ ਤਿਕੜਆਂ ਿਰਨਾ ਹੈ।  

ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਿ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਕਚਆਈ ਬੋਲਣ ਦ ੇਲਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਠੁਿਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬਾਿੀ ਸਭ ਿੁਝ ਿੋ “ਉਸ ਲਈ ਅਣਖ ਰਿੱਖਣਾ ਿੋ ਭਲਾ ਹੈ” 
ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਸਾਯਾਹ 50:9 ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ 
ਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ: “ਵੇਖੋ, ਪਿਭ  ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿੌਣ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਕਹਰਾਵੇਗਾ?” ਪਤਰਸ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਿਕਹ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  “ਿੁਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਿਰਮੀਆਂ 
ਦੀ ਸੋਭਾ ਿਰਨ” ਲਈ ਘਿੱ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ (2:14)। ਕਿਰ ਵੀ, ਕਸਧਾਂਤ ਿੋ ਇਹ ਰਸ ਲ 
ਸਥਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿਦੇ 
ਅਣਉਕਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਝਿੱਲਣਗੇ, ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਿਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਿਹੇਗਾ “ਪਰ 
ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵ ੇਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਖ ਨੀ ਯਾ ਚੋਰ ਯਾ ਬੁਕਰਆਰ ਯਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਕਵਿੱ ਚ 
ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ” (4:15)। ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਿਕਹ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਕਿ 
“ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਿ ਰਿੱ ਖੋ” (2:12)। ਬੁਕਰਆਈ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ ਿਦੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਹਮਲਾ ਿਰਨ, ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ 
ਬੁਕਰਆਈ ਿਰਨਾ ਦਾ ਮੌਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (3:9)। 

ਆਇਤ 14. ਉਹ ਸਵਾਲ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਪਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਕਖਆ 
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ਹੈ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿੋ 
ਭਲਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੱਤਿਥਨੀ ਸੀ। 
ਰਸ ਲ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਪਿੱਛੇ ਹਿੱਟ ਕਗਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖਰੇ ਕਵਹਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ 
ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਕਡਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿੀਤੀ ਿੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ 
ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਧਰਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦ ਖ ਲਮਿੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱਛਾਸ ਚਿ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਢੂੰਗ ਸੀ ਿੋ ਯ ਨਾਨੀ ਲੇਖਿ ਦ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਵ 
ਤੌਰ ਤ ੇਿੋਈ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਪਦੀ। ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਵ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹੈ, “ਕਿਰ ਵੀ, ਿੇਿਰ ਭਕਲਆਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਸੀਬਤ 
ਕਵਚ ਪਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ . . .।”11 ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ “ਭਕਲਆਈ ਲਈ ਭਗਤੀ” ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਿੁਝ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਸੀਬਤ ਕਵਚ ਪਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਅਕਗਆਨਤਾ, ਵਕਹਮ ਭਰਮ, ਈਰਖਾ, ਿਾਂ 
ਰਾਿਨੀਕਤਿ ਦਬਾਅ ਿਈ ਵਾਰ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਵਿੱਲ ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਦ ਕਿ 
ਦੁਨੀਆ ਕਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਾ ਕਵਹਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਸਾਥੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਲਮਕਤਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਕਚੂੰ ਤਾ ਸੀ। “ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਧਰਮ ਦ ੇਿਾਰਨ ਦੁਖ ਕਮਲੇ,” 
ਪਤਰਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਇਹ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨ 
ਿਰਿੇ। ਇਹ ਬੁਕਰਆਈ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਦੇ ਨਾ ਕਮਲੇ।” ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ 
ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਾਂ (2:24), 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ “ਧਾਰਕਮਿਤਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਨੈਕਤਿ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾ, 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਕਵਹਾਰ।” ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਵਚ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 4:3–5)। ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਹੀਏ ਤਾਂ “ਧਾਰਕਮਿਤਾ” 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਕਹਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਿਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ” 
(2:11)। ਿਦੋਂ “ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਦੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਭਰੋਸਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਤ ਸੀਂ ਧੰਨ ਿੋ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁਖ 
ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ (3:16)।  

“ਧੂੰਨ” ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (µακάριος, ਮਿਾਰੀਓਸ ) ਵਰਕਤਆ 
ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ 3:9 ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਿੋ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਗਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੀ; ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਧੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ 
ਕਿਸ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਿਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 
ਅਠਵੀਂ ਮੁਬਾਰਿਬਾਦੀ ਿੋ ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਧੂੰਨ ਓਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦ ੇਿਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ 
ਹਨ ਕਿਉਂ ਿੋ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ” (ਮਿੱਤੀ 5:10)। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਧੂੰਨ ਹੋਣ ਕਵਚ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? (1) ਇਹ ਧੂੰਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਦੁਖਾਂ ਕਵਚ ਪਿਭ  ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ 
ਕਵਚ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਛੁਟਿਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (4:13)। 
ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਵਕਚਿੱ ਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਕਣਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਕਵਚ ਅਨੂੰ ਦ ਹਾਂ . . . 
ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਬਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਪ ਰਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ” (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:24)। (2) ਇਹ ਧੂੰਨ 
ਹੋਣਾ ਉਸ ਕਨਸ਼ਚਤਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ  
ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਤ ੇਭਰੋਸੇ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਦੇ ਹਨ (1:22, 23)। 
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(3) ਇਹ ਧੂੰਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਕਵਚ ਆਸ ਦਾ ਕਮਲਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਿਲ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਹੈ” (1:9)।  

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਿ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ,ੋ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਥਾਰਥ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ 
ਕਿ “ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।” NRSV ਅਤੇ NIV ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 
ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ,” NASB ਨਾਲੋਂ ਿਾਿੀ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਯਸਾਯਾਹ 8:12 ਦ ੇਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ 
ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿੌਮਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਇਹ NRSV ਅਤੇ NIV ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਰ 
ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਕਹਮਾ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਕਤਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਂ 
ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਪਤਰਸ ਦ ੇਕਵਚਾਰ ਕਵਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਟਪਟੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਿਿੱ ਟ 
ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਦਾ ਇਿ ਹੋਰ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਥਾਰਥ ਿਾਪਦਾ ਹੈ: “ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ,” ਿੋ ਕਿ ਇਹ ਿਕਹਣ ਦਾ ਇਿ ਹੋਰ ਤਰੀਿਾ 
ਹੈ, “ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।” ਇਹ ਕਵਆਕਖਆ NASB ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੂੰਦਰਭ NASB 
ਦ ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਆਦਾ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ  
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਿਦੋਂ ਡਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 15. ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਿੋਈ ਪੁਿੱ ਛੇ, 
“ਬਾਈਬਲ ਿੀ ਕਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?” ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਯਸ  ਨੇ ਿੀ 
ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ?” ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛੇ, “ਕਯਸ  ਨੇ ਿੀ ਕਸਖਾਇਆ ਸੀ?” ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਯਸ  ਿੌਣ ਸੀ?” ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛੇ, 
“ਕਯਸ  ਿੌਣ ਸੀ?” ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਯਸ  ਿੌਣ ਹੈ?” ਪਤਰਸ ਪਕਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦ ੇਕਦਿੱਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿਰਦੇ ਲਵੱਚ ਪਲਵੱਤਰ ਮੰਨੋ। ਮਸੀਹੀ ਕਨਹਚਾ 
ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦ ੇ ਕਵਅਿਕਤਤਵ ਤ ੇਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਪਿਭ  ਇਿੱਿ ੋਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਹਾਸਿ ਗੁਰ  ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪੂੰ ਕਤਯੁਸ ਕਪਲਾਤੁਸ ਨੇ 
ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਭ  ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ ਕਬਰਾਿਮਾਨ ਹੋ ਿੇ ਰਾਿ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਕਭੂੰਨ (ਰੋਮੀਆਂ 4:1–5), ਕਯਸ  ਨਾ ਿੇਵਲ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਨਮ ਨਾ 
ਹੈ; ਉਹ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਭ , ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। “ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਭ  
ਿਰਿ ੇਮੂੰਨਣਾ” ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਕਵਹਾਰ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਦੁਖ, ਿਦੋਂ ਇਹ “ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਡਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਬਿਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਇਹ 
“ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਿਭ  ਮੂੰਨ ਿੇ” ਇਿ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਦੁਖ ਪਿਤੀ ਿਵਾਬ ਦੋ ਪਿੱਧਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਲਾ, ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਵਾਬ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 



 

 165 

ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ “ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਮੂੰਨਣਾ” ਸੀ। ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂੰਿਲਪ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਦ ਿਾ, ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਉਸ ਦਾ ਿਵਾਬ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਸ ਨੇ “ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਿਾਂ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਿਿੱਢਣੀ” (3:9), ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਿਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਜਿੜਾ ਉਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ ੱ ਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਤਆਰ ਰਲਿਣਾ ਿੈ। ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਦ ੇਸੂੰਿਲਪ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ 
ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਹੀ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਪਿਭ  ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂੰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਉਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।  

ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਹੈ 
ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਦ ੇਿਈ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਿੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿਾਰਨ ਪੁਿੱ ਛੇ, ਅਰਥਾਤ, 
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਹਾਂ ਕਿਉਂ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 
ਿੀ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਦੇ ਦਾ “ਉੱਤਰ” ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ “ਉਸ ਦੇ 
ਪਿਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ “ਉੱਤਰ” 
(ἀπολογία, ਅਪੋਲੋਿੀਆ ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਿਈ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, “ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਿਾਚ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 9:3)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕਵਚ 
ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚ “ਉੱਤਰ” ਦਾ ਸਰਲ ਰ ਪ ਕਵਚ 
ਅਰਥ ਕਵਆਕਖਆ ਹੈ। “ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ” ਇਿਿੱ ਲੇ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ λόγος (ਲੋਗਸੋ ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਲਪਨਾ 
ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ “ਆਸ” ਦੀ ਤਰਿ ਵਾਲੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨ ਕਦਵਾਏਗੀ 
ਅਤੇ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਪ ਿਰਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਦੁਿੱ ਧ 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਵਾਿਬ ਿਾਂ ਤਰਿਸ਼ੀਲ ਦੁਿੱ ਧ ਸੀ (2:2)।  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਨਾ ਕਸਰਿ ਮਸੀਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 
ਤਰੀਿ ੇਨ ੂੰ  ਵੀ। ਿਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਨ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਿ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 
“ਭੈ” φόβος (ਿੋਬੋਸ ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਿਸਰ “ਡਰ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। NIV ਬਾਈਬਲ 
ਕਵਚ “ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਆਦਰ” ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਚ” 
ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:15)। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਕਚੂੰ ਤਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ 
ਸੀ ਿੋ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ “ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇ ਹਰੇਿ ਬੁਿੱ ਲੇ ਨਾਲ” ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਕਿਰਨ ਦ ੇ
ਖ਼ਤਰੇ ਪਿਤੀ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:14) ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਿਮ, 
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ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਿਾਂ ਸਗੋਂ 
ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਵੀ ਅਿਸਰ ਗਿੱਲ ਕਿੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਣ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 16. NASB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਵਸ਼ਰਾਮ ਕਚੂੰ ਨਹ  “ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ” ਨ ੂੰ  
ਕਿਕਰਆ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਿ ਬਣਨ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ “ਉੱਤਰ ਦੇਣ” ਕਵਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਦੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਦਰਮਈ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨੀ ਹੈ। 
NASB, NRSV, NIV, REB ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰ 
ਵੀ, ਇਸ ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉੱਤਰ” ਦੇਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ “ਆਸ” ਦਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਇਿ ਨਰਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਰਵਿੱਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। ਰਸ ਲ 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਤਾਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਲੇ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ 
ਕਵਹਾਰ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਿਰਨ 
ਦੀ ਬਿਾਇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਸੀ (3:9)। ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਦ ੇਬਦਲੇ 
ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਵਸਤਾਰ ਵਿੋਂ ਲੈਣਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਉਸ “ਆਸ” ਦੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨੀ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲੋਂ ਨਰਮਾਈ 
ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ 
ਵਾਕਲਆਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਿੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਅੰਤਿਕਰਨ (συνείδησις, ਸੁਨੇਡੇਕਸਸ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ 
(2:19; 3:16, 21)। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਚ ਇਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।12 ਪਿੱਛਮੀ 
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਦ ੇਿਿੱਟੜ ਕਵਅਿਤੀਗਤਵਾਦ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਾ ਕਨਿੱਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿੱਲ ਲੈ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਕਿਸੇ ਦ ੇਿੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦੀ ਿਾਂ 
ਪਿਵਾਨਗੀ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਕਵਚ ਪਿਕਸਿੱਧ ਪਿੱਛਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਲਈ ਯ ਨਾਨੀ 
ਧਾਰਣਾ ਇਿ ਕਨਿੱਿੀ ਿਾਗਰੁਿਤਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫ਼ਰਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਦ ੇਲੋਿ 
ਦ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਨਿੱਿੀ ਿਾਗਰੁਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਬੋਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦ ਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਪਿਵਾਨ ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਅਪਿਵਾਨ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
“ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਚਾਲਤ ਿਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਸਾਥੀਆਂ ਿੋਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮੁਆਿਿ ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦਾ ਸੀ। 
“ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦ ੇਨੈਕਤਿ ਆਯਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਮੌਿ ਦ ਰਕਹੂੰਦੇ 
ਹਨ। ਨੈਕਤਿ ਿਾਗਰੁਿਤਾ ਵਿੋਂ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਿੋ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਚ ਐਿਸ 
ਨੀਹੀਲੋ (“ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ”) ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ ਓਪਰੀ ਸੀ। 
ਰਸ ਲ ਉੱਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 
ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਾ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨਾ 
ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਚੂੰਗੇ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਹੈ।13 

ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਹੂੰ ਮਤ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ “ਉੱਤਰ” ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਕਵਰੁਿੱ ਧ 
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ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੁਰੇ ਦੋਸ਼ ਝ ਠੀ ਤੋਹਮਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1 ਪਤਰਸ 2:12 ਨਾਲ ਅਨੇਿ 
ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਰਾਈ ਿੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ 
ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹ  ਿੋ ਕਿ ਪਿਭ  ਭੋਿ ਨਾਲ 
ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਦਮਖੋਰੀ ਦ ੇਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਗਆ ਕਿ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਰੂੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਆਲਤਾ ਨਾਲ ਿਹੀਏ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਨਾਸਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਕਤਆਂ 
ਦੀ ਪ ਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਦੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਹੋਰ ਲੋਿ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨ ੂੰ  
ਨਿਰਤ ਿਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਿਨਤਿ ਉਤਸਵਾਂ ਕਵਚ 
ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਬਾਨੀ 
ਸੀ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਲ ਕਵਚ ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਕਰਆ ਿਾ ਕਰਹਾ 
ਸੀ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ “ਚੂੰਗਾ ਕਵਹਾਰ” ਇੂੰਨਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝ ਠੀ 
ਤੋਹਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਤੀਿਾ 
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਜਿੜੇ ਤ ਿਾਡੀ ਸ਼ ਭ ਚਾਿ ਨੰੂ ਜੋ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਿੈ ਮੰਦਾ ਆਖਦ ੇਿਨ 
ਓਿ ਿੱਲਜਆਵਾਨ ਿੋਣ। “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦ ੇਵਾਂਗ “ਲਿੱ ਕਿਆ” ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 
ਦ ੇਯ ਨਾਨੀ ਰੋਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਧੁਕਨਿ ਪਿੱਛਮੀ ਸਮਾਿ ਨਾਲੋਂ ਇਿ ਠੋਸ ਸਮਾਿਿ 
ਪਕਰਮਾਪ ਸੀ। “ਲਿੱ ਕਿਆ” ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਦੋਸ਼ ਦਾ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ 
ਇਹ ਉਹ ਰਵਿੱਈਆ ਸੀ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿੱ ਛ ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। “ਲਿੱ ਕਿਆ” ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋਣਾ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਰਿੱ ਖਣਾ ਸੀ। ਅਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 
ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਵਚ ਉਸ ਦ ੇਚਾਲ-ਚਲਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ। 
ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ “ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਚੂੰਗੇ ਕਵਹਾਰ” ਦਾ ਕਨਰੀਖਣ 
ਿਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਿੂੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੁਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨਆਂ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਿੱ ਕਿਆਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਪ ਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਿਰਨਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਚੂੰਗੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਮ ਨੇ ਉੱਤੇ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਲਣਾ ਿੋ ਕਯਸ  ਛਿੱਡ ਿੇ ਕਗਆ ਸੀ (2:23)। 

ਆਇਤ 17. ਪਤਰਸ ਖਰੇ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ , ਿੀਉਣ ਦ ੇਬੇਸ਼ਰਮ ਤਰੀਿ ੇਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ 
ਛਿੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਵਖਾਵਾ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ 
ਧਰਮ ਲਈ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਿ ਕਵਚ 
ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦ ੇਪੈਰੋਿਾਰਾਂ ਤ ੇਲਾਇਆ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ 
ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਿਦੇ ਮੌਿਾ ਨਾ 
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ਦੇਣ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਇਉਂ ਿੋਵੇ, ਦੁਖ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਪਰ 
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕਵਚ ਸਿੱਚਾਈ ਦਾ ਿਦੇ ਇਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਟੁਿੜਾ ਵੀ 
ਹੋਵ।ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਟਿੱ ਪਣੀ, “ਸਤਾਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਿੱ ਸਾ 
ਚੜਹਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਚੂੰਗੇ ਕਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਕਿਿੱ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।”14 ਉਹੋ ਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ ਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦ ਖ ਝੱਿਣਾ ਇਸ ਨਾਿੋਂ  
ਚੰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦ ਖ ਝੱਿੋ।  

ਿਦੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿੋਲੋਂ “ਖੋਟੇ ਿੂੰਮ ਦੀ ਬਿਾਇ ਸ਼ੁਭ ਿਰਮ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ” ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦ ੋਸੂੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਸਗੋਂ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਸ ਰ ਵੀ 
ਅਸਲੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਤਾਓ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
2:20; 3:9)। ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਿਰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੋ 
ਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਖੋਟੇ ਿਰਮ ਦ ੇਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ, ਿੀ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ। ਰਸ ਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦ ਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਉਹੋ ਕਵਅਿਤ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 2:12 ਕਵਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਿ ਰਿੱ ਖੋ।” 

ਇਿ ਹੋਰ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਚਤਾਵਨੀ ਦ ੇਕਰਹਾ 
ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਗਲਤ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ 
ਕਵਚ ਸਹੀ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਵਆਕਖਆ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਿਰਸ਼ਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਭ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਤੋਂ ਿਦੇ ਦ ਰ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਸੀ।15 ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ, 
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਵ ਿਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ 
ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਿੀਉਣ ਦਾ ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਤਰੀਿਾ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਿੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿ ਧਰਮੀ ਨਮ ਨਾ ਰਿੱਖਣ। 

ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਿਸ਼ੂੰ ਸਾ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਾਰਕਮਿ 
ਕਵਖਾਵੇ (ਵੇਖੋ ਮਿੱਤੀ 6:1) ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਚੂੰ ਤਾ ਕਿ ਸਾਕਰਆਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਖਰਾ 
ਹੈ ਕਵਚਿਾਰ ਇਿ ਸੁਚਿੱ ਿਾ ਸੂੰਤੁਲਨ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ 
ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਿ ਯਹ ਦੀ ਕਵਦਵਾਨ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਨਾਮ 
ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰੋ; ਇਹ ਸੋਨੇ ਦ ੇਵਿੱਡੇ-ਵਿੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਖੀਕਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਿੱਿ 
ਕਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।”16 

ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਿਈ ਮਸੀਿ ਦੀ ਮੌਤ (3:18-22) 
18ਲਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਿ ਨੇ ਭੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦ ੇਲਪੱਛੇ ਦ ਖ ਝੱਲਿਆ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ 
ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਦ ੇਿਈ ਭਈ ਉਿ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਕੋਿ ਪ ਚਾਵੇ। ਉਿ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 
ਮਾਲਰਆ ਲਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲਜਵਾਲਿਆ ਲਿਆ। 19ਲਜਿ ਦ ੇਲਵੱਚ ਿੋ ਕੇ ਉਿ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਲਮਆਂ ਦੇ ਕੋਿ ਲਜਿੜੇ ਕੈਦ ਲਵੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। 20ਲਜਿੜੇ 
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ਲਪੱਛਿੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਲਿਆਕਾਰੀ ਸਨ ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੂਿ ਦੇ ਲਦਨੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਿ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਲਕਸ਼ਤੀ ਲਤਆਰ ਿ ੰ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲਜਿ ਦੇ ਲਵੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 
ਅੱਠ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣ ਿਏ। 21ਏਿ ਬਪਤਲਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿੈ ਜੋ ਿ ਣ ਤ ਿਾਨੰੂ ਵੀ ਲਿਸੂ 
ਮਸੀਿ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਏਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਿ ਿਾਿ ਣੀ ਨਿੀਂ ਪਰ 
ਸ਼ ੱ ਧ ਅੰਤਿਕਰਨ ਨਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਭਾਿਣਾ ਿੈ। 22ਉਿ ਸ ਰਿ ਲਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦ ੇਸੱਜੇ ਿੱਥ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਇਖਲਤਆਰ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਿੇ ਉਿ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਪਾਪੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਯਸ  ਦ ੇਦ ਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਝਿੱ ਲੇ ਗਏ ਦੁਖ ਦ ੇਕਸਿੱ ਧੇ 
ਅਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਥਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਿਾਣ-
ਪਛਾਣ ਿਰਵਾਈ। ਕਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਪਿਭਾਵ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚ ੇਹੋਏ ਕਵਅਿਤੀ ਵਿੋਂ, ਉਹ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ ਬੈਠ ਿੇ ਰਾਿ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਕਰਆ ਸੀ 
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਗੀ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਨਆਵੀ ਸ਼ਿਤੀਆਂ ਤ ੇਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦ ੇਿਾਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਪਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

 ਆਇਤ 18. ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮਸੀਿ ਦ ੇਦੁਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ 
ਦੁਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਿਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਖ ਬਾਰੇ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਿਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਿਈ ਵੀ ਮਲਰਆ ਸੀ। 2:19, 20 ਕਵਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ 
ਦੁਖ ਕਵਚਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਿੜੀ ਵਿੱਲ ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਦ ੇਿੀਵਨ 
ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੁਖ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ 
ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅੂੰਦਰ ਕਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਿੀਤਾ। ਇਹ ਕਿ ਕਯਸ  
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਰਆ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਗਕਹਰਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਰਥਪ ਰਣ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ: “ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ 
ਦਾ ਿਾਣ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਠਕਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ” (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5:21)। 

2:21–25 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਤ ੇਕਧਆਨ ਿੇਂਦਕਰਤ ਿੀਤਾ, ਪਰ 
ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੇ 
ਚੇਕਲਆਂ ਿੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਪੱਛੇ ਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਭ  ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੀਤੀ। ਕਯਸ  ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਝਿੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ (2:24), ਨਾ 
ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲਜਵਾਿੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਾ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ 
ਕਯਸ  ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਕੋਿ ਪ ਚਾਉਣ ਲਈ ਮਕਰਆ ਸੀ। ਕਯਸ  ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ੋ
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ਵਾਰ ਮਕਰਆ ਸੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਿ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:27; 9:12, 26, 28; 10:10, 14)।  

ਪਾਪ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਵਚ ਇਿ ਅਨੋਖਾਪਣ ਅਤੇ ਪ ਰਨਤਾ ਹੈ। “ਕਿਉਂ ਿੋ ਮਸੀਹ 
ਸਭਨਾਂ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿੋ ਵਾਰ ਮਕਰਆ” ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਾਪੀ 
ਦ ੇਮੇਲ ਿਰਨ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਹੋਰ ਦੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਸਮੁਿੱਚ ੇਤੌਰ 
ਤ ੇਿਾਿੀ ਸੀ।17 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਿ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 
ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਝਿੱ ਕਲਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਨ ਦ ੇਿਾਿਿ ਿਰਦੇ ਸਨ; ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਬਹੁਕਤਆਂ ਦੇ 
ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ੋਵਾਰ ਚੁਿੱ ਿਣ” ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਕਦਿੱ ਤਾ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:24–28)। 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਕਵਚ, ਕਯਸ  ਿਾਿਿ ਅਤੇ ਿੁਰਬਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ, ਉਹ ਇਿ 
ਉੱਤਮ ਿੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਨਰਦੋਸ਼ ਬਲੀ, “ਿੁਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ।” 

ਪਤਰਸ ਦ ੇਅਸਲੀ ਪਾਠਿ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠਿ ਇਿੱਿ ੋਕਸਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ ਿੋ ਕਿ “ਿੁਧਰਮੀ” ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ: “ਸਭਨਾਂ ਨੇ 
ਪਾਪ ਿੀਤਾ ਹੈ” (ਰੋਮੀਆਂ 3:23)। ਕਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਕਵਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਖ ਦ ੇਿਾਰਨ ਹੀ ਮਸੀਹ 
ਸਾਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋਲ ਪੁਚਾਉਣ” ਕਵਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ 2:24, 25 ਕਵਚ 
ਕਬਆਨ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਰਸ ਲ ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅਿੱਗੇ ਵਕਧਆ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਦੁਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਿ 
ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਰਆ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤ ਕਵਚ ਬਦਲ ਕਦਿੱ ਤਾ। 
ਉਹ “ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ।” ਦ ਿੀ ਗਿੱਲ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 
ਕਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਿੋਲੋਂ ਿਕਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਕਸਰਿ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  “ਸਰੀਰ 
ਿਰਿ ੇਮਾਕਰਆ ਕਗਆ,” ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ ਕਿਵਾਕਲਆ ਵੀ ਕਗਆ। ਪਿਭ  ਨੇ ਇਸ 
ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਦ ੇਕਨਸ਼ਾਨ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ 
ਵਾੜਨ ਦਾ ਕਨਓਤਾ ਕਦਿੱ ਤਾ (ਯ ਹੂੰਨਾ 20:25, 27)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਰੀਰਿ ਦੇਹ ਕਵਚ ਕਯਸ  
ਦ ੇਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਵਿੱ ਖਰੀ ਸੀ। “ਸਰੀਰ ਿਰਿ”ੇ ਕਯਸ  
ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥੋਂ ਮਕਰਆ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਇਆ ਸੀ। “ਆਤਮਾ 
ਿਰਿ”ੇ ਉਹ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬੂੰਦ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਬੂੰਦਾਂ 
ਕਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਕਿ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਿਲ ਬੂੰਦ ਹੈ। 1930 ਕਵਚ, 
ਿੇ. ਏ. ਮੈਿਿੁਲੋਚ ਨੇ ਇਸ ਬੂੰਦ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਿੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਆਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਪਿੱਿੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਗਆ।18 ਮੈਿਿੁਲੋਚ ਦ ੇਪਿਿਾਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਹੀ, ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂੰਦ ਤ ੇਆਪਣੀ ਿਾਿੀ ਊਰਿਾ ਖਰਚ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਿਈ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋ ਮੁਿੱ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਿਾਿੀ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਆ ਿੇ ਇਹ ਗੌਰ 
ਿਰਨਾ ਕਬਹਤਰ ਹੈ ਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
“ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਡੇ ਅਿੱ ਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਖਦੀ। ਅਨੁਵਾਦਿ ਇਿਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਵਿੱਡੇ ਅਿੱਖਰ ਕਵਚ ਕਲਖਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ 
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ਹਨ। NASB ਤੋਂ ਕਭੂੰਨ, NIV ਬਾਈਬਲ “ਆਤਮਾ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਡੇ ਅਿੱਖਰ ਕਵਚ ਕਲਖਦੀ ਹੈ। 
NIV ਅਨੁਵਾਦਿ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ 
ਹੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵਚ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ “ਆਤਮਾ” ਵਿੱ ਡੇ ਅਿੱਖਰ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਕਸਰਿ ਸੂੰਦਰਭ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਭਾਵ ਕਵਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। NASB ਅਤੇ NIV ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਇਿ 
ਕਵਆਕਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰ ਵਾਲੇ “ਆਤਮਾ” ਿਾਂ ਵਿੱਡੇ 
ਅਿੱਖਰ ਵਾਲੇ “ਆਤਮਾ” ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਆਇਤ 19. ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਰੂੰਤ ਿਈ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਲਜਿ ਦੇ ਲਵੱਚ ਵਾਿ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਪ ਰਵਗਾਮੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਪੜਨਾਂਵ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਬਦ “ਆਤਮਾ” ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  NIV ਬਾਈਬਲ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਦੋਂ NIV ਬਾਈਬਲ “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” ਦੀ ਬਿਾਇ 
“ਕਿਹ ਦ ੇਦੁਆਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ। NIV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋਈ ਇਹ 
ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਹ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਗਆ। ਿੀ NIV ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਸਹੀ ਠਕਹਕਰਆ ਹੈ? ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਸ ਚਿ ਸ਼ਬਦ ἐν (ਏਨ ) ਦਾ “ਰਾਹੀਂ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਰਨਾ ਇਿ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਕਵਆਿਰਣ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਯ ਨਾਨੀ 
ਪੜਨਾਂਵ ਦ ੇਲਈ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, “ਕਿਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ” 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨਾ ਿੇਿਰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਿਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ 
ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। NIV ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਪੂੰਿਾਬੀ ਪਾਠਿ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਸੂੰਭਵ 
ਕਵਆਕਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂੰਦੇਹਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।  

“ਕਿਹ” ਿਾਂ “ਕਿਹੜਾ” ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਵਾਦ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਮੌਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ, ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” (ἐν ᾧ, ਏਨ ਹੋਈ ) 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਚਾਰ 
ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (1:6; 2:12; 3:16; 4:4)। NASB ਬਾਈਬਲ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” ਿਾਂ “ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ” ਵਿੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਿੀ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਕਿਿੱ ਥੇ ਇਹ ਵਾਿ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਨਾਂਵ ਕਪਛਲੇ ਕਵਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 1:6 ਕਵਚ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਇਹ ਦ ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਹੋ” ਪੜਨਾਂਵ “ਇਹ” ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਕਿਸ ਦਾ 1:4, 5 ਕਵਚ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ੇਿੋ ਆਇਤ ਹੈ, “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” ਸ਼ਾਇਦ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਕਪਛਲੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਕਰਆ ਅਤੇ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਪਤਰਸ ਇਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, 
ਕਯਸ  ਨੇ “ਿਾ ਿੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ।” ਕਿਰ ਇਹ ਕਵਿਲਪ ਹਨ: (1) ਪਤਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਹ 
ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕਗਆ, ਿਾਂ (2) ਿੁਝ ਆਤਕਮਿ ਤਰੀਿ ੇ
ਕਵਚ ਉਹ ਕਗਆ, ਿਾਂ (3) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਵਚ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ 
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ਦੁਆਰਾ ਬਰੈਿਟ ਕਵਚ ਰਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਗਆ। ਪਕਹਲੇ ਅਤੇ ਦ ਿ ੇਦੋਹਾਂ ਕਵਿਲਪਾਂ 
ਕਵਚ ਪੜਨਾਂਵ ਦ ੇਪ ਰਵਗਾਮੀ ਨ ੂੰ  “ਆਤਮਾ” ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਵਚ 
ਇਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ (ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ NIV ਕਵਚ ਹੈ); ਦ ਿੇ ਕਵਚ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
“ਆਤਕਮਿ ਤਰੀਿ ੇਕਵਚ” ਅਰਥ ਵਿੋਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ NASB ਕਵਚ ਹੈ)। 
“ਕਿਹ” ਦਾ ਪ ਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ “ਆਤਮਾ” ਿਾਂ “ਆਤਮਾ” ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ ਕਿਵਾਲੇ ਿਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਿੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ,ੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਨਾਲ 
ਿੋਈ ਬਾਿੀ ਦ ੇਬੂੰਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।19 ਅਸੀਂ ਤਦ ਤਿੱਿ ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਚੋਣ ਿਰਨ 
ਕਵਚ ਦੇਰੀ ਿਰਾਂਗੇ ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਿੱ ਕਦਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਲੈਂਦੇ।  

ਸਵਾਲ ਿਾਰੀ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। “ਉਹ ਨੇ ਿਾ ਿੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ” ਨ ੂੰ  ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ 
ਿਾਂ ਅਲੂੰ ਿਾਰਿ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸਮਕਝਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਦ ਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ, ਕਯਸ  ਕਵਅਿਤੀਗਾਤ 
ਤੌਰ ਤ ੇਆਪ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਾਂ ਪਿਤੀਕਨਧਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਕਗਆ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰ ਵੀ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਤਲਮਆਂ ਦੇ ਕੋਿ ਲਜਿੜੇ ਕੈਦ 
ਲਵੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, “ਆਤਕਮਆਂ . . . ਿੈਦ ਕਵਿੱ ਚ” ਨ ੂੰ  ਅਲੂੰ ਿਾਰਿ ਰ ਪ ਕਵਚ 
ਪੜਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਿੇਲ ਕਵਚ ਅਸਲੀ ਆਤਕਮਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਕਵਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿੈਦ ਕਵਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੈਦ 
ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੈਦ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ 
ਕਵਚ “ਹੁਣ” ਸ਼ਬਦ ਟੇਢੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ NASB ਬਾਈਬਲ “ਹੁਣ” ਸ਼ਬਦ ਕਲਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ 
ਇਹ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ “ਿੈਦ ਕਵਿੱ ਚ” ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਿਾ ਿੇ ਮਨਾਦੀ 
ਿੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਿੈਦ ਕਵਚ ਸਨ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ। ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਪਾਠਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ NASB ਬਾਈਬਲ ਨੇ “ਹੁਣ” ਸ਼ਬਦ 
ਕਲਖ ਿੇ ਚੂੰਗਾ ਿੀਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਿੇਿਰ “ਆਤਮਾਵਾਂ” ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਯਸ  ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ ਸੀ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ “ਿੈਦ 
ਕਵਿੱ ਚ” ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਿੱ ਥੇ ਸਨ? “ਿੈਦ ਕਵਿੱ ਚ” ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਿਵਾਬ ਇਸ ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ “ਆਤਮਾਵਾਂ” ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਕਯਸ  
ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। 3:20 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਨ ਹ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਸਨ। ਿੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ 
ਦ ਤਾਂ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰਾਂ” ਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ 6:1–4 ਕਵਚ, ਕਿਹੜੇ ਿਲ ਪਰਲੋ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਿਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰਾਂ” 
ਕਵਚ ਅਨੋਖੀ ਸਮਿਾਲੀਨ ਕਦਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 6:1–4 ਕਵਚ “ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ” 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ” (ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਿੋਈ ਵੀ ਸਨ 
ਿਾਂ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਵੀ ਸਨ) ਪਤਰਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਕਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਰਸ 
ਉਸ ਕਨਆਂ ਿਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਆਉਣੀ 
ਸੀ। ਦ ਤਾਂ ਤ ੇ ਕਨਆਂ ਕਵਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਕਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ
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ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਨ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਰੋਧ ਨ ੂੰ  ਭੜਿਾਇਆ ਸੀ। “ਿੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ 
ਬੁਕਰਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ” (ਉਤਪਤ 6:5)। ਉਹ “ਆਤਮਾਵਾਂ” ਕਿਹੜੀਆਂ ਨ ਹ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਸਨ ਉਸ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲੋਿ ਸਨ। 

ਲੋਿਾਂ ਦਾ “ਆਤਕਮਆਂ” ਵਿੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਿ ਅਸਧਾਰਨ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿਕਹ ਿੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ? ਉਹ ਹੁਣ ਬਚਨ ਦੇ 
ਭਾਵ ਕਵਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ, ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਲੋਿ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਿੀਉਂਦੇ ਲੋਿਾਂ 
“ਆਤਕਮਆਂ” (ψυχαί, ਸੁਿਾਈ, 3:20) ਆਕਖਆ, ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿ ੇ ਸਨ 
“ਆਤਮਾਵਾਂ” ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦਾ “ਆਤਕਮਆਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੁਝ-ਿੁਝ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:9 
ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਸਰੀਰਿ ਕਪਤਾ “ਆਤਕਮਆਂ ਦੇ ਕਪਤਾ” ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਵਾਂਗ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ “ਆਤਕਮਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ 
ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਤਕਮਆਂ” ਕਿਹੜੇ “ਿੈਦ 
ਕਵਿੱ ਚ” ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਨ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 
ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁਰਕਦਆਂ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਿੈਦ ਸਨ। “ਆਤਕਮਆਂ” ਨ ਹ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ 
ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਲੋਿ ਸਨ। ਉਹ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਸਨ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ। ਇਹੋ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਿੈਦ ਸੀ। ਿੈਦ ਵਿੋਂ ਪਤਾਲ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿ ਅਿੀਬ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਕਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਜ਼ਿੀਏਲ ਨੇ ਕਮਸਰ ਦੇ ਸ ਰਕਮਆਂ 
ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਲਕਹ ਗਏ ਸਨ (ਕਹਜ਼ਿੀਏਲ 32:18–32), ਿੈਦ ਤੋਂ ਕਭੂੰਨ ਇਿ 
ਰਹਿੱਸਪ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੋਂ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਲਈ “ਿੈਦ” ਕਹਜ਼ਿੀਏਲ ਕਵਚ “ਪਤਾਲ” 
ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਕਯਸ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਗਆ, ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਕਿਹੜੇ ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ “ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ।” ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਵਚ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ। κηρύσσω (ਿੇਰੁਸੋ ) ਸ਼ਬਦ 
ਮਨਾਦੀ ਿਾਂ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਕਰਆ ਹੈ। 4:6 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ 
εὐαγγελίζω (ਯ ਐਗਂਲੀਜ਼ੋ ) ਕਿਕਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰਅੀ 
ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨਾ,” ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਯਸ  ਨੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਿੀ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ? ਉਹ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਿੁਝ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਨਹ ਾਂ  
ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਿਵਾਬ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪਕਹਲੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਵਿੱਲ ਵਾਪਸ ਿਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਇਸ ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਖੜਹਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਪ ਰਵਗਾਮੀ ਿੀ ਹੈ? “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” ਦਾ 
ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ?  

3:18 ਕਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ NASB ਬਾਈਬਲ ਦੋਹਾਂ ਕਵਚ “ਆਤਮਾ” ਹੈ। 
ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਸਰੀਰ ਦ ੇਖੇਤਰ ਕਵਚ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਅੂੰਦਰ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਾਕਰਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦ ੇਖੇਤਰ ਕਵਚ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਵਾਕਲਆ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ? ਉਸ 
ਨੇ “ਆਤਮਾ ਿਰਿ ੇ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ 2:5 ਕਵਚ ਿੁਝ ਮਦਦ ਹੈ 
ਕਿਿੱ ਥੇ ਰਸ ਲ ਨੇ “ਆਤਮਿ ਘਰ” ਅਤੇ “ਆਤਮਿ ਬਲੀਦਾਨ” ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 
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ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੁਕਨਆਵੀ 
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ “ਆਤਮਿ” ਸਨ ਕਬਨਾਂ ਸ਼ਿੱਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਦੁਕਨਆਵੀ 
ਵੀ ਸਨ। ਆਤਮਿ ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰ-ਦੁਕਨਆਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ “ਆਤਮਾ” ਦਾ ਅਰਥ 
“ਗੈਰ-ਸਰੀਰਿ” ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 2:5 ਕਵਚ “ਆਤਮਿ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਯਸ  ਦੀ 
ਕਿਿੱ ਤ ਦੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ 
ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਾਕਲਆ, ਪਰ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਸਰੀਰਿ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੀ। “ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ 
ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ” ਦਾ ਗੈਰ-ਸੂੰਸਾਰਿ, ਗੈਰ-ਸਰੀਰਿ ਪਕਹਲ  3:19 ਕਵਚ “ਕਿਹ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ” 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ ਕਲਿਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਵਚ ਮੌਿ ਦ 
ਹੋਣ ਕਵਚਿਾਰ ਫ਼ਰਿ ਦਰਸਾਇਆ (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 2:5)। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ 
ਲਈ “ਆਤਮਾ ਕਵਚ” ਮੌਿ ਦ ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ, ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ 
ਤ ੇਮੌਿ ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਕਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਯਸ  “ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ,” ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਕਵਚਾਰ ਬਦਲ ਕਗਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦ ੇਮੇਲ ਕਮਲਾਪ ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦ ੇਪਾਪਾਂ 
ਲਈ ਮਰਨ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਵਿੱਲ ਚਲਾ ਕਗਆ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭ  ਦ ੇਪਰਗਟ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਨਆਂ ਵਿੱਲ ਪਰਤ ਕਗਆ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 
ਕਨਆਂ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨ ਹ ਵਿੱਲ ਲੈ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਿੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਕਨਆਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੈਰ-
ਮੌਿ ਦਗੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆਤਕਮਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ- ਸੂੰਸਾਰਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਦੋਂ ਨ ਹ ਨੇ 
ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਚਤਾਵਨੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨ ਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਗਿੱਲਾਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮ ਸਾ ਿਾਂ 
ਯਸਾਯਾਹ ਦ ੇਮ ੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਕਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਨ ਹ ਢੁਿਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨ ਹ ਦ ੇ
ਕਦਨੀਂ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਕਨਆਂ 
ਕਵਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ, ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਤਾਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਤ ੇਵੀ 
ਪਰਗਟ ਿਰੇਗਾ। ਕਯਸ  ਆਤਕਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਨ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਕਨਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਕਯਸ  ਆਤਕਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕਰਹਾ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨਾਦੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਕਨਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਸਰਿ ਇਹੋ ਿਕਹਣਾ ਬਾਿੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਪਸ ਅਗਸਕਟਨ (ਪਕਹਲੀ 
ਸਦੀ ਈਸਵੀ) ਤਿੱਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦ ੇਯੋਗ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾਦੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਕਿ ਵਿੋਂ ਉੱਤਮ 
ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਗੈਰ-ਸਰੀਰਿ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਇਿ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਬੁਲਾਰੇ ਨ ਹ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਬੋਕਲਆ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਨ ਹ ਬੋਕਲਆ, ਕਯਸ  ਬੋਕਲਆ; ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਬੋਕਲਆ, ਕਯਸ  
ਬੋਕਲਆ। 

3:19 ਦੀ ਇਿ ਹੋਰ ਸਮਝ ਹੈ ਿੋ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਾਇਿ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਿ ਆਪਣੀ 
ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਕਵਚਿਾਰ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਵਚ 
ਕਗਆ, ਅਖੌਤੀ ਕਡਸੈਂਸਸ, ਪੁਰਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਆਮ ਭੂੰਡਾਰ ਸੀ। ਪਤਾਲ 
ਕਵਚ ਕਯਸ  ਦ ੇਿਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਈ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਿੱ ਤ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤੇ ਪਰਗਟ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 
2:27 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:9 ਵਰਗੇ ਬੂੰਦ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੂੰਗ ਿਰਦੇ ਸਨ। 
ਰਸ ਲਾਂ ਦਾ ਅਿੀਦਾ ਇਸ ਦ ੇਨਵੇਂ ਰ ਪ ਕਵਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਤੀ (c. 360 ਈਸਵੀ) ਤੋਂ ਸੀ ਉਸ 
ਕਵਚ ਇਹ ਵਾਿ ਸੀ “ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਰਿ ਕਵਚ ਕਗਆ।” ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  
ਉਸ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਹੇਠਾਂ ਕਗਆ ਕਿਿੱ ਥੇ ਰ ਹਾਂ ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਂ 
ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਯਸ  ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਿ  ਨਾਲ ਕਗਆ ਸੀ (ਲ ਿਾ 23:43), ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਆਕਗਆਿਾਰ ਅਤੇ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਲੋਿ ਆਖ਼ਰੀ ਕਨਆਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਿਦ ਕਿ ਿਈਆਂ ਨੇ ਕਡਸੈਂਸਸ ਕਵਚ “ਦ ਿੇ ਮੌਿੇ” ਦਾ ਅਕਧਆਤਮਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਿਾਰਣ ਹਨ 
ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਯਸ  ਹੇਠਾਂ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਕਯਸ  ਆਪਣੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਕਮਆਂ 
ਿਾਂ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਗਆ ਅਤੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ, ਿਦੋਂ ਉੁਹ 
ਆਤਮਾ ਿਰਿ ੇਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ। ਕਿਰ ਵੀ, ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਢੁਿਵੇਂਪਣ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਿੋ ਤੁਰੂੰਤ ਪਕਹਲਾਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਦਾ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਹੇਠਾਂ ਿਾਣਾ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਇਿ ਬੇਤੁਿੇ ਕਵਚਾਰ ਵਾਂਗ 
ਕਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ 
ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਕਗਆ, ਬਾਿੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਗਿੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਕਿਹੇ ਹੇਠਾਂ ਿਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ; ਨਾ ਹੀ 
ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚ” ਪੜਨਾਂਵ 
ਪ ਰਵਗਾਮੀ “ਆਤਮਾ” ਹੈ, ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਛੋਟੇ 
ਅਿੱਖਰ ਨਾਲ ਕਲਕਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਕਿਹ ਦ ੇ
ਕਵਿੱ ਚ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਪੜਨਾਂਵ ਕਪਛਲੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਵਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 3:19 ਕਵਚ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  
“ਆਤਮਾ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸੁਭਾਵਿ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਪ ਰਵਗਾਮੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 20. ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਸਨ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਲਜਿੜੇ 
ਲਪੱਛਿੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਲਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਿ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
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ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦ ੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਤਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ, ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜਾ 
ਿੀਉਂਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਹੈ” (4:5)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਪੁਰਤਾਨ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਬੁਕਰਆਈ ਲਈ ਕਬਨਾਂ ਸੋਚ ੇਸਮਝ ੇਪਿਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰਿ ੇਨਾਸ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੂਿ ਦ ੇਲਦਨੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਧੀਰਿ ਪਤਰਸ ਦ ੇਕਦਨੀਂ ਉਡੀਿ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਦ ਿੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ, ਰਸ ਲ ਇਹ ਿਹੇਗਾ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵ ੇਸਗੋਂ ਸਿੱਭੇ ਤੋਬਾ ਵਿੱਲ ਮੁੜਨ” (2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਮਸੀਹ ਨੇ ਨ ਹ ਦੀ ਪੀੜਹੀ 
ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ ਨ ਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਨ ਹ ਦੀ 
ਪੀੜਹੀ ਨੇ ਪਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਅੂੰਤ ਕਵਚ, ਨ ਹ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਠਕਹਕਰਆ ਸੀ; 
ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨ ਹ ਅਰਥਾਤ “ਧਰਮ ਦ ੇਪਰਚਾਰਿ” ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਚਤਾਵਨੀ ਦ ੇ ਕਰਹਾ ਸੀ (2 ਪਤਰਸ 2:5), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਰ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਨ ਹ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾਰ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਲਕਸ਼ਤੀ 
ਲਤਆਰ ਿ ੰ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨ ਹ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪਤਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਤਿੱ ਖ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਿਲੀਸੀਆ ਹੋਂਦ ਕਵਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰ -ਸ਼ੁਰ  ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਆਤਮਿ ਘਰ” (2:5) ਆਕਖਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਨ ਹ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਿੁਝ ਲੋਿ 
ਬਚਾਏ ਗਏ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੁਕਰਆਈ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਕਲਆ, 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਿੁਝ ਲੋਿ ਬਚਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਆਤਮਿ ਘਰ ਕਵਚ ਆਸਰਾ ਕਮਕਲਆ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਕਧਤ 
ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਵੀ ਇਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਰਾ ਕਮਲ ਸਿਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਆਵੇਗਾ। 3:20 ਕਵਚ “ਕਿਸ਼ਤੀ” ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ “ਆਤਮਿ 
ਘਰ” ਅਤੇ 2:5 ਦ ੇ “ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਮੂੰਡਲੀ” ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਗਣਤੀ ਕਵਚ ਘਿੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਿਦੋਂ ਨ ਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਕਸਰਿ ਥੋੜੇ 
ਅਰਥਾਤ ਅੱਠ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਿੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਮਿਾਲੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਥੋੜਹੇ ਕਿਹੇ ਲੋਿ ਬਚ ਿਾਣਗੇ। 

ਨ ਹ ਦੀ ਕਮਸਾਲ (ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਿ ਦੁਅਰਥੀ ਗਿੱਲ ਹੈ), ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨ ਹ ਦੀ ਬੁਰੀ 
ਪੀੜਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੱਿ ਚੂੰਗਾ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਨ ਹ ਦੀ 
ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਅਿੱਠ ਿਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਿਏ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਬੜੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਕਲਖਤ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, 
ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ।” ਇਹ ਇਿ ਅਿੀਬ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ 
ਕਲਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਿਕਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਿੱਠ ਿਣੇ “ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ,” ਨਾ 
ਕਿ “ਪਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ।” ਉਹ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲ ਪਰਲੋ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਬਚ,ੇ ਿੀ ਬਚ ੇਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਕਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਅਿੱਠ ਿਣੇ “ਪਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ” 
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ਉਸ ਕਨਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿੇ ਆਇਆ 
ਸੀ। ਿੇਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ 
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਧੋ ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਅਤੇ ਅਿੱਠ ਿਕਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਕਨਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਕਲਆ ਕਿਸ ਦਾ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਨਾ ਧੋਤੇ ਿਾਂਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਿਾਲ ਕਵਚ ਿਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਿੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ।  

ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਬੇਤੁਿੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ “ਪਾਣੀ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਕਲਆਇਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਕਲਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਨ ਹ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਅਿੱਠ ਿਕਣਆਂ 
ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੱਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਅਿੱਠ ਿਕਣਆਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣ ੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਿੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ (1) ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਆਂ ਲੈ ਿੇ ਆਇਆ ਅਤੇ  
(2) ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਿ ਹੈ ਇਹ ਕਮਸਾਲ ਪ ਰੀ ਢੁਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰ ਰ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 
ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਕਵਚਿਾਰ ਿਾਿੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਵਨਾਸੀ ਬੀਿ 
“ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਮ” ਕਲਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਮ ਕਲਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਲਆ ਸੀ (1:3, 23 ਤ ੇਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। ਪਾਣੀ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਬਪਕਤਸਮਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਕਨਆ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 3:27), 
ਉਸ ਦ ੇਲੋਿ ਬਣ ੇਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ 
ਅਿੱਠ ਿਕਣਆਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਅਨੇਿ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 
ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਕਰਸ਼ਟਤਾ ਨ ੂੰ  ਧੋ ਸੁਿੱ ਕਟਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨ ਹ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦਾ ਟਿੱਬਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹੀ ਦ ੇਪਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋ ਸਿਣ। ਪਾਣੀ ਦ ੇਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵਚ, 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰਨ ਲਈ ਕਯਸ  ਦ ੇਲਹ  ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦਾ ਿੋ ਅਰਥ ਸੀ, ਰਸ ਲ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਬੁਲਾਰੇ ਨ ਹ ਦ ੇਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਦੀ 
ਿੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ, “ਪਾਣੀ ਦ ੇਰਾਹੀਂ” ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਆਇਤ 21. 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਹੋ ਇਿ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਬਪਲਤਸਮਾ ਸ਼ਬਦ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਬੂੰਦ ਕਵਚ ਇਸ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
NASB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੋ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਸਮਰੂਪੀ ਿੈ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਪਿਭਾਵ 
ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ “ਪਿਤੀਰ ਪ” 
(ἀντίτυπος, ਐਟਂੀਟੁਪੋਸ ) ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਦ ਿੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 
ਹੈ, ਦ ਿੀ ਥਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:24. ਕਵਸ਼ਾ ਮੁਿਤੀ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਨ ਹ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਿੱਠ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭਕਰਸ਼ਟ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਬਪਕਤਸਮੇ ਦਾ ਇਿ “ਰ ਪ” ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਿ ਣ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਲਪਨਾ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ “ਬਪਤਕਸਮੇ” ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਬਾਰੇ 
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ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਸਿੱ ਖ ਚੁਿੱ ਿ ੇਸਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਾਰਿ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਿਾਰਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਿੂੰਮ ਤੋਂ ਉਤਪੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ  
“. . . ਪਾਪਾਂ ਦ ੇ ਕਪਿੱਛੇ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਿੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਉਹ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿੋਲ ਪੁਚਾਵ”ੇ (3:18)। ਦ ਿਾ, ਇਹ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਦ ੇ
ਿਵਾਬ ਤੋਂ ਉਤਪੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਬਪਕਤਸਮਾ” 
ਮੁਿਤੀ ਦ ੇਲਈ ਅੂੰਤਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ “ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਿਵਾਬ” ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿੂੰਮ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਕਰਆ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
“ਬਪਕਤਸਮਾ” ਇਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਾਰਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿ ਰਿੱਬੀ ਿਾਰਿ ਵੀ ਹੈ। ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4)। 
ਿੈਲਕਵਨ, ਜ਼ਕਵੂੰਗਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿ ਰੋਮਨ ਿੈਥੋਕਲਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਵਚ ਸਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਿੀਤੀ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  
ਠੁਿਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕਨਹਚਾ ਬਪਕਤਸਮੇ ਕਵਚ ਕਵਅਿਤ 
ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡੀ. ਏ. ਿਾਰਸਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਿੀਤੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ 
ਰਵਾਇਤ ਕਵਚ ਇਤਹਾਸਿ ਿੜਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦਾ ਬਪਕਤਸਮੇ 
ਬਾਰੇ ਇਿ ਖਾਸ ਕਵਚਾਰ ਹੈ।20 ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਦੀਆਂ ਕਵਚ ਬਪਤਕਮਸੇ 
ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਕਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।21 ਿਰੈਡ ਗੀਲੀ ਸਹੀ ਸੀ 
ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 

ਬਪਕਤਸਮਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਿਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਅਸਲ ਕਵਚ ਸਦੀਪਿ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਬੁਲਾਏ ਿਾਂਦੇ 
ਸਨ। ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਿਲੀਸੀਆ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਇਤਹਾਸਿ ਘਟਨਾ 
ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰਾਈ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿੱਿਲ ਿੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ 
ਰਾਿ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿੇਮ ਕਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਮ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਕਵਚ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਇਿ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਿੱਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਇਿਰਾਰ ਦਾ ਿਾਰਿ ਸੀ।22 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਦਵਾਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅਤੇ 
ਆਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ, ਬਪਕਤਸਮਾ, ਮਨ ਬਦਲਨਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਟੁਿੱ ਟ ਰ ਪ 
ਕਵਚ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਕਧਤ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 
ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਰੀਤ 
ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਿੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਲਈ 
ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਿੋਈ ਅਕਿਹਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਵ ੇਕਿਸ ਦਾ ਬਪਕਤਸਮਾ 
ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 
“ਬਪਕਤਸਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸਾਂ ਕਿੂੰ ਕਨਆਂ 
ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਲਆ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਕਲਆ” (ਗਲਤੀਆਂ 3:27), ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
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ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ 
ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਹਕਨਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਿ ਉਹੋ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਕਨਆ ਸੀ ਮਸੀਹੀ ਅਧਿਾਰ ਕਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ। ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਪਕਤਸਮੇ” ਦਾ 
ਮਹਿੱਤਵ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਵਚ ਦੁਕਨਆਵੀ ਰੀਤ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡੋਨ ਸੈਲਕਵਨ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ, ਬਪਕਤਸਮਾ “ਕਨਰਾ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  
ਧੋਣ ਦਾ ਿਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤੀ ਨੈਕਤਿ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਿੋ 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।”23 ਨਾ ਹੀ “ਬਪਕਤਸਮਾ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਲੋਿਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਕਨਰਾ ਨੇਮ ਦਾ ਇਿ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ, ਸੁੂੰ ਨਤ, ਇਿ ਸਰੀਰਿ ਿਾਰਿ 
ਸੀ ਿੋ ਕਸਰਿ ਇਿ ਨੇਮ ਦ ੇਕਚੂੰ ਨਹ  ਵਿੋਂ ਿਾਰਿ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇਵਲ ਉਦੋਂ ਿਾਰਿ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਦਾ ਿਦੋਂ ਅਠਵੇਂ ਕਦਨ ਇਿ ਬਾਲਿ ਦੀ ਸੁੂੰ ਨਤ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁੂੰ ਨਤ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ, ਇਿ ਯਹ ਦੀ ਬਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਯਹ ਦੀ ਿੌਮ ਕਵਚ ਿਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਪਕਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਕਗਕਣਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਇਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਪਕਤਮਸੇ ਲੈਣ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ ੱ ਧ ਅੰਤਿਕਰਨ ਨਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੰੂ ਭਾਿਦਾ ਿੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ “ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਰਆ” (3:18); ਉਹ ਿਾਰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿੀ [ਉਸ ਦੇ] ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੇਤ  ਐਲਾਕਨਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਿੋਈ 
ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦ ੇਿਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਪਕਤਸਮਾ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਿੋ ਕਯਸ  ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ 
ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਦ ੇਲਈ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਲਈ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਿੋ ਆਧੁਕਨਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਬਪਕਤਸਮਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
“ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਉਹ ਕਗਆਨ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇ ਖੁਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਹਾਣੀਆਂ 
ਕਵਚਿਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦ ੇਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਵਿੋਂ, ਅਧਿਾਰ ਦ ੇਵਾਰਸ ਵਿੋਂ ਖੜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦਾ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਅਿੱਿ 
ਿਿੱਲ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਿ ਭਾਰੀ ਸਮਾਕਿਿ ਪਕਰਮਾਪ ਸੀ। 

ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਬਪਕਸਮਤੇ” ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣਾ ਸਮਕਝਆ। 
ਇਸ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਦਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਿੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਸਾਲ ਬੇਤੁਿੀ ਹੈ ਿੇਿਰ 
ਅਸੀਂ ਬਪਕਤਮਸੇ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਕਛੜਿਾਵ ਿਰਨਾ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਤ ੇਥੋੜਹਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਹਣਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਪਕਤਸਮਾ” ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਵਿੱਲੋਂ 
ਇਿ “ਅਪੀਲ” ਹੈ ਕਿਹੜਾ “ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ” ਲਈ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਵਅਿਤੀ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ ਿਾਿੀ ਕਸਆਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਪਕਤਮਸੇ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਕਵਚ ਪ ਰਾ 
ਡੋਬਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਕਵਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨ ਕਵਚ ਿਾਿੀ 
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ਕਸਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਿ ੇਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅੂੰਤਹਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਅਪੀਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਆਇਤ 22. ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਿੋਈ ਪੁਸਤਿ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ24 ਅਤੇ ਜ਼ਬ ਰ 
110 ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਿੋਈ ਜ਼ਬ ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵ,ੇ “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਭ  ਲਈ ਇਹ ਵਾਿ ਹੈ ਕਿ ‘ਤ ੂੰ  ਮੇਰੇ 
ਸਿੱਿ ੇਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਦ ਤੀਿੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਿੀ ਨਾ ਿਰ ਕਦਆਂ’” 
(ਜ਼ਬ ਰ 110:1)। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਹ ਿਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਸ ਰਿ ਲਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਸੱਜ ੇਿੱਥ ਿੈ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਇਤਹਾਸਿ 
ਪਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਇਿ ਿੁਆਰੀ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਸਰਤ 
ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਿ ਪਰਚਾਰਿ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਵਚ 
ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਨੇ ਇਿ ਅੂੰਨਹੇ  ਨ ੂੰ  ਸੁਿਾਖਾ ਿੀਤਾ, ਚਮਤਿਾਰੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਿ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਰਿਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਚੇਕਲਆਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਕਵਚ ਰ ਪ ਬਦਕਲਆ। 
ਪੂੰ ਕਤਯੁਸ ਕਪਲਾਤੁਸ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਤੇ ਯਹ ਦੀਆਂ (ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 
ਤ ੇਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਤੀਿੇ ਕਦਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਨਾਲ ਕਿਵਾਕਲਆ ਕਗਆ। ਮਸੀਹੀ ਕਨਹਚਾ ਲਈ ਮ ਲ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਸ ਇੂੰਨਾ ਿੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਰੀ 
ਪੁਰਾਤਿੱ ਤਵ ਉਤਸੁਿਤਾ ਮਸੀਹ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਲਈ ਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ। ਕਯਸ  ਹੁਣ ਰਾਿ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਨ ੂੰ  ਚੜਹ ਕਗਆ ਿਦੋਂ ਦੂਤ ਅਤੇ ਇਿਲਤਆਰ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਵਾਿੇ ਉਿ ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦਾ 
ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਇਿ ਮਨੁਿੱ ਖ ਵਿੋਂ ਿੌਣ ਸੀ; ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਵੀ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਵਿੋਂ ਉਹ ਿੌਣ ਸੀ। 

“ਸਿੱਿ ੇਹਿੱਥ” ਬੈਠਣਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਤੀਿਵਾਦ ਹੈ। “ਸਿੱਿਾ ਹਿੱਥ” ਤੁਰੂੰਤ ਕਨਿਟਤਾ ਅਤੇ 
ਇਖ਼ਕਤਆਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਿੋ ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਵਚਿਾਰ ਕਰਸ਼ਤੇ 
ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਬੇਿਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਿ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਪਤਾ ਕਸੂੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਉਸ ਦ ੇਸਿੱਿ ੇਪਾਸੇ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਿੀਏਿਤਾ ਦ ੇਉਪ-ਕਸਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਇਹ 
ਇਿਰਾਰ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਿਹਾ 
ਕਰਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ। ਸਾਰੇ 
“ਇਖ਼ਕਤਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਤੀਆਂ,” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਿਾਂ ਦੁਕਨਆਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਦ ੇਹੁਿਮ ਦੇ 
ਿੂੰਮ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ  ਰਾਿਾ ਹੈ। 
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ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਿਈ ਲਜਿੜੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿੋਚਦੇ ਿਨ (3:8-12) 

ਮੇਰੇ ਇਿ ਕਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਸੁਕਵਧਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਨਿੱਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਿੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤ ੇਇਿ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ੀ-ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ 
ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ-ਕਪਿੱਛੇ ਇਿ ਮਰਦ ਵੀ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗਾਲਾਂ ਿਿੱਢ 
ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਤ ੇਨੇੜੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  
ਿੁਿੱ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਮਿੱਤਰ ਨੇ 911 ਤ ੇਿੋਨ ਿਰਿੇ ਪੁਲਸ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦ ਕਲਆ ਅਤੇ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੂੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਿੁਿੱ ਕਟਆ 
ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਕਗਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਧਮਿੀ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਤੂੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਿ ਉਸ ਦਾ ਿੀਣਾ ਹਰਾਮ ਿਰ ਛਿੱ ਕਡਆ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਿਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ 
ਚੁਿੱ ਿਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਤ, ਕਹੂੰ ਸਾ, ਸਰਾਪਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰੋਧ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਿੱਿਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਤ ਿਰੇ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਿਰੇ। ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿਰੋ: 

ਗਿੱਲ ਿਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਭ ੇਇਿੱਿ ਮਨ ਹੋਵ,ੋ ਆਪੋ ਕਵਿੱ ਚੀਂ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਭਰਿੱਪਣ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਰਿੱ ਖੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵ।ੋ ਬੁਕਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ 

ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਿਿੱ ਢੋ ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਅਸੀਸ ਕਦਓ ਕਿਉਂ ਿ ੋਤੁਸੀਂ ਇਸ ੇਦੇ ਲਈ ਸਿੱ ਦੇ 

ਗਏ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਅਧਿਾਰੀ ਹੋਵ ੋ(1 ਪਤਰਸ 3:8)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਵੀ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇ
ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣਾ ਕਸਖ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਈਏ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕਿਹਾ। ਿੀਵਨ, ਇਸ ਦੀ ਭਕਲਆਈ ਅਤੇ ਭਰਪ ਰੀ ਕਵਚ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿੂੰ ਨਾ ਿੁਝ ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਿ ਕਿੂੰ ਨੇ 
ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਨ। ਇਿ ਚੂੰਗਾ ਿੀਵਨ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਿ 
ਤਿੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਿਵੇਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਤੋਸ਼ਿਨਿ, ਚੂੰਗੇ ਿੀਵਨ ਉਸ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਿੀਵਨ ਇਿ ਵਿੱ ਖਰਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਕਸਧਾਂਤਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਕਰਹਾ। 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਿੀਉਣ ਦ ੇਢੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਕਸਖ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਸਵਰਗ ਦ ੇਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਯਸ  ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਿ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਿ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਤਹਾਸ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਆ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਿੁਝ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਸਿੱਦੇ ਗਏ ਹੋ।” ਪਰ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਸਵਰਗ 
ਦਾ ਰਾਿ ਸਾਡੇ ਕਵਚਿਾਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਿ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ 
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ਆਉਣ ਤਿੱਿ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ 
ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੋ ਿੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਓਹ ਿਕਹਣਗੇ ਭਈ ‘ਵੇਖੋ ਐਿੱਥੇ’ ਯਾ ‘ਉੱਥੇ ਹੈ’ 
ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ” (ਲ ਿਾ 17:20, 21)।  

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਿੁਝ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸ 
ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਕਲਕਖਆ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਿਾਕਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਛਕਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਿੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਿ ਸਿੱਚ ੇ ਕਦਲ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿਕਲਆ ਸਰਲ ਕਿਹਾ ਪਿਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਿੱਤਰ ਇਿ ਿਵਾਨ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਬੁਿੱ ਢੀ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ 
ਦ ੇਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਿਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਲੈ ਿੇ ਆਈ 
ਸੀ। ਇਹ ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਬਲੁਿਲ ਢੁਿਵਾਂ ਹੈ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਿਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਬੁਿੱ ਢੀ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਲਕਖਆ: 

ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਸਾਂ; ਮੈਂ ਉਸ ਸਨੇਹ ਨ ੂੰ  . . . ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਿਮੀ ਨ ੂੰ  
ਲਿੱ ਭਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਿਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਿ ਹਰੀ ਭਰੀ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ 
ਕਿਤ ੇਵੀ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਕਨਸ਼ਚਲਤਾ ਦਾ ਿੋਈ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ ਸਿਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਉੱਨਤੀ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਸੂੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-
ਸਨਮਾਨ ਤਿੜਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਮਦਦ ਪੁਸਤਿਾਂ ਦੇ ਰ ੂੰ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ 
ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿ ੋਬਹੁਤ ਡ ੂੰ ਘੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਚੇ ਅਤੇ ਪਿਾਥਕਮਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਕਵਧਾ, ਸੁਆਰਥੀ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਆਰਕਥਿ ਲਾਭ 
ਨਾਲ। . . . ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਕਵਖਾਈ ਨਾ ਕਸਰਿ ਮੈਨ ੂੰ , ਪਰ ਦ ਿੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ। 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜਹ ੇਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਿ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿਾਣ 
ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਨ ਦੇ ਇਛੁਿੱਿ ਸੀ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਚ 
ਹੈ, ਲੋਿ ਭਾਵੇਂ ਿੋ ਮਰਜ਼ੀ ਿਕਹਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਕਿੂੰ ਨੀ ਵੀ ਿੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾ 
ਿਰਨੀ ਪਵ।ੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰਣਾਂ ਿਰਿੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਉਹ ੋਪਾਉਣ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ 
ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸੀ।  

ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਹੋਣਾ ਿੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ 
ਕਵਚ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੀ ਿੁੂੰ ਿੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਾਰਮ ਲਾ ਿਾਿੀ ਸਰਲ ਢੂੰਗ 
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਕਹਲਾ, ਤਰਸਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਤਰਸ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਪਿੇਮ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਿ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਦ ੇਲਈ ਿਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਇਿਿੱਲਾ ਿਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਮੁਸਿਰਾ ਿੇ ਕਵਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ ਹਾ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਰਿੱਖਣਾ 
ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁਿੱ ਢੀ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਕਸਿੱ ਖਣ ਕਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਿਰਸ਼ ਤੇ 
ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਹਿੱਥ ਿੜਨਾ ਹੈ। 
ਤਰਸ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਪਕਹਲਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਣਾਂ ਕਵਚ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਚਕਰਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਵਿੱਲ ਿੋਈ ਕਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਅਤ ੇ
ਿੂੰਮ ਕਵਚ ਵੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੱ ਛ ਿਾਣ ਿੇ ਠੁਿਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਿਦੋਂ ਸਰੋਤੇ ਲਾਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਦਾਨੀ, ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ 
ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰ ਪ ਅਚੇਤ ਪਲਾਂ ਕਵਚ ਪਰਗਟ ਿਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਤਰਸ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁਿਮ ਪਿਤੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਿੀਵਨ ਦ ੇਢਾਂਚ ੇ
ਕਵਚ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਤ ੇਚਪੇੜ ਮਾਰ ਿੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹੂੰਦਾ, “ਲਓ, ਮੈਂ 
ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਿਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਅਿੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਲ 
ਵਧੀਏ।” ਤਰਸ ਿਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਥਿੱ ਲੇ ਕਡਿੱ ਕਗਆ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ ੇਗੋਡੇ ਤ ੇਰਗੜ ਲਿੱ ਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਿਣ 
ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਨਾ, ਉਸ ਦ ੇਿਖਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਿ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਖਮ ਤ ੇਪਿੱਟੀ ਿਰਨਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਰਸਤੇ ਭੇਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਦਾ ਇਿ ਸਰਲ ਕਿਹਾ 
ਿਾਰਿ। ਿਦੋਂ ਇਿ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿੋਈ ਪਕਰਵਾਰ ਕਬਿੱ ਲ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਕਵਚ ਿਿੱਦੋ-ਿਕਹਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਇਿ ਨੋਟ ਕਲਖਣ ਲਈ ਿਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਕਬਿੱ ਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਿੱਢਦਾ 
ਹੈ। ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਇਹ ਿੋਈ ਵਿੱ ਡੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸਰਿ ਇਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਤਰਸ ਦਾ 
ਿਾਰਿ। 

 ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੇ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਿੂੰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿੋ ਪਿਭ  ਦੀ ਸਰਲ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰਦੇ ਹਨ: “ਅਰਥਾਤ ਕਯਸ  
ਨਾਸਰੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਬਧ ਨਾਲ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲ 
ਮਸਹ ਿੀਤਾ ਿੋ ਉਹ ਭਲਾ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦ ੇਿਾਬ  ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੂੰਗਾ 
ਿਰਦਾ ਕਿਕਰਆ ਕਿਉਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 10:38)। 
ਮਰਿੁਸ ਦੀ ਇੂੰਿੀਲ ਕਵਚ, ਇਿ ਿੋੜਹੀ ਨੇ ਕਯਸ  ਿੋਲ ਆਣ ਿੇ ਉਹ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਗੋਡੇ ਕਨਵਾ ਿੇ 
ਕਮੂੰਨਤ ਿੀਤੀ, “ਿੇ ਤ ੂੰ  ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰ ਸਿੱਿਦਾ ਹੈਂ।” ਕਯਸ  ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਿੇ ਆਪਣਾ 
ਹਿੱਥ ਲੂੰ ਮਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਛੋਹ ਿੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤਾ (ਮਰਿੁਸ 1:40, 41)। ਕਯਸ  ਦੀ 
ਚਮਤਿਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਤੀ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਿਾਵੇ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਵਿੋਂ ਕਵਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਿਾਵੇ, ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਿੋੜਹੀ ਨੇ ਚੂੰਗਾ ਿੀਤਾ, ਇਹ 
ਤਰਸ ਦਾ ਇਿ ਸਰਲ ਕਿਹਾ ਿੂੰ ਮ ਸੀ। 

ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਸਾਮਕਰਯਾ ਦ ੇਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਿ ਖ ਹ ਤ ੇਅਰਾਮ ਿਰਨ 
ਦ ੇਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਿ ਔਰਤ ਖ ਹ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਿੱਢਣ ਦ ੇਲਈ ਆਈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਸਵਿੱਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਡ ੂੰ ਘੀਆਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਪਰਗਟ 
ਿੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿ।ੇ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਤਰਸਵਾਨ ਸੀ। 

ਚਮਤਿਾਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦ ੇਸਨ। ਿੇਿਰ ਕਯਸ  ਿੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਤੀ ਕਵਖਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਿਲ ਦ ੇਪਹਾੜ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਕਵਚ ਉਡਾ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਮਤਿਾਰ ਕਯਸ  ਨੇ ਿੀਤੇ ਉਹ ਤਰਸ 
ਦ ੇਿਾਰਿ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਕਵਚ ਿਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਰਸਵਾਨ ਬਣਨ 
ਦ ੇਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ 
ਹੈ। ਿੁਝ ਨਾ ਿੁਝ ਕਬਹਤਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। 
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ਰਾਿ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਤਰਸਵਾਨ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਰਸ 
ਹੋਰਨਾਂ ਗਿੱਲ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਕਧਆ। ਦ ਿਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਿ ਸਵਰਗ 
ਦ ੇਰਾਿ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਤਰੀਿਾ ਬੁਕਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਕਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ: “ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦ ੇ
ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਿਿੱਢੋ ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਅਸੀਸ ਕਦਓ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦ ੇਲਈ ਸਿੱਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 
ਿੋ ਅਸੀਸ ਦ ੇਅਧਿਾਰੀ ਹੋਵੋ” (1 ਪਤਰਸ 3:9)। ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਸ ਕਨਯਮ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਗੁਿਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: “ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਿੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਪਾ ਿੇ ਦਬਿਾ ਨਾ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦ ੇਹਿੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਿਥਾਰਥ ਕਨਆਉਂ ਿਰਦਾ ਹੈ” 
(1 ਪਤਰਸ 2:23)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਇਿ ਨਮ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  
ਗਾਲੀਆਂ ਿਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਬਿਾਇਆ ਕਗਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੁਕਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੇ 
ਬੁਕਰਆਈ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ। ਬਿਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਉਸ ਨੇ ਤਰਸ ਿੀਤਾ। ਿੁਝ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਸਲੀਬ 
ਉੱਤੇ ਟੂੰਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣ ੇਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪਆਰ ਿਰੋ ਅਤੇ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਸਤਾਉਣ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰੋ। ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕਪਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਕਵਚ 
ਹੈ ਪੁਿੱ ਤਿ ਹੋਵ ੋਕਿਉਂ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ ਰਿ ਬੁਕਰਆਂ ਅਤੇ ਭਕਲਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਧਰਮੀਆ ਂਅਤੇ ਿੁਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 5:44, 45)। 

ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਉਣਾ ਕਸਖਾਇਆ; ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਿ ੇਕਵਖਾਇਆ।  
ਕਯਸ  ਨੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ੋਧ ਿੀਤਾ ਿੋ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਕਵਚ 

ਯਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ਲਈ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦ ੇਦੁਨੀਆ ਤ ੇਰਾਿ 
ਿਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਕਨਆਵੀ ਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਸਨ। ਿੁਝ ਹੋਰ ਲੋਿ ਦੁਨੀਆ 
ਦ ੇਮ ਲਿ ਅੂੰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਸਨ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਿੱਗ ਨਾਲ 
ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਿਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣਾਂ ਕਵਚ ਿੁਝ ਸਿੱਚਾਈ 
ਸੀ, ਪਰ ਪ ਰੀ ਸਿੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਕਰਪ ਰਨਤਾ 
ਕਵਚ ਆਵੇਗਾ, ਿਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦ ੇਮ ਲ ਕਨਯਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮ ਲ ਬਦਲੇ ਦਾ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ 
ਲਾਤੀਨੀ ਕਵਚ, ਲੈਿਸ ਟੇਲੀਓਕਨਸ ਕਵਚ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਇਸ ਨ ੂੰ  
“ਅਿੱ ਖ ਦ ੇਬਦਲੇ ਅਿੱ ਖ” ਵਿੋਂ ਕਵਅਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਲੇਵੀਆਂ 24:19, 20)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਿ ਕਵਚ, ਲੋਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਕਨਯਮ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਿਹਾ ਕਨਯਮ ਿੋ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਰਸ ਿੌਮੀ, ਰਾਿ ਦੇ ਕਨਯਮਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰ ਕਰਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਕਿ ਖ ਨੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਿੇਰ ਖ ਨ ਿਰ ਸਿ।ੇ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ 
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ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, “ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਾ ਨਾ ਿਾਵੇ।” ਰਸ ਲ 
ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ” ਵਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ 
ਿੀਤੀ। ਿੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ 
ਿੇਿਰ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਹਿੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ ਝਿੱਲਣਾ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ 
ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਈਆਂ ਕਵਚ ਸ਼ਿਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾ 
ਿਰੋ। ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਵਿੱਟੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾ ਿਰੋ।” ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਸਧਾਂਤ ਦ ੇਖੇਤਰ ਕਵਚ ਛਿੱਡਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੁਝ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਟੈਿਸਾਸ ਕਵਚ ਇਿ ਔਰਤ ਰਕਹੂੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ 
ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਿ ਹੋਟਲ ਦ ੇਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਕਵਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਿਾਰ 
ਦ ੇਥਿੱ ਲੇ ਦ ੇਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਕਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਿੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕਲਆ। 
ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਕਦਿਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਿਲਪਣਾ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 
ਬਦਲਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਕਵਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਲੈ ਿੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਲਪਨਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿੀ ਿਰਨ, ਉਹ 
ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਿੋ ਮਨ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦ ਰ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਮਨ ਦ ੇਧੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਆਿਮਰਣਾਤਮਿ 
ਸ਼ਬਦ, ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੇਸੁਆਦ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰਨ ਕਵਚ 
ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਿਦੇ ਿਹੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਿੀਵਨ ਇਿ ਇਨਾਮ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਗਾਲਾਂ ਦ ੇਬਦਲੇ ਅਸੀਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ 
ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਿਾ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਮਿੱਤਰ 
ਬਣਾ ਲਓ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਲਈ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਾਰਮ ਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਕਹਲਾ, ਤਰਸਵਾਨ ਬਣਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। ਦ ਿਾ, ਿਦੇ ਵੀ ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ 
ਨਾ ਿਰੋ। ਤੀਿਾ, ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ 3:10, 11 ਕਲਖੀ, 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਜ਼ਬ ਰ 34:12, 13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ: “ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਿੀਵਨ 
ਨ ੂੰ  ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਦਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਕਲਆਈ ਵੇਖੇ? ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  
ਬੁਕਰਆਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਰਿੱਖ।” ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਵਆਕਖਆ 
ਿੀਤੀ, “ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਭੇ ਬਹੁਤ ਭੁਿੱ ਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਿੇ ਿੋਈ ਬਚਨ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਕਸਿੱ ਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨ ੂੰ  ਭੀ ਲਗਾਮ ਦ ੇਸਿੱਿਦਾ ਹੈ” (ਯਾਿ ਬ 3:2)। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਰੇਿ ਅਿਾਰਥ 
ਗਿੱਲ ਿੋ ਬੋਲਣ ਕਨਆਉਂ ਦੇ ਕਦਨ ਉਹ ਦਾ ਕਹਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਿਾਏਗਂਾ” (ਮਿੱਤੀ 12:36, 37)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ; ਿੀਵਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਿਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ 
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ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਸੂੰਦਰਭ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਕਮਲਾਪ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 

ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਿ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਲਈ ਕਮਲਾਪ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਿੱਤ ਹੈ। ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਸ ਕਵਚ 
ਰਿੱਖਣਾ ਕਮਲਾਪ ਦ ੇਰਾਹ ਕਵਚ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਦਮ ਹੈ। ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਸ ਕਵਚ ਰਿੱਖਣਾ ਉਸ 
ਤਰੀਿ ੇਨ ੂੰ  ਮਾਪਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪਕਵਿੱ ਤਰ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਰਥ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿੋ ਬੂੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਦ ੇਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ 
ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿੋਈ ਿੁਿੱ ਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ 
ਹੋਵ ੇਿਾਂ ਿੋਈ ਖ਼ਬਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਰੌਡਨੀ ਡੈਂਗਰਿੀਲਡ ਦਾ ਆਦਰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ।  

1939 ਕਵਚ ਗੋਨ ਕਵਦ ਦ ਕਵੂੰ ਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਲਮ ਆਈ। 
ਅੂੰਤ ਦ ੇਨੇੜੇ ਪੁਿੱ ਿ ਿੇ ਰੈਿੱਟ ਬਟਲਰ ਨੇ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਦ ੇਿਿੱਪ ਵਿੱਲ ਤਿੱ ਕਿਆ ਿੋ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 
ਇਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਇਿ ਭਲੀਮਾਣਸ ਿੂੰ ਪਨੀ ਦ ੇਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੋਨ 
ਕਵਦ ਦ ਕਵੂੰ ਡ ਨੇ ਧੁੂੰ ਮ ਮਚਾ ਕਦਿੱ ਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿੱਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਭਲੀਮਾਣਸ ਿੂੰ ਪਨੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ 
ਆਪਣੇ ਕਵਚ ਕਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਬੁਕਰਆਈ ਦਾ ਰ ਪ ਿਾਂ  
ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਲਣਾ ਿੋ ਕਮਲਾਪ 
ਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਕਸਿੱਟਾ। ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਦੁਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਵਚ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਿੀਵਨ 
ਦ ੇਰਾਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਕਰਵਾਰ, ਉਹ ਆਦਰ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, 
ਦ ਿੇ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋ ਗਿੱਲ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਿਰਾਹਟ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਕਤੂੰ ਨ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਤਿੱਤ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿੋ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਿੋ ਿੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੂੰ ਦ ੇ
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (1) ਤਰਸਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚੇਤੇ ਰਿੱਖਣਾ, (2) ਬੁਕਰਆਈ ਦ ੇਬਦਲੇ 
ਭਕਲਆਈ ਿਰਨਾ ਅਤੇ (3) ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱਖਣਾ।  

ਭਲਿਆਈ ਦ ੇਿਈ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ (3:8, 9) 
ਰਸਤੇ ਕਵਚ ਗਿੱਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋਏ,ੇ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਖੜਹੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਲਾਗੋਂ ਦੀ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਝਿੱਲੀ ਹੈ। ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਿਵਾਨ ਤਣੇ ਿੋ ਕਬਲਿੁਲ ਕਸਿੱ ਧੇ ਖੜਹੇ ਸਨ ਝੁਿੱਿ 
ਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਈ ਿੜਾਿ ਿਰਿ ੇਟੁਿੱ ਟ ਗਏ ਹਨ; ਿਈਆਂ ਦੇ ਪੜਛੇ ਲਿੱ ਥ 
ਗਏ ਹਨ।  

ਰੁਿੱ ਖ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਬਰਿੀਲਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਈ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੁਿੱ ਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦ ੇਪਿਭਾਵ ਨ ੂੰ  
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ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਠੂੰ ਡੀ ਵਰਖਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਹਣੀਆਂ ਤ ੇਇਿਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਝੁਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਕਵਗਾੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਇਿ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵ-ੈਇਿੱਛਤ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਚੂੰਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿ ੇਹਨ। ਪਾਪ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਮਨਾਂ ਕਵਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿਿੱਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਰਿ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਹਣੀਆਂ ਤ ੇਇਿਿੱਠੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। “ਹਮਦਰਦੀ,” “ਤਰਸ,” “ਹਲੀਮੀ” ਅਤੇ “ਭਕਲਆਈ” 
(1 ਪਤਰਸ 3:8, 9) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਝੁਿਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਹੇ ਕਚਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿੇਵਲ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਕਹੂੰ ਦ-ਖ ੂੰ ਹਦ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਧੁਿੱ ਪ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਥੋੜਹਾ ਕਿਹਾ ਰਕਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਢ ਕਵਾਂਪਣ (3:8) 
ਮੈਂ ਅਤੇ ਿੈਨ ਕਵਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਿਕਲੂੰ ਟ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਹੈਂਡਰਸਨ, ਟੈਨੇਸੀ 

ਕਵਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਿਰੀਡ-ਹਰਡਮੈਨ ਿਾਲਿ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਲਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ, ਤੁਰੂੰਤ ਸਾਡੀ ਿਾਰ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਿਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪਈ। ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 
ਿਰਦੇ ਗਏ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਗਈ। ਇਿ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿਿੱ ਥੇ ਸਾਡੀ 
ਿਾਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਸਰਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧਿੱਿਾ ਮਾਰ ਿੇ ਅਤੇ ਿਲਿੱ ਚ ਨ ੂੰ  ਦਬਾ-
ਦਬਾ ਿੇ ਸਟਾਰਟ ਿਰ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਕਵਲੇ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ ਿਾ ਿੇ ਿਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 
ਕਿਸੇ ਟਰਿੱਿ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਾਰ ਤੇ ਿਰੀਡ-ਹਰਡਮੈਨ ਪਾਰਕਿੂੰਗ ਦਾ ਸਕਟਿੱ ਿਰ ਵੇਕਖਆ। 
ਉਹ ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਸੀ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਹਾ ਕਿਹਾ ਧਿੱਿਾ ਮਾਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਲਿੱ ਚ ਦਬਾਇਆ ਅਤ ੇਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਟਾਰਟ ਿੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 
ਰੁਿੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਪਕਹਰ ਦਾ ਭੋਿਨ ਖਰੀਦ ਿੇ ਕਲਆ ਸਿੇ, ਪਰ ਇਿ ਵਾਰ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਿੋਡਰ ਿਾਰ ਚਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਿੱਲ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਿਾ ਕਿ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 
ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਦਾ ਇਿ ਅਨੋਖਾ ਿੂੰ ਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ। 
ਉਹ ਸਮਝ ਕਗਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬਣ ਸਿਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ।  
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਸਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਚਾਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ। ਸਿੱਚਾਈ ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਿੀਉਣਾ ਹੈ। 

ਅੰਤਿਕਰਨ ਨੰੂ ਸ਼ ੱ ਧ ਰੱਖਣਾ (3:16) 
ਿਿੈਂਿ ਿਲਾਰਿ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਧਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਵਿੱ ਲ ਕਗਆ। ਉਹ 

ਪਿੱਥਰ ਵਾਂਗ ਿਰੜੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਕਮਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੱਥ ਕਿਸੇ 
ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਸ਼ੂੰਿਿੇ ਕਵਚ ਿਸ ਕਗਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਿਾਨ ਸੀ 
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਿੋਈ ਿਹਾਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਲਗਭਗ 
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ਹਰੇਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਵਾਬ ਵਿੱਲ 
ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਿੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਿਿੈਂਿ ਥੋੜੇ ਕਿਿੱ ਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 
ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵਅਿਤੀ ਸਨ। 

ਕਿਸ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਡਨਾ ਬੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਿਾਂਦੇ ਸਨ 
ਉਹ ਪੇਂਡ  ਇਲਾਿੇ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਛੋਟੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਵਚ ਕਪੂੰਡ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਭ ੂੰ ਡਾਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਛੇਦਾਂ ਕਵਚ ਛਿੱ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸੂੰਤ 
ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਕਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਛਿੱ ਕਤਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿੱਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਿਿੈਂਿ 
ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਉਹ ਕਖੜਿੀਆਂ ਦੇ ਿੋਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਾਂਦੇ, ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਛ-ੇਸਿੱਤ ਭ ੂੰ ਡਾਂ ਇਿਿੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ ਠੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ-ਇਿੱਿ 
ਿਰਿੇ ਕਮਿੱ ਧ ਕਦੂੰ ਦੇ। ਭ ੂੰ ਡਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਕਹੂੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਰੜੇ 
ਅੂੰਗ ਠੇ ਨਾਲ ਪੀਸਣ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ। 

ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਕਖਆ। “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਿਰਦੇ ਹੋ?” ਉਹ ਬੜੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਕਖਆ, “ਇਸ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਭੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਿਰੋ ਕਿ ਿਦ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਸਿੱਿੇ ਹਿੱਥ ਦੇ ਅੂੰਗ ਠੇ ਨਾਲ ਭ ੂੰ ਡ ਨ ੂੰ  ਪੀਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿੱਬੇ ਹਿੱਥ ਦੀ ਮੁਿੱ ਠੀ ਘੁਿੱ ਟ ਿੇ ਬੂੰ ਦ 
ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਡੂੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ।” ਮੈਂ 
ਹਿੱਸਕਦਆਂ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਠੀਿ ਹੈ।” ਿੋਲ ਖੜੀ ਐਡਨਾ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਰਕਦਆਂ ਿਈ ਵਾਰੀ ਵੇਕਖਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਕਿਸੇ ਭ ੂੰ ਡ ਨੇ ਡੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਮਾਕਰਆ।” 

ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਐਡਨਾ ਿਲਾਰਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਿਦ ਉਹ 
ਦੁਨੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿੁਝ ਰੂੰਗ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਦ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, “ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਰਿੱ ਖੋ ਭਈ ਓਹ 
ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਹੈ ਮੂੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕਿਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ 
ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਲਿੱ ਕਿਆਵਾਨ ਹੋਣ” (1 ਪਤਰਸ 3:16)। ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਚੂੰਗੇ ਕਵਹਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹਾਂ। ਬਜ਼ਰੁਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਿੋਲ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਿੋਈ 
ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਿੇਿਰ ਕਿਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  
ਿੋਨ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਐਡਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਹਰੇਿ ਬਸੂੰਤ ਕਵਚ ਉਹ ਬਗੀਚੇ 
ਕਵਚ ਿੁਝ ਨਾ ਿੁਝ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਸਲ ਦਾ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ, 
ਆਪਣੇ ਕਬਲ ਅਦਾ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਮਸਤ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ’ਤੇ ਿਦੇ ਿੋਈ ਬੁਕਰਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਢਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  
ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਿੋਸਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ ਹੇ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਿੱ ਿ 
ਿਾਂ ਦੋ ਿਾਰਾਂ ਜ਼ਰ ਰ ਖਲਹੋਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਸਨ। ਿਿੈਂਿ ਨ ੂੰ  
ਿਿੱ ਛ ਿੁੂੰ ਮੇ ਦਾ ਸ ਪ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਦਬ  ਵਾਲਾ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੂੰਦ ਸੀ। 
ਐਡਨਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਸਖਾ ਸਿਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਿਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਗੋਭੀ ਕਿਵੇਂ 
ਉਗਾਈਦੀ ਹੈ। ਐਡਨਾ ਿਿੈਂਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਿੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੈਂਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਵੇਂ 
ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਐਡਨਾ ਲਈ ਤਹੁਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ। 
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ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਸਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਇਨਹ ਾਂ ਭਲੇ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿੁਝ ਮੂੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਿਹੀ ਵਧੀਆ 
ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ? 

ਿਦ ਮੈਂ ਕਨਰਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਿਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਕਰਆਈ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾ 
ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਐਡਨਾ ਿਲਾਰਿ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਭਰ 
ਦਾ ਹਾਸਾ ਅਤੇ ਭਕਲਆਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਵਚ ਵਿੱ ਸਦੇ ਸਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦ ਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਸਕਦਆਂ, ਗੁਿੱ ਸੇ ਕਵਚ ਚੀਿਕਦਆਂ, 
ਸੁਆਰਥੀ ਘਮੂੰਡ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰ ਕਦਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਿਰਕਦਆਂ ਅਤੇ ਆਲਸ ਿਰਕਦਆਂ ਕਬਤਾ ਕਦੂੰਦ ੇ
ਹਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਬਸ ਿਿੈਂਿ ਅਤੇ ਐਡਨਾ ਦੇ ਕਦਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧੂੰਨ ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਵਚ ਅਕਿਹੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਵ (3:18) 
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਯਸ  ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਦੋ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਹੈ 

ਇਸਹਾਸਿ, ਅਸਲ ਸਰੀਰਿ ਘਟਨਾ। ਿੀ ਯ ਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਕਯਸ  ਨਾਮ ਦਾ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਮਕਰਆ ਸੀ, ਿਦ ਪੁੂੰ ਕਤਯੁਸ ਕਪਲਾਤੁਸ ਯਹ ਕਦਯਾ 
ਦਾ ਹਾਿਮ ਸੀ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਕਵਚ ਿੀ-ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ 
ਤਰਹਾਂ ਕਦਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਿੱ ਲਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਸਨ? ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਚ? ਗੁਿੱ ਟ ਕਵਚ? ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਖੜਹੇ ਖੂੰ ਭੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, 
ਤਾਂ ਿੋ ਕਿਿੱ ਲਾਂ ਉਸ ਕਦਆਂ ਕਗਿੱ ਕਟਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਿਾ ਸਿਣ, ਿਾਂ ਕਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਟਿਾਉਣ ਲਈ ਿੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਿ ੋਕਿਿੱ ਲਾਂ ਉਸ ਕਦਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 
ਮਾਰੀਆਂ ਿਾਣ? ਅਕਿਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹੋ ਹੋਰ ਿਈ ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਧਰ 
’ਤੇ ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਿੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸ ਲ 
ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਟਿਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ 
ਇਿੱਿ ਕਭਆਣਿ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਸੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਕਧਆਨ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਿਾਏ ਘਟਨਾ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 
ਇਸ ਿਰਿੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਇਸ ਿਰਿੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਿੀਵਨ 
ਕਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਇਸ ਿਰਿੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਰਕਹਤ 
ਿੀਵਨ ਪਾਪੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਲਈ ਿੁਰਬਾਨ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।25 

ਬਦਿੇ ਲਵਚ ਪਰਾਸਲਚੱਤ (3:18) 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਿੁਝ ਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਿਰਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਿੇ 

ਲੂੰ ਘਣਾ। ਿੇਿਰ ਸਾਡਾ ਿੋਈ ਕਮਿੱਤਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਕਵਚ ਪੇਕਰਸ ਿਾ ਿੇ ਆਇਆ ਹੈ 
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ਅਤੇ ਆ ਿੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦਖਾਏ ਅਤੇ ਿੋ ਿੁਝ ਉਸ ਨੇ ਿੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਏ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤ ੇਪੇਕਰਸ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਲੇ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿੀਤੇ ਸਨ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਕਯਸ  ਬਾਰੇ ਆਕਖਆ, “ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਿੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਈ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਿ ਲੈ ਿਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ 
ਕਵਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:5)। ਕਯਸ  ਦੇ ਕਨਸ਼ਪਾਪ ਹੋਣ ਸਦਿਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ 
ਦੀ ਖਾਕਤਰ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ 
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਕਹਰਾਏ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਘੋਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ 
ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੁਨਰਮੇਲ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿੇ 
ਹਾਂ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਿੋਧ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਪ ਰੇ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਸਾਕਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਾਸਕਚਿੱ ਤ ਬਣ ਕਗਆ ਹੈ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:2), ਅਰਥਾਤ, 
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ ਪਰਵਾਨਯੋਗ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ 
ਪਿਾਸਕਚਿੱ ਤ ਪ ਰਾ ਿੀਤਾ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਖਮਾ ਬਖਸ਼ 
ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਚ ਕਲਿਾਇਆ ਿਾ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਯਸ  ਦਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਇਆ 
ਿੀਵਨ ਿੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਕਵਚ ਵਾਪਸ 
ਆਵੇਗਾ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪ ਰੀ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਿਣਗੇ। 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਓਰੀਗੇਨ ਿੋਨਟਿਾ ਸੇਲਸਮ 3.55. 2ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਸੂੰ ਗਾਰ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ κόσμος 

(ਿੋਸਮੋਸ ) ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਅਿਸਰ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਅਰਥ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ 
“ਦੁਕਨਆਵੀ” ਿਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਿੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਲੋਿ ਆਪਣੀ 
ਿਾਇਨਾਤ ਨ ੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਸੂੰਤੁਕਲਤ ਮੂੰ ਨਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਹਰੇਿ ਵਸਤ  ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਸੂੰ ਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 3ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ, 1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਕਬਬਕਲਿਲ 
ਿਮੈਂਟਿੀ, ਕਿਲਦ 49 (ਵੇਿੋ, ਟੈਿਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988), 159; ਪਲੁਟਾਰਿ ਮੋਰਾਲੀਆ 141ਈ. 4ਿੋਸੇਿਸ 
ਐਟਂੀਿੁਟੀਸ 4.8.15. 5ਿੋਸੇਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਏਪੀਅਨ 2.25. 6NASB ਨੇ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਕੜਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਕਨਰਬਲ, ਿੋਮਲ ਸਰੀਰ।” ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਿੋਮਲ” (γυναικεῖος, ਗੁਨਾਇਿੇਓਸ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸਰੀਰ” (σκεῦος, ਸਿੇਓਸ ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਦੇ-ਿਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱ ਲ। ਇਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਥਿੱਸਲਨੁੀਿੀਆ ਂ 4:4 ਕਵਚ। 
7ਇਗਨੇਕਸ਼ਅਸ ਕਿਲੇਡੇਲਕਿਅੂੰ ਸ 1. 8ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਕਵਚ ਪਲਾਈਨੀ ਦ ਯੂੰਗਰ (ਅਰੂੰ ਭਿ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ) 
ਨੇ ਅਕਿਹੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਧਮਾਿੇਦਾਰ ਿਸ਼ੋ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਵਚ 
ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਰੋਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਕਡਆਈ ਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਿ ਕਮਿੱ ਤਰ ਮੈਿਸੀਮਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਖੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱ ਤਰ 
ਕਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤੂੰ ਨ-ਕਤੂੰ ਨ ਦੀਨਾਰ ਦੀ ਕਦਹਾੜੀ (ਇਿੱ ਿ ਚੂੰਗੀ ਕਦਹਾੜੀ) 
’ਤੇ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਇਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਣਿਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਕਵਚ ਬਠੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਿਰਨ। 
ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਵਚ ਿੀ ਬੋਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
“ਿੇਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਕਬਨਾਂ ਕਿਸ ੇਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਿੇ ਿੀਤੇ, ਵਾਹਵਾਹੀ ਨਾ ਿਰਦ ੇਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਦਹਾੜੀ 
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ਿਿੱਟੀ ਿਾਣੀ ਸੀ।” (ਪਲਾਈਨੀ ਦ ਯੂੰਗਰ ਲੈਟਰਸ 2.14.) 9ਅਰਨੇਸਟ ਬਸੈਟ, 1 ਪੀਟਰ, ਦ ਕਨਉ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਈਬਲ 
ਿਮੈਂਟਿੀ, (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1971), 130; ਦ 
ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਰ ਲ (1 ਕਿਊ ਐਿੱਸ) 1.4. 10ਿੈਰਲ ਸਟਲਮੁਲਰ, ਡਾਇਨ ਬਰਗੇਂਟ, ਅਤ ੇ ਹੋਰ, ਸੂੰ ਪਾਦਿ. ਦ 
ਿਾਲੇਿਕਵਲ ਪਾਸਟਰਲ ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਿ ਕਬਬਲੀਿਲ ਕਥਓਲੋਿੀ (ਿਾਲੇਿਕਵਲ, ਕਮਕਨਸਟੋਾ: ਕਲਟਰਿੀਿਲ ਪਿੈਸ, 
1996), 714. 

11ਿੇ. ਐਿੱਨ. ਡੀ. ਿੇਲੀ, ਏ ਿਮੈਂਟਿੀ ਆਨ ਕਦ ਅਕਪਸਟਲਸ ਆਿ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਿ ਡ, ਬਲੈਿਸ ਕਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 
ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 141. 12“ਅੂੰ ਤਹਿਰਨ” ਦ ੇਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਿੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਲਈ 2:19 ਦੀਆ ਂਕਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਵੇਖੋ। ਕਥਓਲੋਕਿਿਲ ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਿ ਦ ਕਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, 
ਸੋਧ. ਗੇਰਹਾਰਡ ਕਿਟਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਿੈਿਿੀ ਡਬਕਲਯ . ਬਿਮੋਾਇਲੀ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1971), 7:898–919 ਕਵਚ ਕਿਿਸ਼ਚਨ ਮੌਰਰ, “σὑνοιδα, 

συνείδησις,” ਵੇਖੋ। 133:16 ਕਵਚ “ਭਈ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ ἵνα (ਕਹਨਾ ) ਨਤੀਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵਾਲਟਰ ਬਾਵਰ, ਏ ਗਿੀਿ-ਇੂੰਗਕਲਸ਼ ਲੈਿਕਸਿਨ ਆਿ ਦ ਕਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਦਰ 
ਅਰਲੀ ਕਿਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਿਾ ਸੂੰ ਸਿਰਨ, ਸੋਕਧਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ. ਿਿੈਡਕਰਿ ਕਵਕਲਅਮ ਡੈਂਿਰ (ਕਸ਼ਿਾਗੋ: 
ਯ ਕਨਵਰਕਸਟੀ ਆਿ ਕਸ਼ਿਾਗੋ ਪਿੈਸ, 2000), 477. 14ਬਸੈਟ, 134. 15ਇਸ ਕਵਆਕਖਆ ਲਈ ਢੁਿਵਾਂ ਤਰਿ 
ਮਾਈਿਲਸ, 191–92 ਵਿੱ ਲੋਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 16ਸਾਈਰਾਿ 41:12 (REB)। 17ਰੋਮਨ ਿੈਥੋਕਲਿ ਕਥਓਲੋਿੀ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ਿਾਰੀ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਦ ਯ ਥਕਰਸਤ ਮਨਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਕਯਸ  ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਆੁਰਾ ਆਖੇ ਗਏ ਿਥਨ ਅਤ ੇਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪੁਸਤਿ ਦ ੇ
ਿੁਝ ਿਥਨ ਇਸ ਡਾਿਕਟਿਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਦ ਔਿਸਿੋਰਡ ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਿ ਦ ਕਿਿਸਚਨ ਚਰਚ, ਦ ਿਾ 
ਸੂੰ ਸਿਰਨ, ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਐਿੱਿ. ਐਿੱਲ. ਿਿੌਸ ਅਤੇ ਈ. ਏ. ਕਲਕਵੂੰ ਗਸਟੋਨ (ਔਿਸਿੋਰਡ: ਔਿਸਿੋਰਡ ਯ ਕਨਵਰਕਸਟੀ 
ਪਿੈਸ, 1974), 475–77 ਕਵਚ “ਯੁਖਾਕਰਸਟ” ਵੇਖੋ। 18ਕਯਸ  ਦੇ ਪਤਾਲ ਲੋਿ ਕਵਚ ਉੱਤਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਿਾਲੈਿ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ, “ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਤਿ ਪਤਾਲ ਕਵਚ ਉੱਤਰਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਿੇਤ  ਹੋਣ, ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਤਕਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਿਰ ਲੈ ਿਾਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਵਰਗੀਆ ਂਧਾਰਣਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਿਕਸਿੱ ਧ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ” (ਿੇ. ਏ. ਮੈਿਾਲੈਿ, ਦ ਹੈਰੋਇੂੰਗ ਆਿ ਹੈਿੱਲ: ਏ ਿੂੰ ਪੇਰੇਕਟਵ ਸਟਡੀ ਆਿ ਐਨ ਅਰਲੀ ਕਿਿਸਚਨ 
ਡਾਿਕਟਿਨ [ਐਡਨਬਿਾ: ਟੀ ਐਡਂ ਟੀ ਿਲਾਰਿ, 1930], 45). 19ἐν ᾧ (ਏਨ ਹੋਏ ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆ ਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਵਿਲਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਤ ੇਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੜਾ 
ਹੈ। ਕਵਆਿਰਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਢੁਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਸ ਕਵਚ 
ਕਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਮਾਈਿਲਸ, 205 ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ। 20ਡੀ. ਏ. ਿਾਰਸਨ, “ਡਾ. ਰ ਬਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ 
ਪੁਸਤਿ ਆਈ ਿਸਟ ਵਾਂਟ ਟ  ਬੀ ਏ ਕਿਿਸਚਨ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ।” ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
www.mun.ca/rels/restmov/texts/rmeyes/carson.html. ਿਾਰਸਨ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ 
ਨੇ [ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਚਲੀ ਲਕਹਰ] ਨੇ ਬਪਕਤਸਮਾ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰ ਕਲਆ, 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮੜੁ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਚਲੀ ਲਕਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿ ੜੀਆਂ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ।” ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਰਸਨ ਕਿਸ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅਮੇਕਰਿਨ 
ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮ ਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕਵਿਕਸਤ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਿਦ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦ ਰ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਵਚ, ਇਸ 
ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਨ ੂੰ  ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤ ੇਨਵੀਨ ਇਤਹਾਸ ਕਵਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵਚ ਅਤ ੇਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਮਸੀਹੀ 
ਰਸਮਾਂ ਕਵਚ ਵੇਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

21ਐਵਰੇਟ ਿਰਗੁਸਨ ਨੇ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਕਲਖਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ, ਿੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਪਕਤਸਮਾ ਨ ੂੰ  ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਮੂੰ ਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਿਕਟਿਨ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਿੀ ਪਕਹਲਾਂ ਪਿਚਕਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਬਾਰੇ ਆਖੇ ਗਏ 
ਿਥਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਕਹਮਤੀ ਅਤੇ ਪਿਬਲਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਪਕਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਕਵਚਿਾਰਲੇ 
ਕਸਿੱ ਧੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਰੂੰ ਭਿ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਚਕਲਤ ਸੀ” (ਐਵਰੇਟ ਿਰਗੁਸਨ, ਅਰਲੀ ਕਿਿਸਚਨਸ 
ਸਪੀਿ [ਔਸਕਟਨ, ਟੈਿਸਸ: ਸਵੀਟ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1971], 38). 22ਕਦ ਇੂੰ ਟਰਪਿੇਟਰਸ ਬਾਈਬਲ, 
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ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਿੌਰਿ ਏ. ਬਟਕਰਿ (ਕਨਉ ਯੋਰਿ: ਐਕਬੂੰਗਟਨ ਪਿਸੈ, 1955), 11:453 ਕਵਿੱ ਚ ਿਿਡੈ ਿੀਲੀ, “ਦ ਿਰਸਟ 
ਐਡਂ ਸੈਿੂੰਡ ਅਕਪਸਟਲਸ ਟ  ਕਤਮੋਥੀ ਐਡਂ ਦ ਅਕਪਸਟਲ ਟ  ਟਾਈਟਸ, ਇੂੰ ਟਿੋਡਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐਿਸੇਿੇਕਸਸ।” 
23ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡਨ ਸੇਲਕਵਨ, ਦ ਿਰਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ, ਕਵਦ ਇੂੰ ਟਿਡੋਿਸ਼ਨ, 
ਨੋਟਸ, ਐਡਂ ਐਿੱਸੇਸ, ਥੌਰਨਐਪਲ ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼, ਦ ਿਾ ਸੂੰਸਿਰਨ (ਲੂੰ ਡਨ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1947; ਦੁਬਾਰਾ 
ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬਿੁ ਹਾਉਸ, 1981), 83. 24“ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ” ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੈ। ਯ ਨਾਈਟੇਡ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਿਿਾਕਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆ ਂ
ਯ ਨਾਨੀ ਮ ਲ ਕਲਖਤਾਂ ਦ ੇਪ ਰਾਣੇ ਸੂੰਸਿਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਦਰਭ ਸ ਚੀ ਕਵਚ “ਇੂੰ ਡੈਿਸ ਆਿ ਿੋਟਸ਼ੇਨ” ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ 
ਅਸੀਂ ਹਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਵਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਯ  ਬੀ ਐਿੱਸ 
ਦੀਆਂ ਕਲਖਤਾਂ ਦ ੇਹਾਲ ਹੀ ਕਵਚ ਆਏ ਸੂੰਸਿਰਨ ਕਵਚ “ਇੂੰ ਡੈਿਸ ਆਿ ਿੋਟਸ਼ੇਨ” ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ “ਇੂੰਡੈਿਸ ਆਿ 
ਐਲੁਸ਼ਨਸ ਐਡਂ ਵਰਬਲ ਪੈਰਾਲਲਸ” ਨ ੂੰ  ਛਾਕਪਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਗਿੱ ਲ ਿਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 
ਦੀਆ ਂਅਕਿਹੀਆਂ ਿਈ ਕਲਖਤਾਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਡੇ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25ਇਸ 
ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਏਕਲਸਟਰ ਈ. ਮੈਿੱਿਗਿਾ, ਅੂੰ ਡਰਸਟੈਂਕਡੂੰ ਗ ਿੀਜ਼ਸ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਿੋਂਡਰਵਨ 
ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰਗ ਹਾਉਸ, 1987), 22–27 ਤੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ। 
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