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5:12–14 

ਅੰਲਤਮ ਲਟੱਪਣੀ 

12ਮੈਂ ਤ ਿਾਨੰੂ ਲਸਿਵਾਨ ਸ ਦੇ ਿੱਥੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਵੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਤਬਰ ਭਾਈ ਿੈ 
ਥੋੜੇ ਲਵੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਲਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਕਰਪਾ ਇਿੋ 
ਿੈ। ਉਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ ਸੀਂ ਖਿੋਤੇ ਰਿੋ। 13ਬਾਬ ਿ ਲਵੱਚ ਲਜਿੜੀ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਿ ਚ ਣੀ ਿੋਈ ਿੈ 
ਉਿ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ ੱ ਤਰ ਮਰਕ ਸ ਤ ਿਾਡੀ ਸ ਖ ਸਾਂਦ ਪ ੱ ਛਦੇ ਿਨ। 14ਤ ਸੀਂ ਪਰੇਮ ਨਾਿ ਇੱਕ 
ਦਏੂ ਨੰੂ ਚ ੰ ਮ ਕੇ ਸ ਖ ਸਾਂਦ ਪ ੱ ਛੋ। 

ਤ ਿਾਨੰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਲਜਿੜੇ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਿੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੇ। 

ਆਇਤ 12. ਇਹ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲਸਿਵਾਨ ਸ ਉਹੀ 
ਹੈ ਿੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਕਵਚ ਸੀਲਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਕਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੀਲਾਸ 
ਦਾ ਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਲਵਾਨੁਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਤੂੰ ਨ ਿਗਾਵਾਂ ਤੇ  
(2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:19; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:1; 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:1) ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿੀਨੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 
ਕਵਚ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿਦੋਂ NIV ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਾਂ ਨੇ “ਸੀਲਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੂੰਿੇਤ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਆ ਹੈ।1 ਨਾਮ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਕਮਕਥਹਾਸ ਕਵਚ, “ਕਸਲਵਾਨੁਸ,” ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਿੂੰ ਢੇ 
ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਿਦੋਂ ਰੋਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਿਰਿੇ ਿੂੰਗਲ ਕਵਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ 
ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਈ ਵਾਰ ਵਾਹੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 
ਇਿੱਿ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਮੂੰਦਰ ਬਣਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਅਕਧਿਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਨਾਂ ਅਕਧਿਾਰ ਦੇ ਪਿਵੇਸ਼ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਰਨ ਭੜਿੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਗੁਿੱ ਸੇ 
ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਣਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਪਿਾਂਤ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਟਿਾਂਕਸਲਵੇਕਨਆ” ਸੀ, ਿੂੰਗਲ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਖੇਤਰ। ਿੇਿਰ ਸੀਲਾਸ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਉਹੀ “ਕਸਲਵਾਨੁਸ” 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਚੂੰਗੇ ਯਹ ਦੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਪਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਇਿੱ ਿ ਰੋਮੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 15:32)। ਪਰ, ਆਧੁਕਨਿ 
ਰੀਤਾਂ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਿਹਾ ਧਰਮ ਕਨੂੰ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾ ਡਾਇਨਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ 
ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਿੋਈ ਦੇਵੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। “ਕਸਲਵਾਨੁਸ” ਨਾਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਦੀ ਯਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਿਾਣਪੁਣੇ ਕਵਚ ਰਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਕਨਿ ਮਾਂ ਦੇ 
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ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਨਾ ਨਾਮ ਰਿੱਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਲਪੀ ਤੌਰ ਤੇ, “ਕਸਲਵਾਨੁਸ” ਇਿੱ ਿ ਗੈਰ-
ਯਹ ਦੀ ਕਪਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਯਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਵਆਹ ਿਰ ਕਲਆ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਯਹ ਦਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿੱਿ ਯਹ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਪਿਿਾਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਕਸਲਵਾਨੁਸ” ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਵਾਲਾ 
ਸੀਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਿੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਮੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 
ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ।  

ਵੇਨ ਏ. ਗਰ ਡਮ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਮਜ਼ਬ ਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ ਰਵ ਸਰਗ διά 

(ਦੀਆ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਸਲਵਾਨੁਸ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਖਾਰੀ 
ਕਿਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰ ਤੋਂ 
ਕਵਚਾਰ ਿੀਤਾ ਕਿਿੱ ਥੇ ਪਿਾਚੀਨ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਿੱ ਖਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 
ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀਤਾ ਸੀ।2 ਉਸ ਦੇ ਸਬ ਤ ਨ ੂੰ  ਖਾਰਿ ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿੁਝ ਵੀ 
ਹੋਵੇ, ਪਿੱਤਿੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਿੱਿ ਲੇਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ 
ਹੈ। ਗਰ ਡਮ ਨੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪੇਂਡ  ਮਛਵਾਰਾ ਸਮਝ ਿੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾੜੀ-
ਮੋਟੀ ਰਸਮੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਿ ਿਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।3 ਸ਼ਾਇਦ, 2 ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਪਿੱ ਤਿੀ ਨਾਲੋਂ ਿਾਿੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੈ। ਿੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ 
ਪਿੱਤਿੀਆਂ ਖੁਦ ਕਲਖੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਛੀਆਂ ਿੜਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਿਾਿੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 4:13 ਕਵਚਾਰ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਕਸਲਵਾਨੁਸ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਲਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ 
ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਈ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਕਸਲਵਾਨੁਸ” ਕਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ।  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਿੀਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਥੋੜੇ ਕਵਚ ਕਲਖ ਿੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਲਦੱਤੀ ਭਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਕਰਪਾ ਇਿੋ ਿੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨ ੂੰ  ਤਾਗੀਦ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਿਾਰਵਾਈ ਕਵਚ ਿਾਇਮ ਰਕਹਣ ਿਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪ ਰੀ ਪਿੱਤਿੀ ਦੇ ਕਵਚ ਪਾਏ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ (1:14, 15), ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ (2:13, 18; 3:1; 5:5), 
ਨੀਕਵਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ (5:6), ਅਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਕਤਿ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਕਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ।  

ਦ ਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, “ਸਾਖੀ,” ਖਾਸ ਕਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਯੋਕਗਿ ਸ਼ਬਦ 
ἐπιμαρτυρέω (ਏਪੀਮਾਰਕਚਓ ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ 
ਕਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 5:1 ਕਵਚ “ਗਵਾਹ” ਹੈ। ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸ ਖਮ ਯਾਦ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਕਨਿੀ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਿ 5:1 ਕਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2:23, 24 ਕਵਚ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਿੋ ਉਹ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ 
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ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦੇ ਸੁਕਣਆ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਕਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ 
ਿੇ, ਉਹ ਮੁਰਕਦਆਂ ਕਵਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਸਰਿ ਭਾਈ 
ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਿੱਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਦਿੱ ਸ ਸਿਦਾ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਹੈ।” ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਕਯਸ  ਕਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਪਾਰ ਧਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਮਰ ਪਿੇਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰੈਕਡਟ ਕਸਰਿ ਪਾਪ ਸੀ। ਕਯਸ  ਕਵਚ, ਉਸ ਨੇ 
ਕਸਰਿ ਅਨੂੰ ਤ ਿੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਕਵਚ ਮਾਿੀ ਅਤੇ ਆਸ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗਾ ਅਤੇ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ 
ਦਿੱ ਕਸਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੋ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ “ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ” ਮੌਿ ਦ 
ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਦਾ ਧਨ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਚ” 
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨੂੰ ਤ ਮਕਹਮਾ ਰਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿੋਕੜਆ: ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 
ਖਿੋਤੇ ਰਿ!ੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਹੈ” ਕਿਸ ਕਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜਹ 
ਖੜੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੈ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਿਾਰਨ ਕਨਰਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਪਾਪ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਅਸਕਥਰ ਿਰਦੀ ਅਤੇ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਕਵਚ “ਖਲੋਤੇ ਰਕਹਣ” ਲਈ ਖੁਦ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਕਗਣਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿੋ 
ਬਪਕਤਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ ਅਤੇ ਆਸ 
ਕਵਚ ਭਾਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਿਾਂ ਕਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਿੀਵਨ ਢੂੰਗ ਕਵਚ ਮੁੜ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਕਵਚੋਂ ਉਹ ਕਨਿਲੀਆਂ ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 2:20)। 

ਆਇਤ 13. ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ ਵਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। 
ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਨੁਵਾਦ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਿ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, “ਬਾਬੁਲ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ . . . ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਨ।” ਸ਼ਬਦ “ਦ” (ἡ, ਹੋ ) 
ਇਿੱਿ ਯ ਨਾਨੀ ਲੇਖ ਹੈ ਿੋ ਇਸਤਰੀ ਕਲੂੰ ਗ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਪਿਸੂੰਗਾਂ ਕਵਚ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ” ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਅਕਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਸਰਿ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਸਮੀਿਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ 
ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਿੀ ਹੋਵੇ। “ਿਲੀਸੀਆ” ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (ἐκκλησία, 
ਏਿਲੀਸੀਆ ) ਇਿੱ ਿ ਇਸਤਰੀ ਕਲੂੰ ਗ ਨਾਂਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ 
ਲਾੜੀ ਿਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਿੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ, 
NASB ਅਨੁਵਾਦ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਕਵਆਕਖਆ ਦੇ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਿੋ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿਿਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਿੱਲਾ ਛਿੱ ਕਡਆ ਕਗਆ 
ਹੈ ਉਿ ਜੋ ਬਾਬ ਿ ਲਵਚ ਿੈ। KJV ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿ ਉਸ ਵਾਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਕਵਚ ਹੋਰ 
ਵੀ ਦਲੇਰ ਸਨ “ਉਹ ਿਲੀਸੀਆ ਿੋ ਬਾਬੁਲ ਕਵਚ ਹੈ,” ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ “ਿਲੀਸੀਆ ਿੋ ਹੈ” ਨ ੂੰ  ਕਤਰਛਾ 
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ਰਿੱ ਕਖਆ ਹੈ। NRSV ਕਵਚ ਹੈ “ਬਾਬੁਲ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਿਲੀਸੀਆ।” 
ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਸ ਸ਼ਕਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਭੇਿ ਕਰਹਾ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪ 

ਰਕਹੂੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 
“ਬਾਬੁਲ” ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਸਿੱ ਧੇ ਅਰਥ ਤੋਂ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਯਰ ਸ਼ਲਮ” ਨਾਮ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਿਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਰ ਪਿ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – 
ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ 
ਤੋਂ ਦ ਰ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸਰਿ ਪਿਸੂੰ ਗ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਦੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਰ ਪਿ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਅਰਥ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਬਾਬੁਲ” ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਮ ਦੇ ਰ ਪਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਿੇ 14-15)।  

ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿੈਸਲਾ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਰ ਪਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰ ਰ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ, “ਿਦੋਂ ਉਹ ‘ਬਾਬੁਲ’ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਦੇ ਲਈ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਿੀ ਿਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ?” ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ 
ਬਾਬੁਲ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਹੈਿਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਨ ੂੰ  ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਨੇ 
ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਨ ੂੰ  ਉਿਾੜ ਭ ਮੀ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਪਿਤੀ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੀ 
ਿੜਵਾਹਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਜ਼ਬ ਰ ਕਲਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, “ਹੇ 
ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੂੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਤੈਨ ੂੰ  ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਂ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਬਦਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਧੂੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਤੇਰੇ ਬਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਿੜ ਿੇ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਪਟਿ ਦੇਵੇ” 
(ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 137:8, 9)। ਜ਼ਾਕਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਵੀ ਉਸੇ 
ਪਿਿਾਰ ਸੋਕਚਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ “ਬਾਬੁਲ” ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 
ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਸੋਕਚਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਥੇ ਦੋ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਿੋ “ਬਾਬੁਲ” ਦੀ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਹਚਾਣ ਿਰਵਾ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਪਕਹਲਾ, ਿੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇ ਿਾ ਰਹੇ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਨੇ 60 ਦੇ ਦਸ਼ਿ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਕਵਚ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਖਲਾਿ 
ਅਕਧਿਾਰੀ, ਸਮਾਿ ਕਵਆਪਿ ਹੁਿਮ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਤਿੀ ਕਲਖੀ 
ਸੀ, ਇਹ ਅਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ ਬੇ ਕਵਚ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 
ਨ ੂੰ  ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਿਰਨ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਹੋਰ ਵਿੱ ਧ ਿੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਆਧੁਕਨਿ ਅਕਧਐਨ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਦ ਸਰੇ ਪਿਸ਼ਨ ਰੋਮ ਦੀ “ਬਾਬੁਲ” ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਹਚਾਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 
ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ 
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ਵਿੱਲ ਹੀ ਝੁਿੇ ਹਨ। ਰੋਮੀ ਕਿਸ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਿ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਉਹ ਿੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ? ਿੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੀ ਉੱਥੇ ਿੋਈ ਅਦੇਕਖਆ 
ਪਿਭਾਵ ਸੀ ਿੋ ਰੋਮ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਧਰਮ-ਕਭਿਸ਼ਟ, ਿਾਮੁਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਸੋਤੇ ਦੇ ਰ ਪ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਵਚ, “ਬਾਬੁਲ” ਕਸਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਹਰ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਿਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਮ ਰਤੀਪ ਿਾ ਦਾ ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਪਿਤੀਿ ਸੀ। 
ਿੇਿਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿੋਲ ਰੋਮ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਗੂੰ ਭੀਰ ਝਲਿ ਸੀ, ਅਤੇ ਿੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਵਚਾਰ 
ਕਵਆਪਿ ਰ ਪ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਿਾਕਣਆ ਕਗਆ ਹੈ ਿੋ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਤੁਿੱ ਛ ਮਸਝਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਇਿੱ ਿ 
ਿਾਰਿ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਸਭ ਿੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕਦਲਚਸਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 2:13–17 
ਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5:13 ਦਾ “ਬਾਬੁਲ” “ਹਰ ਮਾਨਵ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ” ਦਾਇਰੇ ਕਵਚ 
ਕਡਿੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (2:13) ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, “ਪਿਭ  ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਾਓ”? ਿਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰੋਮ ਨ ੂੰ  
“ਬਾਬੁਲ” ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਿਾਰਾਤਮਿ ਕਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਅਿਤ ਿੀਤਾ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਿ ਦੇ ਨੈਕਤਿ ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਕਵਚ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 
ਨਾਿਾਰਾਤਮਿ ਕਨਆਂ ਰੋਮੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਕਵਚ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕਦਨਾਂ 
ਕਵਚ ਰੋਮੀ ਿਵਾਬ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰਿ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਿਕਹ ਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਇਸ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਿੱਥੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਚ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਿ ਚ ਣੀ ਿਈ 
ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਿੋ ਪ ਰਵ ਕਵਚ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਿ ਿਦੋਂ ਿਦੀ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਿੱ ਿ ਦ ਿੇ ਨ ੂੰ  
ਸਿਾਮਾਂ ਭੇਿਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿੋ ਸਾਂਝੇ ਿਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਮਕਹਮਾ ਹੋਵੇ।  

ਿੋ ਲੋਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਕਵਚ ਸਨ, ਇਹ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਮਰਕ ਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਕਲਆ ਕਿਸ ਨੇ “ਸਲਾਮਾਂ” ਵੀ ਭੇਿੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ “ਮਰਿੁਸ” ਇਿੱ ਿ 
ਆਮ ਰੋਮੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਕਵਚ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿੱਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇੂੰ ਿੀਲ ਦਾ ਲੇਖਿ 
ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵਚ, ਯਰ ਸ਼ਲਮ 
ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਕਨਯਕਮਤ ਰ ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਕਵਚ ਇਿਿੱ ਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 12:12)। ਮਰਿੁਸ ਪਕਹਲੀ ਕਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਵਚ ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਿੁਲੁਿੱ ਸੀਆਂ 4:10), ਪਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 
ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕਗਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 13:13)। ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ, ਮਸਿੁਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿ 
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ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਚ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਦਲਚਸਪ ਗਿੱਲ ਹੈ (2 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 4:11)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਪਆਰ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੇਰਾ ਪ ੱ ਤਰ ਕਿਹਾ।  

ਆਇਤ 14. ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਯਸ  ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ 
ਸੀ: “ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿੇਮ ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਿਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” 
(ਯ ਹੂੰਨਾ 13:35)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਯਹ ਦੀ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਕਹਯੋਗ ਅਤੇ 
ਕਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਉਹ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਪਿਤੀ ਕਵਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ 
ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹ ਿੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਤ ਸੀਂ ਪਰੇਮ ਨਾਿ ਇੱਕ 
ਦੂਏ ਨੰੂ ਚ ੰ ਮ ਕੇ ਸ ਖ ਸਾਂਦ ਪ ੱ ਛੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਈ ਵਾਰ ਇਿੱਿ ਸਮਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਿੀ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਿੀਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 16:16; 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 16:20; 2 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆ ਂ
13:12; 1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 5:26)। 

ਵਚਨ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਵਿੱ ਚ ਆਧੁਕਨਿ ਪਾਠਿ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਿੇਵਲ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਿਰਨ ਕਵਚ 
ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ 
ਇਤਹਾਸਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਸੈਕਟੂੰਗ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਿੋਈ 
ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਿੱ ਲ ਬੂੰ ਨਹ  ਿੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਧੁਕਨਿ ਿੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗ  ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ “ਇਿੱ ਿ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਚੁੂੰ ਮ ਿੇ ਸੁਖ 
ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛੋ।” ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਬਕਦਿ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਿਦਕਿ ਹੁਿਮ ਇੂੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ “ਤੋਬਾ ਿਰੋ, ਅਤੇ . . . ਬਪਕਤਸਮਾ ਲਵੇ . . . 
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਿੀ ਦੇ ਲਈ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ 2:38)। ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਕਵਚ ਿੋ ਸਮਾਕਿਿ 
ਕਰਵਾਜ਼ ਿੀਵਨ ਕਵਚ ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੇ ਸਨ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਚੁੂੰ ਮ ਿੇ” ਦੇ 
ਹੁਿਮ ਨ ੂੰ  ਖਾਕਰਿ ਿਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗਿੱ ਲ ਸੀ। ਿਈ ਲੋਿ ਤਰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੇਿਰ ਿੋਈ 
ਹੋਰ ਕਰਵਾਜ਼ ਸਧਾਰਣ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਕਹ ਕਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਕਮਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਪਿੇਮ 
ਦੇ ਚੁੂੰ ਮੇ” ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਕਤਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਿ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੱਤਵ ਪ ਰਣ 
ਗਿੱਲ, ਕਨਿੱਘਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। 

ਤਰਿ ਅਰਥ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿੱਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨਾਲ ਿਾਣ  ਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਕਸਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ ਿਰ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਸਮਾਕਿਿ ਕਰਵਾਜ਼ ਿੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਅਕਭਆਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੁਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਬਦਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ, ਇਹ ਕਨਯਮ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਲਾਗ  ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਸ਼ਨ ਿਕਟਲ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਹੁਿਮ ਲੈ ਿੇ ਆਧੁਕਨਿ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਲਾਗ  
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿੁਝ ਹੁਿਮ ਕਵਸ਼ਵ-ਕਵਆਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ 
ਸਮਾਕਿਿ ਪਿਸੂੰਗ ਕਵਚ ਉਹ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਖਾਸ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹੋਰ ਹੁਿਮ ਉਸ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗ ੜ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਿੁਝ ਹੁਿਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਿ ਅਸ ਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਖਾਸ ਕਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਵਚ 
ਸਮੀਿਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਵਾਜ਼ ਵਿੱ ਖਰੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਿ ਹਿੱਥ 
ਕਮਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਇਿੱ ਿ “ਪਿੇਮ ਦਾ ਚੁੂੰ ਮਾ” ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਦ ਿੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿੇਮ 
ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  
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ਰਸ ਲ ਦੇ ਅੂੰ ਕਤਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ, ਤ ਿਾਨੰੂ 
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਲਜਿੜੇ ਮਸੀਿ ਲਵੱਚ ਿੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੇ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦਾ 
ਉੱਚਤਮ ਮੁਿੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ “ਮਸੀਹ ਕਵਚ” ਹੋਣਾ ਹੈ। “ਮਸੀਹ ਕਵਚ” ਕਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ 
ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦਾਇ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ; ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁਿੱ ਖ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਪ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹ  ਦੇ ਨਾਲ 
ਧੋ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ,” ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਚੂੰਗੀ ਕਸਹਤ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ 
ਿਾਮਨਾ ਿੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਿ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਾਮ ਪਾਉਣਗੇ।  

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
1NIV ਅਨੁਵਾਦ ਕਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿੱ ਿ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿੜੋ ਦ ੇਅਕਭਆਸ ਨ ੂੰ  ਗਿਕਹਣ 

ਿੀਤਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਉਸ ਇਿੱਿ ਿਰਿ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿੋਈ ਪਿਸੂੰ ਕਗਿ ਿਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ 
ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਲਪੀ-ਅੂੰਤਰਣ ਿੀਤ ੇਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿੋੜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਤਉਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਉਹ ਪਾਤਰ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ, ਿੇਫ਼ਾਸ, ਪਤਰਸ, ਸ਼ਮਊਨ, ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ ਇਿੱ ਿੋ ਨਾਮ ਕਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 
ਤਾਂ ਕਿ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਪਾਠਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਿਣ। 2ਵੇਨ. ਏ. ਗਰ ਡਮ, ਦੀ ਿਿਸਟ 
ਅਕਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ: ਐਨ ਇੂੰਟਿੋਡਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਮੈਂਟਰੀ, ਕਟੂੰ ਡਲ ਕਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਕਿਲਦ 17 
(ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1988), 23–24. 3ਉਸੇ ਸਥਾਨ 
ਤੇ, 25–31. 
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