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4:1–11 

ਕਸ਼ਟ ਝੱਿਦੇ ਿੋਏ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਲਜਿਾ ਲਵਿਾਰ 

(ਭਾਿ 3) 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਆਤਲਮਕ ਿਲਥਆਰ ਚ ੱ ਕਣਾ 
(4:1–3) 

1ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਿ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚ ਦ ੱ ਖ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਵੀ ਓਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ 
ਿਲਥਆਰ ਬੰਨਹੋਂ  ਲਕਉਂਲਕ ਲਜਿ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚ ਦ ੱ ਖ ਝੱਲਿਆ ਉਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਲਿਤ 
ਿੋਇਆ। 2ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਅਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸਰੀਰ ਲਵਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੋ। 3ਲਕਉਂ 
ਜੋ ਬੀਲਤਆ ਿੋਇਆ ਸਮਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਿ ੱ ਚਪ ਲਣਆਂ, ਕਾਮਨਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਨਾਚ ਰੰਿਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 
ਲਘਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾਂ ਲਵਚ ਚੱਿਦੇ ਸਾਂ। 

3:13–18 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਪਛੋਿੜ ਨਾਲ 
ਕਮਲਾ ਿੇ ਵੇਖਣ। ਪਿਭ  ਦੇ ਿੁਨ ਨ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਿਰਾਏ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਨ ਹ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਨਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੋਿ ਕਨਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
3:19–22 ਕਵਚਲੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱ ਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੇ ਿਸ਼ਟ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 
ਕਵਚ ਆ ਰਹੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਕਸਖਾ ਸਿਦੇ ਸਨ। 

ਆਇਤ 1. 3:18 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  “ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ 
ਸੀ।” ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ, ਮਸੀਿ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚ ਦ ੱ ਖ ਝੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ “ਦੁਿੱ ਖ 
ਝਿੱ ਕਲਆ” ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰ ਪ ਧਾਰਣ ਿਰਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ 
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ਕਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਰਪਿੱਿ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਕਦਆ ਿਾਣਾ, ਭੀੜ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਈ ਘੂੰਟੇ, ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਿੀਤਾ, ਸ਼ਾਕਮਲ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਿਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਿ ਮਸਲੇ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਉਹ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ” 
ਤੁਰਨਾ ਸੀ (2:21)। ਿਦ ਉਹ ਿਸ਼ਟ ਸਕਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਿਭ  ਵਿੱ ਲ ਤਿੱ ਿਣਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ 
ਿਿੱ ਕਢਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਕਧਆਨ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੱਲ ਕਖਿੱਚ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
“ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ” ਝਿੱਲਣ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਉਸ ਦੀ “ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਮੌਤ” ਵਿੱ ਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ 
(3:18)। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ 
ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ 
ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹ ਿੇਰਨ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਪਿਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 
ਕਯਸ  ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਕਦਆਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਝਿੱ ਲੇ ਗਏ ਿਸ਼ਟਾਂ ਕਵਚਾਲੇ ਿਰਿ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਿਸ਼ਟ ਕਸਖਰ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਦਾ ਬ ਹਾ 
ਖੋਲਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਪਿਾਸਕਚਿੱ ਤ ਿਰਨਾ ਰਸ ਲ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦਾ 
ਿੇਂਦਰ ਸੀ (2:24; 3:18)। 

ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਲਥਆਰ ਬੰਨਹੋਂ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ 
ਕਿਕਰਆ ὁπλίζω (ਹੋਪਕਲਜ਼ੋ ) ਦਾ ਮਿੱਧਮ ਵਾਚ ਰ ਪ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ 
ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਿਰੋ” ਿਾਂ “ਕਤਆਰ ਹੋ ਿਾਓ,” ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਿੌਿੀ 
ਕਤਆਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਿੌਿੀ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਯੁਿੱ ਧ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰੋ।” ਿਦਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਕਰਆ ਰ ਪ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ 
ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਰ ਪ ὅπλον (ਹੋਪਲੋਨ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯੁਿੱ ਧ ਦ ੇ
ਆਤਮਿ ਹਕਥਆਰਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 13:12; 2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 6:7; 10:4)। 

ਪਤਰਸ ਲਈ ਿੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਕਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਿੀ-ਿੁਲਿੀ ਮੁਠਭੇੜ ਨਾਲੋਂ 
ਕਿਤੇ ਵਧ ਿੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਚ ਪ ਰੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਯੁਿੱ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਿਦਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
6:11 ਕਵਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਿੱਿੋ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਕਛਿੱ ਦਿਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਿੱਿੇ” 
(ਵੇਖੋ 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:8)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਮਿ 
ਸੂੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਿਰਵਾਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ (ἔννοια, 
ਏਿੱਨੋਇਆ ), ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਕਥਆਰ ਬੂੰਨਹ ਣੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ NASB 
ਨੇ ਓਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ NIV ਨੇ “ਉਸੇ ਰਵਿੱਈਏ” ਅਤੇ NRSV ਨੇ “ਉਸੇ 
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ਮਨੋਰਥ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 
ਸੁਭਾਓ ਕਵਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਕਥਆਰ ਬੂੰ ਨਹ ਣੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਵਚ 
ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਕਥਆਰ ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਪਾਰ ਿਾਣ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਦੇ ਹਕਥਆਰ ਕਿਉਂ 
ਬੂੰ ਨਹ ਣੇ ਸਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਵਾਿ ਬੋਕਲਆ 
ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ: ਲਕਉਂਲਕ ਲਜਿ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਵਚ ਦ ੱ ਖ 
ਝੱਲਿਆ ਉਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਲਿਤ ਿੋਇਆ। NASB ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਸ਼ਟ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ? ਿੀ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕਰਹਾ 
ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਿੀ ਰਸ ਲ ਇਹ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ” ਪਾਪ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਦੇ ਹਨ? ਿੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਇਹ 
ਆਖਣ ਦੀ ਕਹੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਕਹਤ” ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਕਸਿੱ ਧਤਾ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਕਮਲੇਗੀ, ਇਸ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਨਹੀਂ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਿੇ ਆਖੀਏ 
ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਚਆਈ ਸਾਡੇ ਕਵਚ 
ਹੈ ਨਹੀਂ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1:8)। ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਅਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਰਸ ਲ ਇਹ ਿਕਹਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ, ਿਾਂ ਕਿਰ ਿੇਵਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ “ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ” ਝਿੱਲਦੇ 
ਹਨ, ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਿਰਿੇ ਿਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ। NIV ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟਤਾ 
ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 
ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਿੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਿੜਨ ਦਾ ਿਤਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, “ਕਿਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ।” NRSV ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਇਵੇਂ ਕਲਖਦਾ ਹੈ, “ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਿਰ 
ਕਲਆ ਹੈ।” 

ਵੇਨ ਏ. ਗੂਡਮ ਨੇ “ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਹੋਇਆ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਝ ਿੋਕੜਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਕਵਸਕਤਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ: “ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਿਰਿੇ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਝਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 
ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕਲਆ ਹੈ।”1 ਤੋਬਾ 
ਿਰਨਾ, ਇਿੱ ਿ ਵਾਰ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਿੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਣਾ। ਇਹ ਕਵਚਾਰ ਰੋਮੀਆਂ 6:3–7 ਕਵਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਵਚਾਰ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱ ਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਖਿੱ ਚ ਸਿੱ ਿਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਕਹਲਾਂ ਕਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਦੁਿੱ ਖ ਦੇ ਨਤੀਿੇ 
ਵਿੋਂ ਅਕਿਹਾ ਸ਼ੁਿੱ ਧੀਿਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (1:7) ਕਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਿਦਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਪ ਿਰਨਾ ਛਿੱ ਡ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਿਦ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿੀਮਤ ਅਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪਿੜ ਕਢਿੱ ਲੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਤੋੜਨ 
ਨ ੂੰ  ਹਲਿੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਾਣਨਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਬਪਕਤਸਮਾ ਅਤੇ 
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ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਕਵਚ ਸਨ। 
ਆਇਤ 2. ਮਸੀਹ ਲਈ ਿੀਉਣਾ ਇਿੱ ਿ ਿੀਵਨਭਰ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਿਦ ਉਹ 

ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਿੇਵਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਿ ਿਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਿਦ ਉਹ ਇੂੰਿੀਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਇਿੱਿ ਨਵੀਂ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦੋ ਕਭੂੰਨ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਚ ਵੂੰ ਕਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ:  
(1) ਬਪਕਤਸਮਾ ਤਿੱ ਿ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿੀਵਨ ਅਤੇ (2) ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:22–24; ਤੀਤੁਸ 3:3–5)। ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿਰਿੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ, “ਪਾਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਿੱ ਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ  
ਨ ੂੰ  ਸਮਰਕਪਤ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਿਾਿਾਂ ਨੰੂ . . . ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ ਦੇ  
ਅਨ ਸਾਰ . . . ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੇ। ਅਤੀਤ ਨ ੂੰ  ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਿਦਾ। ਇਸ ਿਰਿੇ 
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਟਿੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਪਛਾਂਹ ਛੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਿੇ ਸ਼ਰਕਮੂੰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ 
ਦਾ ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਬਾਿੀ ਦਾ ਿੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਿੁਝ ਕਮੂੰਟਾਂ ਦਾ ਬਕਚਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਿੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 
ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਪਾਪ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਨ ੂੰ  
ਘਟਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਮਨੁਿੱ ਖੀ ਬਣਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਗੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ 
ਉਹ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਨਿੀਂ ਿੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮਾੜ ੇ
ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਾਰਨ ਵੀ ਆ ਸਿਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਿਹਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਿ ਆਦਿਸ਼ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ। ਿੇਿਰ ਿਸ਼ਟ ਆਉਣੇ ਹੀ 
ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਨਮਰ ਅਤੇ ਭਲੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਆਉਣ। ਇਹ 
ਕਵਸ਼ਾ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਉੱਕਠਆ ਹੈ। ਸਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਨਆਈ ਹੋ 
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ, 
ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰ ਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ” (2:17)। ਦਾਸਾਂ 
ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 
ਦੇ ਿਾਰਨ ਮੁਿੱ ਿੇ ਖਾ ਿੇ ਧੀਰਿ ਿਰੋ ਤਾਂ ਿੀ ਵਕਡਆਈ ਹੈ” (2:20)। ਗਰੈਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਿੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕਛਆ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਿਰਮ ਿਰਿੇ ਦੁਿੱ ਖ 
ਝਿੱਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਿਰਮ ਿਰਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਲੋ” (3:17)। ਬਾਅਦ ਕਵਚ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਪਰ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਖ ਨੀ ਯਾ ਚੋਰ ਯਾ ਬੁਕਰਆਰ 
ਯਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਕਵਚ ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਪਾਵ”ੇ (4:15)।  

NIV ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ σάρξ (ਸਾਰਿਸ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ” 
ਵਿੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਓ” ਵਿੋਂ ਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਿਸੋਸ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਿ ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  
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ਸਮਝਣ ਦੀ ਿਾਬਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਕਗਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਪਤਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰਿ, ਪਾਪੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੀਤੀ। 
ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਕਹਣ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਦ ੇ
ਪਾਠਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਾਕਬਲ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ “ਸਰੀਰ” ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਿਿੱ ਢਣ 
ਕਿਹੜਾ ਯ ਨਾਨੀ ਪਾਠਿ ਿਿੱ ਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਥਓਲੋਕਿਿਲ 
ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਸਰੀਰ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ 
ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹ 
ਿੇਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰਿ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ’ਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਿੀ 
ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ’ਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ ਿਰ ਲੈਣ। 

ਆਇਤ 3. ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ 
ਯਹ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹੀ, ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨੈਕਤਿਤਾ ਦਾ ਿੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਚੂੰਗੇ ਿਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡਾ ਕਹਿੱਸਾ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਕਪਛੋਿੜ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਵਚ ਪ ਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ 
ਕਿਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਿ ਪਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਿਦ ਇਹ ਲੋਿ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਦ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਕਹੂੰਦਾ 
ਸੀ। ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹੋ ਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਹੀ ਬਤੀਤ 
ਿਰਨਗੇ, ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੱ ਿ ਿਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਝ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਕਤਆਗ ਬੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਵਅੂੰਗ 
ਝਲਿਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਕਖਆ, ਲਕਉਂ ਜੋ ਬੀਲਤਆ ਿੋਇਆ ਸਮਾ ਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਸੀ! ਿਦ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ 
ਬਿੱਚੇ ਉੱਤੇ ਿਿੇਕਧਤ ਹੋ ਿੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਤ ੂੰ  ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਐਸ਼ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈਂ,” ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ 
ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਿੋਲ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ ਰੀ ਿਰਨ” 
ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇ। 

ਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਿ “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ” ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਯਹ ਦੀ ਨਹੀਂ 
ਸਨ। ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  “ਸੀਕਮਤ ਿਕਮਸ਼ਨ” ਦੇ ਿੇ ਘਿੱ ਕਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਆਕਖਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਿਾਣਾ” (ਮਿੱਤੀ 10:5)। ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਿਰ 
ਵੀ, ਿਲੀਸੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਇਸਰਾਏਲ ਮੂੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਦਕਿ ਿਲੀਸੀਆ 
ਇਸਰਾਏਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਦਾਇਰੇ ਕਵਚ “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਹੋ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਿਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ “ਨਾ ਿਾਮ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਵਾਂਙੁ” ਚਿੱ ਲਣ (1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 4:5), ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਹੈ 
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯ ਨਾਨੀ ਮਸੀਹੀ ਪਾਠਿ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ 
ਸਾਥੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਯਸ  ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਣ ਲਏ ਿਾਣ 
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ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਯ ਨਾਨੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਾਈਆਂ 
ਿੌਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ “ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 4:5 ਕਵਚ ਿੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਅੂੰਗਿੇਿੀ ਕਵਚ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ “pagan (ਪੈਗਨ),” ਹੈ 
“Gentile (ਿੈਨਟਾਈਲ)” ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ NIV ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1 ਪਤਰਸ 4:3 ਕਵਚ 
“pagans (ਪੈਗਨਜ਼)” ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਸ ਲ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ 2:1 ਕਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸ ਚੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਨੇ ਕਪਛਾਂਹ ਛਿੱ ਡਣਾ ਸੀ। 4:3 ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਕਬਲਿੁਲ ਵਿੱ ਖਰੀ ਸ ਚੀ ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। 
ਕਪਛਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਵਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਿੇਂਦਰ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਪਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਸਨ। 
4:3 ਕਵਚ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ ਚੀ ਨ ੂੰ  
ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੋਂ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀਆਂ 
ਕਵਚ ਪਾਈਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀ-ਿੁਲਦੀ ਹੈ। 4:3, ਰੋਮੀਆਂ 13:13 
ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19–21 ਕਵਚ ਲੁਿੱ ਚੀਆਂ ਰੀਤਾਂ (ਸ਼ਰਾਬੀਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅਿੱ ਯਾਸ਼ੀਆਂ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂੰ ਖੇਪ ਕਵਚ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂਚ ਸਹਾਇਿ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿ ੱ ਚਪ ਲਣਆਂ (ἀσέλγεια, ਆਸਏਲਗੇਆ ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮ-ਸੂੰਿਮ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਗ 
ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਕਵਹਾਰ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਕਵਚ ਢੁਿਵੇਂ ਿਾਂ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ ਚਾਲਚਲਣ ਦੀ ਿੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਿਦ ਿੋਈ 
ਕਵਅਿਤੀ ਨਤੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਪਸ਼ ਆਂ ਵਰਗੀ 
ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਮਨਾਂ (ἐπιθυμία, ਏਕਪਥੁਮੀਆ ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਨਰਪਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ 
ਚੂੰਗੀ ਿਾਂ ਮੂੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਿੱ ਛਾ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇਵਲ ਸੂੰ ਦਰਭ ਹੀ ਹੈ ਿੋ  
1 ਪਤਰਸ 4:3 ਕਵਚ “ਿਾਮਨਾਂ” ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਿਾਮਨਾਵਾਂ 
ਚੂੰਗੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। NASB ਇਸੇ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:23 ਕਵਚ “ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ” 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿੋਲ ਿਾ ਰਹਾਂ।” 
ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਇਿੱਛਾ 
ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ (οἰνοφλυγία, 
ਓਇਨੋਿਲੁਗੀਆ) ਦੇ ਲਈ ਿੁਝ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਇਸ 
ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਅਤੇ ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਵੀ ਸਰੀਰਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ 
ਅਨੈਕਤਿਤਾ, ਅਿੱਯਾਸ਼ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਕਵਚ ਿੁੜੇ ਰਕਹੂੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਨਾਚ ਰੰਿਾਂ (κῶμος, ਿੋਮੋਸ ) ਉਸ ਪਿਿਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਨ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ 
ਯ ਨਾਨੀ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦਯੋਕਨਸੁਸ ਦੀ ਪ ਿਾ ਕਵਚ ਇਹ ਖਾਸ 
ਿਰਿੇ ਵੇਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
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ਕਿਸੇ ਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਸਿੱ ਕਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਿੇ 
ਿਰਨ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ (πότος, ਪੋਟੋਸ ) ਕਪਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਧਾਰਕਮਿ ਸੂੰ ਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿੇਵਲ 
ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦਾਅਵਤ 
ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁਲਹੇ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰਿ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਿੋਈ ਇਿੱਤਿਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਲਘਣਾਉਣੀਆਂ 
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾਂ ਨਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮ ਰਤੀ ਪ ਿਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਆਮ ਕਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਮ ਰਤੀ ਪ ਿਾ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲੇ ਸਨ। ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਅਨੈਕਤਿ ਕਵਹਾਰ ਉੱਤੇ 
ਕਨਯੂੰਤਿਣ ਿਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮ ਰਤੀ ਪ ਿਾ ਸ਼ਰਮਨਾਿ ਸੀ; 
ਇਹ “ਕਘਣਾਉਣੀ” ਇਸ ਿਰਿੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਿਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਕਨਰਾਦਰ ਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਵਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਾਜ਼ਤ ਕਦੂੰ ਦੀ ਅਤ ੇ
ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਾਰਾ ਛਿੱ ਡ ਦੇਣਾ, ਅਖਾਕੜਆਂ ਕਵਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਲੜਾਈਆਂ, ਨੂੰ ਗੇ ਨਾਚ ਯ ਨਾਨੀ ਸਮਾਿ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਦਆਂ 
ਦੇਵਕਤਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਿੈਰਮਸੀਿੀ ਿੋਕਾਂ ਲਵਚ ਜਵਾਬਦੇਿੀ (4:4–6) 
4ਓਿ ਉਸ ਨੰੂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਓਸੇ ਅੱਤ ਬਦਚਿਣੀ ਲਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਿ ਨਿੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਿੀ ਓਿ ਤ ਿਾਡੀ ਲਨੰਲਦਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। 5ਓਿ ਉਸ ਨੰੂ ਿੇਖਾ ਦੇਣਿੇ 
ਲਜਿੜਾ ਜੀਉਂਲਦਆਂ ਅਤੇ ਮ ਰਲਦਆਂ ਦਾ ਲਨਆਉਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਲਤਆਰ ਿੈ। 6ਲਕਉਂ ਜੋ 
ਮ ਰਲਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੰਜੀਿ ਇਸੇ ਿਈ ਸ ਣਾਈ ਿਈ ਭਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਨਆਉਂ 
ਤਾਂ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਵੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਓਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਵਾਂਙ  ਜੀਉਂਦੇ ਰਲਿਣ। 

ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰਹੀਣ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਿੋ ਕਿ ਪਕਹਲਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਦੀ ਵੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਬਾਓ ਵਿੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ’ਤੇ ਮ ਰਤੀ ਪ ਿਾ ਅਤੇ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੋਣੀ ਗਿੱਲ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੀ 
ਰਹੇ ਲੋਿ ਤਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿਦ ਬਾਿੀ ਦੇ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 
ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਿਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ, ਤਦ ਇਨਹ ਾਂ ਗੈਰਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਿਇਨ ਵਾਂਗ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 
3:12) ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਘਰਣਾ ਿੀਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਿੀਵਨ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿੀਵਨਾਂ ’ਤੇ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ।2  

ਆਇਤ 4. ਗ ੜਹੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਵਾਲੇ ਯ ਨਾਨੀ ਨਗਰਾਂ ਕਵਚ ਿਨਤਿ ਿੀਵਨ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਬਾਂ, 
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਕਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਕਪਤ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਗਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਾਿਿ ਪਰਬਾਂ ਕਵਚ ਿਸ਼ਨ 
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ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਿੀਤੀ 
ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਿੱ ਖਣਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਰਸ਼ਤਾ ਤੋਕੜਆ ਸੀ (4:1) ਉਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਈ 
ਸਮਾਿਿ ਪਰਬਾਂ ਕਵਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੂੰਭਵ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਲੋਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਕਵਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਲਚਸਪੀ ਿਾਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਿੇਿਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਐਨਾ 
ਵਿੱ ਖਰਾ ਕਵਹਾਰ ਨਾ ਿਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬੁਰਾ 
ਨਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਿਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂੰਨ ਿੇ ਉਸ 
ਦੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਿਰਨਾ ਅਰੂੰਭ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤਾ 
ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਦ ਇਹੋ ਲੋਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਿਿ ਪਰਬ ਕਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦਦੇ ਸਨ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ 
ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਿੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, 
ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰ ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਸੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਰ ਿੋਈ ਨਹੀਂ, ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਹੀ ਹੈ। ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਕਮਿੱਤਰ 
ਸਮਾਿਿ ਪਰਬਾਂ ਕਵਚ ਕਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ 
ਬੁਰਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਿੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਰਾਦਰੀ ਭਕਰਆ ਿੂੰ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਵਪਰੀਤ ਪਿਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆਵਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਮ-
ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਯਸ  ਦੀ ਿੇਵਲ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਨ ਆਖੇ ਅਤੇ ਕਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਅੱਤ ਬਦਚਿਣੀ ਲਵਚ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਲਪਤ ਰਕਹੂੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ἀνάχυσις (ਆਨਾਖੁਕਸਸ ), ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਿੱ ਤ” ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ “ਹੜਹ” ਹੈ। ਉਹ “ਅਚਰਿ ਮੂੰਨਦੇ” ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ 
ਕਵਅਿਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਿੱਯਾਸ਼ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੜਹ ਵਿੱ ਲ “ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਸਦੇ” ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 
ਕਿਹੜੀ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:18 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਆਇਤ ਕਵਚ “ਲੁਿੱ ਚਪੁਣਾ” (ἀσωτία, 
ਅਸੋਕਟਆ ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 
ਮਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਦੂੰ ਦੇ 
ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਏ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਆਮ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੇਖ ਿੇ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਸ਼ਆਂ, ਕਿਨਸੀ 
ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹੂੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਘਟੀਆ ਬਣਾ 
ਕਦੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਿੇ ਉਹ 
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ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: “ਹਾਇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦ ਸਭ ਲੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਿਰਨ ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਪਉ-ਦਾਕਦਆਂ ਨੇ ਝ ਠੇ 
ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੀਤਾ” (ਲ ਿਾ 6:26)। 

ਿਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਿ 
ਓਿ ਤ ਿਾਡੀ ਲਨੰਲਦਆ ਕਰਦੇ ਿਨ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 
ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ “ਕਨੂੰ ਕਦਆ” (βλασφημέω, ਬਲੈਸਿੇਮਇਓ ਤੋਂ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਨੂੰ ਦਣਾ ਿੋ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੈ। ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਤਦ ਕਨੂੰ ਕਦਆ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ 
ਨਾਲ ਐਨਾ ਿੁਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ 
ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਨਾ। ਰਸ ਲਾਂ 9:4 ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਸੌਲੁਸ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਦੂੰ ਕਮਸਿ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ! ਤ ੂੰ  ਮੈਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ 
ਹੈਂ” (ਰਸ ਲਾਂ 9:4)। ਪਤਰਸ ਇਹ ਆਖਕਦਆਂ ਕਝਝਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਦ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਆਇਤ 5. ਕਿਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਕਚੂੰ ਤਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਝ ਠੇ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿਾਥਕਮਿਤਾ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
“ਪਿਭ  ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਿੂੰ ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱ ਟਾ ਲਾਹਵਾਂਗਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 
12:19)। ਉਹ ਲੋਿ ਆਪ ਪਿਭ  ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਿੇਖਾ ਦੇਣਿੇ। ਉਹ ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਨਆਉਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਲਤਆਰ ਿੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਿਸੈਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। 
ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨੂੰ ਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਆਪਕਣਆਂ ਿੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ 
ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਅਰੂੰਭ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। 
ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਪਾਪ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ 
ਨਤੀਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ; ਪਰ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਦਨ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਨਆਂ ਪਿੱਿੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, “ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਚ 
ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਿੀਵਨ ਕਵਚਲੀ ਸਾਰੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਿੱ ਤ 
ਹੋਵੇਗੀ।”3 

ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰ “ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ।” ਇਹ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਖਰਾ ਮਸਲਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਾ ਿਦੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਭ  ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 
ਕਯਸ  ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਨਆਈ ਵਿੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਲਤਆਰ ਿੈ (ਵੇਖੋ 4:7)। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਗਲਤ ਨਬ ਵਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਿ-ਠੀਿ ਿਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਪਿਚਾਰਿਾਂ 
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ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਚੁਿੱ ਪੀ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਠੀਿ-ਠੀਿ ਸਮਾਂ 
ਿਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਪਿਭ  ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਵਚ ਕਬਤਾਉਣ। ਪਿਭ  ਿਦ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੀਵਨ ਭਰਪ ਰੀ 
ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਝਿੁਝ ਨ ਹ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੱਲ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਦ ਪੁਰਾਣੇ 
ਸੁਭਾਓ ਵਾਲੇ ਲੋਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਕਵਆਹ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਕਵਆਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ (ਲ ਿਾ 17:27)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਉਂਲਦਆਂ ਅਤੇ ਮ ਰਲਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਰ ਿਾਣਗੇ ਉਹ ਿੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ 
ਿੀਤੇ ਿਾਣਗੇ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:44)। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਿੀਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 
ਉਹ ਬਦਲ ਿਾਣਗੇ (1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 4:17) ਅਤੇ ਆਤਮਿ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਾਏ 
ਿਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਝ ਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ “ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ।” 

ਆਇਤ 6. ਇਹ ਆਇਤ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਸ ਿਰਿੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਕਵਆਕਖਆ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 
ਿੇਂਦਕਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਔਕਖਆਈ ਇਸ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਤੋਂ 
ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ “ਿੀਉਂਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ 
ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਹੈ” (4:5)। ਦ ਿੀ ਇਹ ਕਿ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਕਯਸ  ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ 
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ (4:7)। 

ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 
ਕਵਚ ਉੱਠੇ ਸਨ (1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 4:13–18)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਝ ਕਪਆਕਰਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੀ 
ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਅਿੇ ਤਿੱ ਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ, ਿੀ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਿਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੇਗੀ 
ਕਿਹੜੇ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਿੀਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਿੋ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਨਆਂ ਨੇ ਿੁਝ 
ਪਿਸ਼ਨ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਿੱਲੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਪਿਭ  ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਰਕਦਆਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਿੀਵਨ ਕਬਤਾਇਆ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਗਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਾਦਾਰੀ ਕਵਚ ਿੀਵਨ 
ਕਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਖ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, ਲਕਉਂ ਜੋ . . . ਇਸੇ 
ਿਈ (ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਿੱਿ ਪਾਸੇ ਕਯਸ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰੇ ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ 
ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇ) ਮ ਰਲਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੰਜੀਿ . . . ਸ ਣਾਈ ਿਈ। 

ਰਸ ਲ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਵਅਿਤੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਪਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। NASB 
ਭ ਤਿਾਲ ਿਰਮਵਾਚਿ ਕਿਕਰਆ εὐηγγελίσθη (ਇਵੈਂਿੇਕਲਸਥੇ) ਨ ੂੰ  ਗੈਰਸ਼ਖਸੀ ਵਿੋਂ 
ਕਲਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, “ਇੂੰਿੀਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ,” ਪਰ 
ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤਰਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿਚਾਰ ਦੀ ਗਿੱਲ ਪਤਰਸ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਚਾਰ ਕਯਸ  ਨੇ 
ਿੀਤਾ ਸੀ। 4:5 ਕਵਚ ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਯਸ  ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਰਿੇ 4:6 ਕਵਿੱ ਚ 
(ਤਰਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੂੰਿੀਲ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਵੀ ਕਯਸ  ਨੇ ਹੀ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 
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ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱ ਢਦੇ ਹਨ, “ਕਿਉਂ ਿੋ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕਯਸ  
ਦੁਆਰਾ ਇੂੰਿੀਲ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।” ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੋ 3:19 ਕਵਚ 
ਆਕਖਆ ਉਸੇ ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਉਸ ਨੇ 4:6 ਕਵਚ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ, 
“ਉਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਕਮਆਂ ਦੇ ਿੋਲ ਕਿਹੜੇ ਿੈਦ ਕਵਚ ਸਨ ਿਾ ਿੇ ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ।” ਦੋਵੇਂ 
ਆਇਤਾਂ ਇਸ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੇ 
ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਆਪ ਿਾ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। 

ਕਿਵੇਂ ਕਿ 3:19 ’ਤੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਡਸੈਂਸਸ ਨਾਮ ਦੀ 
ਡਾਿਕਟਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਡਾਿਕਟਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਖੋਂ ਕਵਰੋਧ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 
ਕਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 4:6 ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਉਸ ਥਾਂ 
’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿਰੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰ ਪ 
ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਕਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ 
ਕਜ਼ਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 3:19 ਕਵਚ “ਪਿਚਾਰ” ਿਾਂ “ਮਨਾਦੀ” ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ ਉਹ κηρύσσω (ਿੇਰੁਿੱ ਸੋ ) ਹੈ, ਿਦਕਿ 4:6 ਕਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 
ਸ਼ਬਦ εὐαγγελίζω (ਇਵੈਂਿੇਕਲਜ਼ੋ) ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਰਥਾਤ ਇੂੰਿੀਲ 
ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨਾ।” ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ 
ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਕਿਿੱ ਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਨ ਕਗਆ, ਪਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਸੂੰਦੇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਦ ਿਾ ਮੌਿਾ ਦੇਣ ਕਗਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੂੰ ਿੀਲ ਦਾ ਪਿਚਾਰ 
ਇਸ ਿਰਿੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਿਤੀ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇ। ਆਪਣੇ 
ਪਿੱਤਰ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਿਤੀ ਇਸੇ ਿੀਵਨ 
ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (1:9, 17)। 

KJV, NASB ਅਤੇ NIV ਕਵਚ ਿਾਲ ਕਵਚ ਕਦਖਦਾ ਬਦਲਾਓ ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ 
ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਕਵਚ “ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇੂੰਿੀਲ . . . ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।” 
ਿਕਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ 
ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਿੀਲ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਿੱ ਖ ਦੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਿਾ ਮੌਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਕਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਪਿੱਛੋਂ 
ਕਨਆਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:27)। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ NRSV ਦੇ ਵਧੇਰੇ 
ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਿਾਰਨ ਹੈ ਭਈ ਇੂੰਿੀਲ ਦਾ ਪਿਚਾਰ 
ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ,” ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਚਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਅਵਸਥਾ 
ਕਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੇ 
ਕਵਚਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਕਿ ਿਦ ਪਿਭ  ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਓਿ . . . ਜੀਉਂਦੇ ਰਲਿਣ। 
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ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਧੂੰ ਨ ਸਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਕਣਆ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ “ਇੂੰਿੀਲ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਿਨਾਏ ਿਾਣ ਅਤੇ ਿੀ ਉੱਠਣ 
ਦੇ ਸੀਮਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਵਸਕਤਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿੋ 
ਮੁਿਤੀ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਿੀਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਰਿਾ 
ਦਾ ਛੁਟਿਾਰਾ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਲ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਚਾਰ ਕਯਸ  ਬਾਰੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 
ਇੂੰਿੀਲ, ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਇਸ ਆਇਤ “ਕਿਉਂ ਿੋ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇੂੰਿੀਲ . . . ਸੁਣਾਈ 
ਗਈ” ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਕੜਹਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਬਹਤਰ ਲਿੱ ਗੇਗਾ, “. . . ਕਯਸ  ਦਾ ਪਿਚਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹਨ।” ਕਿਨਹ ਾਂ “ਮੁਰਕਦਆਂ” ਦੀ ਗਿੱਲ ਰਸ ਲ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਿਭ  ਦੀ ਕਨਆਈ ਵਿੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ 
ਕਿਹੜੇ “ਮੁਰਦੇ” ਸਨ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ। 4:6 ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਆਇਤ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਹੈ। 

1 ਪਤਰਸ 4:6 ਸ਼ਾਇਦ 3:19 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ: (1) ਿੇਿਰ 
3:19 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਨ ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਿਾ ਿੇ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਰ ਪਿ ਨ ੂੰ  ਕਵਸਕਤਿਤ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਇਹ ਅਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿੇਰਣਾ ਪਾਏ ਲੋਿਾਂ 
ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਪਿਚਾਰ, ਇਿੱ ਿ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਲੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਤੇ ਗਏ “ਇੂੰਿੀਲ” ਦੇ ਪਿਚਾਰ ਸਨ। ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਨੇ “ਮਨਾਦੀ ਿੀਤੀ” 
ਸੀ (3:19) ਉਹ ਲੋਿ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਵਚ “ਮੁਰਦੇ” ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 
ਆਇਤ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਇਹੋ ਹੈ ਿੋ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 
(2) ਿੇਿਰ 3:19 ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਆਪਣੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੀ 
ਉੱਠਣ ਕਵਚਾਲੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ 4:6 ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  
ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਿੱ ਤ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਿਾ ਿੇ ਿੀਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿਾਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਅਤੀਤ ਕਵਚ ਮਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੇਵਲ 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਸਦਿਾ ਹੀ ਬਚਾਏ ਿਾ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕਿਿੱ ਤ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੀਤੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰ ਸਿਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ 
ਿਾ ਸਿਣ। ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਨੇ ਪਿਚਾਰ ਸੁਕਣਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ 
ਗਏ ਿਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਦਾ ਦ ਿਾ ਮੌਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ। 
ਸਗੋਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਿਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ 
ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਿਣ, ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰ ਸਿਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਿਾ ਸਿਣ। ਕਿਹੜੀ ਮਨਾਦੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਿੀਵਨ ਵਿਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਬਤਾਏ ਸਨ, 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਕਨਆਂ ਲੈ ਿੇ ਆਈ, ਉਹੀ ਮਨਾਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ 
ਉਤਲੇ ਿੀਵਨ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵਚ ਕਬਤਾਏ ਸਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਨਆਂ ਲੈ 
ਿੇ ਆਈ। 
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ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦਾ ਪਿਚਾਰ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਲਨਆਉਂ ਤਾਂ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਵੇ, ਪਰ “ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ 
ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਙੁ ਿੀਉਂਦੇ ਰਕਹਣ।” ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ “ਸਰੀਰ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਨਆਉਂ ਤਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ”? NASB “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” (κατά 

ἀνθρώπους, ਿਾਟਾ ਐਨਥਿੋਪੋਅਸ ) ਨ ੂੰ  “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਿਾਂ “ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ 
ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਕਲਖਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਿੀ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਗੇ, ਕਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੌਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਿਾਂ 
ਗੈਰਮਸੀਹੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤਸਿੱਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 
ਸਭਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਦਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਿਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ NRSV ਕਵਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੜਦਾ ਹੈ: “ . . ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ 
ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਆਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਿੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ 
ਕਵਚ ਉਵੇਂ ਿੀਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ।” ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ “ਸਰੀਰ ਿਰਿੇ . . . 
ਕਨਆਉਂ ਤਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰਿ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿ 
ਿੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਿੱ ਿੋ ਕਿਹਾ ਪਿਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 
ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਿੋ ਕਨਆਈ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸੋ “ਆਤਮਾ ਿਰਿੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਵਾਂਙ  ਿੀਉਂਦੇ” ਰਕਹਣਗੇ। 

ਅੰਤ ਦਾ ਨੇੜੇ ਿੋਣਾ (4:7–11) 
7ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤ ਸੀਂ ਸ ਰਤ ਵਾਿੇ ਿੋਵੋ ਅਤੇ 

ਪਰਾਰਥਨਾ ਿਈ ਸ ਚੇਤ ਰਿੋ। 8ਸਭ ਤੋਂ ਪਲਿਿਾਂ ਇਿ ਿੈ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਿ ਿੂੜਹਾ 
ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ ਲਕਉਂ ਜੋ ਪਰੇਮ ਬਾਿਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿੈਂਦਾ ਿੈ। 9ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆਂ ਲਬਨਾ 
ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਪਰਾਿ ਣਚਾਰੀ ਕਰੋ। 10ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਲਜਿੀ ਦਾਤ ਲਮਿੀ ਓਸ ਨਾਿ ਇੱਕ ਦੂਏ 
ਦੀ ਟਲਿਿ ਕਰੋ ਲਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਬਿ ਰੰਿੀ ਲਕਰਪਾ ਦੇ ਨੇਕ ਮ ਖਲਤਆਰਾਂ ਨੰੂ ਉਲਚੱਤ 
ਿੈ। 11ਜੇ ਕੋਈ ਿੱਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ 
ਟਲਿਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਲਦੰਦਾ ਿੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ 
ਿੱਿਾਂ ਲਵਚ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਮਲਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਜਿ ਦੀ ਮਲਿਮਾ 
ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜ ੱ ਿੋ ਜ ੱ ਿ ਿੈ। ਆਮੀਨ। 

ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਰ ਿਾਣ 
ਕਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਕਰਿੱ ਤਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ 
ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਿੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ 
ਕਿਹੜਾ ਿੀਉਂਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਵੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਗੇ, 
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ਕਿਰ ਵੀ ਕਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਕਵਚ ਿੀਉਂਦਾ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਮਸ਼ਨ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਵੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ 
ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਤਿੱ ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ 
ਦੋ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਸੇਵਾ, ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਲਈ ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 

ਆਇਤ 7. ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਵਚ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਦ ਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਧੁੂੰ ਧਲੇ 
ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਵਚ ਕਿ ਪਿਭ  ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 
ਪਿੱਿੀ ਹੈ, ਕਵਚਿਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਿਰਿ ਹੈ। ਅਰੂੰਭਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 7:29; ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:5; ਯਾਿ ਬ 5:8)। ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 
ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਿੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਿ ਰ ਪ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ “ਸਭਨਾਂ 
ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ “ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ”, ਦੋ ਕਬਲਿੁਲ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਿਦ ਲੋਿ ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਲਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਭਨਾਂ 
ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਹੈ”, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰਹੀ ਦੇ ਿ ਿੇ ਿਾਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੇ 
ਸਨ (1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 4:16)। ਉਹ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਚੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਪਿਭ  
ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:2; 2 ਪਤਰਸ 3:10) “ਨੇੜੇ” ਸੀ। ਿੁਝ 
ਆਧੁਕਨਿ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਹੇ ਬੀਤ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਅਿੇ ਤਿੱ ਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਿਹੀ ਸੋਚ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਿ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਿੀਉਣਾ ਹੈ। ਿੌਨ ਮੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਿੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਬਆਨ ਿੀਤਾ, “ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਿਤੀ ਸਾਡਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਸਾਡੇ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਿਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸਾਰਿ ਅਤੇ 
ਅਸਥਾਈ ਿਾਣੀਏ।”4 ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ “ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਮੁਿਤੀਦਾਤਾ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਿ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਿ” (ਤੀਤੁਸ 2:13) ਲਗਾਈ 
ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਗੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ। 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਉਡੀਿ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਿੇਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇੜੇ ਹੈ? “ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਆਮੀਨ। ਹੇ ਪਿਭ  ਕਯਸ , ਆਓ” (ਪਰਿਾਸ਼ 22:20)। 

ਕਯਸ  ਨੇ ਮਿੱਤੀ 24; 25 ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  “ਜ਼ੈਤ ਨ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼” ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਤਾਉਣੀ ਦੇ ਿੇ, ਕਿ ਸਟੀਿ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਵਅਰਥ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 24:26), ਉਸ ਨੇ ਿੁਝ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਦਿੱ ਤੇ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਉਸ ਸੇਵਿ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕਗਆ। 
ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਵਚ ਮਾਲਿ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰ ਪਿ ਆਖਕਦਆਂ, 
ਪਿਭ  ਨੇ ਕਚਤਾਉਣੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰਿ ਕਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 24:45–51)। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਵਚ ਦੇਰੀ 
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ਵੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਅਗਲਾ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੂੰਿ ਚਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਿ ਮ ਰਖ ਿੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰ ਪਿ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਪਛਲੇ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ 
ਇਹ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਵਚ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 25:1–13)। ਕਯਸ  ਨੇ ਇਸ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅੂੰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿੀਤਾ 
ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿੀਤਾ ਸੀ: “ਇਸ ਿਰਿੇ ਿਾਗਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ 
ਕਦਨ, ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹੋ” (ਮਿੱਤੀ 25:13)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨਆਂ ਕਵਚ ਤੁਰੂੰਤ ਅਤੇ 
ਦੇਰੀ ਕਵਚਿਾਰ ਕਖਿੱਚ-ਤਾਣ ਪ ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਪਿਭ  ਦਾ 
ਕਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 56:1; ਸਫ਼ਨਯਾਹ 1:12; ਯੋਏਲ 3:14), ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਭਕਵਿੱ ਖ ਲਈ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਿੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ” ਿਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਿੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਆਕਖਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਡੀਿ 
ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਅੂੰ ਤਮ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ ਿੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਿ ਹਰ ਘੂੰਟੇ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੇਿਰ ਅਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਕਲਆਈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਵਨ ਿੀਉਣਾ ਹੈ। 

ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਯਸ  ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਹੇ ਦੇ ਰਾਿ ਦਾ ਿੋਈ ਕਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਉਸ 
ਨੇ ਿਲੇਸ਼ਿਾਲ, ਮਸੀਹੀ ਕਵਰੋਧੀ ਿਾਂ ਹਰਮਕਗਿੱਦੋਨ ਦਾ ਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਪਿਭ  ਦੇ 
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਦ ਉਹ “ਿੀਉਂਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ 
ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ” ਰਹੇਗਾ (4:5)। ਇਹ “ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ” ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਭੌਕਤਿ ਬਿਕਹਮੂੰਡ ਦਾ ਅੂੰ ਤ, ਿਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰ ਪ ਕਵਚ ਿਾਣਦੇ 
ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੂੰ ਤ। ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਛੁਟਿਾਰੇ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਪ ਰੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਮਸੀਹ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਤਹਾਸ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਪਰਤਾਪੀ 
ਦ ਿੀ ਆਮਦ ਬਾਿੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰੇਿ ਗੋਡਾ ਕਟਿ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਿ 
ਜ਼ਬਾਨ ਇਿਰਾਰ ਿਰੇਗੀ (ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 2:10)। 

ਅੂੰਤ ਦੇ ਕਦਨਾਂ (ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਪਿਤਾ) ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ 
ਦਾ ਤਿਨੀਿੀ ਨਾਮ “ਐਿੱਸਿੈਟੇਲੋਿੀ” ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਿੇਵਲ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਦਲਚਸਪ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਚ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨ 
ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ, ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਕਨਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਿੱ ਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਣਾ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਿੋ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ “ਨੇੜੇ ਹੈ,” ਇਸ ਿਰਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਸ ਰਤ ਵਾਿੇ ਿੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਿਈ ਸ ਚੇਤ ਰਲਿਣ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਐਿੱਸਿੈਟੇਲੋਿੀ 
ਨੈਕਤਿਤਾ ਕਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀਪ ਰਨ ਿੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 

“ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ” (σωφρονέω, ਸੇਿਿੋਨੇਓ ) ਅਤੇ “ਸੁਚੇਤ ਰਕਹਣ” (νήφω,  
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ਨੇਿੋ ) ਦੋ ਯ ਨਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਸ ਕਵਚ ਬਹੁਤ 
ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੂੰ ਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ 
ਸੂੰਿਮੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 1 ਪਤਰਸ 1:13 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰੋ” ਿਾਂ ਕਿਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਤੌਰ ’ਤ,ੇ “ਆਪਣੀ ਬੁਿੱ ਧ ਦਾ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰ ਨਹ  ਿੇ 
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ” (KJV)। ਇਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ” ਕਿਕਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਿੋ “ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜੇ ਹੈ,” ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  
ਿਿੱ ਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਿੱਿ ਹੋਰ 
ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਿਦੋਂ ਏਹ ਸਿੱਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਹਰ ਪਰਿਾਰ ਦੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਲਣ ਕਵਚ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਵਚ ਿੇਹੋ ਿੇਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”  
(2 ਪਤਰਸ 3:11)। 

ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਿਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਾਥਕਮਿ ਹੈ – “ਪਿਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।” ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ5 ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਇਿੱ ਿ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਸਲਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂੰਿਟ ਵੇਲੇ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਬਚਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੋਂ ਿਰਨਾ ਸਾਨ ੂੰ  
ਧਾਰਕਮਿ ਪਾਖੂੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਾਧਨਾ, 
ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਪਿਾਰਥਨਾ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਕਚੂੰ ਤਨ ਅਤੇ ਸਕਤਿਾਰ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਿਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਿਿਾਰ ਦੇ 
ਕਚੂੰ ਤਨ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਲਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। “ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਿਾਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਓਹ ਅਿੇ ਗਿੱ ਲਾਂ ਹੀ ਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ” (ਯਸਾਯਾਹ 
65:24)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਿੱ ਿ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਭੈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਝਾਤੀ 
ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਹੀਆਂ ਸੂੰਗਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ 
ਲਈ ਇਿਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ “ਗੂੰ ਭੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਚਿੱ ਤ 
ਕਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿੀਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵਚ ਅਮਰੀਿੀ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੇ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਿਈ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਵਚ 
ਅਰਾਧਨਾ, ਿੋ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਅਖਾੜੇ ਵਰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਤੇਿਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਧਨਾ ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਦਾ ਅਰਥ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਿੱਿਿਿੱਲਹ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਕਵਚ ਕਦਖਣ ਵਾਲੇ ਰੌਿ ਬੈਂਡ, ਇਲੈਿਕਟਿਿ 
ਕਗਟਾਰ, ਇਿੱ ਿ ਤਾਲ ਕਵਚ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱ ਚਣ-ਿੁਿੱ ਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ “ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਿਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ 
ਰਹੋ” ਤਾਂ ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਅਕਿਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੋਬਾ, ਕਚੂੰ ਤਨ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਆਇਤ 8. ਿਦੇ-ਿਦੇ ਇਿੱ ਿ ਕਿਲਹੇਬੂੰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚੂੰਗੀ ਗਿੱਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
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ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਕਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ 
ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦਾ 
ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਆਇਤ 8 ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਕਧਆਨ ਹੁਣ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੋਏ ਸਮਾਿ ਵਿੱਲ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਰਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਿ ਅਚਰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ “ਓਸੇ ਅਿੱ ਤ ਬਦਚਲਣੀ 
ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ” (4:4)। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ-ਿਦੇ 
ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਣਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਿ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਿੀਉਂਕਦਆਂ 
ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਹੈ” (4:5)। ਅੂੰਤ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਕਤਿਾਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤਸਿੱਲੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਭ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਤ  ਹੋਣਗੇ। ਿਦ ਮਸੀਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਭ  ਭਗਤੀਹੀਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿਿੱ ਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਿੱ ਿ 
ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਵਿੱਈਆ ਬੜਾ 
ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਲਾਂਭੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸਕਰਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਬਾਹਰਕਲਆਂ ਨਾਲ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 
ਇਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਿੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ, 
ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਿ ਿੂੜਹਾ ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਿੇ. ਐਿੱਨ. ਡੀ. ਿੇਲੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਸ ਚਿ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਿੇ, ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੇਮ ਨ ੂੰ  ਤਿੜਾ ਰਿੱ ਖੋ।”6 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਲਈ ਪਿੇਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਿੇਮ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿਲਦਾ 
ਹੈ। 1:8 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਕਖਆ ਸੀ, “ਕਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਨ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ।” 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਸਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।7 ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਸਨ 
ਕਿ ਮਸੀਹ ਿੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਿੀਤਾ ਸੀ (2:21–25)। ਉਹ ਿਾਣਦੇ 
ਸਨ ਕਿ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤਿੱ ਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਰਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ ਗ ੜਹਾ 
ਪਿੇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਉਹ ਪਿਭ  ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ। ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਿੱ ਿ ਦੇਹੀ ਹੋ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁਆਦ 
ਚਿੱ ਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪ ਆਕਖਆ ਸੀ, “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਕਵਚ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂ 
ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਿਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 13:35)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਾਲ ਆਕਖਆ, ਪਰੇਮ ਬਾਿਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਥਨ 
ਦਾ ਅਰਥ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਿਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੋਂ ਘਿੱ ਲ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ। ਕਨਆਂ ਦੇ ਕਦਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਿਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਕਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਦੇਵੇਗਾ।8 ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ 
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4:1 ਕਵਚਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਬਥੇਰੇ ਪਾਪ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿੇ 
ਸਨ; ਹੁਣ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਮ ੂੰ ਹ ਿੇਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਸਨ। 4:8 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 
ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੇਮ ਇਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਬਲ 
ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਕਪਛਾਂਹ ਛਿੱ ਡਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ। ਪਿੇਮ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲਵੇਗਾ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿੇਮ ਦੇ ਿਾਰਨ 
ਮਸੀਹੀ ਪਾਪ ਵਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਪਿੱਠ ਿੇਰ ਲਵੇਗਾ।9 ਿਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਸਾਰਥਿ 
ਿਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਥਨ ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਨ ਦੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਹਦਾਇਤ 
ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” 
ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਆ ਿਾਵੇ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਪਿਤੀ ਆਪਸੀ 
ਪਿੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਿੱਿਿਿੱਲਹ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਕਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਦਕਰਆ-ਕਦਲੀ ਕਦਖਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ। 

ਦ ਿੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤੀ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਰਾਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਸਮਾਿਿ ਤਿਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਰ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਪਿਤੀ 
ਅਟਿੱਲ ਪਿੇਮ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾਵੇ। ਿਦ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ 
ਦ ਿੇ ਕਵਚ ਅਕਿਹੇ ਕਵਹਾਰ ਜ਼ਰ ਰ ਕਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਭਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਵਚ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਿਹੇ ਕਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਕਿਿੱ ਠਣ, 
ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਭਦੇ ਹਨ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ: “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।” ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ, ਿੇਿਰ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਵਚ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕਿਹੜਾ ਪਿੇਮ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ 
ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ” ਲਵੇ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਕਿਹਾ ਿੋਈ ਮੌਿਾ ਹੋਵੇ ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੋਈ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ। ਖਰਹਵੇ ਅਤੇ ਅਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਹਾਰ ਲਈ ਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; 
ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਵੀ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੁਰਾ ਮੂੰਨ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਿੱ ਸਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿੱ ਿ ’ਤੇ ਧਕਰਆ ਰਕਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਹਰੇਿ ਮਸੀਹੀ, ਿਦੇ ਨਾ ਿਦੇ, ਿਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਬ ਰੀ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਆਖ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਿਾਂ ਕਿਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ 
ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਧਾਂ ਖੜਹੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣ ਕਦੂੰ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ “ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਧਆਨ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ” ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਵਿੱ ਲ ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕਧਆਨ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ। 
ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਿ ਕਵਚ “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਪਿਭ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਕਲਆ ਹੈ। ਦ ਕਿਆਂ ਕਵਚਲੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਕਰਪਿੱਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿੇਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ 
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ਪਿਤੀ ਉਹ ਕਖਮਾ ਅਤੇ ਦਕਰਆ-ਕਦਲੀ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਮਕਹਸ ਸ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ 
ਹੀ “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿਦ 
ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਿੁਕਰੂੰਥੁਸ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਆਕਖਆ 
ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਵਭਚਾਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਕਖਆ ਕਿ 
ਿੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰ ਦਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  
ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 5)। ਿਦੇ-ਿਦੇ ਪਿੇਮ ਕਵਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਾਪ 
ਕਵਚ ਿੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਿਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਨ। 
ਿਦੇ-ਿਦੇ ਪਿੇਮ ਕਵਚ ਕਝੜਿ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ ਭੈਣ ਿਾਂ ਭਰਾ ਅਕਿਹੀ 
ਕਝੜਿ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਵ ਕਵਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਆਇਤ 9. ਪੁਰਾਤਨ ਭ ਮਿੱ ਧ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡਮੁਿੱ ਲਾ ਗੁਣ 
ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਜ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੂੰਨ ਲੋਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ ਅਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਕਰਆ” (ਮਿੱਤੀ 
25:35)। ਪਿਭ  ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਰੀਸੀ ਨ ੂੰ  ਤਾੜਨਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਚੂੰਗੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ (ਲ ਿਾ 7:44–47)। ਉਸ ਨੇ ਅਕਿਹੇ ਇਿੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਿਹੜਾ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਵਚ ਸੀ (ਲ ਿਾ 11:5–8)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ 
ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਦਾਇਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਰਨ (ਰੋਮੀਆਂ 12:13)। 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਰਨੀ ਨਾ ਭੁਕਲਓ ਕਿਉਂ ਿੋ ਇਹ ਿਰ 
ਿੇ ਕਿੂੰ ਕਨਆਂ ਨੇ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬਨ ਪਛਾਣੇ ਘਰ ਉਤਾਕਰਆ ਹੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:2)। ਯ ਹੂੰਨਾ 
ਦਾ ਤੀਿਾ ਪਿੱਤਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਆਕਖਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਪਰਾਿ ਣਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਰਸ ਲ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਿੋ “ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ” ਸਨ, 
ਉਹ ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਦ ਿੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਿਾਣੀ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਰਸ ਲ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਸਧਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਕਦਆਲਗੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਪਿਤੀ ਕਦਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਚ 
ਸਮਾਿਿ ਮੇਲਿੋਲ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਅਕਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ 
ਿਦ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿੇਵਲ ਇਿੱਿ ਸਮਾਿਿ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਿੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਕਿਹੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਿਚਾਰਿ ਵੀ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿਾ ਿੇ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ 
ਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਮੇਕਤਿਯੁਸ ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਇਿੱ ਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ (3 ਯ ਹੂੰਨਾ 12)। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿਾ ਿੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਿੁਝ  
ਝ ਠੇ ਨਬੀ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 4:1) ਅਤੇ ਝ ਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿ (2 ਪਤਰਸ 2:1) ਵੀ ਸਨ। ਅਕਿਹੇ ਲੋਿਾਂ 
ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ  
(2 ਯ ਹੂੰਨਾ 11)। 
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ਪਿੱਛਮੀ ਧਨਵਾਨ ਸਮਾਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 
ਇਿੱ ਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਧਨਵਾਨ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਕਹੂੰਗੇ 
ਤੋਹਿੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਿੂੰਗਾਲ ਕਵਧਵਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ (ਮਰਿੁਸ 
12:41–44), ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਰੋਸ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕਬਲਿੁਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆਂ ਲਬਨਾ 
ਦੇਣ। ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਤੋਹਿੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਿੁੜਕਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਸ ਨਾਲ ਕਦਿੱ ਤੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਲਹੇ  ਕਦਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਿੇਵਲ ਧਨਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਗਰੀਬ ਲੋਿ ਵੀ ਖੁਲਹੇ  ਕਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਕਰਆ-ਕਦਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 
8:1, 2)। 

ਆਇਤ 10. ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ (ਰੋਮੀਆਂ 12:6–8; 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:7–11; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
4:11), ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ 
ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੋਲੋਂ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ  
ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੀ ਦਾਤ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ χάρισμα (ਿਕਰਜ਼ਮਾ ) ਆਕਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ  
1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 12:4, 9 ਕਵਚ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਮਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਰੋਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਿਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਚਮਤਿਾਰ 
ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਸਿੱਖੀਆਂ ਿਾ ਸਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ 
ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿੋਈ ਕਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ 12:6 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ 12:6-8 ਕਵਚਲੀਆਂ ਿੁਝ ਦਾਤਾਂ ਅਲੌਕਿਿ 
ਿਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਬੁਿੱ ਵਤ, ਿਦਕਿ ਬਾਿੀ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਾਪਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਰਨਾ। ਿਰੇਕ ਨੰੂ ਲਜਿੀ ਦਾਤ ਲਮਿੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ 
ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਚਲੀਆਂ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਿਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਿਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਿ 
ਦਾਤਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਅੂੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ 
ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਕਭੂੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਿੇ ਇੱਕ ਦੂਏ 
ਦੀ ਟਲਿਿ ਕਰੋ। “ਹਰੇਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੀ ਦਾਤ ਕਮਲੀ” ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਰਨੀ 
ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਕਮਕਲਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ – ਠੀਿ ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  
ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ (ਮਿੱਤੀ 10:8)। 

ਕਿਉਂਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
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ਹਨ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇਕ ਮ ਖਲਤਆਰਾਂ ਵਾਂਗ 
ਿਰਨ। ਲ ਿਾ 16:1-9 ਕਵਚ ਕਯਸ  ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਧਨਵਾਨ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਸ ਦਾ 
ਇਿੱ ਿ “ਪਿਬੂੰ ਧਿ” (NASB) ਸੀ, ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ 
ਸਨ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ οἰκονόμος (ਓਇਿੋਨੋਮੋਸ ), ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲ ਿਾ ਕਵਚ 
“ਮੁਖਕਤਆਰ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਵੀ “ਮੁਖਕਤਆਰ” ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਮੁਖਕਤਆਰ (ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ) ਅਕਿਹਾ ਕਵਅਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿੂੰ ਮੇਵੀਰੀ ਸੌਂਪੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਕਤਆਰ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਪਿਬੂੰ ਧਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਵਚ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ “ਨੇਿ ਮੁਖਕਤਆਰ” ਬਣਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿੋ ਿੁਝ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਬੂੰ ਧਨ ਉਹ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ 
ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿੋ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ 
ਿੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਤੀ ਿਵਾਬਦੇਹ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਗੀਦ ਿੀਤੀ 
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰਨ। 

ਇਹ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਮ ਹਿ ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਬਿ ਰੰਿੀ ਲਕਰਪਾ ਆਕਖਆ। “ਕਿਰਪਾ” ਉਨਹ ਾਂ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰ ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ 
ਵਰਕਤਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਿ ਕਵਸਕਤਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨ ੂੰ  
ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਰ ਪ ਕਮਕਲਆ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅੂੰ ਤਮ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ (1:13)। 
ਪਿਭ  ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤਿੱ ਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਅਸੀਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਲਦੀ ਹੈ, 
ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਿੋਈ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਕਮਲੀ ਦਾਤ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਅਤੇ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਦਕਿ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰ ਪਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ 
ਦ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜ਼ਰ ਰ 
ਸੀ। ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਰੂੰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਨ ੂੰ  ਹੀਣ ਿਾਣਨਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 11. ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੱਿ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਕਹਣ ਦਾ 
ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਿੋਈ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ (ਵੇਖੋ ਯਾਿ ਬ 3:1)। ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  
ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿ ਯੋਗਤਾ ਕਮਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ 
ਗਿੱਲ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਰਸ ਆਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਨਤਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਉਹ ਪਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ 
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ਮੂੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿਤੀ 
ਿਾਗਰ ਿ ਰਕਹਣ। 

ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬਾਣੀਆਂ” (λόγια, ਲੋਗੀਆ ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਵਿੱ ਲ ਸੂੰਿੇਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਲਾਂ 7:38 ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 
3:2 ਕਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ 
ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਚਾਰਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇਖਕਤਆਰ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਮਸੀਹੀ 
ਉਪਦੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਿਚਾਰਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਉਹ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਪਤਰਸ ਮਸੀਹੀ ਪਿਚਾਰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ 
ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਵਚ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ 
ਿਰਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਵਸਕਤਿਤ 
ਹਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਸਰਿ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਇਹ 
ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਕਵਚ ਿਨਤਿ ਿਾਂ 
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਪਿਚਾਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਿਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਲਿਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਓਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਲਦੰਦਾ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਯਾ ਿਰਨ ਕਿਹੇ ਿੂੰ ਮਾਂ 
ਕਵਚ ਦਰਸਾਇਆ (ਰੋਮੀਆਂ 12:8), ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਿੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਯਸ  ਨੇ ਮਿੱਤੀ 25:31–46 ਕਨਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੇ 
ਕਦਿਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ, ਉਸ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੁਿੱ ਕਖਆਂ ਨ ੂੰ  
ਭੋਿਨ ਖੁਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕਗਆਂ ਨ ੂੰ  
ਬਸਤਰ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਝਾੜ  ਿੇਰਨ ਦੇ ਕਨਿੱਿੇ ਕਿਹੇ ਿੂੰ ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੂੰ ਮ ਤਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿੋਈ ਭਾਵੇਂ ਿੋ ਵੀ ਿਰੇ, ਬੋਲਣ ਕਵਚ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਕਵਚ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਮਈ ਦਾਤ ਕਵਚ ਹੀ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ; ਿਦ ਸੇਵਾ ਿਰੇ ਤਾਂ “ਓਸ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰੇ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਿਤੀ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਹਰੇਿ ਗਿੱਲ ਕਵਚ, ਿੀ 
ਰਿੱਿਣਾ ਿੀ ਭੁਿੱ ਖਾ ਰਕਹਣਾ, ਿੀ ਵਧਣਾ, ਿੀ ਥੁੜਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਉਹ ਦੇ ਕਵਚ ਿੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱ ਭੋ ਿੁਝ ਿਰ ਸਿੱਿਦਾ ਹਾਂ” (ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:12, 
13)। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ 
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ਮਕਹਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ। ਿਦ ਿੋਈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ” ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦ 
ਉਹ “ਓਸ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ” ਸੇਵਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਿਾ 
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਿੱਿਾਂ ਲਵਚ ਲਿਸੂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ 
ਮਲਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਉਸਤਤ, ਿੋਈ ਮਕਹਮਾ, ਤਦ ਤਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਿਾ ਸਿਦੀ ਿਦ ਤਿੱ ਿ ਇਹ ਪੁਿੱ ਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਿੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ 
ਕਬਨਾ ਕਪਤਾ ਦੇ ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 14:6; ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ 4:12)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਿੀਤਾ। 
ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਕਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਪਿੱਤਰ 
ਦੇ ਕਵਚਾਲੇ ਕਮਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਅਤੇ ਔਪਚਾਕਰਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 
ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਸਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਿੋਸ਼ੀਲੇ ਪਲ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿਲੀ ਉਰਿਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਚਾਣਿ 
ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਕਭੂੰਨਤਾ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ, ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਕਵਚ 
ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਿਸਰ ਕਦਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਅਕਿਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ ਕਲਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ 
ਿਦ ਲੇਖਿ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 16:27; ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 4:20; 
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 6:15, 16; 1 ਪਤਰਸ 5:11; 2 ਪਤਰਸ 3:18; ਯਹ ਦਾਹ 24, 25)। ਪਰ 
ਕਿਰ ਵੀ, ਿਈ ਵਾਰ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਲੇਖਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ 
ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 11:36; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:21)। ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਤਰ ਦੇ 
ਕਵਚਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਕਮਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਰ 
ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤ ੇਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ 1 ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ 
ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਵਚ ਵੇਖ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਾਂ, ਅਕਿਹੇ ਵੀ ਿੁਝ ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ 
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿੁਝ 
ਲੋਿ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬਪਕਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, 
ਿਾਂ ਕਿਰ ਹੁਣ-ੇਹੁਣੇ ਲੈ ਿੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਤਰਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ 
ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਤਰਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਿੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕੜਹਆ ਿਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਹ 
ਧਾਰਣਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਤਰਿ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 4:12–5:14 ਇਿੱਿ 
ਅਸਲ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਗਆ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਅਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ 1 ਪਤਰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 
ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਦੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਹਿੱਸਾ ਬਪਕਤਸਮਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰੁਪ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (1:3–4:11) ਅਤੇ ਦੁਿਾ ਕਹਿੱਸਾ ਇਿੱ ਿ ਅਸਲ ਪਿੱਤਰ ਸੀ (4:12–5:14)। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਰਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ 
ਕਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
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ਇਸ ਤਰਿ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦਣ ਦੇ ਿੁਝ ਚੂੰਗੇ ਿਾਰਨ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ, ਪੂੰਨਾ 3)। ਪਰ 
ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਏਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ 
ਚੁਿੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 4:12 ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਿਸ਼ਟਾਂ 
ਦੇ ਪਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਨਵੀਂ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੁਿੱ ਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਤਰ 
ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੱ ਥ ਨ ੂੰ  ਬੇਬੁਕਨਆਦ ਮੂੰਨ 
ਕਲਆ ਿਾਵੇ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਕਦਆਂ ਕਵਚਾਲੇ ਹੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਰਨ ਲਈ ਰੁਿ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿੁਝ ਘੂੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਿਾਂ 
ਕਿਰ ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਿੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ  
ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਿੇਂਦਕਰਤ ਹੋ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਿਹੀ ਪਿਕਿਕਰਆ ਵੀ ਿਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿੇ ਕਬਨਾਂ ਵੀ, ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਦੋ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 
ਵਿੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4:11 ਅਤੇ 4:12 ਕਵਚਿਾਰ ਲਕਹਜ਼ੇ ਕਵਚ 
ਅਚਾਣਿ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਪਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ 
ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਉਸਤਤ ਕਲਖ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰ ਉਸ 
ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੂੰ ਭਵ ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਿ ਦੇ ਹਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਘਿੱ ਲਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਿੁਝ ਕਦਨ, ਿਾਂ ਕਿਰ ਿੁਝ ਹਿਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ 
ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱ ਤਰ ਘਿੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਕਮਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ 
ਅਸਕਥਰ ਅਵਸਥਾ ਪਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਡਂਰ  ਐਿੱਿ. ਵਾਲਸ ਨੇ ਸੁਝਾਓ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਨੀਰੋ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਕਘਰਣਾ, ਿਾਂ ਕਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹਿੱ ਕਤਆ, ਨੇ 
ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੋਚਣ ’ਤ ੇਮਿਬ ਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਸਤਾਉ 
ਪਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇਿਰ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਦੁਬਾਰਾ 
ਅਰੂੰਭ ਿੀਤਾ ਅਤੇ 4:12–5:14 ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਵਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਤੀਿ ੇ
ਵਿੋਂ ਿੋਕੜਆ, ਤਾਂ ਕਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਵਚ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਕਵਚ 
ਕਦਖਾਈ ਦੇ ਿਾਵੇਗਾ।10 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਪਾਪ ਨਾਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ (4:3) 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾਲ ਿੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ: “ਕਿਉਂ 
ਿੋ ਬੀਕਤਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ ਰੀ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਬਥੇਰਾ ਸੀ” (4:3)। 
ਵਚਨ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੜੀ ਕਚਤਾਉਣੀਆਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ 
ਤੋਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਹੋਏ ਕਬਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਉਸ 
ਲੜਾਈ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬੁਕਰਆਈ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਛੁਡਾਵੇਗੀ” 
(ਉਪਦੇਸ਼ਿ 8:8; NIV)। 

ਇਿੱਿੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਹੇ ਪਕਹਲਾਂ (1886) ਰੋਬਰਟ ਲੁਈਸ ਸਟੀਵੂੰ ਸਨ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਭਲੇ 
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ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਿਹਾਣੀ ਕਲਖੀ। ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਇਿੱਿ ਵੈਦ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀਆਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਦੀ ਿੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ 
ਵਾਲੇ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਅਿਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਿਆਂ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਕਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਵਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ 
ਲਗਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨ ੂੰ  ਦਕਰਆ-ਕਦਲੀ ਨਾਲ ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂੰ ਡਦੇ ਸਨ। 
ਬਾਿੀ ਲੋਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਅਕਿਹੀਆਂ ਇਿੱ ਛਾਵਾਂ ਸਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਬਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰ 
ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਲੁਮੀ ਅਤੇ ਕਹੂੰ ਸਿ ਹੋ ਿਾਣ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਝ ਠ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਕਮਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ, ਿੋ ਕਦਲ ਿਰੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਰ 
ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਪਤ 
ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਤ ਿਰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਵੈਦ ਨੇ ਿੈਸਲਾ ਕਲਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲੁਿੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਅਿਨਬੀ ਨਾਲ 
ਨਕਿਿੱਠਣ ਦਾ ਇਿੱ ਿੋ-ਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ, ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਦਵਾਈ ਇਿਾਦ ਿੀਤੀ। ਿਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਕਲਆ ਤਾਂ ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਕਮਸਟਰ ਹਾਈਡ ਬਣ ਗਏ – ਿੋ ਕਿ ਇਿੱਿ 
ਭਿੱਦਾ, ਕਘਰਣਾਯੋਗ, ਜ਼ਲੁਮੀ ਅਤੇ ਕਹੂੰਸਿ ਕਵਅਿਤੀ ਸੀ, ਿੋ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱ ਕਤਆਵਾਂ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਕਹਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਕਨਯੂੰਤਿਣ ਕਵਚ ਸਨ। ਕਿਰ ਉਹ ਿਦ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਕਮਸਟਰ 
ਹਾਈਡ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰ ਿਦ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਤਦ ਡਾ. ਿੇਕਿਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਿ 
ਰ ਪ ਕਵਚ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਕਮਸਟਰ ਹਾਈਡ ਨ ੂੰ  ਕਪਛਾਂਹ ਛਿੱ ਡਣਾ ਕਦਨ-ਬ-ਕਦਨ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਕਗਆ। ਕਮਸਟਰ ਹਾਈਡ ਦਾ ਕਨਯੂੰਤਿਣ ਵਧਦਾ ਕਗਆ। ਆਕਖਰਿਾਰ, ਵਾਪਸ ਡਾ. ਿੇਕਿਲ 
ਬਣਨ ਕਵਚ ਨਾਿਾਮ ਕਮਸਟਰ ਹਾਈਡ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਿੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਿ ਪਕਹਲਾਂ ਆਤਮ 
ਹਿੱ ਕਤਆ ਿਰ ਲਈ। 

ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਸਿਾ (4:7–11) 
ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਿਹਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਵਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਘਟੀ ਸੀ। ਇਿੱਿ ਸਥਾਨਿ ਪਿਾਥਕਮਿ ਸਿ ਲ ਦੀ 
ਇਿੱਿ ਅਕਧਆਕਪਿਾ ਸਿ ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਆਮ ਕਦਨ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੀ ਪੂੰਿ ਸਾਲ ਦੀ ਕਨਿੱਿੀ ਬੇਟੀ ਿਾਰ ਦੀ ਕਪਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤ ੇਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਵਚ ਬੈਠੀ 
ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿੱ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਨੇ ਟਿੱਿਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ 
ਸੜਿ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਿਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਰੁਿਣ ਦ ੇਕਚੂੰ ਨਹ  ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਧੀ ਟਿੱਿਰ ਮਾਰ ਕਦਿੱ ਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਜ਼ੁਿ 
ਹਾਲਾਤ ਕਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲਿਾਇਆ ਕਗਆ। 

ਕਿਸ ਿਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਟਿੱ ਿਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਅਿੱਠਾਰਾਂ ਵਕਰਹਆਂ ਦਾ ਲੜਿਾ 
ਚਲਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਨੌਿਵਾਨ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਿਾਰ ਕਵਚ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਮਲੀ। ਿਦ ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
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ਉਤੇਿਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਉਦਾਸੀ, ਿਿੋਧ, ਉਲਝਣ, ਲਾਚਾਰੀ, ਗੁਿੱ ਸਾ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਹਰਿਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿਨ ੂੰ ਨ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੇ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਿਸ ਰ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਬੇਰਕਹਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ 
ਕਦਿੱ ਤੀ, ਕਿਸ ਦ ੇਿਾਰਨ ਇਿੱਿ ਛੋਟੀ ਬਿੱਚੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਚ ਿੇ ਨਾ ਿਾ ਸਿਣ—
ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਢੁਿਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰ ਰ ਕਮਲੇਗੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਭਰ 
ਲਈ ਿੈਦ ਕਵਚ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਦ ੇਿੁਝ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ 
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਿੱਿ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ 
ਖੜਿਾ ਸੁਕਣਆ। ਪੁਲੀਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ ਰੁਿਣ ਦੇ 
ਕਚੂੰ ਨਹ  ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਬੜਾ ਘਾਤਿ ਕਨਿਕਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਚ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸੀ। ਇਿੱਿ ਿਵਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦ ੇਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱ ਖਰੀ ਕਦਸਦੀ ਹੈ। ਿਲਪਨਾ ਿਰਿੇ 
ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਕਤੂੰ ਨਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਕਲਆ ਹੋਵੇਗਾ: (1) ਇਿੱਿ 
ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਹੀ ਬਿੱਚੀ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, (2) ਉਹ ਮਾਪੇ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਅਿੱਠਾਰਾਂ ਵਕਰਹਆਂ ਦ ੇਲੜਿੇ ਨ ੂੰ  ਿਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ (3) ਮੈਂ, 
ਇਿੱਿ ਉਤਸੁਿ ਅਿਨਬੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜਹਕਦਆਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਵਚ ਕਸਰ ਕਹਲਾ ਕਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਿੱਿ ੋਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱ ਖਰੀ ਕਦਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਿੱਥ ਦ ੇਿਾਰਨ ਕਿ ਿੋਈ ਇਸ ਕਵਚ ਕਿਵੇਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

1 ਪਤਰਸ 4:7–11 ਕਵਚਲਾ ਰਸ ਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਵਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅਰੂੰਭਿ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਕਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਿਭ  ਿਬ ਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਨਰਿ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਉਹ ਿਰਦੇ ਸਨ ਿੋ ਬਾਿੀ ਸਾਰੇ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਮਿੱਤਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਕਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਿੋਕਧਤ ਸਨ, ਕਿਰ ਉਹ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਆਏ ਯਹ ਦੀਆਂ 
ਵਿੱਲੋਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲਿੱ ਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਿੀਉਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਕਖਆ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ 
ਉਹ ਸਿੱਚ ਸੀ: “ਓਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਚਰਿ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਓਸੇ ਅਿੱਤ ਬਦਚਲਣੀ ਕਵਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਓਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਦੇ ਹਨ” (1 ਪਤਰਸ 4:4)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਅਤੇ ਰਿੱਦਣ ਨ ੂੰ  ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਕਵਚ ਰਿੱਖਣ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਇਆਂ ਦ ੇਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਕਿਿਰ ਅਤੇ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦ ਿ ੇਲੋਿਾਂ ਦ ੇਮੁਿਾਬਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖਰੇ ਕਦਸਦੇ 
ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਹਨ; ਮਸੀਹੀ ਬਸ ਇਸ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਿੀ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ  
ਗੁਿਰ ਰਹੀ। 

1. ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ” 
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(1 ਪਤਰਸ 4:7)। ਸੂੰਦੇਸ਼ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ, “ਿਦੇ ਨਾ ਿਦੇ, 
ਸਾਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਦੋਂ, ਪਰ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਜ਼ਰ ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰੀਏ।” ਇਹ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਪਿਭ  ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਵਚਿਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡਾ ਫ਼ਰਿ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਇਸੇ ਉਡੀਿ 
ਕਵਚ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਭ  ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਿੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿ।ੇ 

ਇਹ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਲੇਖਿਾਂ ਦਾ ਇਿ ਆਮ 
ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਿ ਿਰੋ। ਆਪਕਣਆਂ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਿਕੜਆਂ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿਉਂ ਿੋ ਪਿਭ  
ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ” (ਯਾਿ ਬ 5:8); “ਇਸ ਿਰਿੇ ਿਾਗਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ 
ਕਦਨ, ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹੋ” (ਮਿੱਤੀ 25:13)। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਪਿਭ  ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਚ ਕਬਲਿੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਿੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗਿੱਲ ਪਤਰਸ ਿਕਹ 
ਕਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨਾ ਕਿ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨਾ ਕਿ 
ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਵਚਿਾਰ ਫ਼ਰਿ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਇਸ ਿਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਿਾਰਥਨਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।” 

ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਕਿ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਨਆਵੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ। 
ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤ  ਅਤੇ ਗਤੀ ਸਭ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਲਈ ਹੈ। ਿੇਿਰ 
ਉਹ ਕਨਰੂੰਤਰਤਾ ਉਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਕਟਿੇ ਰਕਹਣ ਕਿਸ ਤ ੇਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ ਦ ੇਪਿਤੀ ਦ ੋਸੂੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਿਾਣ ਲੈਣਗੇ। 
(1) ਿੁਝ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਿੀਵਨ ਇਿ ਬਿਕਹਮੂੰਡੀ ਮਜ਼ਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ 
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਖੁਦ 
ਲਈ ਬੜੀ ਕਮਹਨਤ ਨਾਲ ਿਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। (2) ਬਾਿੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਲਸਿਾ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਖਾਵੀਏ ਪੀਵੀਏ ਕਿਉਂ ਿੋ ਭਲਿ ੇਮਰਨਾ ਹੈ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:32)। ਿੀਵਨ 
ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਮਾਣ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਬੂੰਪਰ ਤ ੇਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਸਕਟਿੱ ਿਰ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਸ ਤ ੇਕਲਕਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਖਡਾਉਕਣਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿਿੱ ਤ ਪਿਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।” 

ਪਤਰਸ ਲਈ ਿੀਵਨ ਰੋਗ ਗਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਹੈ; ਇਹ ਕਨਰਾਰਥਿ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਭ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਕਨਆਂ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, 
ਰਸ ਲ ਨੇ “ਸੁਚੇਤ ਰਕਹਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਥਨੀ ਅਤੇ ਿਰਨੀ ਕਵਚ ਸੁਚੇਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਿ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਯਹ ਦੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਕਵਚ ਪਿਾਰਥਨਾ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਕਦਨ ਦ ੇਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਚ ਵੂੰ ਕਡਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਨ ੂੰ  ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਮਾਿ 
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ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪੁਿਾਰ ਿਰਕਦਆਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਮਨਾਕਰਆਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਾਂ ਤੋਂ 
ਲਾਊਡ ਸਪੀਿਰਾਂ ਕਵਚ ਸੁਣਾਈ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਕਿ ਿਸਕਬਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਕਵਚ ਿੈਲ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਿ ਕਿਿੱ ਥੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਕਨਵਾ ਿੇ ਨਮਾਿ ਪੜਹਨਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨ ਦ ੇਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ 
ਨਮ ਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਨਿੱਤ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰੋ” 
(1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:17)। ਪਿਭ  ਦ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ੇਮਸੀਹੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ  
ਨ ੂੰ  ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਿੀਵਨ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ  
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਯਸ  ਸੁਰਗ ਕਵਚ ਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

2. ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿੋ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਭ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ 
ਆਵੇਗਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਕਵਚ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। “ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਨਾਲ ਗ ੜਹਾ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿਉਂ ਿੋ ਪਿੇਮ 
ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 4:8)। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਨਸ਼ਚਤਾਪ ਰਵਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹ ੂੰ ਝ ਿੇ ਗਲੀਚੇ ਥਿੱ ਲੇ ਧਿੱਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। 
ਅਨੈਕਤਿਤਾ ਤੁਰੂੰਤ ਿਵਾਬ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋਈ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਕਿਹੜਾ ਝ ਠਾ ਿਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਿ ਦ ਿੇ ਦ ੇਪਿਤੀ 
ਿਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਸਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਚਾਰਹੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਖਮਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਕਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਿਣ ਲਈ 
ਦ ਕਿਆਂ ਿੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਿਰਨ ਦਾ ਹਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਪਤਰਸ ਿੋ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਲੋਿ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਪਿੇਮ ਿਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਾਪ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਿਿਰ ਸੁਆਰਥੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਗ ਿਰਨ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਬਲਕਿ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਿੱਢਣ ਲਈ ਇਿਿੁਟ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਦ ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ; ਉਸ ਦ ੇਵਿੱਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 
ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਇਿ ਕਨਿੱਿੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਨਸੀਹਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਕਹਣ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਕਿ 
ਿੇਿਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇ
ਵਿੱਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹਿੱਦ ਲਚਿਦਾਰ ਹਾਂ। 
ਿਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹਾਂ, “ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ,” ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਯਿੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨ ਕਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਅਿਨਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਬ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  

ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱ ਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਉਸ ਸੁਭਅ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਿ ਦ ਿ ੇਦੇ ਪਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 
ਤ ੇਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਟਿਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸੁਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਹ ਇਿ ਭਰਾ ਿਾਂ ਇਿ ਭੈਣ 
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ਨ ੂੰ  ਿਰਕਦਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇਿ ਭਰਾ 
ਿਾਂ ਭੈਣ ਬੋਲਦਾ ਿਾਂ ਬਲੋਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਕਿ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਿ 
ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀ ਇਹ ਇਿਰਾਰ ਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਵਾਕਲਆ, ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਿੇਰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ - ਇਿ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਯਸ  ਕਵਚ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ  
ਹਾਂ – ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਲ ਇਿ ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਖਣ ਕਵਚ 
ਕਢਿੱ ਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਨ ਕਵਚ ਿਾਹਲਾ 
ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਬਟ ਏ ਨ ੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਕਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਕਵਚ ਿਾਹਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਇਸ ਕਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ:ੇ “ਉਪਰੂੰਤ ਕਿਵੇਂ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਮੌਿਾ ਕਮਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਿਰੀਏ ਪਰ ਕਨਿ ਿਰਿ ੇਕਨਹਚਾਵਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ” 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10); “ਪਿੇਮ ਧੀਰਿਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ  ਹੈ . . . ਕਚੜਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦਾ” (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 13:4, 5)। 

ਇਿ ਿਾਰਣ ਕਿਸ ਿਰਿ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਠੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋ ਿੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਡਾ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 
ਿਾਕਣਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਕਵਅਿਤੀਗਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਮਲਾ 
ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤ,ੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਿੱ ਸੇ ਕਵਚ ਭੜਿ 
ਸਿਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਿੱਗੇ-ਅਿੱਗੇ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ ਗਿੱ ਡੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ 
ਿਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਿੇਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਵੇਖਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਘਟੀਆ ਗਿੱਲ ਨਾ ਿਕਹੂੰ ਦਾ ਿੋ ਮੈਂ ਦ ਰੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹਾਂ। ਿੇਿਰ ਮੈਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਹੜਾ ਿਾਰ ਚਲਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਹੋ ਕਵਅਿਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਕਗਰਿੇ ਕਵਚ ਬੈਂਚ ਤ ੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਕਵਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਆਲ  
ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਬਦਲ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਤਰ ਕਵਚ ਲੋਿ ਕਨਰਦਈ ਅਤੇ ਮ ੂੰ ਹ-ਿਿੱਟ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਿਕਹਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਿਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਕਹਣਗੇ। ਸਕਥਤੀ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅਕਵਅਿਤੀਗਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਿਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਿਰਿ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਿ ੇਇਿਿੱ ਠੇ ਬੈਠ ਿੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਿਨ ਿਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਗੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਵਿੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਸਿ ਲ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਿ ਲਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ 
ਪਿੇਮ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਿਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿੱਥੇ ਵਿੱਟ 
ਪਾਇਆਂ ਕਬਨਾ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਿਰੋ” (1 ਪਤਰਸ 4:9)।  

3. ਮਸੀਹੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਮਿੱਤਭੇਦਾਂ ਦ ੇ
ਬਾਵਿ ਦ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰਦਰ ਇਿ ਦ ਿੇ ਪਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਇਿ ਦ ਿੇ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨਾ ਕਸਿੱ ਖਦੇ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿੱਿ ੋਕਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਦਾਤਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਵਚ, 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੋ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਿਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰੋ ਕਿ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ 
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ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ, ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ।” 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, 

ਹਰੇਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੀ ਕਿਹੀ ਦਾਤ ਕਮਲੀ ਓਸ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਦ ਏ ਦੀ ਟਕਹਲ ਿਰੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਬਹੁਰੂੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇਿ ਮੁਖਕਤਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਕਚਿੱ ਤ ਹੈ। ਿੇ ਿੋਈ ਗਿੱਲ ਿਰ ੇਤਾਂ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰ,ੇ ਿ ੇਿੋਈ ਟਕਹਲ ਿਰ ੇਤਾਂ ਓਸ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਰ ੇਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ . . . (1 ਪਤਰਸ 4:10, 11)। 

ਸਾਡੇ ਸਾਕਰਆਂ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਦ ਸਕਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲਣ ਕਵਚ ਥੋੜਹੇ 
ਿਾਹਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਿ ਅਸੀਸ ਿਾਂ ਇਿ ਸਰਾਪ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਿੁਝ ਗਾਲੜੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਿਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਕਲਆਂ ਅਿੱਗੇ ਝੁਿ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ; ਿੁਝ ਅਟਿੱਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਉਹ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਦਾ ਪਿੇਮ ਦੀ ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਖੁਰਾਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਰਿੇ 
ਿਾਣਨਾ, ਉਸ ਬੂੰਦੇ ਿਾਂ ਔਰਤ ਕਵਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਿੇ, ਚੇਲੇ ਇਿ ਦ ਿੇ ਨਾਲ 
ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਪਿੇਮ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ “ਓਸ ਬਸਤਿ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹ ਦ ੇਕਵਚ ਦੇਹੀ ਦਾ 
ਦਾਗ ਲਿੱ ਕਗਆ ਹੋਵ ੇਸ ਗ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈ ਨਾਲ ਦਯਾ ਿਰਨਾ” ਹੈ (ਯਹ ਦਾਹ 23)।  

ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਿ ਦ ਿੇ ਕਵਚ ਮਿੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦ ਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ ਆਦਰ 
ਿਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰੀਰ ਇਿੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੂੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ ਭਾਵੇਂ 
ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਿੇ ਇਿੱਿੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 
ਿੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  . . . ਇਿੱਿ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਿੱਿੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਦਿੱਤਾ 
ਕਗਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਆਤਮਾ ਕਪਆਇਆ ਕਗਆ (1 ਿੁਕਰੂੰ ਥੀਆਂ 12:12, 
13)। 

ਪਿੇਮ ਸਾਡੇ ਿੋਲੋਂ  ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਿੋ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਵੀ ਮੂੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਣੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਿੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਦ ਿੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਮਲਦੀਆਂ-
ਿੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਕਪਆਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿੱਡੇ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  
ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, 
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਿਰਨ ਕਵਚ ਕਢਿੱ ਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਿੱਲ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਿੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਕਡਆਈ ਨਾਲੋਂ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਲਿੱ ਗ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਿਿੱ ਠ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 
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ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਹਾ ਬਹੁਤ ਲੈਿਚਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਿੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗਾ ਇਿ ਚੂੰਗਾ ਬੂੰਦਾ ਿਾਂ ਇਿ ਚੂੰਗੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਿੱਛਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਿਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨ ੂੰ  
ਉਹ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ੋਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰਮ ਿਰੋ ਕਿ 
“ਸਭਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ ਕਿਹ ਦੀ 
ਮਕਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਿਿਮ ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ” (1 ਪਤਰਸ 4:11)। 

ਕਸਿੱਟਾ। ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਕਰਆ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਾਰਥਿ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਸਿੀਏ। ਿਲੀਸੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਕਯਸ  ਸਲੀਬ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਿ ਦ ਿੇ 
ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਿ ਆਖ਼ਰੀ ਗਿੱਲ ਿਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਿੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਇਿ ਦ ਿੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ 
ਿੋਲ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨਾਂ 
ਦ ੇਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ ਸਾਡੇ ਕਵਚ ਿਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਣ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੇਮ ਬਾਹਕਲਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 
ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਿੱ ਤ ਪਾਉਣ ਕਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਗੁਿੱ ਸੇ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਿ ਛੇਤੀ ਆ ਲਰਿਾ ਿੈ (4:7) 
“ਿੇਿਰ ਮੈਂ ਕਸਰਿ ਗਿੱਲਾਂ ਤ ੇਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦਾ,” ਮੈਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਿ ਿਵਾਨ ਕਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਿਰਮੂੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਅਤੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਗੁਿਾਰਨ ਲਈ ਿਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਿੁਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਵਅਸਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੀਵਨ ਆਪਣੇ ਿੂੰਮ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੁਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੀਵਨ 
ਆਪਣ ੇਪਕਰਵਾਰ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੁਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਲਟ-
ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਕਹਸ ਸ ਹੋਣ ਲਿੱ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਗ ਕਰਹਾ ਸੀ। 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਿੱਿਲੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਿਰਦਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਜ਼ਬ ਰੀ ਕਵਚ ਿੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵਿੱਲੋਂ  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ ੇਇਿ ਕਬਹਤਰ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
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ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਿੋਈ ਵੀ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਤਦ ਤਿੱਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਿੁਝ ਨਾ ਿੁਝ ਗਲਤ ਜ਼ਰ ਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿੋਈ ਪਾਪ ਕਵਚ ਿਕੜਆ 
ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਧਆਨ ਇਿੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਿ ਿਾਵੇ, 
ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰੋਕਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੜ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਿੋ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ, “ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 4:7)। ਇਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਇਿ ਨਵਾਂ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ 
ਕਦਿੱ ਤਾ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਿਪਾ 
ਿਰਿੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਵਿੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਕਝਓ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਈ 
ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਿਲਾਸ ਕਵਚ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਉਡੀਿ ਿੀਤੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਿੀਵਨ ਪਕਹਲਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰਦਾ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਵੇਨ ਏ. ਗਰੁਡਮੈ, ਦ ਿਸਟ ਏਕਪਸਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ: ਐਨ ਇੂੰਟਰੋਡਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਟੂੰ ਡੇਲ ਕਨਊ 

ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਕਿਲਦ 17 (ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ 
ਿੂੰਪਨੀ, 1988), 167. 2ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਿੱਧ ਕਵਚਾਲੇ, ਏਲੀਉਸ ਅਕਰਸਟਾਈਡਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਿੀ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿੱਿੀਆਂ ਉੜਾ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਬੂੰਦ ਿਾਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿੱਲ ਮੋੜ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਨਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, 
“ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਿਕਲਸਤੀਨ ਕਵਚ ਿੁਫ਼ਰ ਬਲੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਲਦਾ ਿੁਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ [ਅਰਥਾਤ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ] ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕਚੂੰਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਪਕਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪਿਗਟਾਵਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਚੂੰਗੀ ਚੀਜ਼ 
ਤੋਂ ਅਿੱਡ ਿਰ ਕਲਆ” (ਏਲੀਉਸ ਅਕਰਸਟਾਈਡਸ ਓਰੇਸ਼ਨਸ 46). ਅਕਰਸਟਾਈਡਸ ਨੇ ਿੋ ਲਗਭਗ ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਸਮਿਾਲੀ ਸੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਿਾਰਣ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ: 
“ਓਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਚਰਿ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਭਈ ਤਸੁੀਂ ਓਸੇ ਅਿੱਤ ਬਦਚਲਣੀ ਦੇ ਹੜਹ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੁਿੱ ਬਦੇ” 
(1 ਪਤਰਸ 4:4; NIV)। 3ਲੀਓਨ ਮੌਕਰਸ, ਦ ਕਬਬਲੀਿਲ ਡਾਿਕਟਿਨ ਆਫ਼ ਿਿੱਿਮੈਂਟ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1960), 72. 4ਿੌਨ ਮੁਰ,ੇ ਕਪਿੂੰ ਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਿੂੰਡਿਟ: 
ਐਸਪੈਿਟਸ ਆਫ਼ ਕਬਬਲੀਿਲ ਐਕਥਿਸ (ਲੂੰ ਡਨ: ਕਟੂੰ ਡੇਲ ਪਿਸੈ, 1957), 72. 51:13 ਤੇ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਵੇਖੋ। 6ਿੇ. 
ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ, ਏ ਿਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਕਦ ਏਕਪਸਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਆਫ਼ ਿ ਡ, ਬਲੈਿ’ਜ਼ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈੋੰਟ 
ਿਮੈੋੰਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 176. 7ਇਹ ਸਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਨ ੂੰ  ਹਲਿੇ ਕਵਚ ਲੈਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਗਲਾਕਤਯਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰਤ 
ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  2 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 8ਿੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿੀਤਾ ਸੀ।  
(ਿੈਲੀ, 178.) 9ਇਸ ੇਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ ਨੇ ਬੂੰਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਕਝਆ ਹੈ। (ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ,  
1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 49 [ਵਾਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988], 247.)  
10ਐਲਨ ਐਮ. ਸਕਟਿੱ ਬਸ ਐਡਂ ਐਡਂਕਰਊ ਐਿ. ਵਾਲਸ, ਦ ਿਸਟ ਏਕਪਸਲ ਿਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ, ਕਟੂੰ ਡੇਲ  
ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ  
ਿੂੰਪਨੀ, 1959), 57.  
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