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5:1-11 

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

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸੌਂਪਣਾ  
(ਭਾਿ 2) 

ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਿੇ, ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਆਕਗਆਵਾਚਿਾਂ ਵਿੱਲ ਮੁਕੜਆ ਿੋ ਉਸ 
ਨੇ 2:13 ਕਵਚ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤੇ ਸਨ। 2:13 ਤੋਂ 3:7 ਤਿੱਿ ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ 
ਦ ੇਅਧੀਨ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਰਕਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਅਕਧਆਇ 5 ਕਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਿਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਲਡਰਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਕਦਆਂ ਕਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦ ੇਆਪਣ ੇਨਮ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ। ਇਿ 
ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਚ ਮੌਿ ਦਾ ਪਿੇਰਣਾ ਦੀ ਦ ਿੀਆਂ ਦ ੋਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਨ ੂੰ  
ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ (3:1–7) ਨਾਲ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਤੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿੁਝ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕਮਲਦੀਆਂ-
ਿੁਲਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਇਸ ਬੂੰਦ ਕਵਚ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਧੀਨ 
ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਲਈ ਿੁਝ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਾਂ ਕਿ 
ਐਲਡਰ ਐਲਡਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਨਭਾਉਣ 
ਕਧਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਭਕਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਤ ੇਿੀਤੀ 
ਗਈ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਨਣਯੋਗ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਐਿਡਰਾਂ ਿਈ ਪਰੇਰਣਾ (5:1-4) 
1ਲਜਿੜੇ ਬਜ਼ ਰਿ ਤ ਿਾਡੇ ਲਵੱਚ ਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਿ ਦਾ ਬਜ਼ ਰਿ ਅਤੇ ਮਸੀਿ 
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ਦ ੇਦ ਖਾਂ ਦਾ ਿਵਾਿ ਨਾਿੇ ਓਸ ਤੇਜ ਲਵੱਚ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣ ਵਾਿਾ ਿੈ ਸਾਂਝੀ ਿਾਂ ਓਿਨਾਂ 
ਅੱਿੇ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ। 2ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਉਸ ਇੱਜੜ ਦੀ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ 
ਲਵੱਚ ਿੈ ਚਰਵਾਿੀ ਕਰੋ ਪਰ ਿਚਾਰੀ ਨਾਿ ਨਿੀਂ ਸਿੋਂ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਇੱਲਛਆ 
ਅਨ ਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਿ ਨਾਿ। 3ਅਤੇ ਓਿਨਾਂ ਉੱਤੇ 
ਲਜਿੜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਸਪ ਰਦ ਿਨ ਿ ਕਮ ਨਾ ਚਿਾਓ ਸਿੋਂ ਇੱਜੜ ਦ ੇਿਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। 4ਤਾਂ 
ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਸਰਦਾਰ ਅਿਾਿੀ ਪਰਿਟ ਿੋਵੇਿਾ ਤ ਿਾਨੰੂ ਤੇਜ ਦਾ ਉਿ ਮ ਕਟ ਲਮਿੇਿਾ 
ਲਜਿੜਾ ਕ ਮਿਾਉਂਦਾ ਨਿੀਂ। 

ਆਇਤ 1. ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਬਜ਼ੁਰਗ” (πρεσβύτερος, 
ਪਰੈਸਬੁਟੀਰੋਸ ) ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 
8:9; ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 2:17; 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 5:1), ਿਾਂ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇਸਿਦਾ 
ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਅਕਧਿਾਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇਆਗ  ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 11:30; 14:23; 20:17; ਤੀਤੁਸ 
1:5; ਯਾਿ ਬ 5:14)। ਸੂੰਦਰਭ ਤੈਅ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਲਜਿੜੇ ਬਜ਼ ਰਿ ਤ ਿਾਡੇ 
ਲਵੱਚ ਿਨ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਿੇ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  “ਝੁੂੰਡ 
ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ” ਿਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਕਦਆਂ ਆਪਣੀ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਆਗ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹੋ ਲੋਿ ਹਨ ਕਿਹੜੇ 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:12, 13 ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪਾਤਰ 
ਹਨ: “ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਮਹਨਤ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗ  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਚਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨੋ। ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦ ੇਿੂੰ ਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਿਰੋ।” 

ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਕਨਯੁਿਤੀ ਰਾਹੀਂ “ਐਲਡਰ” ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ 
ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 14:23; ਤੀਤੁਸ 1:5)। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਤਾਂ 
ਐਲਡਰ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਐਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਐਲਡਰ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ। ਕਿਰ ਵੀ, ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ “ਐਲਡਰ” 
ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿੁਝ 
ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ ਿੌਣ “ਐਲਡਰ” ਹੈ ਇਸ ਕਵਚ 
ਿੁਝ ਲਚੀਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਲਚਿਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ 
ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  “ਬਜ਼ਰੁਗ ਆਦਮੀ” ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਣਗੇ। ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ 
ਹੈ ਇਸ ਦੇ “ਐਲਡਰ” ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ।  

ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ“ਿਾਿਿ” ਲਈ ਪੂੰਿਾਬੀ ਸ਼ਬਦ “ਐਲਡਰਾਂ” ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਿੋਕੜਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਲਡਰਾਂ 
ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਸੇਵਾ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਪਿੀਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਿੁਝ 
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ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਕਵਚ ਪਿੀਸਟ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਦਾ “ਐਲਡਰਾਂ” 
ਵਿੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਆਧੁਕਨਿ ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚ ਿੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਮਨੁਿੱ ਖ ਐਲਡਰ ਦ ੇਅਹੁਦੇ ਤ ੇਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਸਰਿ ਉਮਰ ਹੀ ਇਿ ਪਕਹਲ  
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਅਸੂੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ, ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਿੋਲ 
ਐਲਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ 
ਕਰਿਾਰਡ ਿਾਇਮ ਿੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਿਾਰਡ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ 
ਅਤੇ ਭਕਲਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਿ ਿਰਨੀ ਸੀ। ਿਵਾਨ ਐਲਡਰ ਕਵਰੋਧਾਭਾਸ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਹੈ। 
ਕਸਰਿ ਯਹ ਦੀ ਧਰਮ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਿ ਮਾਗਰ-ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਵਿੱਲ ਤਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਰੋਮੀ ਲੋਿ ਤ,ੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਪਬਲੀਿਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਿੱ ਖ 
ਤੌਰ ਤ ੇਸੈਨੇਟ ਦਾ ਰਾਿ ਸੀ। “ਸੈਨੇਟਰ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਆਦਮੀ।” “ਕਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੂੰਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਿਾ ਦ ੇਸੂੰ ਕਵਧਾਨ ਕਵਚ ਿੋ ਲੋਿ ਸੈਨੇਟਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮੁਿਾਬਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੁਿੱ ਢੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਤੀਕਨਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਕਵਚ 
ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਰੀਤ ਕਿ ਐਲਡਰ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਤੋਂ 
ਚਿੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਬੋਅਜ਼ ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 
ਸ਼ਕਹਰ ਕਦਆਂ ਬਿੁਰਗਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਦਸ ਿਕਣਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਆਦਰਯੋਗ ਅਤੇ 
ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਹਰ ਦ ੇਿਾਟਿਾਂ ਕਵਚ ਬੈਠ ਕਗਆ (ਰ ਥ 4:2)। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਹੀ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੋ ਿੇ ਸਮ ਏਲ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਰਾਿਾ ਕਨਯੁਿਤ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਆਕਖਆ ਸੀ (1 ਸਮ ਏਲ 8:4, 5)। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਕਵਚ 
ਐਲਡਰ ਆਗ ਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਕਵਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਕਵਚ, ਯਹ ਦੀ 
ਲੋਿਾਂ ਕਵਚ ਆਗ  ਐਲਡਰ ਸਨ (ਵੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਮਿੱਤੀ 15:2; 16:21; ਮਰਿੁਸ 
8:31)। ਇਹ ਇਸ ਕਪਛੋਿੜ ਦ ੇਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਇਸ ਦ ੇਐਲਡਰ, ਅਿਲਮੂੰਦ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਮਾਿ ਦਾ ਆਦਰ 
ਿਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਿ ਭਾਵ ਕਵਚ, ਐਲਡਰ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਸਮਾਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਿੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਲਡਰਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰਿ 
ਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।1 ਯਾਿ ਬ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦ ੇਯਹ ਦੀ ਸਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੇ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਐਲਡਰ” ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਯਾਿ ਬ 5:14)।  

ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ, ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬੁਿੱ ਢੇ ਬੂੰ ਕਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਕਵਚ, ਐਲਡਰ ਉਸੇ ਸਮਾਿ ਅੂੰਦਰ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ 
ਸੀ। ਿੁਝ ਐਲਡਰ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ 20:17) ਅਤੇ ਿੁਝ ਐਲਡਰ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਸੇਵਾ 
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ਿੀਤੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 11:30)। ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 
ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਿਾਂ ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਿ ਸਵਾਲ ਖੜਹਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਜੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਿ ਦਾ ਬਜ਼ ਰਿ ਿਾਂ ਕਿਹਾ, ਿੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੂੰਡਲੀ 
ਦ ੇਲਈ ਐਲਡਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਸੇਵਾ ਿਰਦਾ ਸੀ? 

ਸ਼ਾਇਦ, ਰਸ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਕਵਚ, ਸਮਾਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਤਰਸ ਿਰਦਾ 
ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਿ ਮੂੰਡਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸੀ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ 
ਿਲੀਸੀਆ ਿਾਂ ਰੋਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ ਐਲਡਰ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  “ਮੈਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹਾਂ” ਕਿਹਾ 
ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਿ ਐਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿੂੰ ਮ 
ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਐਲਡਰ ਆਗ  ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿਾਈ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਸਮਾਿ ਦ ੇਸੂੰਦਰਭ, ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਪਤਰਸ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਾਥੀ ਐਲਡਰਾਂ” ਵਿੋਂ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੋਂ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਵੀ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 
ਅਕਧਿ ਸੀ। ਉਹ ਇਿ ਰਸ ਲ ਸੀ, ਿੋ ਕਿ ਬਾਿੀ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਮਸੀਿ ਦੇ ਦ ਖਾਂ ਦਾ ਿਵਾਿ 
ਿੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਿੀਲਾਂ ਕਵਚ ਕਲਖਤ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਕਵਚਿਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਇਤਹਾਸ ਦ ੇਬਾਵਿ ਦ, ਇਹ ਅਿੀਬ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿਭ  ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇ ਕਨਿੱਿੀ 
ਕਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ। 2 ਪਤਰਸ ਕਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਿੀਤਾ ਹੈ (2 ਪਤਰਸ 1:14, 
17), ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ। ਿਦ ਕਿ ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਯਸ  ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਕਯਸ  ਦ ੇਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ “ਮਸੀਹ 
ਦ ੇਦੁਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ” ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਅਕਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 
ਦਾ ਮਜ਼ਬ ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਗਿੱਲਾਂ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਤਿੀ 
ਉਸ ਰਸ ਲ ਦ ੇਹਿੱਥ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਇੂੰਿੀਲਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ। 

ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕਦਿੱਤੀ (ਸਮਰਥਨ ਕਵਚ ਲ ਥਰ ਅਤੇ ਿੈਲਕਵਨ ਨ ੂੰ  
ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ) ਕਿ “ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ” ਤੋਂ ਲੇਖਿ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 
ਮਸੀਹ ਦ ੇਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਭਾਵ ਕਵਚ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਿੱ ਖਾਂ 
ਕਵਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਕਹਭਾਗੀ ਸੀ।2 ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਵਾਿ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਵਚ ਲੇਖਿ ਦ ੇਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਿ ਕਵਚ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 
ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿ ਖੁਦ ਦੁਖ ਝਿੱਲ ਿੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਕਵਚ ਇਿਿੱ ਠੇ ਸਾਂਝੀ ਇਿਿੱ ਠੇ 
ਗਵਾਹ – ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰ ਵੀ, “ਗਵਾਹ” (μάρτυς, ਮਾਰਟੁਸ ) ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਰ ਪ 
ਕਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਰਸ ਲ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਦੀ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦ ੇਚੁਿੱ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਖ ਝਿੱ ਕਲਆ ਸੀ (2:21–
24)। ਇਸ ਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਕਝਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
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ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇ 
ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ ਸੀ।  

ਰਸ ਲ ਦ ੇਸ਼ਬਦ ਕਿਨਸੀ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਨਸੀ ਵਿੱਲ 
ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਡਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ, ਪਰ 
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਗਵਾਹ ਅਤੇ ਰਸ ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿੀਤਾ ਸੀ (1:1)। ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗਿੱਲ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਾਥੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ 
ਸੀ, ਓਸ ਤੇਜ ਲਵੱਚ ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਿੋਣਾ ਵਾਿਾ ਿੈ ਸਾਂਝੀ ਿਾਂ। ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਿਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, 
ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਿਭ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ, ਪਿਭ  ਦੇ ਤੇਿ ਦ ੇਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਕਨਆਉਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਂਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਿੱ ਤੀ, 
ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਿੀਵਨ ਦ ੇਸੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਕਦਆਂ ਦੁਿੱ ਖ 
ਝਿੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਾਂ ਐਲਡਰ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 

ਆਇਤ 2. ਪੂੰਿਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਕਦਆਂ, ਿਈ ਵਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਆਕਗਆਵਾਚਿ ਕਿਕਰਆ ਚਰਵਾਿੀ ਕਰੋ 
ποιμαίνω (ਪੋਇਮੇਨੋ ) ਤੋਂ ਹੈ। “ਚਰਵਾਹਾ” ਨਾਂਵ ਕਿਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11 ਕਵਚ 
“ਪਾਸਬਾਨ” ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ποιμήν (ਪੋਇਮੈਨ ) ਹੈ। ਇਿ ਪਾਸਟਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 
ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਇਿ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿੜ ਦੀ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ “ਪਾਸਬਾਨੀ ਿਰੋ” 
ਿਾਂ “ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ।” ਉਹ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਿ ਪਾਸਬਾਨ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦ ੇਐਲਡਰ ਿਕਹ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ। ਨਾ 
ਕਸਰਿ ਇਹ ਬੂੰਦ ਿੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤ ੇਵੀ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਹੈ ਕਿ “ਬਜ਼ੁਰਗ” “ਪਾਸਬਾਨਾਂ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਪਸ ਕਵਚ ਕਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਲ 
ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 20 ਕਵਚ ਵੇਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦ ੇਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਬਜ਼ਰੁਗਾਂ 
(ਐਲਡਰਾਂ) ਨ ੂੰ  ਕਮਲੇਤੁਸ ਕਵਚ ਸਦਵਾਇਆ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 20:17)। ਹੋਰਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਕਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ “ਚਰਵਾਹੀ” ਿਾਂ “ਪਾਸਬਾਨੀ” ਿਰਨ 
ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 20:28)। ਉਹੋ ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਕਰਆ “ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ” 
ਿੋ 1 ਪਤਰਸ 5:2 ਕਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 20:28 ਕਵਚ ਵਰਤੀ  
ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਤਕਮਿ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਸੀ (“ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ,” “ਪਾਸਬਾਨਾਂ,” 
ਿਾਂ “ਕਬਸ਼ਪਾਂ), “ਪਾਸਬਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਰੂੰਗੀਨ ਅਤੇ ਵਰਣਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਿੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਚਰਵਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਾਿੀ ਪਿਕਸਿੱ ਧ 
ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਿੋ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਰਾਿਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ ਿਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵਆਪਿ ਸਨ। ਜ਼ਬ ਰ 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 
ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਚਰਵਾਹੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਿੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ 
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ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿੇਮ ਿਾਕਵ ਰਚਨਾ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਅਲੂੰ ਿਾਰ ਤੋਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਸੀ। ਕਯਸ  ਦ ੇ
ਿੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸ ਪਰੂੰਪਰਾ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਿੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਦੀ 
ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਵੀ ਘੂੰਟੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਕਿ ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਭੇਡ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ 
ਪਰਵਾਹ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਿ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼ ਸਨ।  

ਿਦੋਂ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਤਕਮਿ ਅਗਵਾਈ ਕਵਚ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਡ ਦ ੇਨਮ ਨੇ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਝ ੰ ਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਤਕਮਿ, 
ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਅਤੇ 
ਸਕਚਆਈ ਦ ੇਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਣ ਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮੁਿੱ ਖ 
ਚਰਵਾਹੇ ਅਰਥਾਤ ਕਯਸ  ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੋਣਗੇ (5:4; 2:25) ਅਤੇ ਉਹ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਹਰ 
ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਚਰਵਾਹੇ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਛੁਿੱ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਹਾਜ਼ਰ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਿਰਮੂੰਦ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਕਗਆਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਇਿ 
ਭੇਡ ਿਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਵਾਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਤਕਮਿ ਿਖਮਾਂ ਦ ੇਪਿੱਟੀ ਬੂੰ ਨਹ ਣ ਲਈ ਮੌਿ ਦ 
ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਿਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਚ 
ਨਮ ਨਾ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਬਿਾਇ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਝੁੂੰਡ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਸੂੰਗਠਨ ਦੇ 
ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਿਟਰਾਂ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਨਮ ਨਾ ਲਿੱ ਕਭਆ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਤਕਮਿ ਆਗ  ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਆਗ ਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਅਤੇ “ਚਰਵਾਹੇ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੁਝ 
ਕਿਹਾ ਸੀ। ਿੇਵਲ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੇਜ਼ ਤ ੇਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਵਾਿੀ 
ਕਰੋ। ਿਦ ਕਿ ਕਿਕਰਆ ਰ ਪ ਤਿਨੀਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਕਿਰਦੂੰਤ ਹੈ, 
ਕਵਆਿਰਣਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਸੂੰ ਭਵ (ਸਗੋਂ ਸੂੰ ਭਵ) ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਗਆਵਾਚਿ ਵਿੋਂ 
ਸਮਕਝਆ ਿਾਵੇ, “ਇਿ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਣ” ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ 
ਹੋਵੇਗਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਉਸ ਇਿੱਿੜ ਦੀ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ।” 
“ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ” ਇਿ ਯ ਨਾਨੀ ਕਿਕਰਆ ἐπισκοπέω (ਏਕਪਸਿੋਪੀਓ ) ਦਾ ਕਿਰਦੂੰਤ 
ਰ ਪ ਹੈ। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 20:28; 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤ ੇਵਰਕਤਆ 
ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂਵ ਰ ਪ ἐπίσκοπος (ਏਕਪਸਿੋਪੋਸ ) ਹੈ। KJV ਬਾਈਬਲ ਨਾਂਵ ਦਾ 
“ਕਬਸ਼ਪ” ਵਿੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ NASB ਅਤੇ NIV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਿਰਦੀ ਹੈ।3 ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਿਮਾਤਰ ਪਿੱਤਿੀ ਹੈ ਕਿਿੱ ਥੇ 
ਸਲਾਮ ਕਵਚ “ਕਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਿਨਾਂ” ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਕਫ਼ਕਲਿੱ ਪੀਆਂ 1:1)।  

ਕਤੂੰ ਨ ਸ਼ਬਦ (“ਬਜ਼ਰੁਗ,” “ਪਾਸਬਾਨ,” “ਕਨਗਾਹਬਾਨ”) ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਲਚਸਪ ਪਿੱਚੀਿਾਰੀ 
ਕਚਿੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨੀ ਹੈ ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਿਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਤਕਮਿ ਅਤੇ ਨੈਕਤਿ ਨਮ ਨੇ ਦਾ 
ਬਲ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਿਠੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ 
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ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਇਖ਼ਕਤਆਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਹਨਤ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗ  ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਚਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨੋ। ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੇਮ 
ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਿਰੋ” (1 ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:12, 13)।  

ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਇਿ ਐਲਡਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਊਰਿਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਚੋਖੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਈ-ਿਈ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ੁਿਰਾ ਿੂੰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰਾਂ 
ਦੀ ਿਈ ਵਾਰ ਿਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕਥਿ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮਦਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਮਹਨਤ ਪਿੇਮ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੋ ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਿਰਨਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਕਵਚ ਪਿਭ  
ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਿ ਅਕਿਹਾ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਿਾਚਾਰੀ ਨਾਿ 
ਕਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਨੇ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਚਾਿ 
ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇਲੇਖਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਓਹ ਇਹ ਿੂੰਮ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 
ਿਰਨ, ਨਾ ਹਾਉਿ ੇਭਰ ਭਰ ਿੇ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17)। ਿਦੋਂ ਚੂੰਗੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਿਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਕਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ ਹਾ ਖੁਿੱ ਲਹਾ 
ਛਿੱਡ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਘਿੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਤੀਿੇ ਅਿਸਰ ਅਨਰਥਿਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਿਦ ਕਿ ਆਧੁਕਨਿ ਸਕਮਆਂ ਕਵਚ ਐਲਡਰਾਂ ਲਈ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਿੋਲੋਂ ਆਰਕਥਿ  
ਮਦਦ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਨੋਖੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਕਵਚ ਇਿ 
ਆਮ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਤਮੋਕਥਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰ ਨੇ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਿਤ” 
ਰਕਹਣਾ ਹੈ (1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:3)। ਡੀਿਨਾਂ ਨੇ “ਝ ਠੀ ਿਮਾਈ ਦ ੇਲੋਭੀ” ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ  
(1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:8) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲਡਰਾਂ (ਤੀਤੁਸ 1:7)। ਿਦ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥ ਕਸਰਿ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਿਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਸੋਚਣ ਦ ੇਿੁਝ ਿਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਡੀਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੂੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਇਿ ਆਮ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਐਲਡਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਿੋਈ ਨੌਿਰੀ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂੰਿੇਤ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ ਦ ੇਆਰਕਥਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸੀ ਦੀ ਗਿੱਲ 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ ਦ ੇਅੂੰਤ ਕਵਚ ਿਾ 
ਿੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਨੌਿਵਾਨ ਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਣਾ 
ਆਦਰ ਿਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਕਵਚ 
ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਿਸ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਨੇ ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਵਸ਼ਾ ਪਿਚਾਰਿ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 25:4 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਤ ੂੰ  ਗਾਹੁੂੰ ਦ ੇ
ਬਲਦ ਦ ੇਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਕਛਿੱ ਿੁਲੀ ਨਾ ਚੜਹਾਈ,ਂ” ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਿਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿ ਰੀ 



 

 249 

ਦਾ ਹਿੱਿਦਾਰ ਹੈ” (1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 5:18; ਵੇਖੋ 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 9:9, 14)। 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ ਕਵਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਮਨ ਕਵਚ ਪਿਚਾਰਿ ਸਨ; 1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ ਕਵਚ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦਾ ਹਿੱਿਦਾਰ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ, ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਿਰਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਰਕਥਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਿੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਕਵਆਕਖਆ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਸੀ। ਬਿਾਇ ਇਸ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਿ ਨਾਿ ਸੇਵਾ ਿਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਨ ੂੰ  
ਇਹ ਕਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਿਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦ ੇਐਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਰਕਥਿ ਤੌਰ 
ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਬਲਿੁਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਪਤਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਦ ੇਮਹਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਕਝਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸੇਵਾ 
ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਚਤਾਵਨੀ ਉੱਕਚਤ 
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿੂੰ ਮ ਦ ੇਲਈ ਆਰਕਥਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਿਰਨਾ ਆਮ 
ਗਿੱਲ ਸੀ। ਿੀ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ। ਿੇਿਰ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਡਰ 
ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਪ ਰਵ 
ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਿੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਿਚਾਰਿ ਵੀ ਐਲਡਰ ਦਾ ਿੂੰਮ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਿੂੰਮ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਾ-ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਿ ਐਲਡਰ ਿਾਂ ਇਿ 
ਪਿਚਾਰਿ ਹੋਵ,ੇ “ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦਾ ਹਿੱਿਦਾਰ ਹੈ।” 

ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਚ ਅਿੱਿ ਿਿੱਲਹ ਦ ੇਸਕਮਆਂ ਕਵਚ, ਪਿਚਾਰਿਾਂ ਿਾਂ ਐਲਡਰਾਂ (ਿਦੋਂ ਐਲਡਰਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਨਖਾਹ ਕਮਲ ਚੁਿੱ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਨ ੂੰ  ਿਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਸਰਦਰਦੀ 
ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਸਨ ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਸਖਲਾਈ 
ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੂੰਿੀਲ ਕਵਚ, ਕਯਸ  
ਨੇ ਇਿ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਜ਼ਦ ਰ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 
10:11–15)। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ਕਵਚ ਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਨਰਾ 
ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਚਾਰਿ ਬੇਇਿੱਜ਼ਤੀ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਸਨ ਿਦੋਂ 
ਿੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱਸ ਕਦੂੰ ਦੇ 
ਸਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ। ਉਹ ਿਕਹੂੰ ਦੇ ਸਨ, “ਿੇਿਰ 
ਿੋਈ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਨਾ ਿਰਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦ ੇਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਬਕਹਸ ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਵਚਿਾਰ ਫ਼ਰਿ ਇਿ ਕਫ਼ਿਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ 
ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 
ਕਮਹਨਤ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਆਇਤ 3. ਿਦੋਂ ਰਾਿਨੀਕਤਿ ਅਹੁਦੇ, ਵਪਾਰਿ ਸੂੰਗਠਨ, ਿਾਂ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਕਿਸੇ 
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ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਹਿੱਥ ਕਵਚ ਅਕਧਿਾਰ ਸੌਂਕਪਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਅਕਧਿਾਰ ਸੌਂਪੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਿਈ ਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬਨਾਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਆਗ  ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਿੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  
ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਿਲ ਅਤੇ ਅਸੂੰਭਵ ਕਵਚਿਾਰ ਹੈ, ਿਲੀਸੀਆ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਅਹੁਕਦਆਂ ਤ ੇਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਿ ੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਓਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਜਿੜੇ 
[ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ] ਸਪ ਰਦ ਿਨ ਿ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। 

ਐਲਡਰ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਿ ਆਤਕਮਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ  
ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਸਮਰਪਣ ਪਿਭ  ਦ ੇਪਿਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਿੱ ਲ ਕਲਆ ਸੀ  
(1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 6:20)। ਐਲਡਰ ਰਾਿਨੀਕਤਿ ਆਗ ਆਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹਿ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਸ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਿੋਈ 
ਵਪਾਰ ਹੋਵ।ੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਕਤਿ ਅਤੇ ਆਤਕਮਿ ਮੌਿ ਦਗੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ  
ਅਕਧਿਾਰ ਦ ੇਿਾਰਨ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਕਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰ ਦ ੇਅਹੁਦੇ 
ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਇਿ ਮਾਲਿ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇਿ ਸੇਵਿ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂੰਭਵ 
ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤ ੇਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭ  
ਨ ੂੰ  ਿਕਹੂੰਦੇ ਸੁਕਣਆ ਸੀ: 

ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਿੌਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹਾਿਮ ਕਗਣ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਹੁਿਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖ਼ਕਤਆਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵ ੇਸਗੋਂ ਿ ੋਿੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਹਲ ਆ ਹੋਵੇ (ਮਰਿੁਸ 10:42, 43)। 

ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਹੁਿਮ ਨਾ ਚਲਾਓ,” κατακυριεύω (ਿਾਟਾਿੁਰੀਇਓ ) 
ਲਈ ਕਯਸ  ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱਿ ੋਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਕਤਆ ਸੀ।  

“ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ” ਦ ੇਅਰਥ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਿਾਿੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੀ ਹੈ। ਉਸ “ਸਪੁਰ” ਦਾ 
ਸੁਭਾਅ ਿੀ ਸੀ ਿੋ ਐਲਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਿਿੱ ਰਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਿਲ 
ਹੋਰ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ NASB ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਤੁਹਾਡੇ” ਸ਼ਬਦ 
ਿੋਕੜਆ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਸਪੁਰਦ” ਬਹੁਵਚਨ “ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ” 
(τῶν κλήρων, ਟੋਨ ਿਲੀਰੋਨ ) ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਥਾਰਥ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ,” ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਦੋਂ ਯਹ ਦਾ ਦੀ ਥਾਂ 
ਮਿੱ ਕਥਆਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 1:26)। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰ ਪਿ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 
ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੌਂਕਪਆ ਕਗਆ ਕਹਿੱ ਸਾ,” ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਵਰਸੇ ਦਾ 
ਿਾਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ।4 ਿਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਿ ਮੂੰਡਲੀ ਕਵਚ, ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਕਸ਼ਪ ਨ ੂੰ  ਵੂੰਡ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਗਣਤੀ 
ਦ ੇਲੋਿਾਂ ਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ, ਿੇਿਰ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਣ ਿਰਿ ੇਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਕਗਆਤ 
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ਹੈ। ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ ਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮਕਝਆ ਸੀ 
(5:9)। “ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ” ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਸੂੰਬੋਕਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ “ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਐਲਡਰਾਂ, ਿਾਂ ਐਲਡਰਾਂ ਦ ੇਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਧੀਨ 
ਕਵਸ਼ਵਕਵਆਪੀ ਝੁੂੰਡ ਦ ੇਕਹਿੱ ਸੇ ਹਨ।”5 

“ਕਿਹੜੇ [ਉਨਹ ਾਂ] ਨ ੂੰ  ਸਪੁਰਦ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਹੁਿਮ ਚਲਾਉਣ” ਦੀ ਬਿਾਇ ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇੱਜੜ ਦ ੇਿਈ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਚੂੰਗੇ ਆਗ ਆਂ ਕਵਚ ਇਹ 
ਸੁਭਾਵਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਕਵਹਾਰ ਦਾ ਕਵਖਾਵਾ ਿਰਨ। ਿਦ ਕਿ 2:21 ਕਵਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਨਮ ਨਾ” ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਕਵਚਾਰ ਇਿੱਿ ੋਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਡਰਾਂ ਦਾ 
ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਇਿ ਨਮ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗ  
ਹਨ, ਨਮ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਇਿ ਖਾਸ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਿਾਰਥਨਾ ਿੀਵਨ 
ਕਵਚ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਗਆਨ ਕਵਚ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਚੂੰ ਤਾ 
ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਧੀਰਿ ਅਤੇ ਸੂੰਿਮ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਖਰੇ ਚਕਰਿੱਤਰ ਕਵਚ, ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਵਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਵਚ “ਨਮ ਨਾ” (τύπος, ਟ ਪੋਸ ) ਬਣਨਾ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਹਿੱਿਾਂ ਦਾ ਹਿੱਿ ਿਮਾਉਣ ਤੋਂ 
ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਮ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਿੀਤਾ ਸੀ 
(2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 3:9)। ਮਸੀਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, “ਅਕਧਿਾਰ” ਗੁਣਿਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਗੁਣਿਾਰੀ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ” ਹੈ। ਕਤੂੰ ਨ ਵਾਿ ਿੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਰਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਕਵਚ ਇਹ ਤੀਿਾ 
ਵਾਿ ਹੈ ਿੋ “ਇਹ ਨਹੀਂ . . . ਪਰ ਇਹ” ਨਮ ਨੇ ਤ ੇਅਧਾਕਰਤ ਹਨ। ਐਲਡਰਾਂ ਨੇ (1) ਲਚਾਰੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਰਨੀ ਹੈ, (2) ਝ ਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦ ੇਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ 
ਚਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ (3) ਹੁਿਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਨਮ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 4. ਪਤਰਸ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਸੀ। 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਸਨ, ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਿਾਿੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਯਸ   
ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ “ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਿਕਹ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ  
(2:25)। ਐਲਡਰ ਝੁੂੰਡ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਯਸ  ਅਯਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਕਯਸ  ਦਾ “ਭੇਡਾਂ ਦ ੇਵਿੱਡੇ ਅਯਾਲੀ” ਵਿੋਂ ਵਰਣਨ ਿੀਤਾ ਸੀ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:20)। ਕਿਵੇਂ ਕਯਸ  ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਕਪਿੱਛੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  
ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ, ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਐਲਡਰਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਤ ੇਚਿੱਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ।  

ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਦਾਨ ਹੋਣ, ਪਿਭ  ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਿਾ ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ 
ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਲਆ ਿਾਵੇਗਾ” (ਲ ਿਾ 12:48)। ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਿੱਡੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਡੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਕਗਆ 
ਹੈ ਕਿ “ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਲੀ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਿਰਨਗੇ। ਉਸ ਿੋਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ ਦਾ ਮ ਕਟ ਲਮਿੇਿਾ ਲਜਿੜਾ 
ਕ ਮਿਾਉਂਦਾ ਨਿੀਂ। 
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ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਦ ੋਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮੁਿਟ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਆਮ ਿੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ στέφανος (ਸਟੀਿਾਨੋਸ )। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਿੇਤ  ਦਾ ਧਨ।” ਲਗਭਗ ਯ ਨਾਨੀ ਬਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਹਰ ਖੇਡਾਂ ਆਯੋਕਿਤ ਿਰਦੇ ਸਨ 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਕਖਡਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਦ ੇ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ 
ਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯ ਨਾਨੀ ਲੋਿ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  “ਪੈਨ-ਹੈਲੇਕਨਿ” 
ਖੇਡਾਂ ਿਕਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਯ ਨਾਨੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 
ਪੈਨ-ਹੈਲੇਕਨਿ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਸਨ ਿੋ ਓਲੂੰ ਪੀਆ ਕਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਦ ਿੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਕਿਿੱ ਤਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  
ਪਰੂੰਪਰਾਗਤ ਿੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਿ ਿੁਿੱ ਲ-ਮਾਲਾ ਪਕਹਨਾਈ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਿੋ ਉਸ ਇਲਾਿੇ 
ਦ ੇਹੀ ਬਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਖੇਡਾਂ ਆਯਕੋਿਤ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। “ਮੁਿਟ” ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਦ ਿਾ ਸ਼ਬਦ ਿੇਵਲ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
διάδημα (ਕਡਆਡੇਮਾ ) ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ “ਰਾਿਾ ਦਾ ਮੁਿਟ।” ਇਹ 
ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਤਾ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਰਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14:14 ਕਵਚ, ਕਯਸ  ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਿਟ (ਸਟੀਿਾਨੋਸ ) ਪਕਹਨਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:12 ਕਵਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਿਟ (ਕਡਆਡੇਮਾ ) ਪਕਹਨਦਾ 
ਹੈ। 

ਕਯਸ  ਨੇ ਿੂੰ ਕਡਆਂ ਦਾ ਿੋ ਮੁਿਟ ਪਕਹਕਨਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੀਿਾਨੋਸ ਸੀ (ਮਿੱਤੀ 27:29)। 
ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਮਿੱਥਾ ਟੇਿ ਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਯਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ” ਿਕਹ ਿੇ ਉਸ 
ਦਾ ਮਜ਼ਾਿ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਚ “ਮੁਿਟ” ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾ ਦਾ ਮੁਿਟ 
ਸਮਕਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਿਹੀਏ ਤਾਂ ਰਾਿਾ ਦਾ ਮੁਿਟ ਡਆਡੇਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਿੁਝ ਸੂੰਦਰਭਾਂ ਕਵਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲਾ ਿਰਨ ਯੋਗ ਬਣ 
ਸਿਦਾ ਸੀ। “ਮੁਿਟ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਿਦੋਂ ਕਵਸ਼ਾ ਕਵਸ਼ਾਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਗੀ ਇਨਾਮ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਵਲ ਕਵਿੱ ਕਦਅਿ ਕਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ 
ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਫ਼ਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਿੁਿੱ ਲ-ਮਾਲਾ” ਿੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਕਵਚ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਿਾਂ ਉਹ “ਮੁਿਟ” ਕਿਹੜਾ ਰਾਿਾ ਪਕਹਨਦਾ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਇਹ ਰਾਿਾ 
ਦਾ ਮੁਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਲਈ ਕਿਿੱ ਤ ਦਾ ਪਿਤੀਿ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਿੇਤ  ਹੈ। ਿੇਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਡਆਡੇਮ,” ਰਾਿਾ ਦਾ ਮੁਿਟ 
ਹੈ, ਸੂੰਿੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਕਵਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਤਾ 
ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੌਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਲੀ” “ਤੇਿ ਦਾ 
ਮੁਿਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਿੁਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।” ਿੋਈ ਵੀ ਕਡਆਡੇਮ, ਰਾਿਾ ਦਾ ਮੁਿਟ ਦ ੇ
ਿੁਮਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਿੋ ਬਦਰੂੰਗ ਿਾਂ ਗੂੰਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿੁਮਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ, ਿੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ 
ਹੋਈ ਿੁਿੱ ਲ-ਮਾਲਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਿੁਮਲਾ ਿਾਵੇਗੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੁਰਗੀ ਇਨਾਮ 
ਦੀ ਅਕਵਨਾਸੀ ਕਸਹਰੇ ਿਾਂ ਮੁਿਟ ਵਿੋਂ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਸੀ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 9:25)। ਿੁਿੱ ਲ ਿਮਜ਼ੋਰ 
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ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਿੁਮਲਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਿਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ 
ਸੁਰਗੀ ਇਨਾਮ ਦ ੇਰ ਪ ਕਵਚ ਇਿ ਮੁਿਟ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣ ੇਪਾਠਿਾਂ ਤਿੱਿ ਸ਼ਾਸਨ 
ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਿੱ ਤ ਦ ੇਕਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਿੇਿਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ 
ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਦ ਕਿਆਂ ਤੇ ਹੁਿਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਤਾ ਨ ੂੰ  ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ ਕਿਉਂ ਹੁਿਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਣਗੇ? ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਤਾ ਦ ੇਰ ਪ 
ਕਵਚ “ਮੁਿਟ” ਨੇ ਕਵਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮਸੀਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕਲਆ 
ਹੈ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਵਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਗੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ ੇਰਾਿਿੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਾਮ “ਮਕਹਲ, ਪੋਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਮੁਿਟ” ਦਾ 
ਪਿਤੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਿੱ ਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਿਤੀਿ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਿੀਮੀ ਦੀ ਪ ਸ਼ਾਕ ਪਲਿਨਾਓ (5:5–8) 
5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿੇ ਜ ਆਨੋ, ਬਜ਼ ਰਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੋ, ਸਿੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਟਲਿਿ 
ਕਰਨ ਿਈ ਮਨ ਦੀ ਿਿੀਮੀ ਨਾਿ ਿੱਕ ਬੰਨਹੋਂ , ਇਸ ਿਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਿੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਿਿੀਮਾਂ ਨੰੂ ਲਕਰਪਾ ਬਿਸ਼ਦਾ ਿੈ। 6ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਦੇ ਬਿਵੰਤ ਿੱਥ ਦੇ ਿੇਠ ਨੀਲਵਆਂ ਕਰੋ ਭਈ ਉਿ ਤ ਿਾਨੰੂ ਵੇਿੇ ਲਸਰ ਉੱਲਚਆਂ ਕਰੇ। 
7ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਚੰਤਾ ਓਸ ਉੱਤੇ ਸ ਟ ਛੱਡੋ ਲਕਉਂ ਜੋ ਉਿ ਨੰੂ ਤ ਿਾਡਾ ਲਫ਼ਕਰ ਿੈ। 
8ਸ ਚੇਤ ਿੋਵੋ, ਜਾਿਦੇ ਰਿੋ! ਤ ਿਾਡਾ ਲਵਰੋਧੀ ਸ਼ਤਾਨ ਬ ਕਦੇ ਸ਼ੀਂਿ ਵਾਂਙ  ਭਾਿਦਾ ਲਫਰਦਾ 
ਿੈ ਭਈ ਲਕਿ ਨੰੂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ!  

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ 
ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਸਮਾਨ-ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਰਾਿ ਹੈ, 
ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਸਮਰਕਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਚ ਿੋਈ ਜ਼ੋਰ ਿਾਂ ਿਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਇਹ ਸਿੱਚ 
ਹੈ ਕਿ ਹੂੰਿਾਰ ਅਤੇ ਘਮੂੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਕਵਰੋਧੀ ਮਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੁਕਨਆਦੀ ਿਰੇਮ ਹਨ,6 
ਉਸੇ ਪਿਿਾਰ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਜ਼ ਰ ਮਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਅਧੀਨਗੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਕਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦ ੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਇਿੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨ ੂੰ  
ਦ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ 
(2:13–17), ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ (2:18–20), ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ (3:1–7) ਦ ੇਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਧੀਨਗੀ ਕਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਕਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਕਰਣਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀਵਨ ਇਿੱਿ 
ਪਹੇਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ, ਮੌਤ, ਿਾਂ ਇਸ ਕਵਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਿੋਈ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 



 

 254 

ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।  
ਆਇਤ 5. ਕਿਉਂਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚੋਂ 

ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਹੈ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਕਵਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਪਿਤੀ 
ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਜ ਆਨ ਿੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਟ ਕਰੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚਲੀ ਪਿਧਾਨਗੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 
ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਿ ਅਗਵਾਈ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ 
ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ ਿਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਦੇਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਆਧੁਕਨਿ ਪਿੱ ਛਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ 
ਕਵਚ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਗਕਰਿ, ਆਰਕਥਿ, ਅਤੇ ਿਲੀਕਸਆ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਕਵਚ ਵਧੇਰੇ 
ਉੱਦਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮੂੰਗ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  “ਹੇ ਿਵਾਨੋ” (νέος, 
ਨੀਓਸ ) ਿਕਹ ਿੇ ਸੂੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਪਰ “ਿਵਾਨਾਂ” (νεώτερος, ਨੀਓਸਰਸ ) ਨ ੂੰ  
ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ। “ਿਵਾਨਾਂ” ਦਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਿਾਲ-ਿਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 
ਹੋਏ ਸਨ।7 ਇਸ ਕਵਚ ਥੋੜਾ ਸ਼ਿੱ ਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ ਰਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੋਵੋ ਿਲੀਸੀਆ 
ਕਵਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ ਕਵਚ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ “ਬਜ਼ੁਰਗ” ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਿਾਰ ਿਰੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਰੋ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਅਧੀਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਕਦਖਾਉਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ 
ਦਾ ਕਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਠਕਹਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਨਮਰਤਾ ਇਿੱ ਿ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਿੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ 
ਦੂਏ ਦੀ ਟਲਿਿ ਕਰਨ ਿਈ ਮਨ ਦੀ ਿਿੀਮੀ ਨਾਿ ਿੱਕ ਬੰਨਹੋਂ । ਰਸ ਲ ਨੇ “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ” ਦੇ 
ਪਿਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਮਨ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਿਰੇਮ ਦੀ ਕਵਸ਼ਾਲ ਛਿੱ ਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿੋ ਸਾਰੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਿੇਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਲਿੱ ਿ ਬੂੰ ਨਹੋਂ ” (ἐγκομβόομαι, ਐਨਿੋਮਬ ਮੀ ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 
ਇਿੱਿ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਿੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਪੁਸ਼ਾਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਿੇਰੇ, ਇਿੱ ਿ 
ਏਪਰਨ ਿਾਂ ਚੋਗੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੂੰ ਕਨਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਨੇ ਕਸਰਿ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਪਿਦਸ਼ਨ ਵੀ ਿੀਤਾ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਪਰੀ ਿੋਠੜੀ ਕਵਚ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ 
ਚੜਹਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲੀ ਰਾਤ ਕਵਚ, ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਿਿੱ ਪੜੇ ਲਾਹ ਛਿੱ ਡੇ, 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਬਾਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਰਹਾਂ ਚੇਕਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹੋਏ 
ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱ ਕਢਆ, “ਸੋ ਿੇ ਮੈਂ ਗੁਰ  ਅਤੇ ਪਿਭੁ ਹੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ 
ਭੀ ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਨਮ ਨਾ ਦੇ ਛਿੱ ਕਡਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਕਿਵੇਂ 
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ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਕਤਵੇਂ ਹੀ ਿਰੋ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 13:14, 15)। ਕਯਸ  ਦਾ ਿੀਵਨ 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਹੈ, “ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਭੇ ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ ਦੀ ਟਕਹਲ ਿਰਨ ਲਈ 
ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰ ਨਹੋਂ ।” 

ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਦ ਕਿਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਿੀਤਾ ਸੀ (1:24, 25; 2:6–8; 
3:10–12), ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਚਨ ਕਵਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜ ਿੀਤਾ। ਇਹ ਿਹਾਉਤਾਂ 3:34 (LXX) ਕਵਚੋਂ ਹੈ: ਸੱਚੀਂ 
ਮ ੱ ਚੀਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਿ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਿ 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਦਿੱ ਤੀ (ਯਾਿ ਬ 4:6), ਿ ੋ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਪਿੱਤਿੀ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਚ ਸੂੰ ਪਰਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕਦਲਚਸਪ ਕਬੂੰ ਦ ਆਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱ ਿ। ਿਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਘਮੂੰਡ” “ਕਨਮਰਤਾ” ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ, ਸਮਿਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ 
“ਘਮੂੰਡ” ਿਈ ਵਾਰ ਚੂੰਗੇ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਨੌਿਰੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਂ 
ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਹੂੰਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ” ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਇਤਰਾਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। “ਕਨਮਰ” ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ “ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ” ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਲਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਿੇ ਦਰਿੇ ਤੇ ਲੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਿੇ 
ਦ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। “ਆਪੋ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ 
ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ ਪਰ ਨੀਕਵਆਂ ਨਾਲ ਕਮਲੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਵਚ ਕਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣ 
ਬੈਠੋ” (ਰੋਮੀਆਂ 12:16)। 

ਆਇਤ 6. ਕਿਨਹ ਾਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਿਹਾਵਤ ਿਹੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ: ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਬਿਵੰਤ 
ਿੱਥ ਦੇ ਿੇਠ ਨੀਲਵਆਂ ਕਰੋ ਭਈ ਉਿ ਤ ਿਾਨੰੂ ਵੇਿੇ ਲਸਰ ਉੱਲਚਆਂ ਕਰੇ। ਿੇਿਰ ਇਹ 
ਸ਼ਬਦ ਲੋਿ-ਕਪਿਯ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਸਮਾਨ 
ਸਮੀਿਰਨ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਯਾਿ ਬ 4:10)। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਰ 
ਿਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਦਰਿੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ (ਕਸਵਲ ਸਰਿਾਰ, ਘਰ, ਿਾਂ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਵਚ) ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
ਕਿ ਅਰੂੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਵਦਰੋਹ ਦੀ ਿੜਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਲਵੂੰਤ ਹਿੱਥ ਦੇ ਹੇਠ” ਕਨਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਇਿੱਛਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਐਮ. ਸਕਟਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ 
ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਪਿਸੂੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਦਾਸੀਨ, 
ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਭਰੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ 
ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਛੁਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।8 
ਕਵਿਲਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਕਨਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਹੈ।  

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ 
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ਦੇ ਆਮ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਸ ਕਨਯਮ ਦਾ ਸਬ ਤ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ: “ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਨਾਲ ਕਹਤ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ 
ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਪਿ ਿੀਉਣ ਤਾਈ ਂਉਹ ਦੀ ਰਿੱ ਕਛਆ ਿਰੇਗਾ” (ਯ ਹੂੰ ਨਾ 12:25)। ਿ ੋ
ਕਵਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਾਣੀ ਸੁਿੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ 
ਭਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ 
ਿਦੀ ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਧਰਮੀ ਿਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿੋਲ ਖੜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ, ਪਿਭਾਕਵਤ ਹੋ 
ਿੇ ਕਿਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਿੋ ਹਿੱਥ ਚੁਿੱ ਿੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਕਹਰੇ? 
ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਕਖਆ, ਿੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ 
ਮਾਰੇਗਾ ਯਾ ਉਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਦਨ ਆਵੇਗਾ ਿਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਕਰਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਰ 
ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਿਰੇ ਿੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਹਿੱਥ ਚਲਾਵਾਂ” (ਵੇਖੋ 1 ਸਮ ਏਲ 
26:9–11)। ਕਯਸ  ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਦਾਅਵਤ ਕਵਚ ਕਗਆ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਿੋ ਉਹ ਚੁਣ ਸਿਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਗ ਿੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ: “ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਿ ਿੋ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨੀਵਾਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ” (ਲ ਿਾ 14:11)। 

ਆਇਤ 7. ਸਵੈ-ਘੁਮੂੰਡ ਦੀ ਕਵਰੋਧਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹੈ, 
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਚੰਤਾ ਓਸ ਉੱਤੇ ਸ ੱ ਟ ਛੱਡੋ। KJV ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, “ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਓਸ 
ਉੱਤੇ ਸੁਿੱ ਟ ਛਿੱ ਡੋ,” ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਗੁਮਰਾਹ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਧੁਕਨਿ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਕਵਚ “ਦੇਖਭਾਲ” 
ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਿੋਈ ਦ ਸਰੇ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨਾ ਚੂੰਗੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਿੋ 
ਸ਼ਬਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਚੂੰ ਤਾ” (μέριμνα, ਮੇਕਰਮਨਾ ) 
ਹੈ, ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਚੂੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਕਨਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚ ਬੇਚੈਨੀ, 
ਕਚੂੰ ਤਾ, ਅਤੇ ਥਿੱ ਲੇ ਦਿੱ ਬੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਰਕਚਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ “ਗਰੀਬੀ, 
ਭੁਿੱ ਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦੈਕਨਿ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤੀ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਦੀ ਸੁਭਾਕਵਿ ਪਿਤੀਕਿਕਰਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਬੋਝ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ 
ਮਨੁਿੱ ਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਿਪਲਨਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਵਿੱ ਸ ਖੜਹਾ ਹੈ।”9 ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ 
ਕਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਿਾਂ ਸੂੰਯੋਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੂੰਤਕਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਿੱ ਟ 
ਸਿਦੇ ਹਾਂ।  

ਇੂੰਝ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 55:22 ਤ ੇ
ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਸਿੱਧਾ ਪਿਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ: “ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਸੁਿੱ ਟ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲੇਗਾ।” ਿਈ ਜ਼ਬ ਰ ਮਜ਼ਬ ਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ 
ਉਹ ਨ ੂੰ  ਪੁਿਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਚਆਈ ਨਾਲ ਪੁਿਾਰਦੇ ਹਨ।” 
(ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 145:18)। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਨੀ ਕਮਲਦੀ ਿੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਤੀ ਦੀ 
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ਭਾਵਨਾ 6:25–34 ਇਿੱਿੋ ਹੈ: “ਇਸ ਿਰਿੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਆਪਣੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਕਚੂੰ ਤਾ ਨਾ ਿਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਿੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾ ਿੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਿੋ 
ਿੀ ਪਕਹਨਾਂਗੇ? ਭਲਾ, ਪਿਾਣ ਭੋਿਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਿ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਿ ਨਹੀਂ?” (ਮਿੱਤੀ 
6:25)। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇ ਕਯਸ  ਦੇ ਲਈ ਵੀ, “ਕਚੂੰ ਤਾ ਇਿੱ ਿ ਸ ਖਮ ਸੂੰਿੇਤ ਹੈ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।”10 

ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿਭ  ਦੇ ਲੋਿ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਿੱ ਟ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦਵਾਇਆ ਕਿ, ਉਿ ਨੰੂ ਤ ਿਾਡਾ ਲਫ਼ਕਰ ਿ।ੈ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ 
ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਆਰਕਥਿ ਅਸੁਰਿੱ ਕਖਆ, ਿਾਂ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ – ਭਾਵੇਂ ਿੋਈ ਵੀ 
ਕਚੂੰ ਤਾ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਕਡਿੱ ਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁਿੱ ਿ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਕਫ਼ਿਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਕਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ 
ਰਾਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਪਿੱਛੇ ਹਿੱਟ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। 
ਉਹ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨਾਂ ਕਵਚ ਕਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੈਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੀ ਹੈ। 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਸ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ” (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 4:16)। ਕਵਅਰਥ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ 
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕਗਆਨ ਸਮਾਨ ਕਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ: “ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਥੋਂ ਛੁਿੱ ਟ ਹੋਰ ਿੋਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਭ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ।”11 

ਆਇਤ 8. ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਕਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ, ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਤਿਦੀਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਵਚ ਆਮ ਪਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸ ਚੇਤ ਿੋਵੋ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ। ਸ਼ਬਦ “ਸੁਚੇਤ” ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ 
(νήφω, ਨੇਿੋ ) ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਹੈ, ਿੋ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਇਹ ਅਿਸਰ ਚੂੰਗੇ-
ਸੂੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਕਨਯੂੰ ਕਤਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। “ਇਿੱ ਿ ਸੁਚੇਤ ਮਨ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਾਸ, ਕਚੜਕਚੜਾ, 
ਿਦੀ ਨਾ ਮੁਸਿੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਿੁਝ ਅਰਥ 
ਹੈ। ਆਕਖਰਿਾਰ, ਿੀਵਨ, ਇਿੱ ਿ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  

ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਕਨਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚੋਂ, ਬੁਿੱ ਤ ਪਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹੋਂਦ 
ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਬੂੰ ਦ  ਤਿੱ ਿ ਘਟਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਕਬਲਿੁਲ ਥੋੜਾ 
ਕਿਹਾ ਰਕਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਦੇਵਤਾਵਾਦੀ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਸੋਚਦੇ 
ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਸਭ ਿਾਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਵਨਾਸ਼ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ 
ਪਾਤਾਲ ਲੋਿ ਕਵਚ ਧਿੱ ਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ। ਵੈਰਾਗੀ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਿੁਿੱ ਤੇ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਇਿੱਿ 
ਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਮਾਲ ਗਿੱ ਡੀ ਦੇ ਕਪਿੱ ਛੇ ਬੂੰ ਕਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਮਾਲਿ ਨੇ ਕਿ 
ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਗਿੱ ਡੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਚ ਿਾਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਿੀਤਾ, ਤਾਂ ਿੁਿੱ ਤੇ 
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ਨੇ ਿੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਗਿੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਖਿੱ ਚ ਕਲਆ ਚਿੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਿਦਾ, ਖ ਨੋ-ਖ ਨ ਅਤੇ ਹਾਕਰਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੂੰ ਕਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕਗਆ। ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ 
ਕਿਹਾ, ਕਸਿੱ ਟੇ ਵਿੋਂ, “ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਿਦੇ ਹੈ, ਿੁਿੱ ਤਾ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੂੰ ਕਚਆ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ 
ਗਿੱ ਡੀ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੂੰਚੇ ਿਾਂ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੂੰਚੇ। 
ਿੁਿੱ ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂੰ ਕਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗਾ ਕਿਿੱ ਥੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ 
ਹੁਿਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੂੰਚਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਗਿੱ ਡੀ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਕਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱ ਲੋ। 
ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਲਕਹਰਾਓ, ਤਾਂ ਿੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਨਾ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਿਰੋ। 
ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਿਾਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।”  

ਪਿਾਚੀਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆਧੁਕਨਿ ਸਮੇਂ ਕਵਚ 
ਸਥਾਂਨਤਕਰਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਿ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ 
ਇਹ ਮੌਿਾ ਸੀ ਿੋ ਰਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੌਿਾ ਰਾਿ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਵਕਗਆਨ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿੋ ਕਦਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ 
ਕਸਰਿ ਕਵਿਾਸ ਿਾਰਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੋਰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਿੱਿ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖਿੱਲੜੀ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਰੁਿਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੂੰਗ ਠਾ 
ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਲਕਹਰਿਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦ ਸਰੇ ਪਿਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਿੱ ਿ 
ਿਾਿੱਿਰੋਚ ਇਿੱਿ ਸਖਤ ਸ਼ੈਿੱਲ ਅਤੇ ਛੇ ਲਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿੀਵ ਹਨ। ਿਾਿੱਿਰੋਚ ਦਾ ਿੀਵਨ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਉਲਟ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ।” ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਾਣੀ 
ਹੋ। ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਅਤੇ ਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ।” 

ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ “ਸੁਚੇਤ” ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਿਦੇ 
ਰਿੋ। ਿਾਗਦੇ ਰਕਹਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਰੋਧੀ ਸ਼ਤਾਨ ਬ ਕਦੇ ਸ਼ੀਂਿ ਵਾਂਙ  ਭਾਿਦਾ 
ਲਫਰਦਾ ਿੈ ਭਈ ਲਕਿ ਨੰੂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। 1 ਪਤਰਸ ਕਵਚ “ਸ਼ਤਾਨ” ਦਾ ਕਸਰਿ ਇਹੋ ਇਿੱਿ 
ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ੈਤਾਨ” ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ 
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਪਿਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਰਹਾ ਿਾਪ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ 
ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ੈਤਾਨ” (διάβολος, ਡਾਇਆਬਲੋੋਸ ) ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਇਿੱ ਿ “ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ।” ਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਮ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ 
ਕਗਆ ਹੈ (2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 3:3; ਤੀਤੁਸ 2:3)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ן טָׁ  שָׁ

(ਸ਼ਤਾਨ) ਦੇ ਅਰਥ, “ਕਵਰੋਧੀ” ਿਾਂ “ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ” ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ 
ਕਵਚ, ਸ਼ਤਾਨ ਇਿੱਿ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਿਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਵੀ ਿਰਨ ਦੀ 
ਭਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਿਰਿੇ, ਅਨੂੰ ਤ 
ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਿਦਕਿ ਕਯਸ  ਵੀ “ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ . . . ਯਹ ਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੈ” (ਪਰਿਾਸ਼ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 5:5)।  



 

 259 

ਇਿੱਿ ਕਨਿੀ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਵਚ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਿਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ 
ਹੈ। ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਖਿੱ ਕਚਆ 
ਿਾਣਾ ਹੈ (ਯਾਿ ਬ 1:14)। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਣਾ ਹੈ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:4), 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਪਾਪ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦਾ ਹੈ।  

ਪਾਪ ਲਈ ਕਖਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚੋਂ ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ 
ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਪਰਤਾਵੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਦੇ ਪਿਸੂੰਗ ਕਿਸ 
ਦੇ ਲਈ ਅਕਿਹਾ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਲੋਿ ਸ਼ਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਿਾਚੀਨ 
ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਖਾਕਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ 
ਕਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ, ਵੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਤਾਨ ਸੀਕਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ 
ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਿੀ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਿੱਿ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਪਿਾਣੀ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਪਰਗਟ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਨਯਤ ਹੈ: ਸ਼ਤਾਨ ਇਿੱਿ ਬੁਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ ਕਸਰਿਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਹ-
ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਮਦ ਦੇ 
ਕਦਨ, ਿਦੋਂ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਤ ਿਾਡੇ ਿ ਰਭਾਈ ਲਜਿੜੇ ਜਿਤ ਲਵੱਚ ਿਨ (5:9–11) 
9ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਨਿਚਾ ਲਵੱਚ ਤਕੜੇ ਿੋ ਕੇ ਉਿ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰੋ ਇਿ ਜਾਣ ਕੇ 

ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ ਿ ਰਭਾਈ ਲਜਿੜੇ ਜਿਤ ਲਵੱਚ ਿਨ ਓਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਏਿੋ ਦ ਖ ਸਲਿਣੇ ਪੈਂਦੇ 
ਿਨ। 10ਅਤੇ ਪਰਮ ਲਕਰਪਾਿੂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਲਜਿ ਨੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ 
ਿਈ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਸੱਲਦਆ ਜਦ ਤ ਸਾਂ ਥੋੜਾ ਲਚਰ ਦ ਖ ਭੋਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤ ਿਾਨੰੂ 
ਕਾਲਮਿ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕਲੜਆਂ ਕਰੇਿਾ। 11ਪਰਾਕਰਮ ਜ ੱ ਿੋ ਜ ੱ ਿ ਉਸੇ ਦਾ ਿੋਵੇ। 

ਆਮੀਨ। 

ਰਸ ਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱ ਲ ਮੁਕੜਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਰੂੰਤਰ 
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਖ ਰਿੱ ਕਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਿ ਸੀ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਸੀ ਿੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਗਆਨ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਚ ਤਸਿੱਲੀ ਨ ੂੰ  ਖੋਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਿੋ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਉਹ ਸਕਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਿੱ ਖ 
ਉਸ ਮਕਹਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਿਰ ਰਹੀ 
ਸੀ ਿਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਯੁਿੱ ਗ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿਰੇਗਾ।  

ਆਇਤ 9. ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਿ ਬ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿੀਤਾ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੋਧ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਯਾਿ ਬ 4:7)। ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱ ਖਰੇ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਲਨਿਚਾ ਲਵਚ ਤਕੜੇ ਿੋ ਕੇ ਉਿ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰੋ। 
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ਇਿੱਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰਿੇ ਕਦਿੜ ਿਰਦਾ ਹੈ (1:17–19)। “ਕਵਰੋਧ” ਿਰਨ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ” (1:7) ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਇਆ ਿਾਣਾ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨਾ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ (2:23; 3:9)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਿੱ ਿ ਉੱਚ ਨੈਕਤਿ ਯੋਿਨਾ ਦੇ 
ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ (4:3, 4)। ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਬ ਲ ਿਰਨ ਦੇ ਕਵਚ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼, ਕਵਰੋਧ, ਅਤੇ ਕਦਿੜਹਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਇਿੱਿ ਇਿਰਾਰ, ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਨਾਮ ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ, ਕਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲੀਅਤ ਸੈਿੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਿ ਬੀਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਦੇ ਵਾਂਗ, ਿਦੀ ਿਦੀ ਉਸ ਕਵਚ ਕਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਡੁੂੰ ਕਘਆਈ ਘਿੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ 
ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਲੋਿ ਅੂੰ ਤ ਤਿ 
ਕਦਿੜਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਦਿੜਹਤਾ, 
ਪਿਾਰਥਨਾ, ਅਟਲਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ 
ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ ਹੈ (1:6–9; 3:13–17; 4:12–19; 5:9, 10)। ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਦੁਿੱ ਖ 
ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਤਸਿੱਲੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਿਹੇ 
ਲੋਿ ਹਨ ਿੋ ਪਰੀਕਖਆ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। ਰਸ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਿਾਣਨ 
ਜੋ [ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ] ਿ ਰਭਾਈ ਲਜਿੜੇ ਜਿਤ ਲਵੱਚ [ਸਨ] ਓਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਏਿੋ ਦ ਖ ਸਲਿਣੇ 
ਪੈਂਦੇ [ਹਨ]। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਇਸ ਕਬਆਨ 
ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਤਹਾਸਿ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਾਲ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰਗਤੀ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਲਖ ਸਕਿਆ। ਕਖਲਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿ ਦ ਵੀ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਖਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਸੀਹੀ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰਦੇ ਸਨ। ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰਗਤੀ, ਇਿੱ ਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਿੌਨ 
ਸਟੌਟ ਨੇ ਸਹੀ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਿੀਤੀ ਸੀ, “ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਿਮਾਕਣਿ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ, 
ਸੁੂੰ ਦਰ, ਅਰਾਮਦਾਇਿ, ਸਵਾਰਥੀ, ਪਲਾਇਣਵਾਦੀ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ . . . ਇਹ 
ਇਿੱਿ ਕਵਸਿੋਟਿ, ਕਵਿੇਂਦਿੀ ਬਲ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਸਵੈ-ਿੇਂਕਦਿਤ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਖਿੱ ਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਖੂੰਡਾ  
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।”12 

ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸ ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਕਹਰ ਦੇ ਇਿਦਮ ਕਸਰੇ ਤੇ ਸਨ ਿੋ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਇੂੰਿੀਲ ਕਿਸ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿੀਤਾ 
ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ “ਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ” ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚਿਾਰ 
ਿਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੀ (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 1:6; ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 10:18)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਸਰਿ 
“ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਚਾਰ ਚੁਿੇਰੇ ਇਿੱਲੁਕਰਿੁਨ ਤੀਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ ਰਾ 
ਪਰਚਾਰ ਿੀਤਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 15:19), ਉਸ ਨੇ ਕਹਸਪਾਕਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਿੀਤੀ 
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(ਰੋਮੀਆਂ 15:24)। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱ ਤਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਕਮਸ਼ਨਰੀ ਿੂੰ ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਾਸਲ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਵਚ ਉਸ ਕਸਿੱ ਕਖਅਿਾਂ ਅਤੇ ਪਿਚਾਰਿਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਵਿੱ ਡੀ ਸੂੰ ਕਖਆ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ 
ਸਾਮਰਾਿ ਕਵਚ ਇਿੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀ ਤੋਂ ਦ ਸਰੇ ਕਵਅਿਤੀ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 10. ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਿੋ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਰਕਹੂੰਦੇ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਸਕਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰ ਰ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਮੁਸ਼ਿਲ ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹੋਣਗੇ। “ਿੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਦੇ 
ਵਿੱ ਲ ਉਹ ਮੁੜੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ?” 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਖੌਲ ਅਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਿਰਦੇ 
ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਾਬ ਸੀ  
ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ। 
. . . ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਲਜਿ ਨੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਿਈ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਸੱਲਦਆ 
ਜਦ ਤ ਸਾਂ ਥੋੜਾ ਲਚਰ ਦ ਖ ਭੋਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਕਾਲਮਿ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ 
ਤਕਲੜਆਂ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਿੋ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (1:6)। ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਕਖਕਤਿ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ।” ਬਹੁਤ 
ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ, ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਕਲਆ ਸੀ। 
ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਿ ਿੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੀ। 
ਆਕਖਰਿਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਪ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। “ਸਿੱ ਚ ਮੁਿੱਚ ਤ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਲਿਣੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈਂ (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 
73:18)। ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰਗ ਕਵਿੱ ਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਿੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਕਬਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਲੋਚਦਾ ਨਹੀਂ।” (ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 73:25)। 

ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਰੇਿ ਵਾਿ ਇਿੱਿ ਸੂੰ ਖੇਪ ਕਟਿੱ ਪਣੀ ਦੀ ਪੁਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮ 
ਲਕਰਪਾਿੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਕਪਆ ਸੀ। 4:10 
ਕਵਚ, ਰਸ ਲ ਨੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਈ ਪਰਿਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਹੈ।” ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਵਚ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਉੱਚ ਕਡਗਰੀ ਤਿੱ ਿ ਮਕਹਸ ਸ ਿੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਿੋਈ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਕਵਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਕਲਆ ਸੀ (3:21)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਵਚ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਕਰਆ; 
ਕਿਰ ਵੀ, ਕਿਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਅਿੇ ਵੀ ਸਮਕਝਆ ਿਾਣਾ ਬਾਿੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦਨ ਦੀ ਆਸ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦੇ 
ਸਨ।  

ਸ਼ਬਦ “. . . ਕਿਰਪਾਲ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹ ਨੇ [ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ] ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਿ ਤੇਿ ਦੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਕਦਆ” ਪਿੱਤਿੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਿਰੋ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ “ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ” ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
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“ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣੇ ਗਏ” ਤਾਂ ਕਿ “ਆਕਗਆਿਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਕਛੜਕਿਆ ਿਾਵੇ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ “ਅਗੇਤਿੇ 
ਕਗਆਨ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਿੀਉਂਦੀ 
ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਤੇਿ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਨੂੰ ਦ 
ਮਾਕਣਆ ਸੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਿੱਿ “ਅਨੂੰ ਤ ਤੇਿ” ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ 
ਕਵਚ ਤੇਿ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਿੇ ਮਕਹਸ ਸ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਦੁਿੱ ਖ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਸਕਹਣਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੇਿ ਦੇ ਕਪਛੋਿੜ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸਮਕਝਆ ਕਗਆ।  

ਚਾਰ ਅੂੰ ਕਤਮ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਦਾਇਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਿ ਕਦਿੜਹ ਬਣੇ ਰਕਹਣ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਿ 
“ਅਨੂੰ ਤ ਤੇਿ” ਦਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਨਾ ਿਰ ਲੈਣ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਿੀਤਾ, ਕਿ 
ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਿੱ ਗ ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲਮਿ, ਕਾਇਮ, ਤਕਲੜਆਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਿਾ। ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਵਨਾਮ ਿੋਕੜਆ ਕਗਆ ਹੈ ਿੋ 
ਕਿਸ ਦਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪਿਭਾਵ ਹੈ, “ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਿਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਕਦਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਿਰੇਗਾ।” ਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ 
ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਇਿੱ ਿ ਸ ਖਮ ਅੂੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਹਰੇਿ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਡੇ 
ਅੂੰ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਖੋਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਿਿੱ ਠੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਅਿੱਤ ਵਿੱ ਡੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ 
ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਤੇਿ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ ਸੂੰ ਭਾਲੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿਾਕਮਲ” (καταρτίζω, ਿਾਤਾਰਸੀਜ਼ੋ ) ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ NIV ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਚ “ਬਹਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 
ਿੋ ਮਿੱਤੀ 4:21 ਕਵਚ ਇਹ ਿਕਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਆਪਣੇ ਿਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸੁਧਾਰਦੇ” 
ਸਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੋਿਰ 
ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਬਹਾਲ” 
ਿਰਨ ਅਤੇ “ਕਦਿੜਹ” ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਕਦਿੜਹ” (στηρίζω, ਸਟੇਰੀਜ਼ ੋ) ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਿਸ ਿਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਿੁਝ ਵੀ ਕਹਲ 
ਨਾ ਸਿੇ। ਕਯਸ  ਨੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਕਵਚ “ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੀ ਖਿੱਡ” ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਿਰਨ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਲ ਿਾ 16:26)। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਤਿਕੜਆਂ” (σθενόω, ਸਥੇਨ  ) ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਪਛਲੇ ਸ਼ਬਦ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਲਦਾ-ਿੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ 
ਵਰਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਅੂੰ ਕਤਮ ਸ਼ਬਦ, “ਸਥਾਪਤ” (θεμελιόω, ਥੇਮੇਲੀਓ ) ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਇਿੱ ਿ ਕਦਿੜਹ ਨੀਂਹ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਨਾ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਉਸਾਰੇਗਾ, ਇਿੱ ਿ ਚੂੰਗੇ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਕਹਰ ਿਾਂ ਇਿੱ ਿ ਮਹਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਾਂਗ।  

ਆਇਤ 11. ਇਹ ਉਸ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਿੋ ਰਸ ਲ ਨੇ 4:11 ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੋ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ 4:11 ਕਵਚ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਕਯਸ  ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਦ ਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮਕਹਮਾ ਿਰਦੇ 
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ਹਨ। ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿ ਕਵਚ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਿਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। NASB ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਿਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆ ਸ ਚਿ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕਛਆਬੋਧਿ ਮ ਡ ਕਵਚ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: 
ਪਰਾਕਰਮ ਜ ੱ ਿੋ ਜ ੱ ਿ ਉਸੇ ਦਾ ਿੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਿੋਈ ਕਿਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਿੇਤਾਤਮਿ ਮ ਡ ਦੇ ਕਵਚ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਪਰਾਿਿਮ 
ਿੁਿੱ ਗੋ ਿੁਿੱ ਗ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ।” ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਭਕਵਿੱ ਖ ਸ ਚਿ ਕਵਚ ਕਸਰਿ ਚਾਰ ਕਿਕਰਆਵਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਥੇ ਸੂੰ ਿੇਤਿ ਨ ੂੰ  ਬਰਿਰਾਰ 
ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਸਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (5:1–11) 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹੀ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਦਾ ਿਰਿ ਇਿੱਿ ਕਬਿਲੀ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਕਬਿਲੀ ਬਿੱਗ 
ਕਵਚਲੇ ਿਰਿ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਖੋਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਿਲੀ ਬੋਲਟ ਦੇ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੂੰਤ ਤਿੱ ਿ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਾਰੀ 
ਕਰਹਾ। ਅੂੰ ਕਤਮ ਅਕਧਆਇ ਕਵਚ, ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਕਟਿਾਟੋ ਿੈਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: “ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ!” “ਟਕਹਲ!” “ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ!” “ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨੀਕਵਆਂ ਿਰੋ!” “ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਪਿਭ  ਤੇ ਸੁਟ ਛਿੱ ਡੋ!” “ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ!” “ਿਾਗਦੇ 
ਰਹੋ!” “ਸਾਹਮਣਾ ਿਰੋ!” “ਤਿਕੜਆਂ ਿਰੇਗਾ!” ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਪਿਸ਼ੂੰਸਾ 
ਅਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਖਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ਾ ਪਿਦਾਨ ਿੀਤੀ ਕਿਸ 
ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਵਚ ਬਾਰਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਿੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਸੀ – ਅਸਲ ਕਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਤੂੰ ਨਾਂ 
ਕਵਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਚਿੱ ਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਕਯਸ  
ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਵਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਯਸ  ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨਾ 
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰਨਾ। ਿੋਈ ਇਸ ਲਈ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾਵੇ; ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਿੋਈ ਬਚਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਕਗਆਿਾਰੀ 
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੂੰ ਤਮ ਅਕਧਆਇ ਕਵਚ, ਰਸ ਲ ਦੇ 
ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਿ ਸ਼ਬਦ ਸਨ।  

ਅਿਵਾਈ: ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮਾਡਿ (5:1–3) 
ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਿ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਣਾ ਇਸ 
ਪਿਿਾਰ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੂੰ ਟਰਪਿਾਇਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੋਰ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨਾ 
ਅਤੇ ਕਮਲ ਿੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਧਾਰਣਾ ਹੈ, 
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ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਤਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਕਲਆਇਆ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਵਚ ਕਨਗਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਿਾਿੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਬਰ ਬੇਤੁਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਕਵਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਿਦਰ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਿੁਝ ਸਮਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਿੱ ਿ ਮਸੀਹੀ ਿਾਲਿ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਿੱ ਿ ਡਾਇਰੈਿਟਰਸ ਦੇ ਇਿੱ ਿ 
ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਪਿਧਾਨ 
ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਚੂੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭ ਸਿਣਾ ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਿਗਾ ਤੇ ਸਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਿੱਿ ਿੋਚ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਦੀ 
ਅਧੀਨਗੀ ਕਵਚ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਰਿ ਿੁੜਿੁਰਾਹਟ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ। ਿਰਿ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਬਲਿੁਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਇਿੋ ਸਾਂਝੇ ਿਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਪਿੱ ਖ 
ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਦਰਿੇ ਤੇ, ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਬਾਈਬਲ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਚੁਿੱ ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦਾ 
ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ। ਪਕਹਲਾ, ਿਲੀਸੀਆ 
ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਿੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਿੱ ਫ਼ ਡਾਇਰੈਿਟਰਾਂ ਵਰਗੇ 
ਹਨ ਿੋ ਿੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਆਲ  ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ 
ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ? ਦ ਸਰਾ, ਿਲੀਸੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ 
ਿਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਆਗ  ਬਣਨ? ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਬਾਈਬਲ ਕਵਚੋਂ ਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਲ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
ਕਿਸ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ? 
ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਪਿੱਤਿੀ ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਅਮੁਿੱਲ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ।  

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਕਤੂੰ ਨ ਵਿੱ ਖਰੇ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿੋ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ 
ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿੋ 
ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ ਹਨ ਇਿੱਿ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਿੱ ਟੇ ਨ ੂੰ  ਖੋਿ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ “ਬਜ਼ੁਰਗ,” “ਪਾਦਰੀ” ਅਤੇ 
“ਕਨਗਾਹਬਾਨ।” 1 ਪਤਰਸ 5:1–3 ਕਵਚ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 20 ਅਕਧਆਇ ਕਵਚ, 
ਇਹ ਕਤੂੰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਿੋ ਹੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਇਿੱਿ ਪਾਦਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਦਰੀ ਇਿੱ ਿ ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਿੱਿ 
ਸ਼ਬਦ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਮਾਡਲ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਣਨ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਚੂੰਗਾ ਕਵਚਾਰ ਪਿਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
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ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗ  ਲੋਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ।  
1.  ਸ਼ਬਦ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ πρεσβύτερος (ਪਿੈਸਬ ਟੇਰੋਸ ) ਦਾ 

ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਿਦੀ ਿਦੀ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ “ਬੁਿੱ ਢੇ ਮਨੁਿੱ ਖ” ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ” ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਯਹ ਦੀ ਕਪਛੋਿੜ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਿਲ ਦੇ ਆਗ  “ਬਜ਼ੁਰਗ” ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਹੈਿਲ ਕਵਚਲਾ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ 
ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਕਿਸ ਪਿਿਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਪਿਚਾਰਿ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ 
ਸੀ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਕਲਕਖਆ: “ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਨਕਮਿੱਤ ਿਰੇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਕਡਆ ਸੀ ਭਈ ਕਿਹੜੀਆਂ 
ਗਿੱਲਾਂ ਰਕਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤ ੂੰ  ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਆਰੇਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥਾਪ ਦੇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 
ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਆਕਗਆ ਿੀਤੀ ਸੀ” (ਤੀਤੁਸ 1:5)। 

ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਿਲੀਕਸਆ ਦੇ ਆਗ  ਬਜ਼ਰੁਗ, ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਲੋਿ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਬੁਿੱ ਧੀ ਦਾ ਿੋਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਮਰ ਕਗਆਨ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ 
ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਵਚ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸੇਵਾ ਿਰਨ। ਉਮਰ ਅਤੇ 
ਕਗਆਨ ਦਾ ਸੂੰਯੋਗ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਕਨਿ ਸਮਾਿਾਂ ਕਵਚ ਗਕਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਬਦ “ਸੈਨੇਟਰ” ਇਿੱ ਿ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੱਿ “ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਆਦਮੀ” ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਖੁਿੱ ਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੇ ਸਰਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਨਆਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੇ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਕਮਿਾ 
ਕਨਭਾਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮ ਸਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਕਮਸਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਠੇ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ (ਿ ਚ 3:16)। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿੋਰਸ ਕਵਚ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਤੇ ਰਾਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 
ਸੀ (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 20:4)।  

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੀਵਨ 
ਦੇ ਕਵਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਿਦੋਂ ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ (ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ) ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਬੁਿੱ ਧੀਮਾਨ, 
ਧਰਮੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛ 
ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਕਜ਼ਿਰ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 11:30 
ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਅੂੰ ਤਾਕਿਯਾ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ 
ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿਾਲ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਭੇਿੀ। ਪਕਹਲੀ 
ਕਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  
ਥਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 14:23)।  

ਕਸਰਿ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ। 
ਬਜ਼ਰੁਗ ਕਿੂੰ ਨਾ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਹੈ 
ਕਿ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਵਚੋਂ; ਕਨਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਤਿੱ ਤ ਮੌਿ ਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਕਵਚ ਆਏ ਹੋਏ ਿਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ 
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ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਿਦੋਂ ਿਲੀਸੀਆ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਿੱ ਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵਚ ਇਿੱਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਿ ਨੂੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਵਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਚੂੰਗਾ ਕਬੂੰ ਦ  ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਵੇਖਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿੌਣ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਿ ਬੀਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ 
ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਿ ਭਲਾਈ ਦਾ 
ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਿੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ, ਿਈ ਅਰਥਾਂ 
ਕਵਚ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਿ ਕਵਚ ਉਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਕਿਿ ਸਕਥਤੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿੂੰ ਮ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

2. ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ ਉਹੀ ਲੋਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਇਸ ਦੇ “ਪਾਦਰੀ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਲੈ ਿੇ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੇ ਢੂੰਗ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਕਸਖ ਸਿਦੇ 
ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ “ਪਾਦਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇ ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਮਹਾਨ ਕਸਿੱਟਾ 
ਿਿੱ ਢ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਾਦਰੀ” (ποιμήν, ਪੋਏਮੇਨ ) 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ “ਚਰਵਾਹਾ” ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਦਰੀ ਇਿੱ ਿ ਚਰਵਾਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੁੂੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਸੇਵਿਾਈ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ ਉਸ 
ਨਮ ਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰੁਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 20:17 ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਮਲੇਤੁਸ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨ ੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿ ਿੇ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਸਖਾਉਣ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਨ। “ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ, 
ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਿੱ ਿੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਿਰੋ ਕਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਵਿੱ ਤਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਠਕਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲੀਕਸਯਾ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ ਕਿਹ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹ  ਨਾਲ ਮੁਿੱਲ ਕਲਆ ਹੈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 20:28)।” 1 ਪਤਰਸ 5:1, 
2 ਕਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਿੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਇਿੱਿੜ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਿਰਨ।” ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11, 12 ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ: “ਉਹ ਨੇ ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  
ਰਸ ਲ, ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਬੀ, ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਾਰਿ, ਿਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ 
ਿਰਿੇ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਤਾਂ ਿੋ ਸੇਵਿਾਈ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਸੂੰਤ ਕਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ 
ਉਸਰਦੀ ਿਾਵੇ।” ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਿਦੋਂ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ “ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ” ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ “ਪਾਦਰੀ” ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿਾਈ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਬਆਨ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਚਰਵਾਹਾ 
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ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਰਾਂਦ ਕਵਚ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਿਾਰ ਦੇ 
ਿਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਡ ਕਵਚ ਕਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਕਢਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ 
ਹੋਣ।  

ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਕਨਰਬਲ ਪਿਾਣੀ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਿ ਪਾਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਬੇਵਿ ਿ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 
ਮੁਸੀਬਤ ਕਵਚ ਿਸ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਿੱ ਖੀਆਂ ਹੀ ਰਕਹਣਗੀਆਂ। ਚਰਵਾਹੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਕਪਆਰੇ ਲੋਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਦਾਊਦ, ਪਕਹਲਾ ਮਹਾਨ ਰਾਿਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 
ਚਰਵਾਹੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ “ਚਰਵਾਹਾ ਦੇ 
ਜ਼ਬ ਰ,” ਜ਼ਬ ਰ 23 ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚਕਰਿੱਤਰ ਕਚਿੱ ਤਰਣ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ 
ਰ ਪ ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੁਤ ਿੀਤਾ। 
“ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ਚੁਰਾਵੇ ਅਰ ਵਿੱ ਢੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਿਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ 
ਆਇਆ ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਉਣ ਕਮਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਕਮਲੇ। ਅਿੱ ਛਾ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਿੱ ਛਾ ਅਯਾਲੀ 
ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਨ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 10:10, 11)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 
ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਙੁ ਭਟਿਦੇ ਕਿਰਦੇ ਸਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਕਨਗਾਹਬਾਨ 
ਦੇ ਿੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ” (1 ਪਤਰਸ 2:25)। 

ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ “ਰਖਵਾਲੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿੁਿੱ ਤੇ” ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ “ਮੁਿੱ ਖ ਅਕਧਿਾਰੀ” ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ 
“ਰਾਿ”ੇ ਨਹੀਂ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਚਰਵਾਹੇ” ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਧਿੱ ਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਿਨ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੋਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਦਾ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ੁਰਗ 
ਿਾਂ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਪੇਚੈਿੱਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬ ਰ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਲੋਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦੇ 
ਹਨ।  

3. NASB ਅਤੇ NIV ਕਵਚ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਕਵਚ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਚ 
ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗ  ਇਸ ਦੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਾਂ ਪਾਦਰੀ ਿਾਂ ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਿੋ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ἐπίσκοπος (ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ ) ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਕਬਸ਼ਪ” ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਕਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। 
“ਬਜ਼ਰੁਗ” ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ “ਪਿੈਸਬੀਟਰ” ਹੈ, “ਪਾਦਰੀ” ਦੇ ਲਈ “ਚਰਵਾਹਾ,” ਅਤੇ 
“ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਦੇ ਲਈ ਦ ਸਰਾ ਸ਼ਬਦ “ਕਬਸ਼ਪ” ਹੈ।  

ਪਿਾਚੀਨ ਧਰਮ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਤਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿਾਂ ਇਿੱ ਿ 
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ਸ਼ਕਹਰ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ ਦਾ ਦਰਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਿੱ ਕਤਆ 
ਹੋਇਆ ਨਾਸ ਦਾ ਪਿਬੂੰ ਧ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਪਿਬੂੰ ਧਿ ਇਿੱਿ ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ। “ਬਜ਼ਰੁਗ” ਿਾਂ “ਪਾਦਰੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਸ਼ਬਦ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਦੇ ਿੋਲ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਗ ਆਂ 
ਦੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਲੇਖਿ ਨੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਲਖੀ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਆਕਗਆਿਾਰੀ ਿਰੋ ਅਤੇ 
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਿੋ ਓਹ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਂਙੁ ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਦ ੇ
ਨਕਮਿੱਤ ਿਾਗਦੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਓਹ ਇਹ ਿੂੰ ਮ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿਰਨ, ਨਾ ਹਾਉਿੇ ਭਰ ਭਰ 
ਿੇ ਕਿਉਂ ਿੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੂੰ ਤ ਨਹੀਂ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17) ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ 
ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਪਾਦਰੀ, ਕਨਗਾਹਬਾਨ ਸਨ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੇ ਕਵਚ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਧਿਾਰ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਤੇ ਅਕਧਿਾਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਦਭਾਗਾ ਪਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ 
ਅਕਧਿਾਰ ਯਾਦ ਿਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਿਹਾ ਹੀ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
“ਬਜ਼ਰੁਗ,” “ਪਾਦਰੀ,” ਿਾਂ “ਕਨਗਾਹਬਾਨ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਵਹਾਕਰਿ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਚ ਕਿ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਗ  ਕਿਵੇਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਕਸਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦ 
ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਮੂੰਦਭਾਗੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਿੋ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਿਾ ਕਵਚ ਇਿੱਿਵੀਂ 
ਸਦੀ ਕਵਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਿੱ ਫ਼ ਡਿਾਇਿੈਟਰਸ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਬੋਰਡ ਇਿਿੱਠਾ ਹੋ ਿੇ, 
ਿੈਸਲੇ ਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰਚਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਰਡ ਆਿੱ ਫ਼ 
ਡਿਾਇਿੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਕਧਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਵੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਆਤਕਮਿ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰੀ ਪਦ ਿੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰ ਦ 
ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਕਪਿੱਛੇ ਮੀਕਟੂੰਗ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੈਸਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ 
ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਿਿੱ ਢਦੇ ਹਨ। 
ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ ਪਾਰਕਿੂੰਗ 
ਲੋਟ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਿਾ ਬਣਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰਿ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਾਵੇ।  

ਬਜ਼ਰੁਗ ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਸਿੱ ਧ ਮਨੁਿੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 
ਧਰਮੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸਰੀਰਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 
ਿਾਂ ਆਤਕਮਿ ਬੀਮਾਰ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਿੂੰ ਨ ਹਨ। ਉਹ ਝੁੂੰਡ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਾਿ ਬ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, “ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਿਲੀਕਸਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦ 
ਘਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਓਹ ਪਿਭੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਿੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਤੇਲ ਝਿੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਾਰਥਨਾ ਿਰਨ” 
(ਯਾਿ ਬ 5:14)। 

ਬਜ਼ਰੁਗ ਚਰਵਾਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਿਈ ਵਾਰ, ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਜ਼ਰੁਗ 
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ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰ ਇਿੱਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਚ 
ਅਸਕਹਮਤੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਸਕਤਿਾਰ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਆਗ  ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  
ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ। ਿੇਿਰ ਉਹ ਕਨਯਮ ਕਸਖਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਇਿੱਿ ਆਖਰੀ ਪਿਸ਼ਨ: ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਇਿੱਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਿੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਦਰਦੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ? ਿੋਈ 
ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ 
ਉੱਤਰ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਿੱ ਲਹਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ। ਿੇਿਰ ਿਲੀਸੀਆ ਇਿੱਿ ਆਦਮੀ ਵਿੱ ਲ ਵੇਖ ਿੇ 
ਿਕਹੂੰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹੀ ਿਰੋ,” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਿਾਰ 
ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮਹਾਨ ਤਾਰੀਿ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ 
ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਿਾਰਨ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਿੋਈ ਭੁਿੱ ਖੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਖੁਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਿੱ ਿ 
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਕਧਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜ਼ੋਰ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਿਾਈ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਕਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਇਿੱ ਿ ਟਕਹਲ ਆ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮਿੱਤੀ 20:26). 

 ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਿ ਰਭਾਈ (5:9) 
ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਿੱ ਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਵਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਿ ਿਲੀਸੀਆ ਸੂੰਗਤੀ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਿੋਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਿੁਝ ਹੈ। ਸੂੰਗਤੀ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੇ ਸੂੰਗਠਨ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ ਅਤੇ 
ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿੈਕਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਭ  ਭੋਿ ਲੈਣਾ ਇਿੱ ਿ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਵਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਿੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿੈਕਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਮਿੱਧ-ਪਿਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੂੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਤੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। 
ਹਰ ਸਿੱਤਾਂ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦੋਂ ਹਿਤੇ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਪਕਹਲਾ ਕਦਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਕਤਆਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਤੁਰ ਿੇ, ਿੁਝ ਗਕਧਆਂ ਤੇ 
ਬੈਠ ਿੇ, ਿਾਂ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾ ਿੇ, ਿਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਿਾਂ ਰੇਲ ਗਿੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਿੱ ਿ ਯਾਤਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਮ ਹਾਂ ਿਾਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਮੂੰ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ 
ਕਵਚ, ਉਹ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਦਨ ਕਵਚ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਕਪਆਲੇ ਕਵਚੋਂ 
ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਕਰਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਿੱਿ 
ਦ ਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ-ਿੁਲ ਿੇ ਰਕਹੂੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ 
ਸਾਰੇ ਗਿਕਹ ਤੇ ਕਦਨ ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਕਦਿਸ਼ ਚੌਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਰਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱ ਖਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿੈਕਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਭਾਈ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਿ।  
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ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ 
ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੱ ਸੀਏ, ਅਰਾਧਨਾ ਿਰੀਏ, 
ਿਾਂ ਰੋਈਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 
ਸਥਾਨਿ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਿਲੀਸੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਪਿਭ  ਦੇ ਕਦਨ ਕਵਚ ਇਿਿੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਾਰਥਨਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਿਾਮਨਾਵਾਂ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਿ ਹਨ।  

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ, ਐਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਨਯੁਿਤੀ ਦੇ ਕਵਸ਼ ੇ ਕਵਚ ਅਿੱ ਗੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਇਵਰਟ 

ਿਰਗ ਸਨ, ਦ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਿਿਾਇਸਟ: ਏ ਕਬਬਲੀਿਲ ਅਿਲੀਜ਼ੀਓਲੋਿੀ ਿਾਰ ਟ  ਡੇ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1996), 295–98, 310–27. 2ਿੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਿੈਲੀ, ਏ 
ਿਮੈਂਟਰੀ ਆਿੱ ਨ ਦ ਅਕਪਸਟਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਆਫ਼ ਿ ਡ  , ਬਲੈਿਸ ਕਨਊ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: 
ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਿ, 1969), 198–99. 3ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦਾ “ਕਬਸ਼ਪ” ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਏਪੀਸਿੋਪੋਸ 
ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਵਗਕੜਆ ਰ ਪ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ KJV ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਦੇਕਸ਼ਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰਨ ਿ ੋਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਕਵਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 
ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦ ੇਚਰਚ ਕਵਚ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦ ੇਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਕਬਸ਼ਪ” ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 41 ਪਤਰਸ 1:4 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ (κληρονομία, ਿਲੇਰਨੋਮੀਆ) ਦੇ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰ ਪ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਕਧਿਾਰ” ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 
5ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਜ਼, 1 ਪਤਰਸ, ਵਰਡ ਕਬਬਲੀਿਲ ਿਮੈਂਟਰੀ) 49 ਕਿਲਦ, ਵੈਿੋ, ਟੈਿਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 
1988), 286. 6ਸੀ. ਐਸ. ਲ ਇਸ, ਮੇਅਰ ਕਿਿਸਚੈਕਨਟੀ (ਕਨਊਯਾਰਿ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਿੂੰਪਨੀ, 1961), 94. 
7ਯ ਨਾਨੀ ਕਵਚ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਣ “ਿਵਾਨੋ” ਅਤੇ “ਬਜ਼ਰੁਗੋ” ਹਨ। ਕਵਸ਼ਸ਼ੇਣ ਨਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਅਰਥ ਿਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਾਨੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ “ਪੁਰਖਾਂ” ਿੋੜ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ “ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ” 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਚ ਵਾਧ  ਸ਼ਬਦ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। 8ਐਲਨ ਐਮ. ਸਕਟਬਸ ਅਤ ੇਐਨਕਡਿਊ ਐਿੱਫ਼. ਵਾਲਵਜ਼, ਦ ਿਿਸਟ 
ਅਕਪਸਟਲ ਿਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ, ਕਟੂੰ ਡਲ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1959), 170. 9ਦ ਕਨਊ ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਕਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਥਆਲੋਿੀ, ਸੂੰ ਸਿਰਣ ਿੋਕਲਨ ਬਿਾਊਨ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ਼ੋਂਡੇਰਵਨ, 1976), 1:277 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੇ. ਗੋਇਟਜ਼ਮਨੈ, “ਿੇਅਰ, ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ।” 10ਇਵੈਂਿਲੀਿਲ ਕਡਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਕਬਬਲੀਿਲ ਕਥਆਲੋਿੀ, 
ਸੂੰ ਸਿਰਣ ਵਾਲਟਰ ਏ. ਐਲਵੈਿੱਲ (ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬੁਿਸ, 1996), 28 ਕਵਿੱ ਚ ਆਰ. ਈ. 
ਐਨਲੋ, “ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ।” 

11ਕਵਜ਼ਡਮ ਆਫ਼ ਸੋਲੋਮੋਨ 12:13 (NRSV)। 12ਿਨੌ ਸਟੌਟ, ਦ ਿੋਨਟੈਪਰੈਰੀ ਕਿਿਸਚੀਅਨ (ਲੈਸਟਰ,  
ਯ . ਿੇ.: ਇੂੰਟਰ-ਵਰਕਸਟੀ ਪਿਿੈੱਸ, 1992), 335. 
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