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4:12-19 

ਮਸੀਿ ਦੇ ਦ ਖਾਂ ਲਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ: 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ  

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣਾ  
(ਭਾਿ 1) 

ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਪਕਹਲਾਂ ਦ ੋਵਾਰ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ 
ਦੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ (1:6–9; 3:13–17)। ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 1:6–9 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
4:12 ਵਾਂਗ “ਲਾਂਬ  ਨਾਲ” ਪਰਖੇ ਿਾਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਕਿ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਿੱਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ ਦੁਖ ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  
ਇਿ ਨਵੇਂ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਿ ਦੇ ਦ ਖਾਂ ਲਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ (4:12-16) 
12ਿੇ ਲਪਆਲਰਓ, ਲਜਿੜੀ ਲਬਪਤਾ ਦਾ ਿਾਂਬੂ ਤ ਿਾਨੰੂ ਪਰਖਣ ਿਈ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ 

ਲਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਿ ਨੰੂ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਈ ਲਜੱਕ ਰ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਿ ਕੋਈ ਅਣੋਖੀ 
ਿੱਿ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਿੈ। 13ਸਿੋਂ ਲਜੰਨੇਕ  ਤ ਸੀਂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਦ ਖਾਂ ਲਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋ ਉੱਨਾਕ  
ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਭਈ ਉਿ ਦ ੇਤੇਜ ਦ ੇਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਦ ੇਵੇਿੇ ਭੀ ਤ ਸੀਂ ਡਾਢੇ ਅਨੰਦ ਨਾਿ 
ਲਨਿਾਿ ਿੋਵੋ। 14ਜੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਤ ਿਾਨੰੂ ਬੋਿੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਿੋ ਇਸ 
ਿਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਲਿਰਦਾ ਿੈ। 15ਪਰ ਐਉਂ 
ਨਾ ਿੋਵੇ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਿਾ ਚੋਰ ਿਾ ਬ ਲਰਆਰ ਿਾ ਿੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਵੱਚ 
ਿੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਿਾ ਿੋ ਕੇ ਦ ਖ ਪਾਵੇ! 16ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਦ ਖ ਪਾਵੇ ਤਾਂ 
ਿੱਲਜਆਵਾਨ ਨਾ ਿੋਵੇ ਸਿੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵਲਡਆਈ ਕਰੇ। 

ਆਇਤ 12. ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ 1:6–9 ਕਵਚ ਿੋ ਦੁਖ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।1 ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  
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ਿਬ ਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4:12–16 ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਗੂੰਭੀਰਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਕਵਅਿਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਿੋ 3:13, 14 ਤੋਂ ਉੱਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3:13, 14 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਕਵਚ ਦੁਖ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਚੁਸਤ 
ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਕਰਆਈ ਿਰੇਗਾ।” ਿਵਾਬ ਕਿਸ ਦੀ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ, “ਬੇਸ਼ਿੱਿ, ਿੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ!” ਿਦ ਕਿ 3:13, 14 ਕਵਚ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਖੋਲਹ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਿੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਲ ਉਮੀਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 4:12 ਕਵਚ, ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਖਆ, ਲਜਿੜੀ ਲਬਪਤਾ ਦਾ ਿਾਂਬੂ ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ 
ਉਿ ਨੰੂ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਵਚ ਬਦਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਇਿ ਚੂੰਗਾ ਿਤਨ ਕਿਹੜਾ 3:13 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 4:16 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਕਵਚਾਰ ਤੋਂ ਵਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਵਖਾਵੇਗਾ ਕਿ 3:13, 14 ਅਤੇ 4:12–16 ਕਵਚਿਾਰ ਤਨਾਅ ਇੂੰਨਾ 
ਵਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਕਹਲਾਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।  

3:9 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ, ਿਦੇ “ਬੁਕਰਆਈ 
ਦ ੇਬਦਲੇ ਬੁਕਰਆਈ ਨਾ ਿਰਨ” ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਿਵਾਬ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦ ੇਬਦਲੇ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਸਮਾਿ 
ਵਿੱਲੋਂ ਿੇਵਲ ਦੁਿੱ ਖ ਕਮਕਲਆ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱ ਕਢਆ ਕਿ ਿਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿ ਸਧਾਰਨ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ 
ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਕਨਿੱਿੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਉਸ 
ਧਰਮੀ ਰਾਹ ਤ ੇਚਿੱਲਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਕਵਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਚਿੱਲਣਾ ਚੁਣਨਗੇ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਬਦਚਲਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਕਹਣਗੇ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੁਰਾਣੇ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, 
ਿੁਝ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਿਰਨਗੇ (4:4)। ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਅਕਹਸਾਸ ਹੋ ਕਗਆ ਕਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਿੀਵਨ ਿੋ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਗਿਕਹਣ ਿੀਤਾ ਸੀ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਬਦਚਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਿੁਝ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿੁਝ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਿਰਨਗੇ।  

ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਣ ਦੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੈਕਤਿ 
ਤੌਰ ਤ ੇਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਿਇਨ 
ਦ ੇਿਤਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਮਾਕਰਆ? ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਉਹ ਦ ੇਿੂੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ 
ਉਹ ਦ ੇਭਰਾ ਦ ੇਿੂੰ ਮ ਭਲੇ ਸਨ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿੇ ਸੂੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਦਾ ਅਚਰਿ ਨਾ ਮੂੰ ਨੋ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:12, 13)। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਆਤਮ-ਦਯਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੈਕਤਿ ਕਨਯਮਾਂ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਿਭ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੋਵਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 
1:13, 14 ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਸੀ। 



 

 227 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਆਦਰਯੋਗ ਿੀਉਣ ਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ 
ਸਿੱਚ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸ਼ੋ ਆਰੋਪਣ ਸੀ। 
3:13, 14 ਕਵਚ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿਾਲਪਨਿ ਸਕਥਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਚ, 4:12 ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਉਸ 
ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿਠੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰ -ਬਰ  ਹੋਇਆ। ਉਸ 
ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਸਨੇਹਪ ਰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਪਆਲਰਓ (ἀγαπητός, ਅਗਾਪੇਟੋਸ ਤੋਂ) ਸ਼ੁਰ  
ਿੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2:11 ਕਵਚ ਵੀ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੂੰ ਕਨਆ ਕਿ ਿੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਭਕਲਆਈ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਲਈ 
ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਬਿੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਓਸੇ ਬਦਚਲਣੀ ਕਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਨਾ ਖੇਡਣ” ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਨਿਾਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅਚਰਿਤਾ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਹੋ ਿੇ 
(4:4), ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ “ਕਬਪਤਾ ਦ ੇਲਾਂਬ  ਤ ੇਅਚਰਿ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਣਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 
ਕਵਚ ਹੋਏ ਪਕਲਨੀ ਨਾਮ ਦ ੇਇਿ ਰੋਮੀ ਅਕਧਿਾਰੀ ਦੀ ਕਲਖਤ ਕਵਚਿਾਰ ਕਦਲਚਸਪ 
ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਅੂੰਿਲ ਪਕਲਨੀ ਦ ਐਲਡਰ ਿੋ ਕਿ ਇਿ 
ਸਮਿਾਲੀ ਭ ਗੋਲ ਕਵਕਗਆਨੀ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਕਲਨੀ ਦ ਯੂੰਗਰ ਨਾਮ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਕਲਨੀ ਦ ਯੂੰਗਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਰਾਿ ਟਰਾਿਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦਾ 
ਕਹਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕਬਥਨੀਆ 
ਨਾਮ ਦ ੇਇਿ ਰੋਮੀ ਇਲਾਿੇ ਕਵਚ ਭੇਕਿਆ ਕਗਆ। ਬਤੌਰ ਰਾਿਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਪਕਲਨੀ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਟਰਾਿਨ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ ਕਲਖੀਆਂ। ਇਿ ਕਚਿੱ ਠੀ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੋਂ ਵੇਕਖਆ।2 

ਪਕਲਨੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਕਿਿੱ ਥੇ ਓਪਰੇ ਕਦਓਕਤਆਂ ਦੇ 
ਮੂੰ ਕਦਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਵਾਕਰਸ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਿੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੂੰਦਰ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਿ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਲ 
ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਿਪਾਲ ਨੇ ਟਰਾਿਨ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣ ਤੋਂ 
ਮਨਹ ਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰ ਕਦਰਾਂ ਦ ੇਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਿੇਰ 
ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਾਟ ਿੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਖਾਸ ਿੁਰਮ ਲਿੱ ਭਣ ਕਵਚ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 
ਿੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਇਿ ਉਪਯੁਿਤ ਿੁਰਮ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਤੇ ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹੂੰਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ 
ਿਰਦਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੇਿਰ ਉਹ ਿਕਹੂੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਕਲਨੀ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲੋਂ ਿੈਸਰ ਅਿੱਗੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਿਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਿਣ 
ਤ ੇਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਰਹਾਅ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇਿਰਾਰ ਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਕਲਨੀ ਿਕਹੂੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨ ੂੰ  ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ 
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ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵਅਿਤੀ ਇਨਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਿਪਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਿਾਂਸੀ ਚੜਹਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ।  

ਪਕਲਨੀ ਦੀਆਂ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ ਦੀ ਕਮਤੀ 1 ਪਤਰਸ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਿਾਹ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਕਵਚ-ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ 
ਇਲਾਿੇ ਤੋਂ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਪਾਠਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। 
ਰਾਿਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ ਨੇ ਿਈ ਸਵਾਲ ਖੜਹੇ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤੇ। ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਰੋਮੀ ਰਾਿਪਾਲ 
ਹੋਣਗੇ, ਿਾਂ ਿੋਈ ਸਥਾਨਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਅਕਧਿਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਕਲਨੀ ਵਰਗੀਆਂ 
ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹੀਅਤ ਰਾਿ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਧਅਿਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ? ਿਦ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ 
ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿ ਅਕਿਹੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਅਕਧਿਾਰਿ ਸਤਾਓ ਉੱਨਾ 
ਿਠੋਰ ਸੀ ਕਿੂੰ ਨਾ ਪਕਲਨੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਿਪਾਲ ਦੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਕਦਲਚਸਪ ਸਮਝ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਸਮਾਿ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਦਾ ਆਦਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਦ ੇਲਈ ਓਪਰੇ, ਿੁਿੱ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਤਰੀਿ ੇਗਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਿਮਰਣਾਤਮਿ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਧਰਮ, ਿਾਂ ਵਕਹਮ 
ਭਰਮ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ ਸੀ, ਢੁਿੱ ਿਵਾਂ ਨਹੀਂ 
ਬੈਠਾ। 

ਪਕਲਨੀ ਦੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਬਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਬ ” ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਇਿ ਮੋਰਚ ੇਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮੋਰਕਚਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਿ ਪਾਸੇ, 
ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਕਵਚ ਸਥਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਕਧਿਾਰਿ ਅਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 
ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨਾਲ ਕਸਰਿ ਥੋੜਹੀ ਬਹੁਤੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਸੀ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਵਚ ਅਕਧਿਾਰਿ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁਝ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਕਿਹਾ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਿੋਈ ਅਕਧਿਾਰਿ ਰੋਮੀ 
ਨੀਤੀ ਸੀ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਸ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕਮਤੀ ਕਵਚ। ਪਕਲਨੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਈ ਗਿੱਲ ਦਾ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਦੇਹਪ ਰਣ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਸਰ ਦੀ ਮ ਰਤ 
ਅਿੱਗੇ ਿੁਰਬਾਨੀ ਿਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਰੀਤ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੀ ਸੀ। 

1:6–9 ਕਵਚ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਦੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਆਂਦਾ, ਉਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “[ਆਪਣੀ] ਕਨਹਚਾ ਦ ੇਿਲ” ਨ ੂੰ  ਪਰਤਿੱ ਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਿੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ 
“ਕਬਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਬ ” ਕਿਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਖਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਿੱ ਖ ਭੇਿੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤ ੇਇਸ ਲਈ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਕਹਲਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਕਨਹਚਾ ਕਵਚ ਹੋਰ ਤਿੜੇ ਹੋ ਿਾਣ, ਿੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤ ੇਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੁਕਣਆ ਸੀ 
ਹੋਰ ਸਮਰਕਪਤ ਹੋ ਿਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਪਰਖਣ” ਲਈ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਤ ੇਖਰੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ੋਿਾਰਣਾਂ 
ਿਰਿ ੇਆਪਣ ੇਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਣੋਖੀ ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: (1) ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ 
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ਦੀ ਭਕਲਆਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਾਪਰਵਾਹ ਿੀਉਣ ਦ ੇਲਈ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ 
ਸੀ। (2) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਕਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ, ਤਾਏ ਿਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੋ ਸਿ।ੇ 

ਆਇਤ 13. ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਿੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਕਯਸ  ਨੇ ਗੁਿਾਕਰਆ ਸੀ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਝਿੱਲ ਿੇ ਗੁਿਾਕਰਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਕਯਸ  ਨੇ 
ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਧੂੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਮੇਰੇ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ” 
(ਮਿੱਤੀ 5:11)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਕਣਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਝਿੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਨੂੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਬਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਰਥਾਤ 
ਿਲੀਕਸਯਾ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪ ਰਾ ਿਰਦਾ ਹਾਂ” (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:24)। ਪਾਸਟਰਾਂ 
ਲਈ ਕਲਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਚ ਉਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ: “ਹਾਂ, ਸਿੱਭੋ ਕਿੂੰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸ  
ਕਵਿੱ ਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਿਿੱਟਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਿਾਣਗੇ” (2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:12)। 
ਿੇਿਰ ਕਯਸ  ਨੇ ਿੁਧਰਮੀ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਿਸੂੰਨ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣਾ ਚੁਕਣਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਉਸ ਦ ੇਚੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ। “ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖੀ ਸੀ ਚੇਤੇ 
ਰਿੱ ਖੋ ਭਈ ‘ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਡਾ ਨਹੀਂ।’ ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਓਹ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਤਾਉਣਗੇ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 15:20)। ਦੁਿੱ ਖ ਅਨੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ; ਇਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਿੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਸਿੋਂ ਲਜੰਨੇਕ  ਤ ਸੀਂ ਮਸੀਿ ਦੇ ਦ ਖਾਂ ਲਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋ ਉੱਨਾਕ  ਅਨੰਦ 
ਕਰੋ। 

ਕਿਵੇਂ 1:7 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਦੁਿੱ ਖ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦ ੇਿਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ 
ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਿ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਦੇ ਵੇਿੇ, 
ਉਹ ਅਨੰਦ ਿਰਨਗੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਸ ਲ ਨੇ “ਅਨੂੰ ਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ 
ਕਿਹਾ “ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਰਹੋ,” ਤਾਂ ਿੋ “ਉਹ ਦੇ ਤੇਿ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਦ ੇਵੇਲੇ ਭੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ 
ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਕਨਹਾਲ ਹੋਵੋ।” ਕਿਰ ਵੀ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਕਿਸ ਅਨੂੰ ਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭ  
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਕਠਆਂ ਇਿ ਦ ਿੇ ਤ ੇਰਿੱ ਕਖਆ। ਿਦੋਂ ਪਿਭ  
ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਨੂੰ ਦ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਾਲਾ ਅਨੂੰ ਦ ਡਾਢਾ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿੱਤੀ 5:12 ਅਤ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:7 ਕਵਚ ਵੀ, “ਅਨੂੰ ਦ” (χαίρω, 
ਚੇਰੋ ) ਅਤੇ “ਡਾਢਾ ਅਨੂੰ ਦ” (ἀγαλλιάω, ਅਗਾਲੀਓ ) ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਸਲਸਲੇਵਾਰ 
ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਡਾਢਾ ਅਨੂੰ ਦ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਖੁਸ਼ ਹੋਵ”ੋ ਿਾਂ “ਕਨਹਾਲ ਹੋਵ”ੋ ਵੀ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਅਨੂੰ ਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਇਿਮਾਤਰ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਨੁਭਵ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਿੱ ਤ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਤ ਪਿਾਪਤ 
ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਿੱ ਤ ਪਿਾਪਤ ਿਰੇਗਾ। ਡਾਢਾ ਅਨੂੰ ਦ ਪਿਭ  ਦੀ ਨਾ 
ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਿੱ ਤ ਦੀ ਉਪਿ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਲੀਬ ਤ ੇਚੜਹਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। 
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ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਮਕਹਮਾ ਦਾ ਇਿ ਪ ਰਵ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਿ ਅਨੂੰ ਦ ਹੈ 
ਿੋ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਪ ਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਿਿੱ ਤ 
ਦ ੇਅਨੂੰ ਦ ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਕਵਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਿੁਝ ਵੀ ਪ ਰਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ “ਉਹ ਦ ੇਤੇਿ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ” 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਨੂੰ ਦ ਦੇ ਕਸਖਰ ਦੀ ਆਸ ਕਵਚ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਵੀ ਪਤਰਸ 
ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “. . . ਿੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਦੁਖ ਝਿੱਲੀਏ 
ਭਈ ਉਹ ਦ ੇਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਕਡਆਏ ਿਾਈਏ” (ਰੋਮੀਆਂ 8:17)।  

ਆਇਤ 14. ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ ਪਰੂੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਿੱ ਖ ਇਸ ਦ ੇਖੁਦ ਦੀ 
ਖਾਤਰ ਇਿ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ 
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਨੂੰ ਦਮਈ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਆਦਰਯੋਗ ਅਤੇ ਖਰਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਿੀਆਂ ਵੱਜਣ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਚਾਲ-ਚਿੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਲਦੇ ਹਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜ਼ੁੂੰ ਮੇ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਭਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਅਤੇ ਝ ਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਕਤਸ਼ਠਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਿੱਟੀ ਕਵਚ ਕਮਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਿਭ  ਨ ੂੰ  ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ 
ਸਨ, ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਵਚ ਉਹ ਧੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  

“ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਦੇ ਿਾਰਨ” ਵਾਿ ਿਾਿੀ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ੇਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, 
ਕਿਸੇ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿੁਟੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਨਾਮ ਇਿ ਸੁਕਵਧਾਿਨਿ ਟੈਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 
ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਵਚ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਲਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਿੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਕਿਸ 
ਿਰਿੇ ਸਰਾਪ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਿਤ ਨ ੂੰ  
ਛਿੱਡਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਿਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਕਚਿੱ ਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਸੀ; ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੱਸਮਈ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇ ਆਪਣੇ 
ਕਵਅਿਕਤਤਵ ਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਨਾਮ ਦ ੇਿਾਰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱ ਿਣਾ” ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱ ਿਣਾ ਸੀ। 

ਪਤਰਸ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਧਨਵਾਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਕਗਆ, “ਭਲਾ, ਏਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿੁਫ਼ਰ ਬਿੱਿਦੇ ਹਨ?” (2:7)। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਲੇਖਿ ਇਿਿੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਨਾਮ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਕਲਨੀ ਦ ਯੂੰਗਰ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀਤੇ ਸਨ, ਿਾਂ 
ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਿਿੱਲਾ ਿੁਰਮ ਸੀ (4:12 ਤ ੇਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ 
ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦ ੇਿਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ 
ਗਏ ਸਨ। ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਓਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ 
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ਕਿਹੜਾ ਿੀਉਂਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਹੈ” (4:5)। ਿਦੋਂ ਭਗਤ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਿੀਆਂ, ਉਸ ਕਵਚ ਉਹ ਧੂੰਨ ਹੋਏ 
ਸਨ। 

4:14 ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਇਿ ਿੁਚਿੱ ਿਾ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਿਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਪਿੱਧਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ 
ਿੋ ਤੇਿ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਕਹਰਦਾ ਹੈ।” ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “the” 
(το, ਟ ੋ) ਇਿ ਕਨਰਪਿੱਖ ਇਿਵਚਨ ਕਨਬੂੰ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਤੇਿ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ” ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। NASB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ 
ਦ ੇ ਨਾਲ, ਕਨਬੂੰ ਧ ਦ ੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਤ ਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਲਿਰਦਾ ਿੈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਲੇਖਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਿਾਲਤ  
ਕਨਬੂੰ ਧ ਿੋਕੜਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਇਹੋ ਿਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਹਸਤਕਲਿੱ ਪੀ ਪਿਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ਕਨਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡੋਨ ਸੈਲਕਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਤੇਿ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਠਕਹਰਦਾ ਹੈ।”3 ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਾਿ ਲਈ ਯਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਰਿੱਬੀਆਂ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਦੇ 
ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਿੱਬੀ ਹਜ਼ ਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਿੀਨਾਹ ਸ਼ਬਦ 
ਰਕਚਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਿੀਨਾਹ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਘੇਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਕਵਚ ਦਸ ਹੁਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਿੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਡੇਰੇ ਕਵਚ ਪਰਕਤਆ (ਿ ਚ 34:29, 30 ਵੇਖੋ)। ਸੈਲਕਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਪਣੇ ਤੇਿ ਦੀ 
ਹਜ਼ ਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਠਕਹਕਰਆ ਸੀ।  

ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਈਿਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਯਸਾਯਾਹ 
11:1, 2 ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਅਪਨਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਹ ਦ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।4 ਸੈਲਕਵਨ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਪਤਰਸ ਬੜੀ ਬਾਰੀਿੀ ਨਾਲ ਰਿੱਬੀ ਕਵਆਕਖਆਤਮਿ ਸਿ ਲਾਂ ਦ ੇਅਨੁਿ ਲ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਦੇ 
ਲਈ ਥੋੜਹਾ ਕਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮਾਈਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਵਆਕਖਆ ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਿ ਯਸਾਯਾਹ 11:1, 2 ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਮਸੀਹੀ ਕਵਆਕਖਆ ਨ ੂੰ  
ਬਦਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਇਿ ਹਿੱਲ ਿੋ ਕਿ ਇਿ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂੰਤੋਸ਼ਿਨਿ 
ਹਿੱਲ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰੀਤ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਹ ਿੇ, ਦ ਿਾ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 
ਨਿਲਨਵੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਆਇਆ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  
ਮਸੀਹ ਦ ੇਿਾਰਨ ਮਜ਼ਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ 
ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਂ ਇਿ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ 
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ਬਰਿਤਾਂ ਠਕਹਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਆਤਕਮਿ ਸਰੋਤਾਂ 
ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮੌਿ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਿੇਵਲ ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ਿਤੀ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਕਵਚਿਾਰ ਪਰਸਪਰ ਕਿਕਰਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦਾ 
ਮਨੋਕਵਕਗਆਨ ਕਵਆਕਖਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇ
ਪਾਪ ਦ ੇਗੁੂੰ ਝਲ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਕਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਕਗਆਨ ਤ ੇਛਿੱ ਕਡਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 15. ਪ ਰੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਨਮ ਨੇ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਿੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਨਾ ਲਿੱ ਗ ਸਿ ੇ(2:12, 20; 3:17)। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਸਾਡੀ 
ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਿਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਕਹਲਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਕਯਸ  ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਿੀਆਂ, “ਉਸ ਨੇ ਬਦਲੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ” (2:23)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 
ਕਵਅਿਤੀ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦ ੇਲਈ ਉੱਨਾ ਸਮਰਕਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿੂੰ ਨਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਨਰੋਦਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਵੀ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿ ਆਪਣ ੇਲਈ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦ ੇਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੀ ਪਿਭ  ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਚ ਮਕਹਮਾ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, 
ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇਿਰਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ ਲੁਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਸੂੰ ਸਾਰ ਅਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿੋ ਨਮ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਿਤੀ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੋ,” ਪਤਰਸ ਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। “ਯਾਦ 
ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਗਲਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਮ ਨਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਦੇਹ ਦਾ 
ਪਿਤੀਕਬੂੰ ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਿ ੇਖੁਦ ਪਿਭ  ਦਾ ਵੀ।” 

ਪਤਰਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਰਨ ਦੇ ਿਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਿੂੰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿੋ 
ਇਸ ਸ ਚੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਪਰ ਐਉਂ ਨਾ ਿੋਵੇ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ 
ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਿਾ ਚੋਰ ਿੋਵੇ। ਮੁਿੱ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਪ, ਖ ਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਬੁਰੇ ਪਾਪ 
ਹਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਿਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਿੀ ਿੋਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਵਅਿਤੀ ਵੀ, ਖ ਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਠਕਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ? 
ਤੀਿੀ ਚੀਜ਼, ਬ ਲਰਆਰ, ਇਹ ਇੂੰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹਾ ਅਰਥ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੁਝ ਵੀ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ, ਿੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਵੱਚ ਿੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਿਾ, ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ 
ਰਕਚਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਯ ਨਾਨੀ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਕਲਖਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਈ ਵਾਰ “ਹੋਰਨਾਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਕਵਿੱ ਚ 
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ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ 
ਅਰਥ ਸੀ ਕਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ “ਕਿਵੇਂ” (ὡς, ਹੋਸ ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਿਸਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਰਗਟ ਿਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਸਰਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਿੱਲ, ਪਰ “ਕਿਵੇਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਵਿੱਲ ਖਾਸ ਕਧਆਨ ਦੇਣ। ਦਰਅਸਲ, ਪਕਹਲੇ ਕਤੂੰ ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕਦਖਾਵਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਿੂੰਪਨੀ ਕਿਸ ਕਵਚ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗਿੱਲ ਕਿਸ ਤੇ 
ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ 
“ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਕਵਚ 
“ਦਖ਼ਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ” (NIV) ਅਤੇ “ਸ਼ਰਾਰਤ ਿਰਨ ਵਾਲਾ” (NRSV) ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ, “ਹੋਰਨਾਂ ਦ ੇ ਿੂੰਮ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ἀλλοτριεπίσκοπος (ਅਲੋਟਰੀਏਕਪਸਿੋਪੋਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿ ਸੂੰਯੁਿਤ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿੋ ਦ ੋਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਨਿੱਿਕਲਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਭਾਗ ἀλλότριος 
(ਅਲੋਟਰੀਓਸ ) ਤੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਦੇਸੀ, ਿਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ 
ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦ ਿਾ ਤਿੱਤ ἐπίσκοπος (ਏਕਪਸਿੋਪੋਸ ) ਹੈ, ਉਹ 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ 1 ਪਤਰਸ 2:25 “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:1 ਕਵਚ, 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:2 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ,ੇ KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਬਸ਼ਪ” ਵਿੋਂ ਿਰਦੀ ਹੈ। NASB ਅਤੇ NIV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਵਿੋਂ ਿਰਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਸੂੰਦ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ 
ਏਕਪਸਿੋਪੋਸ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਥਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੇਤ  ਿਾਂ 
ਪਿਬਲ ਸਰਿਾਰੀ ਹੁਿਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸ਼ਕਹਰ 
ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਿੱ ਤ ਿਾਂ ਭੁਚਾਲ ਦੁਆਰਾ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰ ਪ ਨਾਲ 
ਪਿਭਾਕਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਿੂੰਮ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਿੇ, ਪਤਰਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿੂੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿੱ ਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਿੁਝ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਅਣਖੀ 
ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਿੱ ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਿੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਾ ਅਤੇ 
ਹਰਾਮਿਾਰੀ ਦੀ ਭੂੰਡਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। 
“ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਲੋਿਾਂ ਦੀ 
ਨੈਕਤਿਤਾ ਦ ੇਕਨਗਾਹਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।”5 ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਕਵਹਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਕਵਰੋਧਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵਧਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਦੁਿੱ ਖ ਹੋਇਆ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰ ਵੀ, ਅਲੋਟਰੀਏਕਪਸਿੋਪੋਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇ“ਸ਼ਰਾਰਤ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ” ਿਾਂ “ਦਖ਼ਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਿਰਨ ਵਾਲਾ” ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
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ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਅੂੰਦੋਲਨ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਲਟ ਿੇਰ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਸਗੋਂ ਿਿਾਂਤੀਿਾਰੀ ਿਹਾਂਗੇ।  

ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦ ੇਸੂੰਿੇਤ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਦੋਵੇਂ 
ਪਿਚਕਲਤ ਸਰਿਾਰੀ ਸਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਘਿੱ ਟ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ। 2:13–17 ਕਵਚ, ਰਸ ਲ ਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਕਹਸ ਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰੇ।6 ਿੀ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਿਦ ਿਦੇ ਹੋ ਸਿ ੇਰੋਮੀ ਸਿੱਤਾ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿਰਨ ਦ ੇਿਰਜ਼ 
ਨਾਲ ਬਿੱ ਧੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5:13 ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਕਵਚ “ਕਿਹੜੀ” 
(ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਿਲੀਸੀਆ) ਵਿੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਭੇਕਿਆ। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬੁਲ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਿਗਤ ਅਤੇ 
ਰੋਮੀ ਸਰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਇਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਿੱਲ ਿਹੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਲ ਪ ਰਾ ਕਧਆਨ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਿੂੰ ਮ ਕਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਦਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਖ਼ਰੀ ਗਿੱਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਖਾਸ 
ਕਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ 
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਉਲਟ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਉਹ ਰਕਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਰਿਾਰਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦ ੇ ਪਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਨਾਸ਼ਿਾਰੀ ਸਨ, ਸਹੀ ਿਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਿਾਰਾਂ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਬਰਿਤ ਸਨ। 

ਆਇਤ 16. ਮਸੀਹ ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ 
ਸ਼ਬਦ ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਿੀ ਦ ੋਥਾਵਾਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਸੀਕਰਯਾ ਦ ੇਅੂੰਤਾਕਿਯਾ ਕਵਚ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਪਰਾਈ ਿੌਮ ਦੀ 
ਿਲੀਸੀਆ ਿਵਾਨ ਸੀ (ਲਗਭਗ 45 ਈਸਵੀ ਕਵਚ), ਲ ਿਾ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ 
ਤ ੇ “ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਏ ਸਨ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਿਰਤਿੱਬ 11:26)। “ਅਖਵਾਏ” 
(χρηματίζω, ਚਰੇਮਾਟੀਜ਼ੋ ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਲਾਹੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਖਵਾਏ ਗਏ” ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਬੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿ ਤੇ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ 
ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਦਰਾਂ ਿੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਗਿਿੱ ਪਾ II ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਦ ੇਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਿਵਾਬ ਕਵਚ, ਅਕਗਿਿੱ ਪਾ ਨੇ 
ਆਕਖਆ, “ਤੈਨ ੂੰ  ਆਸ ਹੋਊਗੀ ਭਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਥੋੜੇ ਹੀ ਿੀਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਰ ਲਵੇਂ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ 26:28)। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਿਾ ਨੇ ਇਹ ਠਿੱ ਠੇ ਕਵਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੀ ਇਹ 
ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਇਿ ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਿ ਕਵਚ ਸੀ, ਿਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਿੱਚ ੇਮਨੋਂ  ਿਹੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ 
ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਅੂੰਤ ਕਵਚ ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦ ੇਆਰੂੰਭ ਤਿੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ 
ਆਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਗੇਸ਼ੀਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ7 ਕਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਈ ਵਾਰ 
ਵਰਕਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿੱਿੋ ਵਾਰ ਕਡਡਾਚੇ8 ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਸਭ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
115 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦ ੇਆਰੂੰਭ ਕਵਚ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ 
ਲਾਤੀਨੀ ਲੇਖਿਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਸੀਟੁਸ, ਕਸਉਤੋਨੀਉਸ ਅਤੇ ਪਕਲਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਹ 
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ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ ਸੀ। ਆਰੂੰਭਿ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ “ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਇਿ ਿਲੂੰ ਿ ਵਿੋਂ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਨਾਂ 
ਕਝਿਿੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿੀਤਾ।  

ਿੋਈ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਿ ਬਰਿਤ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ 
ਇਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਲੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ 
ਇਿ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾ ਿੇ ਸੂੰਿਟਪ ਰਨ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀਉਣ ਦਾ 
ਢੂੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੱ ਕਭਆ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 
ਧਰਮ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰ ੜਹੀਵਾਦੀ ਤਾਿਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵ ੇਿਾਂ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਿ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੂੰਦੇਹ ਅਤੇ 
ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਲਈ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਿਿ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਿੁਦਰਤੀ 
ਤਬਾਹੀਆਂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਹਲੀਿਾਂ ਤ ੇਰਿੱਖੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿੇਿਰ 
ਿੋਈ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਮ ਨਾ ਬਣਾ ਿੇ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤ ੇਕਿਸੇ ਗਲਤ ਿੂੰਮ 
ਿਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਿੇ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਤਿ ਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਿਿ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਕਵਚ, ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਦਰ, ਸਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰਿ ਿੀਵਨ - ਿੋ ਿੁਝ 
ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਿਰਨ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ 
ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿੇਿਰ, ਏਹ ਸਭ ਿੁਝ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 
ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਝਿੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿੱਲਜਆਵਾਨ ਨਾ ਿੋਈਏ।  

ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਿਵਾਬ ਿਦੋਂ ਉਹ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਵਲਡਆਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵਕਡਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਿੱ ਖ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਿਰਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਵਹਾਰ ਸੂੰਸਾਰ 
ਤ ੇਪਿਭਾਵ ਪਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਦ ਸਭ ਲੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਿਰਨ 
ਕਿਉਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਉ ਦਾਕਦਆਂ ਨੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੀਤਾ” (ਲ ਿਾ 6:26)। 
ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਕਵਰੋਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਨਯਮਾਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਢਾਕਲਆ ਹੈ ਿੋ ਸੁਭਾਵਿ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  
ਅਪਰਾਧੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਕਵਚ ਿੋਈ  
ਮਹਿੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਗਤੀ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਨ” 
ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚਾਲੇ ਪ ਰਾ ਹੋ 
ਕਰਹਾ ਹੈ।  

4:14 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਿਾਰਨ” ਬੋਲੀਆ ਂ
ਵਿੱਿੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਮਜ਼ਾਿ ਉਡਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਧੂੰਨ ਹਨ। ਿੀ “ਇਹ ਨਾਮ” ਨਾਮ ਕਿਸ ਦ ੇ
ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਿੋ ਨਾਮ ਹੈ 
ਉਹ “ਮਸੀਹੀ” ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਈਸਵੀ ਦ ੇਅਿੱਧ ਕਵਚਾਲੇ, 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਸਰਿ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿੁਝ ਯਹ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਯਹ ਦੀ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਘਰਣਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 
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“ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਹਲਾ ਿੇ ਿਾਂ ਗੁਿੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਕਚਹਰੇ ਨਾਲ 
ਕਧਆਨ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਿੱ ਕਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਿਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਇਸ 
ਨਾਮ” ਕਵਚ, ਿਦੋਂ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ ਤੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਨਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ  
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣਾ (4:17-19) 

17ਲਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾ ਆ ਪਿ ੰ ਚਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਘਰੋਂ ਲਨਆਉਂ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿ 
ਪਲਿਿਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਿੋਵੇਿਾ ਲਜਿੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ?  

18ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚਦਾ ਿੈ,  
ਤਾਂ ਭਿਤੀਿੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲਠਕਾਣਾ ਿੈ?  

19ਉਪਰੰਤ ਲਜਿੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਖਆ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਦ ਖ ਭੋਿਦੇ ਿਨ ਓਿ ਸ਼ ਭ 
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਓਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ; ਭਕਵਿੱ ਖ ਵਕਡਆਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਰਸ ਲ ਦਾ ਕਦਿੜਹ ਿਵਾਬ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਕਵਚ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਗਆਨ ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਦੀਆਂ 
ਵਰਤਮਾਨ ਮੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇਣ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁਿੱ ਗ ਿੋਈ ਿਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 
ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਪਿਭ  ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਸੀ (4:7)।  

ਆਇਤ 17. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ, ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਬੋਧ ਨਾਲ ਿੀਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਿਦ ਕਿ 
ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਿ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਆ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਾਅ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਸ “ਪਾਿ ਿੁਆਰੀ” ਦ ੇਵਾਂਗ ਕਤਆਰ 
ਰਕਹਣ (2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 11:2), ਕਿਹੜੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
ਸਮਾਂ ਆ ਪਿ ੰ ਚਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਨਆਉਂ ਸ਼ ਰ ੂਿੋਵੇ। ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਭਕਲਆਈ ਅਤ ੇ
ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਸਾਖੀ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਨ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ 
ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਕਨਆਉਂ ਦਾ ਕਡਿੱ ਗਣਾ ਸੀ। 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਪਕਰਣਾਮ ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਭਕਲਆਈ ਦ ੇਪਿਤੀ ਇਿ ਨਵਾਂ ਸਮਰਪਣ 
ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਗੌਰ ਿਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਘਰ” ਦਾ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ 
ਅਰਥ “ਘਰ” (οἶκος, ਓਇਿੋਸ ) ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰ ਪਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿ 
ਘਰਾਣੇ ਵਿੋਂ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਪਰ ਇਿ ਘਰ ਵਿੋਂ। ਇਿੱਥੇ ਇਿ ਫ਼ਰਿ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
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ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਕਨਰਭਰਤਾ, ਗਰਮਿੋਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਿੋ ਇਿ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮਾਹੌਲ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਿੱ ਧਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੈਿਲ ਦ ੇਅਲੂੰ ਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਕਡਆ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 2:5 ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਸੀ। 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੈਿਲ ਕਵਚ ਇਿਿੱ ਠੇ ਉੱਸਰਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ “ਿਲੀਸੀਆ” ਸ਼ਬਦ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ, ਇਹ ਿਲੀਸੀਆ ਹੈ ਿੋ ਕਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ “ਘਰ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ ਕਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਰਕਤਆ ਸੀ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਏਹ ਗਿੱਲਾਂ ਕਲਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤ ੂੰ  ਿਾਣ ਲਵੇਂ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਘਰ [ਓਇਿੋਸ] ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜਾ 
ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲੀਕਸਯਾ [ἐκκλησία, ਏਿਲੀਸੀਆ ] ਹੈ ਕਿਸ ਪਰਿਾਰ ਵਰਤਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:15)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿੇਮ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਚਿੱ ਕਲਆ ਕਿਕਰਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਕਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਲੋਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਹੋਣ। 
ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਿੀਤਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਨ। 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਿੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅਿੱਗ ਭੇਿੀ ਕਿਸ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਚ ਅਣਦੇਖਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਦ ਿੀਆਂ ਿੌਮਾਂ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿੀਆਂ ਸਨ। “ਅਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲ 
ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਦਾਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੂੰ ਦੇ 
ਹੋ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਿੌਮਾਂ ਤ ੇਟਿੱਬਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲਿੱ ਿੜ ਤ ੇਪਿੱਥਰ ਦੀ ਪ ਿਾ ਿਰਾਂਗੇ’” 
(ਕਹਜ਼ਿੀਏਲ 20:32)। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਾਅ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸਿੱ ਕਦਆ ਸੀ। ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ ਪਤਰਸ “ਕਨਆਉਂ” 
(κρίμα, ਿਰੀਮਾ ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਬੂੰ ਕਧਤ ਕਿਕਰਆ 
“ਕਨਆਂਉ ਿਰਦਾ ਹੈ” ਿਈ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਦੁਿੱ ਖ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਵਕਡਆਈ 
ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ (1) ਉਸ ਪਿਭਾਵ ਦੀ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਸੂੰਸਾਰ ਤ ੇਬਣਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ (2) ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸਰ ਪ 
ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਢਾਲ ਕਰਹਾ ਸੀ। 

ਰਸ ਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਵਿੱ ਡੇ ਤਿੱਿ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਿਲਪਨਾ 
ਿਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਤ ੇਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰੀ ਲੋਿਾਂ ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੂੰ ਨੇ ਵਿੱਡੇ ਦੁਿੱ ਖ ਕਲਆਵੇਗਾ। ਿੇਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਨਆਉਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਿੇਮ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਿੋਵੇਿਾ ਲਜਿੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦੀ ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਤ ੇਦੁਿੱ ਖਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਅ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਿਦ ਕਿ ਉਹ 
ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। “ਉਹ ਦ ੇਤੇਿ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਦ ੇਵੇਲੇ” 
(4:13; ਵੇਖੋ 1:7; 5:1) ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਤਾਇਆ ਹੈ ਅਕਿਹਾ ਅਨੂੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿੋ ਿਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਵਿੱ ਲ 
ਆਪਣੀ ਕਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ ਹੈ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਦੁਖ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਿਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਇਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵਾਅਕਦਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ 
ਪੁਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਕਿਆ, ਇਹ ਕਿ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਕਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 
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ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਰਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪੁਿੱ ਤਰ 
ਐਲਾਕਨਆ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 15:1–4 ਕਵਚ ਤਿੱਤ 
ਿਿੱ ਕਢਆ ਹੈ। 

ਆਇਤ 18. ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਹਾਉਤਾਂ 11:31 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਿੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਿੀਤਾ। ਹਵਾਲਾ ਸੈਪਟੁਏਕਿੂੰ ਟ (LXX) ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਪਿਤੀਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਸਵਾਏ ਇਿ ਛੋਟੇ 
ਕਿਹੇ ਿਣ ਦੀ ਤਰੁਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੋਂ ਸੁਿੱ ਝੀ ਗਿੱਲ 
ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ 
ਕਲਖਤ ਨੇ ਰਸ ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਵਚਾਰ ਦੀ ਇਿ ਲੜੀ ਨਾਲ 
ਹੋਈ ਸੀ ਿੋ 4:12 ਕਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਿੀਵਨ ਦ ੇਦੁਿੱ ਖ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਸੀ 
ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਕਬਤਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰ ਹਨ ਕਨਆਉਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਦੀ ਹੈ, “ਅਤੇ ਿੇਿਰ ਧਰਮੀ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਿੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਿੀ ਕਠਿਾਣਾ?” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਕਵਚ ਗਲਤਿਕਹਮੀ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਿ ਇਸ ਬੂੰਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਿੇ ਇਹ ਿਕਹ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ। ਬਲਕਿ, ਉਹ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੂੰਦੇ ਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਸਕਮਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤਾ ਤੇਿ ਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਨਆਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਅਲੂੰ ਿਕਰਤ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਖ 
ਕਦਿੱ ਤਾ: “ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਿੀ ਸੋਚ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿੂੰ ਨੇ ਿੁ ਅਿੱਤ ਦੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?” ਅੂੰਤ ਕਵਚ ਧਰਮੀ 
ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸ਼ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਨਸ਼ਚਤਤਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭਿਤੀਿੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਕਿਹੇ ਦੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 
ਆਇਤ ਕਵਚ ਭਗਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਉਹੋ ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਪਛਲੀ ਆਇਤ ਕਵਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ। ਿਹਾਉਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਹ ਬੂੰਦ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ 
ਪਿੇਰਣਾ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖ਼ਰਿਾਰ ਬਚਾਏ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਕਚਤਾਵਨੀ 
ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ। 

ਆਇਤ 19. ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ੇਹੈ, ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਗਆਨ ਨੈਕਤਿਤਾ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂੰਤ 
ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦ ੇਕਨਆਉਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਇਿ ਕਚਤਾਵਨੀ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਿੋਲੋਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੋ ਕਿਹੇ ਲੋਿ 
ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਿੋ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਦਿੜਹ ਸੂੰਿਲਪ ਨ ੂੰ  ਦੁਗਣਾ 
ਿਰ ਲੈਣ। ਦ ਿੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਕਨਆਉਂ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ, “ਿਦੋਂ ਏਹ ਸਿੱਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰ 
ਪਰਿਾਰ ਦ ੇਪਕਵਿੱ ਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇਹੋ ਕਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” (2 ਪਤਰਸ 



 

 239 

3:11)।  
ਿਦੋਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਦੁਿੱ ਖ ਝਿੱ ਕਲਆ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਧਰਮੀ ਲੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਿੀਆਂ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  “ਉਹ ਦ ੇਹਿੱਥ ਸੌਂਪਦਾ [ਸੌਂਪ ਕਦਿੱ ਤਾ] ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਿਥਾਰਥ ਕਨਆਉਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 2:23)। ਉਸ ਦ ੇਚੇਕਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ 
ਇੱਲਛਆ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਦ ਖ ਭੋਿਣਾ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਵੀ 
ਕਨਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਕਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗਣ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕਛਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਤ ਤਿੱ ਿ ਸੌਂਕਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਦੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਿੱ ਕਛਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦ ੇਸੂੰਤ ਹਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਲੋਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਿੱ ਕਛਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  
ਦੋਸ਼ੀ ਠਕਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਧਰਮੀ ਕਵਹਾਰ ਦ ੇਕਪਛੋਿੜ ਦ ੇਕਵਰੁਿੱ ਧ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਗੇ, ਸੂੰਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਿੱ ਖ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਦੁਿੱ ਖ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕਛਆ” ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਦੁਿੱ ਖ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਕਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਦੁਿੱ ਖ 
ਭੋਗਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਤੇਿ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦੇ 
ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਓਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਸਿਦੇ ਸਨ। “ਿਾਨਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਰ ਪ ਕਵਚ 
ਅਰਥ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕਵਅਿਕਤਤਵ। “ਿਾਨ” “ਸਰੀਰ” ਦ ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸੌਂਪਣਾ” 
(παρατίθημι, ਪੈਰਾਕਟਥੇਮੀ ) ਕਿਕਰਆ ਉਹੋ ਕਿਕਰਆ ਹੈ ਿੋ ਕਯਸ  ਨੇ ਸਲੀਬ ਤ ੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਸੀ, “ਹੇ ਕਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਥੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ” (ਲ ਿਾ 
23:46), ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਚੁਕਣਆ 
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਕਯਸ  ਦੀ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਦ ੇਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਿੱਲ ਇਹ 
ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਸ਼ ਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ “ਆਪਣੀ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪਣ।” 

ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਕਵਚ, ਰਚਨਾ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਾਲ ਇਿ ਅਸਧਾਰਨ 
ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਿਰਨਾ ਥੋੜਹੀ ਕਿਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ 
ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  “ਿਰਤਾਰ” ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ 
ਮਨੁਿੱ ਖਿਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਚਆ ਸੀ ਕਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਆਕਗਆਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 
ਹੈ ਿਰਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ” ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਕਦਆਂ ਕਵਚ ਿਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ” ਨਾ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਆਪਕਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਡਾਉਣ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨਿਾਇਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਕਨਆਉਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ 
ਸੀ। ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਉਮੀਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ ਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਕਬਨਾਂ ਹੀ ਿੀਏ ਅਤੇ ਮਰੇ। ਹਰ ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਵਚ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਦ ੇਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 



 

 240 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿੇਿਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਿਰਨੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਗੁਿਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ 
ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਕਦਆਂ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਿੀਵਨਿਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਨਆਉਂ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ ਰਾ ਹੋਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿੋ ਮਸੀਹੀ ਿੀਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 
ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ਿੱ ਿ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਆਪਣ ੇਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤ,ੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਪਿਭ  ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮੋਂ ਿਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰੇਗਾ। 
ਉਸ ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਉਡੀਿ ਕਵਚ ਿੀਉਣਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ-
ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨ ੂੰ  ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਰਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਯਸ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਿਾਰਨ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਦੁਿੱ ਖ ਪਿਭ  ਦੀ ਸਾਖੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਦ ੇਛੇਤੀ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਕਵਚਿਾਰ ਫ਼ਰਿ ਹੈ। ਪਿਭ  ਦ ੇਛੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ 
ਉਡੀਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਦ ਖਾਂ ਲਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ (4:13) 

ਕਿਕਲਪੀਨਜ਼ ਕਵਚ ਇਿ ਧਾਰਕਮਿ ਸਮ ਹ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਬਹੁਤ 
ਪਿਕਸਿੱ ਧੀ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਈਸਟਰ ਦ ੇਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਲੋਿ ਆਪਣੀ ਕਪਿੱਠ 
ਕਪਿੱਛੇ ਸਲੀਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਪਿੱਛੇ-ਕਪਿੱਛੇ ਇਿ ਿਲ ਸ ਬਣਾ ਿੇ ਚਿੱਲਦੇ 
ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਨਸ਼ਚਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿੇ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਹਿੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਵਚ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਕਿਿੱ ਲ ਠੋਿ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਹਾ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਕਵਚ ਉਤਾਂਹ 
ਚੁਿੱ ਕਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਲੋਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰਤਿੱ ਖ ਰ ਪ ਕਵਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ 
ਸਿੱਚ ੇਹਨ, ਪਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ 
ਨਾਲੋਂ ਕਬਲਿੁਲ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ 
ਭਾਵ ਕਵਚ 1 ਪਤਰਸ 4:13 ਦ ੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ 
ਕਿਉਂਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਭ  ਿੀਇਆ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ 
ਕਦਿੱ ਤੀ। 

ਤਰੀਿ ੇਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਕਹਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਿ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ 
ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿੀਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  ਨੇ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਦਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿੀਇਆ, ਸਤਾਅ ਜ਼ਰ ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਕਲਕਖਆ, “ਹਾਂ, ਸਿੱ ਭੇ ਕਿੂੰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਕਯਸ  ਕਵਿੱ ਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਿਿੱਟਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸੋ 
ਸਤਾਏ ਿਾਣਗੇ” (2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:12; KJV)। ਕਿੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦ ੇਰਾਿਿੁਮਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ 
ਿਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿੁਦਾਈ” (ਲ ਿਾ 12:51; KJV)। 
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ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਹਾਰਿ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਿੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਵਿੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  ਦਾ ਮਸੀਹ 
ਵਿੋਂ ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ ਿਰਿੇ ਦੁਿੱ ਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ ਦਆੁਰਾ ਿੀਤ ੇਗਏ ਦਾਅਵ ੇਦੇ ਉਲਟ, 1:6–9 ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿ 

ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ  ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਤੇ 4:7–11 ਕਵਚ ਮਕਹਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 4:12 
ਦੀ ਅਵਸ਼ਿੱਿਤਾ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ 4:12 ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਵੇਖੋ ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ, 1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਲਦ 49 (ਵਾਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ 
ਬੁਿਸ, 1988), 258. 2ਪਲਾਇਨੀ ਲੈਟਰਜ਼ 10:96. 3ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡਨੋ ਸੈਲਕਵਨ, ਕਦ ਿਸਟ ਏਕਪਸਲ ਆਫ਼ 
ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਰੀਿ ਟੈਿਸਟ, ਕਵਦ ਇੂੰਟਰੋਡਿਸ਼ਨ, ਨੋਟ, ਐਡਂ ਐਸਜ਼ੇ, ਥੋਰਨਐਪਲ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਦ ਿਾ 
ਸੂੰ ਸਿਰਣ (ਲੂੰ ਡਨ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1947; ਰੀਕਪਿੂੰ ਟ, ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬੁਿ ਹਾਊਸ, 
1981), 222–24. 4ਮਾਈਿਲਸ, 264–65. 5ਉਪਰੋਿਤ ਅਨੁਸਾਰ, 267. 6ਅਕਧਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ 
ਨਸੀਹਤ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਾਕਹਤਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੋਂ ਰਿੱਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਵਚ ਘਰੇਲ  
ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਡੀ ਅਕਨਸ਼ਚਤਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਹ ਮੂੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਨਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਤਿੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 
ਯੋਗ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਕਿਿ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਕਵਚ ਿਿੱਦੋ-ਿਕਹਦ 
ਿੀਤੀ। 7ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਗਨੇਕਸ਼ਅਸ ਰੋਮਨਜ਼ 3.2; ਮੈਗਨੇਸੀਅਨਸ 4.1; ਇਿੇਸ਼ੀਅਨਜ਼ 11.2. 8ਕਡਡਾਚ ੇ
12.4. 
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