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1:3–21 

ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਗਆਨ 

ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ  
ਿਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (1:3–9) 

3ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਈਸ਼ ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕ ਝ ਜੋ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਾਸਤਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਓਸੇ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਜਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਤਾਪ 
ਅਤੇ ਗ ਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸੱਵਦਆ। 4ਵਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਿੱਡੇ 
ਿਾਇਦੇ ਵਦੱਤੇ ਹਨ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਓਸ ਵਿਨਾਸ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਆਰਾ ਈਸ਼ ਰੀ ਸ ਭਾਉ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। 5ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 
ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੱਲੋਂ  ਿੱਡਾ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਨਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ 
ਵਗਆਨ। 6ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ 
ਭਗਤੀ। 7ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦ ੇਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਨੰੂ 
ਿਧਾਈ ਜਾਓ। 8ਵਕਉਂ ਜੋ ਏਹ ਗ ਣ ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਹ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਗਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵਨਸਫਲ ਹੋਣ 
ਦੇਣਗੇ। 9ਪਰ ਵਜਹ ਦ ੇਵਿਚ ਏਹ ਗ ਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਹ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ ੱ ਲ ਵਗਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਾਂ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਲਆ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਰਸ ਲੀ 
ਸੁਨੇਿਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਪਯੁਕਤ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹਮਲ ਹਗਆ ਸੀ; 
ਹਨਰੂੰਤਰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਨਿੀਂ ਸੀ। 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਹਵਚ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ 
ਕਰ ਲੈਣ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦ ੇਸਕਦੇ ਸਨ: ਅਤੇ ਉਿ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਗਆਨ ਰਸ ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿ ਨ ੂੰ  ਰੱਹਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਕਲਮ ਦ ੇਅਰੂੰਿਕ ਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਉੱਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਮਸੀਿ 
ਦ ੇ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਹਟਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇਅਰੂੰਿਕ ਿਬਦ ਿੀ ਹਨਿਹਚਤਤਾ ਨਾਲ 
ਿਰੇ ਿੋਏ ਿਨ। 

ਆਇਤ 3. NASB ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਆਇਤ 2 ਹਵਚ ਿੁਰ  ਿੋਏ ਹਵਚਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ 
ਹਿੱਸਾ ਮੂੰਨਦੀ ਿੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ NRSV, ਇਿ ਸੋਚ ਕੇ ਹਕ ਆਇਤ 5 
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ਹਵਚ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਤਾਗੀਦ ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਰੇ 
ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਜਵੇਂ ਵੀ ਹਲਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਹਵਆਕਰਣ ਥੋੜ੍ੀ 
ਅਜੀਬ ਿੈ; ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, NASB ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਿੈ। ਆਇਤ 3 ਹਪਛਲੀ 
ਆਇਤ ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਿਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਕ 
[ਪਰਮੇਿੁਰ] ਦਾ ਵਗਆਨ, ਕੋਈ ਕਾਲਪਹਨਕ ਿਾਰਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਹਗਆਨ ਉਿ 
ਜ਼ਰੀਆ ਿੈ ਹਜਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਉਹ ਦੀ ਈਸ਼ ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। “ਹਗਆਨ” 
ਅਤੇ “ਸਮਰੱਥਾ” ਜੌੜ੍ੀਆਂ ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਿਨ। ਅਹਜਿਾ ਇਸ ਕਰਕ ੇਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰ 
ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੇ “[ਪਰਮੇਿੁਰ] ਦਾ ਹਗਆਨ” ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ, ਿੁਣ ਉਿ “ਉਸ ਦੀ 
ਈਿੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਹਵਚ “ਈਿੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਸੱਭੋ ਕ ਝ ਜੋ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦ ੇਹਦੱਤਾ ਸੀ। 
“ਹਗਆਨ” ਿਬਦ 2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਸ ਹਵਚ ਜੋੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਰਸ ਲ ਹਜਿੜ੍ਾ “ਹਗਆਨ” ਹਲਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ 2:1 ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਸੀ, ਉਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹਜਿਾ ਹਗਆਨ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਗਆਨ 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸ ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਗਆਨ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  
ਘਟਾਇਆ ਨਿੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿਾ ਹਗਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। 
ਰਸ ਲ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਜ਼ਬ ਰਕਾਰ ਦ ੇਹਵਿਵਾਸ ਦੀ ਗ ੂੰ ਜ ਸੁਣਾਈ ਦ ੇਰਿੀ ਸੀ ਹਜਸ 
ਨੇ ਇਿ ਹਲਹਖਆ, “ਮੈਂ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਿਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿੈ” (ਜ਼ਬ ਰ 56:9)। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਉਦੇਿ ਤਦ ਪ ਰਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਕ ਉਸ ਹਗਆਨ ਦੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਵਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ। “ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ 
ਜੋ ਿਲਾ ਓਿਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਿਨ ਅਰ ਉਿ ਦਾ ਿੈ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ” 
(ਉਪਦੇਿਕ 8:12)। 

“ਈਿੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਦ ੋਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਿੋਈ ਸੀ। 
ਪਹਿਲਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਜੀਵਨ” ਹਮਲ ਹਗਆ ਸੀ। “ਜੀਵਨ” ਉਨਹ ਾਂ ਆਤਮਕ, ਅਹਦਰਿ ਨਹਫ਼ਆਂ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਹਖਮਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਾਂਤੀ 
ਿਾਮਲ ਿੈ। ਦ ਜਾ, “ਜੀਵਨ” ਦ ੇਨਾਲ ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੈਹਤਕ ਿੁਕਮ ਜੁਹੜ੍ਆ ਿੋਇਆ 
ਿੈ। “ਈਿੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਹਵੱਚੋਂ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦ ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
“ਿਗਤੀ” ਪੈਦਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਸੁਨੇਿੇ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਸੀਸਾਂ 
ਹਮਲੀਆਂ ਸਨ ਹਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਸੱਖ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਿਗਤੀਪ ਰਨ ਜੀਵਨ ਹਕਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਿੈ, 
ਹਜਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਹਤਆਰੀ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਿੋਵੇ। ਸਿਨਾਂ ਆਤਮਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿੇ ਦੀ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਹਵਚ ਵੀ ਓਨੀ ਿੀ ਪਰਤੱਖ ਿੈ 
ਹਜੂੰ ਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਪਰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਹਵਚ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿਾ ਹਮਹਲਆ ਿੈ। 
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ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸੱਖ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਜੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਹਮਲੀਆਂ ਸਨ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਿੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। 
ਉਿ ਿੀ ਿੈ ਹਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸੱਵਦਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਸੱਹਦਆ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਤਦ 
ਮਹਿਮਾ ਹਮਲਦੀ ਿੈ ਜਦ ਉਸ ਦ ੇਮਕਸਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਰਿਟ ਦ ੇਜੀਵਨਾਂ ਹਵਚ ਪ ਰੇ ਿੋ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਹੀ ਪਰਤਾਪ ਅਤ ੇਗ ਣ ਨਾਲ 
ਅਤੇ ਲਈ ਿੋਇਆ ਿੈ। “ਪਰਤਾਪ” ਿਬਦ ਮਸੀਿ ਦ ੇਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਿੋਏ ਉਸ ਰ ਪ ਜਲਾਲੀ 
ਿੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ 1:17 ਹਵਚ ਕੀਤੀ। ਹਜਸ 
ਿਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਗੁਣ” (ἀρετή, ਆਰੇਟੇ ) ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਆਮ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਿ ਕੇਵਲ 
ਪੂੰਜ ਵਾਰੀ ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਤੂੰ ਨ ਇਸੇ ਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦ ੋਵਾਰੀ 1:5 ਹਵਚ। ਬਾਕੀ ਦ ੇਦ ੋਿਵਾਲੇ 1 ਪਤਰਸ 2:9 
ਅਤੇ ਹਫ਼ਹਲੱਪੀਆਂ 4:8 ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਿਬਦ ਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ ਨੇਕੀ ਅਤੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਸੂੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਹਲਆਈ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਦਆਲਗੀ 
ਅਸਲ ਰ ਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 

ਆਇਤ 4. ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਿਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ “ਆਪਣ ੇਪਰਤਾਪ ਅਤੇ 
ਗੁਣ” ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਸਾਨੰੂ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਿੱਡ ੇਿਾਇਦ ੇ ਵਦੱਤ ੇ
ਹਨ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਹਕਿੜ੍ੇ “ਵਾਇਦੇ” ਸਨ। ਿਾਇਦ 
ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ “ਵਾਇਹਦਆਂ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ 
ਸਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨ ਿ, ਅਬਰਾਿਾਮ, ਮ ਸਾ, ਦਾਊਦ, ਯਸਾਯਾਿ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇ
ਰਾਿੀਂ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੁੱ ਿ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵਾਇਹਦਆਂ ਨੇ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ “ਵਾਇਦੇ” ਿੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਾਿ ਲਈ ਪ ਰੇ ਿੋ ਗਏ 
ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  “ਵਾਇਦੇ” ਤਦ “ਹਦੱਤੇ” ਜਦ ਮਸੀਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ 
ਆਇਆ। 

ਦ ਜੀ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ “ਵਾਇਦੇ” ਉਿ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚੇਹਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਪਰਿ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦੇ 
ਹਨਆਉਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਕਉਂਜੋ 
ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਆਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵਾਇਦੇ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਿ ਲੋਕ “ਈਿੁਰੀ 
ਸੁਿਾਉ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ” ਿੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕ ੇਇਿ ਆਖਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 
ਵਾਇਦੇ ਉਿ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪ ਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਵਾਇਦੇ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਯਸ  ਦ ੇਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣ, ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਸੌਖਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਈਸ਼ ਰੀ ਸ ਭਾਉ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ 
ਜਾਣ। ਰਸ ਲ ਦਾ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ’ਤ ੇਅਰਥ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਦਾ ਿਾਵ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇ “ਆਪਣ ੇਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ” ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ ਿੈ। ਹਵਿਵਾਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਸੁਿਾਓ 
ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਹਕਵੇਂ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂੰਿਾਵਨਾਵਾਂ ਿਨ। 
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1. ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਹਸਰਫ਼ ਐਨਾ ਿੀ ਆਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ 
ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ 
ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਉਿ 
ਦਰਸਾਉਣ ਹਜਸ ਦ ੇ ਲਈ ਉਿ ਹਸਰਜ ੇ ਗਏ ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਿਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ ਹਜਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿਾਈਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਯੋਗ ਿੈ। 

2. ਰਸ ਲ ਿਾਇਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਅਰਥਾਤ, ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ 
ਬਪਹਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਹਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ 2:38)—ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਸੁਿਾਉ ਦ ੇਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋ ਗਏ ਸਨ। 

3. ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਇਸ ਕਥਨ ਦ ੇਨੇੜ੍ੇ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ 
ਦਾ ਸੁਿਾਉ ਮਸੀਿ ਵਰਗਾ ਿੋਵੇ (ਹਫ਼ਹਲੱਪੀਆਂ 2:5)। ਜੇਕਰ ਇਿ ਸਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ “ਈਿੁਰੀ 
ਸੁਿਾਉ” ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਪਰਿ  ਦ ੇਹਵਿਾਰ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। 
ਯ ਿੂੰਨਾ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਿੀ ਕੁਝ ਆਹਖਆ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਹਨਿਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਮਸੀਿ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹਵਿਵਾਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਿਨ (ਯ ਿੂੰਨਾ 1:12)। 

4. ਇੱਕ ਿੋਰ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਿਹਵੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ, 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਜਦ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਿ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਸਵਰਗੀ ਪਰਤਾਪ ਦ ੇਹਵਚ ਇੱਕ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਉਿ “ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” ਦੇ 
ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਗੇ। 

ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਹਵਚ ਹਦਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਿਨ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ 
ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਲਈ “ਈਿੁਰੀ 
ਸੁਿਾਉ” ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣ ਦੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਨੈਹਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨਕਲਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਜ ੇ ਿੁਣ ੇਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਜਿੜ੍ੀ 
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ “ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” 
ਦ ੇ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣਾ ਉੱਪਰ ਹਲਖੇ ਗਏ ਦ ਜੇ ਨੂੰ ਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦ ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਵੇਂ 
ਜਨਮ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

“ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” ਹਜਿੇ ਿਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚਾਰਿਾਰਾ ਤੋਂ ਉਿਾਰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ 
ਿਨ। ਹਗਆਨੀ ਲੋਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦ ੇਉਸ ਹਵਨਾਸ ਬਾਰੇ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਨਿੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਹਫਲਾਸਫਰ ਹਸਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਕ ਸਰੀਰਕ 
ਹਵਨਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਹਕਸੇ ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ ਜਾਂ 
ਹਕਸੇ ਆਤਮਕ ਦਰਜੇ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ 
ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੋਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਵਾਇਹਦਆਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਨੇ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਅਤੇ ਓਸ ਵਿਨਾਸ ਤੋਂ ਛ ੱ ਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ 
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ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ “ਕਾਮਨਾ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ” ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੈਹਤਕ ਹਿਰਿਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ, 
ਸਰੀਰਕ ਹਿਰਿਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿੀਂ, ਹਜਸ ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਰੀਰ ਿੈ। ਬਾਅਦ ਹਵਚ 2:19, 20 
ਹਵਚ ਉਿ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹਕ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 
“ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ “ਓਸ ਹਵਨਾਸ ਤੋਂ . . . ਜੋ . . . ਜਗਤ ਹਵਚ 
ਿੈ” ਬਚਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਹਮਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੈਹਤਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਬੁਹਨਆਦ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵੀ 
ਅਹਜਿੇ ਯਿ ਦੀ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚਾਰਿਾਰਾ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਸਨ। ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਅਤੇ ਿਾਇਦ ਹਕਸੇ ਹਸਆਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ 
ਹਵਚਕਾਰ ਖੁਿਖਬਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਰਨਾ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ।1 

ਆਇਤ 5. ਹਪਛਲੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇਪਤਰਸ 
ਿੁਣ ਨੈਹਤਕ ਤਾਗੀਦ ਵੱਲ ਵਿਦਾ ਿੈ: ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੱਲੋਂ  ਿੱਡਾ  
ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ [ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ]। ਜਦਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਵਾਸ  
ਹਵਚ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੈ ਹਲਆ ਸੀ, ਹਫਰ ਵੀ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਨੈਹਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਪਰਵਾਿ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ਹਵਚਕਾਰ ਹਰਿਤਾ ਨਾ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਜੀਵਨ ਲਈ, 
ਹਵਿਾਰ ਦਾ ਉੱਚ ਨੈਹਤਕ ਹਨਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਰਤ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਯਸ  ਦ ੇਆਦਰਿ 
ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਰਤ ਜੀਵਨ ਦ ੋਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ: (1) ਇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਹਡਆਈ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। (2) ਇਿ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਕਬ ਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਹਦੱਤੇ ਸਨ, 
ਹਕਉਂਹਕ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ “ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ” ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਏ ਿਨ, ਇਸ ਕਰਕ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਹਕ 
ਉਿ “ਵੱਡਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ” ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। 

ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਹਸਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਫਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਇਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਥਾ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। 
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪੱਤਰਾਂ ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 1 ਪਤਰਸ 
3:8, 9 ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਦੱਤੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਰਸੂੰਨ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ 2:1 ਤ ੇ4:3 ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਦੱਤੀ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਵੀ ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ ਚੀ ਪੇਿ ਕੀਤੀ। 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਸਹਤਰਤ ਹਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਹਨਯਮਾਂ ਤੋਂ 
ਬਿੁਤ ਪਰੇ ਿੈ। ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਹਨਯਮਾਂ ਹਵਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੱਦਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਿਰਾ ਆਖਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਲ ਹਵਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਿੈਕਲ ਹਵਚ ਜਾਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸਾਿ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ 
ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 
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ਿਰਾ ਦੀ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਦੱਤੀ ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਿੈ। ਿਾਵੇਂ ਹਕਸੇ ਨੇ ਹਕੂੰ ਨਾ ਵੀ ਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹਕਉਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ 
ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਾ ਹਲਆ 
ਿੈ। ਿੁਣ ਮੈਂ ਨੈਹਤਕ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਵਿਾਂਗਾ।” 

ਹਜਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀ ਤੋਂ 
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਬਦ, “ਆਪਣੀ ਹਨਿਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ 
ਵਿਾਈ ਜਾਓ” (KJV) ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਦ ੇਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਇਿ 
ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਆਪਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। NASB ਨੇ ਇਸ 
ਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਫਹੜ੍ਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਿ 
ਆਖਦੀ ਿੈ ਆਪਣੀ ਵਨਹਚਾ ਦ ੇ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰੋ। ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਿਰੇਕ 
ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਹਨਿਚਾ” ਉਿ ਜ਼ਰੀਆ 
ਿੈ ਹਜਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ “ਨੇਕੀ” ਤੱਕ ਪੱੁਜ ਸਕਦਾ ਿੈ। “ਨੇਕੀ” ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਿ 
“ਹਗਆਨ” ਤੱਕ ਪੱੁਜ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਿਰੇਕ ਿਬਦ ਉੱਤੇ ਬੜ੍ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹਲਖੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ ਚੀ ਦ ੇ ਇੱਕ ਹਸਰੇ ’ਤ ੇ “ਹਨਿਚਾ” ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਹਸਰੇ ’ਤ ੇ “ਪਰੇਮ” 
ਹਲਹਖਆ। ਿਾਇਦ ਿੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿਬਦ ਿੋਵ ੇਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ “ਹਨਿਚਾ” ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ 
ਪਹਵੱਤਰ ਮੂੰਨਦੇ ਿੋਣ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ 
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਹਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 
ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੀਂ ਇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਿੀਿ ਿੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:8)। “ਹਨਿਚਾ” 
ਇੱਕ ਹਕਹਰਆਿੀਲ ਿਬਦ ਿੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:1 ਹਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂੰ ਖੇਪ ਪਹਰਿਾਿਾ 
ਪੇਿ ਕੀਤੀ ਿੈ: “ਿੁਣ ਹਨਿਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਰੋਸਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਅਣਹਡੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬ ਤੀ ਿੈ।” ਹਫਰ, ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਦੀ ਅਪ ਰਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਿ 
ਇਿ ਆਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ, “ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਪਹਰਿਾਿਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਉਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਹਨਿਚਾ ਕੀ ਿੈ। ਹਨਿਚਾ ਿਾਬਲ ਿੈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਿਾਰ ਵੱਖਰਾ 
ਦਰਸਾਇਆ। ਹਨਿਚਾ ਿਨੋਕ ਿੈ। ਹਨਿਚਾ ਨ ਿ ਿੈ। ਹਨਿਚਾ ਅਬਰਾਿਾਮ ਿੈ।” “ਹਨਿਚਾ” 
ਕੋਈ ਮਾਨਹਸਕ ਹਖਆਲ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਇਿ ਹਨਿਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਿਾਓ ਦ ੇਨਾਲ 
ਬੜ੍ੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਿੁੱ ਖੇ ਬਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਿੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ 
ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਵਚ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  ਿਾਰਨ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਹਜਿੜ੍ੀ ਇਨਹ ਾਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ ਿੈ। 

ਪਤਰਸ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿ ਕੋਲ “ਹਨਿਚਾ” ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ ਆ ਕੇ ਿੁਣ ਉਿ ਇਸ ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਅਗਲੇ ਗੁਣ “ਨੇਕੀ” (ἀρετή, 
ਆਰੇਟੇ ) ਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰਨ। 1:3 ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ “ਨੇਕੀ” ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਵਿਣਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਿ 
ਿਬਦ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ, ਹਨਰਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
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ਜਦ ਹਵਿਵਾਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ’ਤ ੇਹਨਿਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਦ ਇਿ ਗੁਣ ਸੁਿਾਹਵਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ 
ਿੀ ਉਸ ਹਵਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਵਗਆਨ ਿਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਸਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਿਬਦ 
ਰਸ ਲ ਲਈ ਵੀ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਿਬਦ ਰਸ ਲ 
ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਿਬਦ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਖਰੀ। ਗੈਰਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਹਵਚ “ਹਗਆਨ” ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪਰਾਥਹਮਕਤਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ 
ਇਿ “ਹਨਿਚਾ” ਅਤੇ “ਨੇਕੀ” ਦ ੇਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 1:2, 3, ਹਵਚ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ 
ਹਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਵਚ ਹਨਿਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ἐπίγνωσις (ਏਹਪਗਨੌਹਸਸ) ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਕ 
ਿਾਇਦ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਤਕੜ੍ਾ ਰ ਪ ਿੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ “ਹਗਆਨ” (γνῶσις, 
ਨੌਹਸਸ ) ਿੈ ਜੋ ਹਵਿਾਰਕ ਿੈ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਵਾਿੇ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਪਤਰਸ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਕੁਹਰੂੰ ਥੁਸ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹਜੱਹਠਆ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣ ੇ “ਹਗਆਨ” ਦ ੇ ਦੀਵਾਨੇ ਿੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫਟਕਾਹਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਹਦਆਂ ਆਹਖਆ, 
“ਅਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਲਮ ਿੈ।” ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਹਖਆ, 
“ਇਲਮ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਪਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ” (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 8:1)। “ਹਨਿਚਾ” ਤੋਂ ਅਰੂੰਿ 
ਕਰਕ ੇਜੇਕਰ ਹਨਿਚਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ “ਨੇਕੀ” ਤੱਕ ਪੱੁਹਜਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਿੀ “ਹਗਆਨ” 
ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਸੀਿੀ ਟੀਚਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ, “ਹਗਆਨ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। “ਹਗਆਨ” ਅਹਜਿਾ ਗੁਣ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਦ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖੀ ਿਕਲ ਦੇਣ ਦੀ 
ਕੋਹਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਆਇਤ 6. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਗਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਸੰਜਮ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੁੱ ਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੇਵਲ ਹਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਅਹਜਿੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ“ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23) ਹਵਚ 
ਇੱਕ ੋਹਜਿੇ ਿਨ। “ਹਨਿਚਾ” ਅਤੇ “ਪਰੇਮ” ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਦ ੋਿਨ, ਿਾਲਾਂਹਕ NASB ਗਲਾਤੀਆਂ 
ਹਵਚ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” ਕਰਦੀ ਿੈ। ਦੋਿਾਂ ਸ ਚੀਆਂ ਹਵਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੀਜਾ 
ਿਬਦ “ਸੂੰਜਮ” (ἐγκράτεια, ਏਨਕਰਾਟੇਈਆ) ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿੋਰ ਥਾਂ 
ਹਜੱਥੇ ਏਨਕਰਾਟੇਈਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਉਿ ਰਸ ਲਾਂ 24:25 ਿੈ, ਹਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ 
ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੇਹਲਕਸ ਅੱਗੇ “ਿਰਮ ਅਤੇ ਸੂੰਜਮ ਅਤੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ” ਬਾਰੇ ਤਰਕ 
ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਪਰਮੇਿੁਰ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬ  ਰੱਖਣ। ਉਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੂੰਿਾਵਨਾਵਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰ ਹਵਚ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰੋਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਿਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 
ਕਾਬ  ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਕ 
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ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਅਹਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ’ਤ ੇਕਾਬ  
ਕਰਨ ਹਵਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੇਰੇ ਔਹਖਆਈ ਿੁੂੰਦੀ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਾਤ ਹਵਚ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਕਰੋਿ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਪਰੀਹਖਆ ਹਵਚ ਹਡੱਗ ਕੇ ਬਿਾਨੇ ਨਿੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 
“ਸੂੰਜਮੀ” ਹਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਇੱਕ 
ਸੂੰਿਵ ਉਮੀਦ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਇਿ ਹਸਆਣਨਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬ  ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਹਫਰ ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਰੇ। 

“ਸੂੰਜਮ” ਇੱਕ ਮੂੰਚ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜੱਥੋਂ ਧੀਰਜ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ 
ਜੋਹੜ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। KJV “ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ” (ὑπομονή, ਿੁਪੋਮੋਨੇ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿੀਰਜ” 
ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜਦਹਕ ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ “ਿੀਰਜ” ਅਤੇ “ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ-ਕਦੇ 
ਇੱਕ ੋਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ “ਿੀਰਜ” ਹਨਰਾਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਿਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂਤੀ 
ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਵ ਨਾਲ “ਿੀਰਜ” ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਯ ਨਾਨੀ 
ਿਬਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਹਜਸ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਾਵ ਡਟ ੇਰਹਿਣ, 
ਸਹਥਰਤਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਹਿਣਿੀਲਤਾ ਤੋਂ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਗੁਣ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਨਰਾਿਾ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਹਵਚ ਹਪਛਾਂਿ ਸੱਦਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਜਿੜ੍ੀ ਹਨਿਚਾ ਹਮਲੀ ਿੈ ਉਸ ਹਵਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਹਜਸ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੈ ਉਸ ਦ ੇਲਈ “ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ” ਿਬਦ ਢੁਕਵਾਂ ਿੈ। 

ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ ਹਦਰੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਇਿ ਿਬਦ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਚਰਣ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨ ੂੰ  
ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ। ਇਿ ਮਨ ਦੀ ਉਿ ਪਹਵੱਤਰ 
ਸਹਥਤੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਿਰੇਕ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਿੈ। ਇੱਕ 
ਿਗਤੀਪ ਰਨ ਹਵਅਕਤੀ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਹਸਰ ਹਨਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਿੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿੱਥਾਂ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਦ ੇਅਰਥ ਦਾ ਪਰਸਾਰ “ਨੇਕੀ” ਅਤੇ “ਸੂੰਜਮ” ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦ ੇ
ਅਨੁਵਾਦ “ਮਸੀਿੀ ਿਗਤੀ” ਜਾਂ “ਿਰਮ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 6:3 ਹਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ, “ਉਸ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਿਗਤੀ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ।” 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 6:11 ਹਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਿਗਤੀ” ਨ ੂੰ  
ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 7. ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਪਦੇਿ ਹਦੂੰ ਹਦਆਂ ਪਤਰਸ ਭਰੱਪਣ ਦ ੇਪਰੇਮ ਵੱਲ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇ ਪਰਤੀ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ 
ਹਦਆਲਗੀ ਿਰੇ ਹਵਿਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 
ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦ ੇਪਰਤੀ ਹਿਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਦਆਲਗੀ ਭਗਤੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਿੀ ਹਵਕਹਸਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਿਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਿਰੱਪਣ ਦਾ ਪਰੇਮ” 
(φιλαδελφία, ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆ ) ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਿਨ। ਪੇਨਹਸਲਵੇਹਨਆ ਮਿਾਂਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ “ਿਰੱਪਣ ਦ ੇ
ਪਰੇਮ ਦਾ ਨਗਰ,” ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆ ਵੀ ਿੈ। ਇਿ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਿਬਦ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਆਪਣੇ 
ਹਵਚ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਹਯਸ  
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ਮਸੀਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹਕ ਉਿ ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ, ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਨ; ਪਰ ਚੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਰਿਤਾ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਿਾਈਵਾਲ ਿਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ, 
“ਹਜਵੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੌਕਾ ਹਮਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਹਨਿੱਜ ਕਰਕ ੇਹਨਿਚਾਵਾਨਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10)। 

ਸ ਚੀ ਦ ੇਆਖਰੀ ਿਬਦ ਲਈ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਾਂ 
ਿਾਇਦ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਬਾਕੀ ਸਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਹਸੱਟਾ ਕੱਹਢਆ ਹਕ ਇਿ ਸਾਰੇ ਅਦਿੁਤ ਗੁਣ ਪਰੇਮ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਬੁਹਨਆਦ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ। ਇਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਆਪਕ ਿਬਦ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਾਰ ਲਈ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਿਬਦ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਇਿ ਉਸ ਦ ੇਚੇਹਲਆਂ ਹਵਚ 
ਸਰਬਉੱਚ ਗੁਣ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ (ਯ ਿੂੰਨਾ 13:35)। ਹਯਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਸਿਨਾਂ 
ਿੁਕਮਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿੁਕਮ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਮਰਕੁਸ 12:29–31)। ਹਸਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਜਿੀਆਂ 
ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਲਖੀਆਂ ਿਨ, ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਇਸ ਿਬਦ ਦੀਆਂ ਡੁੂੰ ਹਘਆਈਆਂ ਿਾਲਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਿ ਤਾਂ ਆਖ ਿੀ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ “ਪਰੇਮ” ਿੂੰ ਝ ਆਂ 
ਨਾਲ ਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵਿ ਕੇ ਿੈ। ਪਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਦ ਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤ ੇਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦ ਹਜਆਂ ਦ ੇਲਈ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕਰਨਾ, ਹਫਰ ਿਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਇਿ ਅਹਜਿਾ ਿਬਦ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਹਿਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਦ ਹਜਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਆਇਤ 8. ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ  
ਨੇ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਉਿ ਮਾਤਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ; ਉਿ ਹਸਰਫ਼ ਹਕਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿੀਂ  
ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱਿਮ ਪੁਰਿ ਪੜ੍ਨਾਉਂ ਹਵਚ  
ਸੂੰਬੋਿਤ ਕਰਹਦਆਂ ਆਹਖਆ ਹਕ ਜਦ ਇਿ ਗੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ੍ ਲੈਣਗੇ ਤਦ ਓਹ 
ਤ ਹਾਨੰੂ . . . ਨਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵਨਸਫਲ ਹਣੋ ਦਣੇਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਆਲਸੀ” ਅਤੇ “ਹਨਸਫਲ” ਿੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਯਾਕ ਬ ਨੇ ਵੀ ਇਿੋ ਗੱਲ ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖਹਦਆਂ ਆਹਖਆ, “ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹਨਿਚਾ ਅਕਾਰਥ 
ਿੈ” (ਯਾਕ ਬ 2:20)। ਿਾਲਾਂਹਕ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਹਸਰਫ ਿਾਰਣਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾ ਕੇ ਸਤੋਇਕੀ 
ਹਫਲਾਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਮਸੀਿਤ ਹਵਚ ਿਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਕਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵਿ ਿਾਮਲ ਿੈ। ਇਿ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿਾਿਾ ਦਾ 
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਲੀਟੋਟਾ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ 
ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਹਵਪਰੀਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੀਟੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦ ੇ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਲਵੂੰਤ ਬਣਾ 
ਦੇਣਗੇ। 

ਪਤਰਸ ਇਿ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੋਲਣ ਦਾ 
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ਇਖਹਤਆਰ ਹਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕੋਲ ਹਗਆਨ ਿੈ। ਦਰਅਸਲ 
ਹਗਆਨ ਿੋਣ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ “ਬਕੇਾਰ” ਅਤੇ “ਹਨਸਫਲ” ਸਨ। ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ 1:5–7 
ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਵਗਆਨ ਵਿਚ ਲਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਫਲਵੂੰਤ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਸ ਲ ਉਸੇ ਿਬਦ ’ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 
1:2, 3 ਹਵਚ “ਹਗਆਨ” ਦ ੇਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ἐπίγνωσις (ਏਹਪਗਨੌਹਸਸ )। NASB ਇਸ 
ਦ ੇਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਫੜ੍ਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੱਚ ੇਹਗਆਨ” ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਸ 
ਆਇਤ ਹਵਚ “ਸੱਚ”ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਗਆਨ ਦ ੇਉਲਟ “ਸੱਚੇ 
ਹਗਆਨ” ਦਾ ਸੋਮਾ “ਸਾਡਾ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ” ਿੈ। ਇਿ ਦ ਹਜਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ 
ਜਾਂ ਹਫਰ ਆਪਣੀ ਵਹਡਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। “ਸੱਚਾ ਹਗਆਨ” ਨੈਹਤਕ 
ਫਲ ਉਤਪੂੰਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਇੱਥੇ “ਪਹਵੱਤਰਤਾਈ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ, ਹਫਰ ਵੀ ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 1 ਪਤਰਸ 1:15, 16 ਹਵਚ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 1:3 ਹਵਚ 
ਹਗਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵਹਡਆਈ ਿੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਹਗਆਨ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਪਹਵੱਤਰਤਾਈ ਿੈ। 

ਆਇਤ 9. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਪਰ 
ਵਜਹ ਦ ੇ ਵਿੱਚ ਏਹ ਗ ਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਹ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਹਨਸਫਲ ਿੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਹਵਚ “ਏਿ ਗੁਣਾਂ” ਦੀ 
ਘਾਟ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਇਿ 
ਹਵਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਉਿ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ 
ਿੈ ਹਕ ਉਿ “ਅੂੰ ਨਹ ਾ” ਿੈ। ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦ ੇਲਈ ਅੂੰਨਹ ਾਪਣ ਇਕ ਆਮ ਰ ਪਕ ਿੈ 
(ਵੇਖੋ 2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 4:4)। 

ਇਸ ਵਾਕ ਹਵਚ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅਜੀਬ ਿੈ। ਚੂੰਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰਗੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵਚ “ਅੂੰ ਨਹ ਾ 
ਅਤੇ ਉਿ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” ਹਲਖਣਾ ਹਵਅਰਥ ਿੈ। ਮਾੜ੍ੇ ਤੋਂ ਮਾੜ੍ੇ ਿਾਲਤਾਂ 
ਹਵਚ ਇਿ ਖੂੰਡਨਾਤਮਕ ਿੈ। “ਉਿ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” ਕੁਝ ਿੱਦ 
ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ “ਅੂੰ ਨਹ ਾ” ਅਤੇ “ਉਿ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ 
ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿਬਦ “ਉਿ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ 
ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” (μυωπάζω, ਮੁਪਾਜ਼)ੋ ਦੁਰਲੱਿ ਿੈ। ਇਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਦੋ ਵਾਰ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਿਬਦ-ਬੋਿ ਦ ੇਆਿਾਰ ਤ,ੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੈ “ਅੱਖ ਝਪਕਣਾ” ਜਾਂ “ਅੱਖਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ।” ਹਵਚਾਰ ਇਿ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ 
ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਕ ੇ
ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅੂੰਨਹ ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਹਕ ਇਿ ਹਵਆਹਖਆ ਆਕਰਿਕ ਿੈ, ਿਬਦ-ਬੋਿ 
ਇਕ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਪਹਰਿਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਨੇ 



 39 

ਇੱਛਾਪ ਰਨ ਅੂੰਨਹੇ ਪਣ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਿ ਿਬਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਿੈ। ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਲ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਅੂੰਨਹੇ ਪਣ ਦੇ ਸੁਿਾਅ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ “ਅਹਜਿੇ 
ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਅੂੰਨਹੇ ਪਣ ਤੀਕ ਪਿੁੂੰਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।” 
ਅਹਜਿੀ ਹਵਆਹਖਆ ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਿ ਕਾਰਣ ਿੈ ਹਜਸ ਕਰਕ ੇ NIV ਬਾਈਬਲ 
ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨ ੂੰ  ਉਲਟਾ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ।  

“ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਸੀ? ਇਿ 
ਰ ਪਕ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ? “ਹਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” 
ਉਿ ਹਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨੇੜ੍ੇ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਉਸ ਪਲ ਦ ੇਰੋਮਾਂਚ, ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸੂੰਤੁਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਮਸੀਿੀ ਚਹਰੱਤਰ ਦੀ ਡ ੂੰ ਹਘਆਈ, ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦ ੇਿਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਉਸ ਦ ੇ ਲਈ ਹਸੱਹਖਆ ਇਕ ਦੁੱ ਖਦਾਈ ਮੋੜ੍ ਿੈ। ਉਿ ਸੋਚਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ; ਉਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਿਵ 
ਮਨ ਦ ੇਇਕਰਾਰ ਲਈ ਬਦਲ ਿੈ। ਇਕ ਵਸਤ  ਬਾਰੇ ਉਿ ਹਕਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਕਿਾ 
ਿੈ ਉਿ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਿ 
ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਹਬਲਕੁਲ ਸਿੀ ਵਰਣਨ ਿੈ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਪੱਛਮੀ 
ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀਅਤ ਹਵਚ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 

“ਮੋਟਾ ਹਵਖਾਈ ਦੇਣਾ” ਨਾ ਹਸਰਫ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲ 
ਿੋਣਾ ਿੈ, ਇਿ ਨਾਿੁਕਰੇਪਣ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਵੀ ਿੈ। ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਭ ੱ ਲ ਵਗਆ ਹੈ ਭਈ 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਾਂ। ਿਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਿੱਦ 
ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਿੂੰਨਵਾਦ ਦਾ ਫਲ ਿੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਿ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਸਰ ਹਵੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਸਬਤ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ (ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 
5:15)। ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਸਿਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਹਦਆਲ  ਬਣਨ ਦਾ ਿੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਮ ਸਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਰ ਦੇਸ ਹਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਾਓ ਅਤੇ 
ਯਿੋਵਾਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੱਤਾ” (ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:15)। ਉਿ 
ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਿਗਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਦ ੇਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਘਾਟ ਿੈ “ਿੁੱ ਲ ਹਗਆ ਿੈ” ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਿ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਈਿੁਰੀ 
ਸੁਿਾਉ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਸਕ ੇ(1:4)। ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇਿ ਹਵਖਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
“ਿੁੱ ਲ ਹਗਆ ਿੈ” ਹਕ ਪਰਿ  ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਉਣ ਦ ੇਲਈ ਸੱਹਦਆ ਿੈ।  

ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ (1:10, 11) 
10ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚ ਣੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪੱਵਕਆਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੋਰ ਭੀ ਜਤਨ ਕਰ ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਏਹ ਕੰਮ ਕਰ ੋਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। 
11ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
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ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਿੱਡੀ ਖ ਲਹ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਮਲੇਗਾ। 

ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਿੱੁਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ ਨ ੂੰ  
ਗੁਆਉਣਾ ਸੂੰਿਵ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਸਫ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਿੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਾਿ ਹਵਚ ਕੁਝ ਗੂੰਿੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਹਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਿ 
ਮਸੀਿੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੂੰਗੇ ਸਮ ਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਗਏ 
ਸਨ ਹਜਿੜ੍ਾ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਵਿੇਰੇ ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਿਾਰ ਹਨਿਚਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਇਕ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਹਰਣਾਮ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸੱਹਦਆ ਿੈ; ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੱਦੇ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉੱਦਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਿੈ। 

ਆਇਤ 10. ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੋੜ੍ ਤੇ, ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  
ਭਾਈਓ ਿਬਦ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:29; 3:17; 15:7) ਜਾਂ ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਿੀ ਿਬਦ 
“ਹਪਆਹਰਓ” (1 ਪਤਰਸ 2:11; 4:12; 2 ਪਤਰਸ 3:1, 8, 14, 17) ਹਲਖਣ ਦੀ ਆਦਤ 
ਸੀ। “ਿਾਈਓ” ਿਬਦ ਇਕ ਤਾਕੀਦ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹਦਲ ਅਤ ੇ
ਇਕ ਮਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਵਚ ਗੁੱ ਝਾ ਉਦੇਿ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਹਕਿਾ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਹਦਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ 
ਵਾਅਦੇ ਹਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਈਿੁਰੀ ਸੁਿਾਉ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਿਲਕ ੇਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਨਿੱਘ ਨਿੀਂ ਸੀ ਮਾਣਨਾ।  

ਦੁਿਮਣ ਿਕਤੀਿਾਲੀ ਿੈ। ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਿਲਕ ੇ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਲੈਣਾ ਿੈ। 
ਮੁਕਤੀ ਹਜਿੜ੍ੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ ਖੱੁਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਹੋਰ 
ਭੀ ਜਤਨ ਕਰੋ। 5 ਤੋਂ 9 ਆਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਹਦਆਂ ਬਰੈਕਟ ਹਵਚ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਬੜ੍ੀ ਮੁਿਕਲ ਿੀ ਕੋਈ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਆਇਤ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦੀ ਪਰਿ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਇਤ ਨਾਲੋਂ  ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਵਚ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਬਰੀਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੋਵੇ। ਪਾਪ ਹਵਚ ਗੁਆਚੇ ਮਨੱੁਖ ਮਸੀਿ ਕੋਲ 
ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚ ਣੇ ਜਾਣ ਰਾਿੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ 
ਿਨ। ਸਵਾਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ “ਸੱਦਦਾ ਅਤੇ 
ਚੁਣਦਾ ਿੈ”। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਿੁਦਰੀ, ਈਿੁਰੀ ਿੁਕਮ, ਇਕ ਉੱਤਮ ਚੋਣ ਿੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਸੱਦਦਾ ਅਤੇ 
ਚੁਣਦਾ ਿੈ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਿਰ 
ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਿੈ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦ ੇਲਈ ਸੱਹਦਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿਨ, 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਕ ਮਾਂ ਦ ੇਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ-
ਜੁਲਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਆਪਣੇ ਦ ੋਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਜਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਸੱਦਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
ਇਕ ਰੱੁਹਝਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦ ਜਾ ਬੱਚਾ ਿੱਜਾ-ਿੱਜਾ ਮੇਜ਼ ਦ ੇ ਕੋਲ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿਾਵ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਹਦਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਰਫ ਉਿੋ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮੇਜ਼ 
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ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੱਹਦਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦ ੇਮਸੀਿੀ ਲੋਕ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ 

ਗਏ ਸਨ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਿ ਸਾਰੀ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਿੁੂੰ ਹਚਆ ਸੀ। ਉਿ ਹਜਿੜ੍ਾ 
ਸੁਣਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 2:8; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:8; 1 ਪਤਰਸ 4:17)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ 
ਹਫਰ ਵੀ ਇਕ ਹਵਚਾਰ ਹਵਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  “ਹਨਿਚਾ ਦੀ 
ਆਹਗਆਕਾਰੀ” ਦ ੇ ਲਈ ਹਸਰਫ ਸੂੰਕੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
(ਰੋਮੀਆਂ 1:5; 16:26), ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ“ਸੱਦ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ” ਨ ੂੰ  ਪੱਵਕਆਂ 
ਕਰਨ ਦਾ “ਜਤਨ” ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਆਹਗਆਵਾਚਕਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ 
ਮਨੱੁਖੀ ਜਵਾਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲ  ਿੈ ਨਾ ਹਸਰਫ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਸੱਹਦਆ ਿੋਇਆ 
ਬਣਨ ਪਰ ਸੱਹਦਆ ਿੋਏ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਹਵਚ ਵੀ। 

NASB ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਵਚ ਨਾ ਹਸਰਫ “ਉਿ” ਿਬਦ ਜੋੜ੍ਦੀ ਿੈ, ਇਿ 
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਿਬਦ-ਜੋੜ੍ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੱਦਣ 
ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਵਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹਵਿਾ ਿੈ। ਦਰਅਸਲ, ਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁਹੜ੍ਆ 
ਿੋਇਆ ਇਕਮਾਤਰ ਪੜ੍ਨਾਂਵ “ਆਪਣਾ” ਮੱਿਮ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
“ਕਰੋ” ਹਕਹਰਆ ਯ ਨਾਨੀ ਮੱਿ ਅਹਿਹਵਅਕਤੀ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਹਕਆਂ ਕਰੋ” ਿੈ। ਇਸ 
ਉਦਾਿਰਣ ਹਵਚ, NASB ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕੈਲਹਵਹਨਸਹਟਕ ਪੱਖਪਾਤ ਪਰਤੱਖ ਿੈ। 
ਹਪਛਲੀ ਆਇਤ ਹਵਚ (1:9), ਹਵਿਾ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਵਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ “ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ” ਨ ੂੰ  ਪੱਹਕਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਮਸੀਿ ਹਵਚ 
ਆਏ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈ, “ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਪੱਹਕਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਉੱਦਮੀ ਬਣੋ।” 

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਏਹ ਕੰਮ 
ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ 
“ਸਹਚਆਈ ਦੇ ਰਾਿੋਂ ਖੁੂੰ ਝ” ਜਾਂਦੇ ਿਨ (2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 2:17, 18)। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
“ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ” ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਗੇ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤਾ, “ਹਜੂੰ ਨੀ ਦੇਰ 
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ।” ਿਾਵ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ “ਏਿ ਕੂੰ ਮ” ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋਣ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਉਿ “ਆਪਣ ੇਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ” ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਜਾਣਗੇ। 
“ਏਿ ਕੂੰ ਮ” ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣ ਿਨ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਪਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਸਨ। 
ਮਸੀਿੀ ਿੋਣਾ ਇਕ ਬੌਿਕ ਖੇਡ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਸਿੀ ਵਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਚਹਰੱਤਰ ਦਾ ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਿੈ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਿੈ।  

ਆਇਤ 11. ਜਦੋਂ ਹਵਿਵਾਸੀ “ਏਿ ਕੂੰਮ” ਕਰੇਗਾ, ਉਿ “ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਿੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।” 
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ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਿੱਡੀ ਖ ਲਹ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਹਮਹਲਆ ਿੈ। ਕਲੀਸੀਆ 
ਦ ੇਲਈ ਹਜੂੰ ਨੇ ਵੀ ਰ ਪਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ (ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, “ਦੇਿ,” “ਪਹਰਵਾਰ,” 
“ਘਰਾਣਾ,” “ਿੈਕਲ ”) “ਰਾਜ” ਉਨਹ ਾਂ ਸਿਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਆਮ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਬਦ ਿੈ। 
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਿਾਂਤੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ (ਵੇਖੋ ਯਸਾਯਾਿ 
9:6, 7)। ਯ ਿੂੰਨਾ ਬਪਹਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਿ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, 
“ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ।” (ਮੱਤੀ 3:2)। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  
“ਆਪਣ ੇ ਹਪਆਰੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਪੁਚਾ ਹਦੱਤਾ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ 
ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਿੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  “ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ,”2 ਿਾਲਾਂਹਕ ਹਵਿੇਿਣ ਨ ੂੰ  
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸਦੀਪਕ ਵਹਡਆਈ (2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 4:17), ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ
5:9) ਵਰਗੀਆਂ ਿੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। “ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ” ਹਯਸ  ਦ ੇਜੀ 
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ ਤ ੇਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 
ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2 ਹਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱੁਹਛਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ 
ਹਗਆ ਸੀ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵੱਚੋਂ ਿਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦ ੇਲਈ 
ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਹਤਸਮਾ ਲਵੇ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:37, 38)। ਬਚਾਏ 
ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤ ੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ“ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ” ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਠੇਡਾ 
ਖਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 10 ਅਤੇ 11 ਆਇਤਾਂ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  
ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਹਡੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ “ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ” ਹਵਚ ਨਾ ਹਸਰਫ 
ਪਰਵੇਿ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਪਰ ਿੱਡੀ ਖ ੱ ਲਹ ਨਾਲ ਪਰਵੇਿ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਿੀ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਹਵਚ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਿੈ ਉਸ 
ਪਰਤਾਪੀ ਰਾਜ ਹਵਚ ਘੁੱ ਲ-ਹਮਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। 
ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਦ ੇਜੀਵਨ ਹਵਚ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ, ਪਰ ਿਾਲੇ ਨਿੀਂ” ਹਵਿੇਿਤਾ 
ਿੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਹਵਿਵਾਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ 
ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਹਰਿਤੇ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ 
ਿਨ। ਦ ਜ ੇਪਾਸੇ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲ ਅਨੂੰ ਤ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਿਾਂਤੀ ਹਜਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਿਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੋਿਾਂ 
ਹਵਚ, ਇਨਾਮ ਦਾ ਿਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਉਣ ਦ ੇਹਸੱਿੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹਵਚ ਿੈ। 

ਚੇਤ ੇਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ (1:12-15) 
12ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਦਾ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਭਾਿੇਂ 

ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਓਸ ਸਵਚਆਈ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 
ਇਸਵਥਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। 13ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਮੈਂ ਇਸ 
ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰੇਰਦਾ ਰਹਾਂ। 14ਵਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 
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ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦ ੇਪ ੱ ਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪ ੱ ਵਜਆ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿੀ ਵਦੱਤਾ ਸੀ। 15ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੂਚ 
ਕਰਨ ਦ ੇਮਗਰੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਿੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। 

ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤ ੇ ਆ ਕੇ, ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇ ਤਰੀਕ ੇ ਹਵਚ 
ਅਚਾਣਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਹਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹਦਲਚਸਪ ਉਪਦੇਿਕ, ਇਕ ਸਾਥੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ 
ਵਜੋਂ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਹਡਆਈ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਂਹਝਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਨਦਾਰ ਵਾਅਹਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ 
ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਪ ਰੇ ਿੋ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਵਾਅਹਦਆਂ ਦੇ ਫਾਇਹਦਆ ਂ
ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ, ਪਤਰਸ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਗੁਣ ਨ ੂੰ  ਪਰਯੋਗ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ 
ਰਾਿੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ। 

ਨੀਂਿ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ ਲ ਹਨਿੱਜੀ ਬਣ ਹਗਆ। ਉਿ ਪਰਿ  ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਹਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਯਸ  ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਕੁਝ ਅਨੁਿਵਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਦੁਿਰਾਇਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਸ ਲ ਕੋਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਿਾਰਣ ਦਾ ਿੱਕ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਉੱਤੇ ਅਣਉੱਚਤ ਅਹਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਸੀ 
ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਜਾਹਣਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 12. ਲ ਕਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਹਕ ਅਥੇਨੇ ਹਵਚ ਹਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ “ਨਵੀਆਂ 
ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਥਵਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਕੂੰਮ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ 
ਕੱਟਦੇ ਸਨ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:21)। ਤਲੁਨਾ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਰੋਸਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਲਹਕ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਉਨਹ ਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਰ  ਤੋਂ ਹਵਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਹਲਹਖਆ, ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਦਾ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਚਤੇ ੇਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਿ 3:1 
ਹਵਚ ਇਸੇ ਹਵਿੇ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ ਆਵੇਗਾ: “ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹਚੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਰਦਾ ਿਾਂ।” 

ਫਰੈਡ ਬੀ. ਕਰੈਡੌਕ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸੀਿੀ ਪਰਚਾਰ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਜਸ 
ਦਾ ਹਨਿਾਨਾ “ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ” ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਣਾ ਿੈ।3 ਬੂੰਦਗੀ ਦ ੇਸਰਵਜਨਕ ਅਨੁਿਵ 
ਹਵਚ, ਪਰਚਾਰਕ ਹਮਸਰ ਹਵਚ ਮ ਸਾ, ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਇਸਰਾਏਲ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਗੋਹਲਅਥ, 
ਨਬੀਆਂ, ਬਾਬੁਲ ਹਵਚ ਅਸੀਰੀ, ਯ ਿੂੰਨਾ ਬਪਹਤਮਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਯਸ  ਦ ੇਹਦਰਿਟਾਂਤਾਂ, ਜੀ 
ਉੱਠੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਉਤਿਾਿ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀਅਤ ਦ ੇਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਬਚਪਣ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਦੁਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੁਣਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦ ੇਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਰ ਕੋਈ 
ਸੁਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਹਦਲ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਅਣਜਾਣੇ ਹਵਚ 
ਉਿ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, “ਿਾਂ, ਇਿ ਕਿਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ 
ਿਨ ਹਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਉਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨ ੂੰ  
ਪਹਰਿਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਿਹਲਆਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਹਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।” 
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ਅਨੁਵਾਦ ਿੱਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  
ਿੁਰ  ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਹਵੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ “ਮੈਂ ਿਮੇਿਾ ਹਤਆਰ 
ਰਿਾਂਗਾ,” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਿਮੇਿਾ ਹਤਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ” ਦੇ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ। 
ਹਕਉਂਹਕ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾਂ ਿੱਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ।4 
NASB ਬਾਈਬਲ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ, “ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਏਿ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਾਂਗਾ।” ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਜਤਨ ਹਵਚ ਮੌਜ ਦਾ ਪੱਤਰੀ ਿਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਇਿ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ 
ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਿੋਰ ਜਤਨ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ (1:15 ਤ ੇਹਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)।  

ਰਸ ਲ ਆਪਣੀ ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਵਚ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਦ ਨਾਲ 
ਿਾਈਵਾਲੀ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। 
ਹਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੋਿ ਆਰੋਪਣ ਸਨ ਨਾ ਿੀ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਨਾ ਿੀ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਹਗਆਨ 
ਦ।ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਚਤਾਵਨੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਨ ਭਾਿੇਂ ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹੀ ਹੋ 
ਅਤੇ ਓਸ ਸਵਚਆਈ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸਵਥਰ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਹਵਚ 
ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤ ੇਿਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ 
ਨੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਆਮ ਕਾਰਣ ਕਰਕ ੇਫੜ੍ ਹਲਆ। ਹਕਉਂਹਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ, ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਿ “ਸਹਚਆਈ ਹਵਚ ਇਸਹਥਰ” ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਪਤਰਸ 
ਨ ੂੰ  “ਸਹਚਆਈ” ਬੋਲਣ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸੂੰਕੋਚ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਸਾਰੀ “ਸਹਚਆਈ” ਨ ੂੰ  ਪਰਾਸੂੰ ਹਗਕ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਿੁਹਨਕ ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਦ ੇਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿ ਹਵਚ “ਸਹਚਆਈ” ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਿ ਸੀ।  

ਆਇਤ 13. ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਵੱਲ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕਬ ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੋਗ ਸਮਵਝਆ, ਜਾਂ ਉੱਹਚਤ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਇਿ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ 
ਸਿੀ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸੀ ਹਕ ਇਹ ਦ ਵਨਆਿੀ ਤੰਬੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਚਰ 
ਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਕ “ਇਸ ਤੂੰਬ ” ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਾਇਦ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹਮਲੇ। 1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਪਾਠਕ “ਪਰਦੇਸੀ 
ਅਤੇ ਅਸੀਰ” ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਸਰੀਰ ਦਾ “ਤੂੰ ਬ ” ਵਜੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਿਾਵ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵਨ ਇਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਅਹਿਆਤਮਕ 
ਹਵਿਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਡ ੂੰ ਘੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਇਿ ਯ ਨਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਹਵਚਾਰ ਸੀ। 

ਿਾਵੇਂ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਜਾਂ ਰੋਮ ਹਵਚ ਿੋਵੇ, ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗ  ਿੋਣਾ 
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 7:58, 59) ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 12:1, 2) ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  
ਆਿਮੋ-ਸਾਿਮਣ ੇਵੇਹਖਆ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 12:3, 4)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿਬਦ “ਦੁਹਨਆਵੀ ਤੂੰਬ ” ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰ ਪ ਹਵਚ ਅਰਥ ਿੈ “ਤੂੰ ਬ ” (σκήνωμα, 
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ਸਕੀਨੋਮਾ )। ਇਿ ਇਕ ਰੂੰਗਦਾਰ ਰ ਪਕ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਰ ਪਕ ਹਜਿੜ੍ਾ ਆਿੁਹਨਕ 
ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਦੇਿ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਿ ਹਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਠੱੁਡ ਮਾਰ ਿੇਠਾਂ ਡੇਗ ਅਤੇ ਹਪੱਛੇ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਦੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ 
ਜਾਂਦਾ। 

ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚਾਰ ਹਵਚ, ਸਰੀਰ ਉਿ ਥਾਂ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਆਤਮਾ ਫਹਸਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 
ਸਰੀਰ ਮਹਰਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅਜ਼ਾਦ ਿੋ ਹਗਆ। ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 
ਰਿੱਸਮਈ ਸੁਮੇਲ ਿੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਅਹਸਤਤਵ ਇਕ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਯਿ ਦੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਇਿ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਨਾ ਹਕ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਰਿਾਹਿਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਸਤਤਵ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਹਮਕ ਹਵਿੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:42–58)। 

“ਦੁਹਨਆਵੀ ਤੂੰਬ ” ਿਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਸਰੀਰ/ਆਤਮਾ ਦ ੇਦੋਿਰੇਪਣ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ। ਬਲਹਕ, ਉਿ ਇਸ ਹਨਿਚਤਤਾ 
ਦ ੇਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹਵਚਾਰ ਹਵਅਕਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਦੁਹਨਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੂੰਤ 
ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਿ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੇ [ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ] ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ 
ਪਰੇਰਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਹਝਆ। ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਮਸੀਿੀ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਸਨ; 
ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਨੈਹਤਕ ਿਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕੋਈ 
ਖ਼ਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਸ ਲ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਦੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਾਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਹਨਿਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਰਗੀ, ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਰਵਾਇਤ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਹਪੱਛੇ ਿ ਤਕਾਲ ਹਵਚ ਜਾਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਲਾਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ 
ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਆਲਸ, ਦੇਿ ਅੂੰਦਰ ਮੱਤ-
ਿੇਦਾਂ, ਜਾਂ ਹਨਿਚਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝ ਠੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ 
ਹਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਿਤਾਂ ਸਮੱੁਚੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਸੂੰਦਰਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਸੀਿਤ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ 
ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਹਸੱਹਖਆ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਰ  ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਲੀ 
ਅਹਿਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ। ਹਫਰ, ਜਦੋਂ 2 ਅਹਿਆਇ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ 
ਤ ੇਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤ ੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕੀਤਾ। ਹਫਰ ਵੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਵਚਾਰ 
ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦੀ ਹਦਿਾ ਵੱਲ ਵਿ ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 14. ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦ ੇਸਿੀ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਯ ਿੂੰਨਾ 
21:18, 19 ਹਵਚ ਪਰਿ  ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਿੀ, ਰਸ ਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ 
ਰਹਿੂੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹਯਸ  ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਉੱਹਚਤ ਸੀ।  

ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਫਰਜ਼ੀ ਿੈ ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
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ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਜੋ ਇਿ ਹਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਪਤਰਸ ਿੈ। ਇਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 
ਹਕ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਰ ਪ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਰੋਮ ਹਵਚ ਸੀ। ਹਸਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਇਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਲਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਇਿ ਹਵਖਾਉਣ ਦੀ ਸਤਰਕ ਕੋਹਿਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮ ਲ ਸਥਾਨ ਰੋਮ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੱਤਰੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦੀ ਹਕ ਹਲਖਣ 
ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੋਮ ਿੈ। 

ਯ ਿੂੰਨਾ 21 ਦ ੇਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਵਚ, ਹਯਸ  ਨੇ ਇਿ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਪਤਰਸ 
ਬੂੰ ਹਨਹ ਆ ਅਤੇ ਜੇਲ ਹਵਚ ਸੱੁਹਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਦ ੇਬਾਅਦ ਹਵਚ ਜੋ ਚੇਲੇ ਿੋਏ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਵਜੋਂ ਹਦਖਾਉਣ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬੂੰਿਨ 
ਦੀ ਿਹਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ। ਇਿ ਉਸੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 
ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਹਵੱਖਬਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਿ ਇਕ ਵਿੀਆ ਮੌਕਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੱੁਚ, 2 ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹਕ ਪਤਰਸ ਜੇਲ ਹਵਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਪਤਰਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਬਹਣਆ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਇਿ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖ 
ਹਰਿਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯ ਿੂੰਨਾ 21 ਦ ੇ
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨ ੂੰ  ਅੱਿੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਰਹਤਆ ਿੈ। 

ਇਸ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਯ ਿੂੰਨਾ 21 ਹਵਚ ਹਯਸ  ਦ ੇਿਬਦ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨ ੂੰ  
ਹਪੱਛੇ ਛੱਡ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦ ੇ ਪ ੱ ਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪ ੱ ਵਜਆ ਹੈ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਦ “ਨੇੜ੍ੇ” ਦ ੇਬਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਅਸੀਂ ਕਿੀਏ ਹਕ ταχινός (ਟਾਕੀਨੋਸ) ਦਾ ਉੱਤਮ ਅਰਥ “ਛੇਤੀ” ਜਾਂ “ਨੇੜ੍ੇ” ਿੈ, ਰਸ ਲ 
ਹਨਿਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਰੋਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਨੇੜ੍ਤਾ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦਾ ਸੀ। 
ਹਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਹਬਿਤਰ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਚਾਣਕ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।5 ਅਹਜਿੀ 
ਿਾਲਤ ਹਵਚ, ਿਬਦ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਵ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਆਇਤ 15. ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1:5, 
10), ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ 
ਬਾਰੇ “ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ” ਦੀ ਿਹਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਕ,ੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੂਚ 
ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੈ।6 “ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ” ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਬਲਕੁਲ 
ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਨੇ 
ਮੌਜ ਦਾ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿਹਵੱਖ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਸਮੇਂ 
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਖੂੰਡਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿੇਜਣਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਹਫਰ ਵੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 
ਹਵਆਹਖਆਕਾਰ ਉਸ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ।  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ “ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ” ਨੇ ਉਸ 
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ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਿੀਆਂ ਸਨ। “ਇਿ ਗੱਲਾਂ” ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ 
ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਮ ਿਵਾਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਯਸ  ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ 
ਹਵਚ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਯਸ  ਦੀ ਿਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਕਈ ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ ਦਾ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਕੋਈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, 
ਪਰ ਇਿ ਸੋਚਣ ਦ ੇਕਈ ਕਾਰਣ ਿਨ ਹਕ ਪਤਰਸ ਇੂੰਜੀਲਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇਕ ਇੂੰਜੀਲ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਸਿਾਇਕ ਿੋਇਆ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਕਲੀਸੀਆ ਇਤਿਾਸਕਾਰ ਯ ਸੇਹਬਉਸ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਅੱਿ ਹਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਅਦਾਹਰਆਂ ਹਵਚ ਉਸ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ 
ਦ ੇਕੋਲ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਿ ਸਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੇ 
ਗਏ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੋਏ ਸਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਟ 
ਿੋ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਜੋ ਯ ਸੇਹਬਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਿ ਸਨ ਪੱਛਮੀ ਏਿੀਆ 
ਮਾਇਨਰ ਦ ੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪੀਆਸ ਨਾਂਅ ਦ ੇ ਇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਆਗ  ਦੀਆਂ ਸਵ-ੈ
ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਿਨ ਹਕ ਪੇਪੀਆਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਯ ਸੇਹਬਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪੀਅਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, 

ਮਰਕੁਸ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਆਹਖਆਕਾਰ ਬਹਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਿ ਸਿ ਸਿੀ-ਸਿੀ 
ਹਲਹਖਆ ਜ ੋਉਸ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਸੀ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ 
ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਜੋ ਪਰਿ  ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। . . . ਉਸ ਨੇ ਇਕ 
ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰ ਰ ਹਿਆਨ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹਲਖਣੀ ਨਿੀਂ 
ਿੁੱ ਹਲਆ ਜ ੋਉਸ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਵੀ ਝ ਠੀ ਨਿੀਂ ਕਿੀ।7 

ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਗਵਾਿੀ ਿੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦ ੇਿੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਯ ਸੇਹਬਉਸ ਨੇ 
ਖੁਦ ਹਲਹਖਆ,  

[ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ] ਮਰਕੁਸ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜਸ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ ਪਰਚਹਲਤ ਿੈ, ਇਿ ਵੇਖਦੇ ਿੋਏ 
ਹਕ ਉਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਹਕ ਉਸ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ 
ਸੀ ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਿ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿੀਂ ਰੁਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਹਲਖਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਮਨਾ ਹਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਕੁਸ ਦੀ 
ਇੂੰਜੀਲ ਕਿ ੇਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਹਣਆ।8 

ਉਪਲਬਿ ਆਰੂੰਿਕ ਇਤਿਾਸਕ ਹਲਖਤਾਂ ਜੋ ਹਕ ਵਾਪਸ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇ ਆਰੂੰਿ ਤੱਕ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ, ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਕ ਚ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਲਈ 
“ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇ ਵਾਅਦੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ 
ਇੂੰਜੀਲ ਉਸ ਦ ੇਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 

“ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਿਾਹ” (1:16-18) 
16ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 

ਮਵਹਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ 
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ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਿੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। 17ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਵਪਤਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਕੋਲੋਂ  ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਵਡਆਈ ਵਮਲੀ ਸੀ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਓਸ ਡਾਢੇ ਭੜਕ ਿਾਲੇ 
ਤੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਪਆਰਾ ਪ ੱ ਤਰ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਪਰਵਸੰਨ ਹਾਂ। 18ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਾਂ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ ਵਣਆ। 

ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਦੂੰ ਦਾ 
ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਿਾਇਦ ਇਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ 
ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ 
ਮੌਜ ਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤ ੇ ਉਸ ਦੇ 
ਅਹਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਾ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਹਯਸ  ਬਾਰੇ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, 
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਦੁਿਰਾਇਆ। ਇਿ ਉਿ 
ਘਟਨਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਿਾਇਦ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਪਰਿ  ਦੀ ਈਿੁਰਤਾਈ ਦੀ 
ਪੁਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਆਇਤ 16. ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀ 
ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿ ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਹਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੋਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ 
ਜੋ ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦ ੇਇਰਦ-ਹਗਰਦ ਘੁੂੰ ਮਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ 
“ਹਕੱਸੇ” ਜਾਂ “ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ” (μῦθος, ਮੁਥੋਸ) ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੁਤ 
ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਦਾਰਿਹਨਕ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਹਤਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ, ਅਨੂੰ ਤ ਕਿਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ 
ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਦੀਆਂ ਿਨ। ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਮਨੱੁਖੀ 
ਦੁਹਬਿਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਸਾਿਨ ਿਨ। 
ਯ ਨਾਨੀ ਿਰਮ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਹਰਆ ਹਪਆ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਦ ੇ ਲੋਕ ਿਨ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਦੇਵਹਤਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਯਿ ਦੀ 
ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਹਦੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਿਵ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਹਸੱਿ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਿਰੇਣੀ ਹਵਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਸਹਚਆਈ ਦ ੇਆਪਣ ੇਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤ ੇਅਿਾਹਰਤ 
ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਿੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਗਵਾਿਾਂ ਦੀ ਇਤਿਾਸਕ 
ਗਵਾਿੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਦੇ ਆਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇਆਉਣ 
ਤੋਂ ਮਵਹਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ “ਚਤਰਾਈ ਦੀਆ ਂਬਣਾਉਟੀ ਕਿਾਣੀਆ”ਂ ਹਿਆਨ ਨਾਲ 
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ਨਿੀਂ ਸੁਹਣਆ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਇਤਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਿਰੇਣੀ ਹਵਚ 
ਨਿੀਂ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਨਿਚਾ ਅਤੇ ਇਤਿਾਸ ਆਪਸ ਹਵਚ ਗੁੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਹਯਸ  ਦੀ 
“ਸਮਰੱਥਾ” ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦ ੇਆਰੂੰਿ ਤੋਂ ਿੀ ਸਪੱਿਟ ਸੀ। ਮਨੱੁਖਾਂ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿੋਏ, 
ਉਿ ਮਨੱੁਖ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਰਹਚਆ ਸੀ, ਹਯਸ  ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਲਾਇਲਾਜ ਹਬਮਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਹਗਆਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਂਤ ਕੀਤਾ, 
ਚੇਹਲਆਂ ਦੀ ਪਰਤੀਹਕਰਆ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: “ਇਿ ਕੌਣ ਿੈ ਹਕ 
ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਿ ਦੀ ਮੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਿਨ?” (ਮਰਕੁਸ 4:41)। ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਿੋ ਹਜਿੇ 
ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚਾਰਕ ਵੇਖੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਹਵਹਿੂੰਨ ਅਤੇ ਹਵਪਰੀਤ ਸਨ। ਹਯਸ  ਦ ੇ
ਚੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦ ਸਹਰਆਂ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਿੈ। ਉਸ 
ਨੇ ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਹਨਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਯਸ  ਸੱਚਾ ਿੈ, 
ਿੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਚ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ “ਸਮਰੱਥਾ” ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ 
ਉਿ “ਸਮਰੱਥਾ” ਨਾਲ ਆਇਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦ ੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਿਾਹ 
ਬਿੱੇਦ ਪਰਿੂੰਸਾਯੋਗ ਿਨ। 

ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ “ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਆਉਣ” ਬਾਰੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੁੱ ਝੀ ਗੱਲ 
ਹਯਸ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ; ਕੁਝ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ 
ਉਸ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ 
ਿੋਇਆ ਸੀ ਇਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਹਯਸ  ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ (3:3–10); 
ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਪਰਤੀਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ। 
ਉਿ ਘਟਨਾ ਹਜਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਯਸ  ਦਾ ਰ ਪ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ “ਸਾਡੇ 
ਪਰਿ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਮਦ” ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਾਅ 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੂੰਕੋਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 
ਉਸ ਦਾ ਸਰਲ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰ ਰ 
ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੋਿੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿ  
ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਉਿ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ 
ਆਤਹਮਕ, ਗੈਰ-ਜਥਾਰਥ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ “ਪਹਵੱਤਰ ਪਿਾੜ੍” 
ਉੱਤੇ ਹਯਸ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਸੀ (1:18)। ਰ ਪ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਹਖਆ 
ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪਹਰਣਾਮ ਸੀ ਹਕ ਹਯਸ  ਫੇਰ ਦਬੁਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਿ ਆਉਣਾ ਿਾਲੇ 
ਿਹਵੱਖ ਹਵਚ ਸੀ।  

ਿਰੋਸੇਮੂੰਦ ਿੋਣ ਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਵਾਿ  ਕਾਰਣ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਮਸੀਿ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ 
ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਿਬਦ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਿ ਹਦਯਾ ਹਵਚ 
ਹਯਸ  ਦ ੇਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਿੋ ਇਕ 
ਥਾਂ ਿੈ ਹਜੱਥੇ παρουσία (ਪਰਾਉਸੀਆ, “ਆਉਣਾ”) ਿਬਦ ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਹਵਚ ਹਯਸ  ਦੇ 
ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਿਹਵੱਖ ਵੱਲ 
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ “ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਆਉਣ” ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ।  
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ਪਤਰਸ ਨੇ “ਸਮਰੱਥਾ” ਿਬਦ ਹਪੱਛੇ ਮੁੜ੍ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਉਸ ਪਲ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲਈ 
ਵਰਹਤਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਹਵਚ ਚੱਲਦਾ ਹਫਰਦਾ ਸੀ। ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਘੁੂੰ ਮਾਈਆਂ ਜੋ ਿਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ 
ਹਯਸ  ਦੀ “ਸਮਰੱਥਾ” ਤੋਂ ਮਹਿਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇ“ਆਉਣ” ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰਮ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਯਸ  ਇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਤਿਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਿ ਕੇ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ  
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਇਸ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਿ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ ਪਰਿ  ਵੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਦੁਬਾਰਾ “ਆ 
ਹਰਿਾ” ਿੈ।  

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇ “ਪਰਗਟ ਿੋਣ” (ἀποκάλυψις, 
ਅਪੋਕਲੁਪਹਸਸ ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 1:7, 13; 4:13), ਪਰ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ 
ਉਸ ਨੇ “ਆਉਣ” (παρουσία, ਪਰਾਉਸੀਆ ; 2 ਪਤਰਸ 1:16; 3:4, 12) ਿਬਦ ਨ ੂੰ  
ਤਰਜੀਿ ਹਦੱਤੀ। ਪਰਾਉਸੀਆ  ਿਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲਈ 
ਇਕ ਆਮ ਿਾਵ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਹਲਆਂ ਨੇ ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  
ਫੈਲਾਇਆ, ਇਿ ਪਰਿ  ਦੇ “ਆਉਣ” ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦ ਬਣ ਹਗਆ, ਯੁੱ ਗ ਦਾ ਅੂੰਤ 
ਜਦੋਂ ਉਿ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਵਾਂਗ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ 
“ਪਰਗਟ ਿੋਣ” ਅਤੇ “ਆਉਣ” ਦ ੇਲਈ ਦੋਵੇਂ ਿਬਦ ਵਰਤੇ। 

ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਯਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੀਂ ਸਨ ਜੋ 
ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਪਰਿ  ਦੀ “ਸਮਰੱਥਾ 
ਅਤੇ ਆਉਣ” ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਹਦੱਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਸਮੇਂ ਹਵਚ 
ਰਹਿੂੰਦਾ ਸੀ, ਉਿ ਮਨੱੁਖ ਹਜਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਦੀ “ਸਮਰੱਥਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਿੋ ਹਯਸ  ਹਜਿੜ੍ਾ ਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦਾ ਸੀ ਅੂੰਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਨਆਂ ਹਵਚ 
ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਰਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
(3:10, 12)।  

“ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਿਾਣੀਆਂ” ਦ ੇ ਹਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਉਿ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਖੀਂ ਵੇਹਖਆ” ਸੀ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿਬਦ “ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ,” ἐποπτης (ਈਪੋਪਟਸ) ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ 
ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ; ਪਰ ਉਸੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਬਦ ਦਾ ਹਕਹਰਆ ਰ ਪ 
(ἐποπτεύω, ਈਪੋਪਟੀਓ) ਦ ੋਵਾਰ ਵਰਹਤਆ (1 ਪਤਰਸ 2:12; 3:2)। ਇਿ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਹਵਚ ਿੋਰ ਹਕਤੇ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਪੇਿ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਝ ਠੇ 
ਉਪਦੇਿਕ ਪਰਿ  ਬਾਰੇ ਕਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣ ੇ ਹਵਚਾਰ ਹਵਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਿੀ ਸੀ। ਇਿ ਉਿ ਘਟਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ 1:15 ਹਵਚ “ਮੈਂ” 
ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਤੋਂ 1:16 ਹਵਚ “ਅਸਾਂ” ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਵੱਲ ਹਗਆ। ਉਿ ਚਿਮਦੀਦ ਗਵਾਿ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਿ ਇਕਲੌਤਾ ਗਵਾਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਦੀ ਿੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿਟੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਆਨ ਇਕ ਖਾਸ 
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ਘਟਨਾ, ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਮੋਹੜ੍ਆ ਹਜਿੜ੍ੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ।  
ਆਇਤ 17. ਸੂੰ ਹਖਪਤ ਇੂੰਜੀਲਾਂ ਹਵਚ, ਹਯਸ  ਦ ੇਰ ਪ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਚੇਹਲਆਂ ਦ ੇਲਈ 

ਇਿ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕ ਹਯਸ  ਕੌਣ ਸੀ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹਤੂੰ ਨੇ ਹਵਰਤਾਂਤਾਂ 
ਹਵਚ (ਮੱਤੀ 17:1–8; ਮਰਕੁਸ 9:2–8; ਲ ਕਾ 9:28–36) ਇਿ ਕੈਸਰੀਆ ਹਫ਼ਹਲੱਪੀ 
ਹਵਚ ਚੇਹਲਆਂ ਨਾਲ ਹਯਸ  ਦ ੇਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੋਇਆ ਿੈ (ਮੱਤੀ 16:13–20; 
ਮਰਕੁਸ 8:27–30; ਲ ਕਾ 9:18–22)। ਹਯਸ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਹਛਆ, “ਲੋਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ 
ਨ ੂੰ  ਕੀ ਆਖਦੇ ਿਨ?” ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਸਨ। ਹਫਰ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਵਾਲ 
ਆਇਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਿਾਂ?” ਚੇਹਲਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਹਵਚ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਹਯਸ  ਇਕ ਨਬੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਿ ਮਸੀਿਾ ਸੀ? 
ਜੇਕਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਿਾਲੇ ਵੀ ਦ ਰ 
ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਰੱਬੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹਯਸ  ਹਤੂੰ ਨ ਜਹਣਆਂ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕ ਬ ਅਤੇ ਯ ਿੂੰਨਾ ਨਾਲ 
ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਹਗਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਦਾ ਵੇਹਖਆ। ਉੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਿ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ। ਸਿ ਤੋਂ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉੱਥੇ ਿੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਿ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਨਿੀਂ 
ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕਉਂਹਕ, ਉਿ ਸਿ ਗੱਲਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਗਵਾਿੀ ਸਿ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ 
ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿੋਰਨਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਜੋ 
ਕੁਝ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਹਖਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਸੀ ਸਮਹਝਆ। ਿੁਣ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਾਪਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਬਿਤਰ ਸਮਹਝਆ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਹਯਸ  ਨ ੂੰ  ਵਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਕੋਲੋਂ  ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਿਵਡਆਈ ਵਮਲੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਹਯਸ  ਦ ੇਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਯਸ  ਦਾ ਉਸ 
ਦ ੇਚੇਹਲਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਹਵਚ ਰ ਪ ਬਦਲ ਹਗਆ ਸੀ। “ਉਿ ਦ ੇਮ ੂੰ ਿ ਦਾ ਰ ਪ ਿੋਰ ਿੀ ਿੋ 
ਹਗਆ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਪੁਿਾਕ ਹਚੱਟੀ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੀ ਿੋ ਗਈ” (ਲ ਕਾ 9:29)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਦ ੇ ਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਵੇਹਖਆ ਹਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਹਖਆ ਸੀ। ਲ ਕਾ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ, “ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਗਹਦਆਂ ਉਿ ਦ ੇਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਹਡੱਠਾ” (ਲ ਕਾ 9:32)। ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ 
ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਚਮਕ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿਜ਼ ਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਵੇਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਮ ਸਾ ਬਲਦੀ ਿੋਈ ਝਾੜ੍ੀ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿਜ਼ ਰੀ ਦਾ ਗਵਾਿ ਸੀ (ਕ ਚ 3:3–6)। 
ਕੁਰਨੇਹਲਯੁਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਸੁਰਗਦ ਤ ਿੜ੍ਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਹਵਖਾਲੀ ਹਦੱਤਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 10:30)। ਯਸਾਯਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਾਜ ੇਤੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਦੀ ਚਮਕਾਿਟ ਵੱਲ” (ਯਸਾਯਾਿ 60:3)। ਇਿ ਉਸ ਦ ੇਤੇਜ ਦੀ 
ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਡਾਢੇ ਭੜਕ ਿਾਲੇ ਤੇਜ ਵਜੋਂ ਪਛਾਹਣਆ। 
ਇਿ ਹਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਇੂੰਜੀਲ ਦਾ ਹਵਰਤਾਂਤ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਕਹਿੂੰਦਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਬੋਹਲਆ। ਹਤੂੰ ਨੇ ਹਵਰਤਾਂਤ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਅਕਾਿ ਤੋਂ 



 52 

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੇਿੱਕ, ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਹਯਸ  ਦ ੇਉਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ 
ਰਿੀ ਸੀ ਹਸਰਫ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਲਖਹਦਆਂ, 
ਪਤਰਸ ਉਸ ਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤ ੇਤੇਜ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਛੱਹਡਆ ਸੀ। “ਹਪਤਾ ਪਰਮੇਿੁਰ,” “ਡਾਢੇ ਿੜ੍ਕ ਵਾਲੇ ਤੇਜ” ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਇਆ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਮੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰ  ਿੋਰ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਸੀ। 

“ਡਾਢੇ ਿੜ੍ਕ ਵਾਲੇ ਤੇਜ” ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਪਆਰਾ 
ਪ ੱ ਤਰ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਇਿ ਿਬਦ ਮੱਤੀ ਦੀ ਹਲਖਤ ਦ ੇਬਿੁਤ ਨੇੜ੍ ੇਿਨ, ਪਰ 
ਸੂੰ ਖੇਪ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਿੋ ਹਜਿੇ ਨਿੀਂ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਇੂੰਜੀਲ ਦ ੇਹਵਰਤਾਂਤਾਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ 
ਿਨ।9 ਹਫਰ ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਵਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਫ਼ਰਕ ਿੈ। ਹਤੂੰ ਨਾਂ 
ਹਸਨੋਪਹਟਕ ਇੂੰਜੀਲਾਂ ਹਵਚ “ਉਿ ਦੀ ਸੁਣ”ੋ ਆਹਗਆਵਾਚਕ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਇਿ ਹਲਖਣਾ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਚੁਹਣਆ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਰਸ ਲ ਦੀ ਹਚੂੰ ਤਾ ਉਸ 
ਇਤਿਾਸਕ ਗਵਾਿੀ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੱੁਦੇ 
ਦੀ ਗੱਲ ਹਯਸ  ਦੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਨਾ ਹਕ ਹਯਸ  ਦਾ ਇਖ਼ਹਤਆਰ। 

ਆਇਤ 18. ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਹਕ ਉਿ “ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀਆਂ 
ਕਿਾਣੀਆਂ” ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਤੂੰ ਨ ਹਵਚਾਰ ਹਦੱਤੇ: (1) ਉਿ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ 
ਇਕੱਲਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਪ ਰੇ ਪੈਰਹੇ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਹਜਸ ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਿ “ਅਸੀਂ” 
ਿੈ। ਉਿ, ਯਾਕ ਬ ਅਤੇ ਯ ਿੂੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਹਤੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਇੱਕ ੋਹਜਿੀ ਸੀ। (2) ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਤੋਂ ਹਿੂੰਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਿੱਲਾ-ਗੁੱ ਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, 
ਪਤਰਸ ਪਰਿ  ਦ ੇਨਾਲ ਹਰਿਾ ਸੀ। (3) ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹਸਰਫ ਵੇਹਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਿ ਤੋਂ 
ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।  

ਇਿ ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ 
ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਕਸ ਿਾਵ ਹਵਚ ਪਿਾੜ੍ “ਪਹਵੱਤਰ” ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਪਹਵੱਤਰ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਤਰੀਕ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲਈ ਸੂੰਿਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿੋਵੇ। 
ਕੀ ਪਹਵੱਤਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਿੈ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਵੱਤਰ ਿਨ। ਕੀ ਇਿ 
ਪਿਾੜ੍ ਰ ਪ ਦ ੇਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਵੱਤਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਪਹਵੱਤਰ ਿੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਿ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਹਵਿੇਿਣ 
“ਪਹਵੱਤਰ” ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਿ ਗੋਹਲਕ ਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨਾ ਅਸਿਾਰਣ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿੈਕਲ ਦ ੇਪਿਾੜ੍ ਨ ੂੰ  “ਪਹਵੱਤਰ ਪਿਾੜ੍” ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਉੱਤ ੇ
ਬਹਣਆ ਿੋਇਆਂ ਢਾਂਚਾ “ਪਹਵੱਤਰ ਿੈਕਲ” ਸੀ। ਿਰਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਦੀ ਹਮਲਖ ਲਈ ਹਦੱਤੀ ਸੀ “ਪਹਵੱਤਰ ਿ ਮੀ” ਸੀ (ਜ਼ਕਰਯਾਿ 2:12)।  

ਕੋਈ ਵੀ ਇੂੰਜੀਲ ਪ ਰੇ ਿਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦੀ ਹਕ 
ਇਸਰਾਏਲ ਹਵਚ ਹਕਿੜ੍ੇ ਪਿਾੜ੍ ਤੇ ਪਰਿ  ਦਾ ਰ ਪ ਬਦਹਲਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਿਰਮਨ ਪਿਾੜ੍ 
ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ; ਕੁਝ ਤਾਬੋਰ ਪਿਾੜ੍ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦ ੇਿਨ। 
ਇਿ ਪਿਾੜ੍ ਿਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਿ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਪਿਾੜ੍ ਤੋਂ 
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ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਪਰਿ  ਦਾ ਰ ਪ ਬਦਹਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਪਿਾੜ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਣ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ। ਇਿ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਵੱਤਰ ਸੀ, ਨਾ ਹਕ ਉਿ ਥਾਂ ਹਜੱਥੇ ਇਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।  

ਿਚਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤ ੇਪਰੇਰਣਾ (1:19-21) 
19ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਿਾਕ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਿੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ 
ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਓਸ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਇੱਕ ਦੀਿੇ ਿੱਲ ਜੋ ਅਨਹੇ ਰ ੇਥਾਂ 
ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਪੌਹ ਨਾ ਫ ੱ ਟੇ ਅਤੇ ਵਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤ ਹਾਵਡਆਂ 
ਵਹਰਵਦਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜਹ ਆਿੇ। 20ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਧਰਮ 
ਪ ਸਤਕ ਦ ੇਵਕਸ ੇਅਗੰਮ ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 21ਵਕਉਂਵਕ 
ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਿਾਕ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਇੱਵਛਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮਨ ੱ ਖ ਪਵਿੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦ ੇਉਕਾਸਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਿੱਲੋਂ  ਬੋਲਦੇ ਸਨ।  

ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹਕ ਗਵਾਿੀ ਦ ੇਲਈ ਹਵਿੇਿ ਸੀ ਜੋ 
ਇਸ ਦ ੇਹਯਸ  ਦੇ ਇਲਾਿੀਪਣ ਦੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਦ ੇਸੁਿਾਅ ਬਾਰੇ ਸਿਾਰਣ ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
ਵੱਲ ਚਲਾ ਹਗਆ। ਇਸੇ ਪਹਰਹਕਰਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇ ਸੁਿਾਅ 
ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਸਪੱਿਟ ਗੱਲਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਮੂੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੂੰਦੇਿ ਵਜੋਂ ਸਿਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਵੱਚ ਇਕੱਲੀ 
ਖੜ੍ਹੀ ਿੈ। ਉਿ ਪੁਿਟੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ ਰੀ ਇਸ ਦੇ 
ਪੂੰ ਹਨਆਂ ਹਵਚ ਿੈ, ਇਿ ਹਕ ਇਿ ਿਰਮ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਹਦਿਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿੈ। ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਇਸ ਿਰੋਸੇ ਲਈ ਮਸੀਿੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ 
ਕਰਨ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਕਹਿੂੰਦੀ 
ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਹਣਕਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਕਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜੋ 
ਕਹਿੂੰਦੀ ਿੈ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੁਰ ਆਤੀ ਗੱਲ ਿੈ। 

ਆਇਤ 19. ਪੂੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦ ੋ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 
ਆਇਤ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: (1) ਿਾਵ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਅਗੰਮ ਿਾਕ ਦੇ ਬਚਨ ਹਵਚ ਿੋਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ 
ਹਕਉਂਹਕ ਗਵਾਿੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਿੀ ਪੱਕਾ 
ਕੀਤਾ। NASB ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੀ ਿੈ। (2) ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, 
ਰਸ ਲ ਦ ੇਕਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਿ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦ ੇਬਚਨ” ਨੇ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਪਤਰਸ ਦ ੇਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪਿਾੜ੍ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਹਰਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਗਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਹਝਆ ਿੋਵੇਗਾ – ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਿੋਣ ਲਈ 
ਐਲਾਹਨਆ ਸੀ। KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਿੈ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਬਚਨ ਿੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਿੈ।”10 ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ, “ਅਗੂੰਮ 
ਵਾਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਚਨ” ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਾਠਕ ਰਸ ਲ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਦਾ ਿੋਰ ਵੀ 
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ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ।  
ਦੋਵਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਆਹਖਆ ਸੂੰਿਵ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਹਕਉਂਹਕ ਰਸ ਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ 

ਿਮਲੇ ਅਿੀਨ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤ ੇ“ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਿਾਣੀਆਂ” ਮਨੋਂ  ਘੜ੍ਨ 
ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ (1:16), ਪਤਰਸ ਿਾਇਦ ਇਿ ਜ਼ੋਰ ਦ ੇਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਬਚਨ 
ਉਸ ਗਵਾਿੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀ ਸੀ। KJV 
ਬਾਈਬਲ ਿਾਇਦ ਸਿੀ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ NASB 
ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਮਸੀਿ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਗਵਾਿੀ 
ਦੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਤ ੇਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਇਛੁੱ ਕ ਸਨ, ਿੋਰ ਵੀ ਪੱਕ ੇ“ਅਗੂੰਮ 
ਵਾਕ ਦ ੇਬਚਨ” ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਯਸ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ।  

ਕੋਈ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ,ੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦ ੇਬਚਨ” ਤ ੇ
ਵਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਹਚਤ ਕਾਰਣ ਿੈ। “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਬਚਨ” ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਪ ਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਨਾ ਹਕ ਹਸਰਫ ਅਗੂੰ ਮ ਵਾਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਸਾਹਿਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 
ਯ ਿੂੰਨਾ ਬਪਹਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਯਸ  ਦ ੇਜੀਵਨ ਅਤੇ 
ਮੌਤ, ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਅਗੂੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਸਮਹਝਆ 
ਹਗਆ ਸੀ। ਹਯਸ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਮਸੀਿਾ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਵਾਅਦਾ ਕੀਤ ੇ
ਿੋਏ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੂੰਿ ਕੀਤਾ। ਪਰਕਾਿ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਅੱਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਅਸਲ ਹਵਚ ਹਯਸ  ਦ ੇਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਿਰ ਪਹਿਲ  ਪਰਹਸੱਿ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਹਯਸ  ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਖਾਈ ਹਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ 
ਹਦੱਤਾ, “ਸਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰ ਿੈ ਜੋ ਮ ਸਾ ਦੀ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਹਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿੱਕ ਹਵੱਚ ਹਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ” (ਲ ਕਾ 24:44)। 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦ ੇ ਿੁਰ ਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 
ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਿਹਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ, ਰਸ ਲ ਨੇ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦ ੇਬਚਨ” 
ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ (1:24, 25; 2:4–10, 22-25; 3:10–12, 20–22; 
4:18; 5:5)। 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਲਈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਗਾ 
ਕਰਦੇ ਿੋ” ਜੋ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਬਚਨ” ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਿੋ। ਰਸ ਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੇ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਹਸਿਾਂਤਕ ਪੱਿਰ ਤ,ੇ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਹਸਰਫ ਇਸ ਦ ੇਅੂੰਤਰੀਵ ਮੱੁਲ ਦ ੇ
ਆਿਾਰ ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹਬਿਤਰ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕੂੰਮ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 
ਹਫਰ ਉਿ ਜੋ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਉਸ ਛਾਣਨੀ ਨਾਲ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ 
ਹਕਸਮ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਸਮਝ ਹਗਆ 
ਸੀ ਹਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ 
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ 
ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਉਸ 
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ਦ ੇਪਰਿ  ਦ ੇਰ ਪ ਦੇ ਬਣਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ 
ਵਚਨ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਿੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ।  

ਸਗੋਂ ਉਿ ਲੋਕ ਵੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  “ਚਤਾਰਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ 
ਕਿਾਣੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕਾਂ ਤ ੇ “ਹਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੂੰਗਾ” 
ਕਰਨਗੇ। ਵਚਨ ਇੱਕ ਦੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੇ ਰ ੇਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿਬਦ “ਅਨਹੇ ਰੇ ਥਾਂ” (αὐχμηρός, ਆਉਚਮੇਰੋਸ) ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੇਕ ਿਬਦਾਂ 
ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਿੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਰੂੰਗਦਾਰ ਿਬਦ 
ਿੈ। “ਦੀਵਾ” ਉੱਕੇ ਿਨੇਰੇ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਚਮਕ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਕ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਥਾਂ ਤ ੇ ਜੋ 
ਿੁੂੰ ਦਲੀ, ਮੈਲੀ, ਕਾਲਖ ਿੁੂੰ ਦ ਨਾਲ ਢੱਹਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ “ਅਨਹੇ ਰਾ ਥਾਂ” ਉਿ ਿੈ 
ਹਜੱਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕ ਰਹਿੂੰਦੇ ਸਨ। ਇਿ ਉਿ ਥਾਂ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਹਵਿਵਾਸੀ 
ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। ਉਸ ਿੁੂੰ ਦਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਵਚਨ “ਇਕ ਦੀਵੇ 
ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਹਰਿਾ ਿੈ।” ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਸਿ ਤੋਂ ਲੂੰ ਬਾ ਅਹਿਆਇ ਜੋ ਹਕ ਜ਼ਬ ਰ 119 ਿੈ, 
ਹਬਵਸਥਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪਰਿੂੰਸਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਹਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਵਾਂਗ, ਜ਼ਬ ਰ ਹਲਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਕ ਦੀਵਾ ਿੈ ਜੋ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  
ਚਮਕਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। “ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਿ ਦਾ ਚਾਨਣ ਿੈ” 
(ਜ਼ਬ ਰ 119:105)।  

2 ਪਰਤਸ ਦੀ ਫੁੱ ਲਦਾਰ, ਅਲੂੰ ਹਕਰਤ ਿਾਿਾ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਿ ਅਨਹੇ ਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂੰਸਾਰ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਚਮਕ ਕੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਰਾਿ ਦੇਵੇਗਾ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਪੌਹ ਨਾ ਫ ੱ ਟ ੇਅਤੇ ਵਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤ ਹਾਵਡਆ ਂਵਹਰਵਦਆ ਂ
ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੜਹ ਆਿੇ। ਲੂੰ ਬੀ ਰਾਤ ਦ ੇਪਹਿਰੇ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਿੈ ਪੌਿ ਦ ੇਫੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ 
ਰਿੀ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਹਵਚਾਰ ਜ਼ਬ ਰ ਹਲਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਹਰਤ ਿੋ ਕੇ ਹਲਖੇ 
ਗਏ ਸਨ: “ਮੈਂ ਯਿੋਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦਾ ਿਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੇ 
ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਿੈ। ਹਜੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , ਿਾਂ, ਹਜੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ 
ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , ਉੱਨਾ ਿੀ ਵੱਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦੀ ਿੈ” (ਜ਼ਬ ਰ 130:5, 6)।  

ਇਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਿੈ ਹਕ ਹਗਣਤੀ 24:17, “ਯਾਕ ਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ,” ਵਾਕ 
ਨੇ “ਹਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ” ਵਾਕ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ
ਯਿ ਦੀਆਂ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਹਗਣਤੀ 24:17 ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿਾ ਬਾਰੇ ਿਹਵੱਖਬਾਣੀ ਸਮਹਝਆ ਸੀ। ਪਰਿ  ਦ ੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬੂੰਦ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਇਿ ਹਲਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹਕ ਇਿ ਹਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ “ਤਿੁਾਹਡਆਂ ਹਿਹਰਦਆਂ ਹਵਚ” ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਿਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹਸਰਫ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁਿੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱ ਗ ਦ ੇਫੁੱ ਟਣ ਤੇ 
ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਿੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਯੁੱ ਗ ਦ ੇਅੂੰਤ 
ਅਤੇ ਹਨਆਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, 
“ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ ਚੋਰ ਵਾਂਙੁ ਆਵੇਗਾ ਹਜਿ ਦ ੇਹਵੱਚ ਅਕਾਿ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ” 
(3:10)। ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਖੁਿੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ। ਪੌਿ ਫੁੱ ਟਣਾ 
ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋਵੇਗਾ। 
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ਆਇਤ 20. ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸੀ “ਅਗੂੰ ਮ ਵਾਕ ਦ ੇ
ਬਚਨ” ਤ ੇ “ਹਿਆਨ ਲਾਉਣ ਹਵੱਚ ਚੂੰਗਾ ਕਰਨਗੇ,” ਰਸ ਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵਚਨ ਕੋਲ ਅਹਿਕਾਰ ਹਕਉਂ ਸੀ। ਹਵਿਵਾਸੀ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ ਭਈ ਧਰਮ ਪ ਸਤਕ ਦ ੇ ਵਕਸੇ ਅਗੰਮ ਿਾਕ ਦਾ 
ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂਵ 
“ਅਰਥ” (ἐπίλυσις, ਐਪੀਲੁਹਸਸ) ਤ ੇਹਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਬਦ ਇਸ ਰ ਪ ਹਵਚ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਮਰਕੁਸ 4:34 ਹਵਚ ਿਬਦ ਦੀ ਹਕਹਰਆਵੀ 
ਿਾਿਾ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨਾ” ਜਾਂ “ਖੋਲਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ”; ਇਸ ਲਈ, “ਅਰਥ” ਨਾਂਵ 
ਦੀ ਇਕ ਚੂੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਬੂੰਦ ਅਸਪੱਿਟ ਿੈ। “ਅਰਥ” ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਹਵਚ ਦ ਜਾ ਕਦਮ ਿੈ। ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਿੈ। ਹਚੱਤਰ ਹਵਚ “ਅਰਥ” ਹਕੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਇਆ ਸੀ 
ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ? ਬੂੰ ਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦ ੇਸੂੰ ਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਦ ੋਤਰੀਕੇ ਿਨ। 

ਪਹਿਲਾ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਲਹਖਆ, ਿਾਇਦ ਇਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੂੰਦੇਿ 
ਵਜੋਂ ਇਕ ਉਤਿਾਿ ਦੀ ਅੂੰਤਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਨਿੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। ਵਚਨ ਹਵਚ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਹਕਸੇ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਿ ਕੇ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਵਚਨ ਹਵਚ 
ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਿ ਹਵਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਿੈ, “ਸਾਰੀ ਹਲਖਤ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿੈ” (2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 
3:16)। ਦ ਜੀ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਵਚਨ ਦ ੇਕਾਲਪਹਨਕ ਅਰਥ 
ਸਨ ਜੋ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਾਇਦ ਉਿ ਇਿ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇਗਾ 
ਹਕ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪ ਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਿੈ। ਵਚਨ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀਗਤ 
ਅਰਥ ਅਹਿਕਾਰਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿੈ, ਹਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਗਲਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਵਚਨ ਹਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੈ।11 

ਬੇਿੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸਿੀ ਿੈ। ਇਿੋ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਬਚਨ” 19 ਅਤੇ 20 
ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਕਿਾ 
ਅਤੇ ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਹਕਉਂ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਨਬੀਆ ਂ
ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। “ਅਰਥ” ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ ਨਬੀ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਇਿ ਬਚਨ ਹਲਖਦਾ 
ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਪੱੁਛਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ। 

ਇਿ ਿੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥ 
ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਦਲੀਲ 
ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਹਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਸਰਫ ਕਲੀਸੀਆ ਿੀ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫੱਟ ਿੈ। ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਰਥ 
ਬਿੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿੈ। KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬੂੰਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਇਿ ਹਲਹਖਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਾਂ, “ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਹਕਸੇ 
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ਵੀ ਹਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।” ਜਦ ਹਕ ਉਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਫਰ ਵੀ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ ਹਸੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਦ ਹਜਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਹਵਚ 
ਹਵਆਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਅਰਥ ਤ ੇ ਹਨਿੱਜੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਰਜੀਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

ਹਕਉਂਹਕ ਿਰੇਕ ਮਸੀਿੀ ਇਕ ਜਾਜਕ ਿੈ (1 ਪਤਰਸ 2:5; ਪਰਕਾਿ 1:6) ਿਰੇਕ ਨੇ 
ਵਚਨ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਨ, ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਹਜਿੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਹਦਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਮ ਲ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਇਿ ਜਾਣ 
ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸਲ ਹਵਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਹਵਚ ਉਿ ਇਕੱਲਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਹਮਕ ਤੌਰ 
ਤ ੇਹਸਆਣੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਹਨਰਦੇਿਾਂ 
ਦ ੇਆਿਾਰ ਤ ੇਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਹਜਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ ਆਪਣ ੇਅਰਥ ਦਾ ਮੁੜ੍ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਆਇਤ 21. ਮੌਕ ੇਤ ੇਹਫਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇ
ਸਫਾਈ ਹਦੱਤੀ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਕੀ ਨਿੀਂ ਸੀ; 
ਹਫਰ ਉਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਕੀ ਸੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਿਾਕ 
ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ ਇੱਵਛਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮਨ ੱ ਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਉਕਾਸਣ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਿੱਲੋਂ  ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਿ ਵਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਹਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਪਤਰਸ ਹਚੂੰ ਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦ ੇ
ਿਾਵ ਅਰਥ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਜਦ ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇ ਿੁਣ ਹਵਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਮੈਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦ ੋਹਵਚਾਰ ਪੇਿ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਹਵਚਾਰ 
ਅਿੀਨ “ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ,” ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕ ੇ ਿਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ 
ਸਮੱੁਚਤਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ 
ਹਸਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ਰੱਖਣਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਅਹਜਿਾ ਅਨੁਮਾਨ ਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਸਿਾਇਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਹਕ ਪਹਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 2:13; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
1:5)।  

ਦ ਜਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਬਾਈਬਲ ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ “ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇ
ਉਕਾਸਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ,” ਇਿ ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵਚਨ 
ਹਵਿਵਾਸਯੋਗ ਿੈ। ਜਦ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂੰਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਿੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਿਾਿਾ ਸੂੰ ਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਇਤਿਾਸਕ 
ਅੂੰਕਹੜ੍ਆਂ, ਿਾਰਹਮਕ ਹਨਰਦੇਿਾਂ, ਜਾਂ ਨੈਹਤਕ ਿੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕਰਨ ਹਵਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਬਿੁਤ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਹਕ “ਗਲਤੀ 
ਕਰਨ” ਤੋਂ ਕੀ ਿਾਵ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਰਣਾਮ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ 
ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਰੱਹਖਆ ਿੈ। ਪਹਰਣਾਮ ਉਲਟ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ , ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ 
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ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੂੰਚਾਰ ਪਹਰਹਕਰਆ ਹਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਰਹਕਰਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਿ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਰਹਕਰਆ ਿੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਕਈ 
ਹਕਸਮ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕੋ ਪਰੇਹਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਫੀ ਿੋਣਾ ਸੀ। 
ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸ ਝ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਕਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਅਸਲੀ ਿਾਿਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਅਨੁਵਾਦ 
ਹਵਚ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਪਰੇਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਬੋਿ ਤੋਂ ਹਦਲਾਸਾ ਹਮਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਿਸਤਹਲੱਪਆਂ ਸੂੰਿਾਲ 
ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦ ੇ ਹਰਣੀ ਿਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਸਤਹਲੱਪੀਆਂ 
ਹਵਚ ਹਜੱਥੇ-ਹਜੱਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਪ ਰ-ਪ ਰੇ ਜੀਵਨ ਹਬਤਾ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। ਜਦ ਹਕ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰੇਹਰਤ ਨਿੀਂ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਸਲੀ ਹਨਿੱਕੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ ਪਰੇਹਰਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਿਰੋਸਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੂੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਹਦਆਂ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਾਵਿਾਨੀ 
ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡੀ ਪਿੁੂੰਚ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਤੱਕ ਿੈ ਹਜਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਬ ਲ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਿਾਂ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਨਰਦੇਿ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਪਰੇਮ (1:3) 

ਿਾਇਦ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲ ਹਸਿਾਂਤ ਇਿ ਸਰਲ ਹਜਿਾ ਦਾਅਵਾ ਿੈ ਹਕ 
“ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਰੇਮ ਿੈ।” ਇਿ ਉਿ ਇਕਰਾਰ ਿੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਗੂੰਿੀਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਹਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਮੂੰਨ ਲਓ ਹਕ ਇਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਿੈ ਜੋ ਨੌਂ  ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਗਰਿਵੂੰਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬੜ੍ੀ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਫਰ, 
ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਿਨ। ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਡਾਊਨ 
ਹਸੂੰਡਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮੂੰਦਬੁੱ ਿੀ ਿੈ। ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਪੱੁਛਦੀ ਿੈ, “ਕੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਿੈ? ਕੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ 
ਕਰਦਾ ਿੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਰੇਮ ਿੈ ਜਦ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੋਣ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ?” ਇਿ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਰੇਮ ਿੈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮੁਿਕਲ ਇਕਰਾਰ ਿੈ ਜੋ ਿਲਕੇ 
ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱ ਖ ਿੈ। ਇਿ ਸਿ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ 
ਵਾਰ ਿੋਲੇ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦ ੇਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੇ ਿੁੂੰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਿ ਸਰਬ-
ਿਕਤੀਮਾਨ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਿੋਲੇ-ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਦੁੱ ਖ ਹਕਉਂ ਆਉਣ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ? 
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ਪਤਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਿ ਪੁਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ “ਸੱਿੋ ਕੁਝ ਜੋ 
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਿੈ” (1:3)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣ ੇਉਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਬੁਹਰਆਈ ਰਾਿੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਉਿ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਹਯਸ  ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੂੰ ਡ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
ਸੂੰਸਾਰ ਤ ੇਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਿੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਰੋਸਾ 
ਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹਵਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੇ ਰਾਿੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ 
ਅਤ ੇਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ।  
ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਿਚਨ ਦਾ ਹੋਣਾ (1:5-8) 

ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਕਈ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22, 23 ਹਵਚ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਆਤਮਾ ਦ ੇਫਲ ਨਾਲ ਿੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ, 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਗਏ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਫਲਾਂ” ਦ ੇਿਾਵ 
ਹਵਚ ਸ ਚੀਬੱਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ ਚੀ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਉਿ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਹਨਸਫਲ” ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਿਬਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 
ਲਈ ਇਕ ਿਬਦਾਵਲੀ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਰਣਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।  

ਅਨੁਿਵ ਸਾਡੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਨ ੂੰ  ਆਕਾਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨ ੂੰ  ਸੁਆਰਦਾ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਇਸਕੀਮੋ ਕੋਲ ਬਰਫਬਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਿਬਦ ਿਨ। ਿ -ਮੱਿ ਰੇਖਾ ਦੇ 
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਹਲਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੀਂ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਕਈ 
ਨਾਮ ਿਨ, ਇਸਕੀਮੋ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹਵਚ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਜਦ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਿ -ਮੱਿ 
ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਿਾਵੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਿੌਲ ਹਵਚ ਿੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਕੀਮੋ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਤੋਂ 
ਹਬਨਾਂ ਿ -ਮੱਿ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਫ ਦੇ 
ਹਕਣਹਕਆਂ ਹਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਨੁਿਵ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੌਣ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਿ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਉਣ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਬਦ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਨੈਹਤਕ ਸੂੰਵੇਦਨਿੀਲਤਾਵਾਂ ਹਵਚ ਵਾਿਾ ਇਕ ਪਾਸੇ “ਆਤਮ-
ਸੂੰਜਮ” ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ “ਿਗਤੀ” ਹਵਚਕਾਰ ਬਰੀਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਦ ੇਹਵਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
“ਿਰੱਪਣ ਦਾ ਪਰੇਮ” ਉਸ ਆਮ ਿਬਦ ਵਰਗਾ ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ “ਪਰੇਮ” ਦ ੇ ਲਈ 
ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਉਣੇ 
ਿਨ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਨਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਨਮ ਨੇ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਦੱਤੇ ਿਨ।  
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ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਚ ਣੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪੱਵਕਆਂ ਕਰੋ (1:8-11) 
ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਖੱੁਲਹੇ ਹਦਲ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  

ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਦੱਤੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਿੈ, 
ਇਸ ਦਾ ਸੁਿਾਵਕ ਨਤੀਜਾ ਮਸੀਿ ਦਾ ਹਗਆਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਬਾਂਝ 
ਅਤੇ ਹਨਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਖ ਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ 
ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਹਸਿਾਂਤਕ ਨਿੀਂ ਪਰ ਹਵਿਾਰਕ ਹਗਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। 
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਮਨਾਸਹਟਕ ਜਾਂ 
ਵਰਹਜ਼ਿ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਹਜਮਨਾਸਹਟਕ ਜਾਂ ਵਰਹਜ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਹਵਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਝ ਠੇ 
ਉਪਦੇਿਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਿੋਇਆ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਰਸ ਲ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਗਆਨ ਿੇਦ ਿਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, 
ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਰਸ ਲਈ, 
ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਅਟੁੱ ਟ ਸਨ।  

ਹਗਆਨ ਹਸਿਾਂਤਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਨਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਿੀਰਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਿੀਰਜ ਕੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਿੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਕੂੰ ਨੀ ਯੋਗਤਾ ਿੈ ਹਸਰਫ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ 
ਿੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਉਿ ਸੂੰਜਮ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਸੂੰਜਮ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ 
ਹਵਚ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਿੀਰਜ, ਸੂੰਜਮ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਸੀਿੀ ਖ ਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਕਰਨਾ ਿੀ ਜਾਣਨ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ “ਜੇਕਰ ਇਿ ਗੁਣ ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚ ਵਿਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 
ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਗਆਨ ਹਵਚ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਿੋਵੋਗੇ।” 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਹਵਿਾਰਕ ਪਰਕਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅੂੰਨਹ ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੁੱ ਲ ਹਗਆ ਿੈ 
(ਅਰਥਾਤ, ਉਿ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ) ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਿੱੁਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਸਵਚਆਈ ਵਿਚ ਇਸਵਥਰ (1:12-18) 

“ਸਹਚਆਈ” ਇਕ ਔਖਾ ਿਬਦ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਇਿ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਇਕ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਿਬਦ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਅਰ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਹਚਆਈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ” (ਯ ਿੂੰਨਾ 8:32; NIV)। ਹਯਸ  ਦੀ ਪੇਿੀ 
ਦੌਰਾਨ, ਹਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਪੱੁਹਛਆ, “ਸਹਚਆਈ ਿੁੂੰ ਦੀ ਕੀ ਿੈ?” (ਯ ਿੂੰਨਾ 18:38)। ਹਪਲਾਤੁਸ 
ਤੋਂ ਹਿੂੰਨ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਿੁਰ  ਅਤੇ ਖਤਮ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣ ਸਕਣ। 

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਹਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਨਿਚਤ 
ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਲਗਿਗ ਹਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੋਈ 
ਹਵਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ। ਸਵੇਰ ਦ ੇਨਾਿਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਸਿਤ ਲਈ ਸਿ ਤੋਂ 
ਵਿੀਆ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਿਾਰਤ ਹਵਚ ਮੌਸਮ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਨੈਹਤਕ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 
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ਜਵਾਬ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਹਵਚ 
ਹਨਿਚਤ ਪਰਤੀਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ। ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ 
ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਪਤਾ ਯਕੀਨੀ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਿੈ।  

ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ 
ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਇਆ ਹਕ ਉਿ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਸ ਦੇ 
ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਾਵ ਅਰਥ ਿਨ। 

1. ਸਹਚਆਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਿ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਿਾਲ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹਚਆਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਿਰੋਸੇਮੂੰਦ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀ 
ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਦਾ 
ਏਿ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਿੋ ਅਤੇ 
ਓਸ ਸਹਚਆਈ ਉੱਤੇ ਹਜਿੜ੍ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈ ਇਸਹਥਰ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿੋ” (2 ਪਤਰਸ 
1:12)। 

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਦੱਹਸਆ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਸੁਹਣਆ 
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਯਸ  ਦ ੇਨਾਲ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਨਹੇ  ਨ ੂੰ  ਛੋਂਿਦੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗਾ ਕਰਦੇ 
ਵੇਹਖਆ ਸੀ। ਉਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੌਂਣ ਨ ੂੰ  ਿਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਜ ਿਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਜਾਇਆ। ਉਿ ਹਯਸ  ਦਾ ਰ ਪ ਬਦਲਣ 
ਸਮੇਂ ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਿ ਤੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ 
ਸਾਖੀ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਹਯਸ  ਪਰਿ  ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਹਦੱਤੀ ਜੋ ਿੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਡਾਢੇ ਿੜ੍ਕ ਵਾਲੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਿਬਦ ਆਇਆ ਿਈ ‘ਇਿ ਮੇਰਾ 
ਹਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰ ਿੈ ਹਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਹਸੂੰ ਨ ਿਾਂ।’ ਅਤੇ ਇਿ ਿਬਦ ਅਸਾਂ ਹਜਸ ਵੇਲੇ ਪਹਵੱਤਰ 
ਪਿਾੜ੍ ਉੱਤੇ ਉਿ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਿੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਹਣਆ” (2 ਪਤਰਸ 1:17, 18)। 

ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਸੁਹਣਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪਤਰਸ 
“ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਿਾਣੀਆਂ” ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਵਆਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: “ਅਸੀਂ ਹਜਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਯਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਨਿੀਂ ਿਨ। 
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂ। ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿੇ 
ਿਾਂ।” ਸਾਡੇ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਨਿਚਤ 
ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਸਹਚਆਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਹਵਚ ਸਹਚਆਈ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ 
ਵਚਨ ਿੈ। ਉਿ ਸਹਚਆਈ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਮਸੀਿ ਸੀ ਅਤੇ ਿੈ। ਇਿ ਸਹਚਆਈ ਿੈ। 
ਸਹਚਆਈ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਹਨਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਆਇਆ। ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਹਵਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੱਤਾ।  

2. ਸਹਚਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹਸਰਫ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ 
ਹਕ ਹਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਜੀਵਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਸਹਚਆਈ ਮਨ 
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ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਸਹਚਆਈ ਹਸਿਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਿੈ। ਸਹਚਆਈ ਉਸ ਹਵਚ 
ਪ ਰੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, 

ਉਿ [ਪਰਮੇਿੁਰ] ਿਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਦੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਜਿੜੇ੍ 
ਿੁਿ ਕਰਮਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦਰੜ੍ਹ ਿੋ ਕੇ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਬਨਾਿ ਨ ੂੰ  ਿਾਲਦੇ ਿਨ ਉਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਜਿੜੇ੍ ਆਕੀ ਿਨ ਅਰ ਸਤ ਨ ੂੰ  ਨਿੀ ਮੂੰਨਦੇ 
ਸਗੋਂ ਕੁਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਦੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਕੋੋ੍ਰਿ ਿੋਵੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 2:6–8)।  

ਇਕ ਿੋਰ ਥਾਂ ਤ ੇਇਸੇ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੌੜ੍ਦੇ ਸਾਓ। ਹਕਿ ਨੇ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਡੱਕ ਹਦੱਤਾ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਮੂੰ ਨੋ ” (5:7)। ਸਹਚਆਈ ਕੋਈ ਇਿੋ 
ਹਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨ ਕੇ ਹਫਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਚਆਈਆਂ 
ਮੂੰਨਣ ਦ ੇਲਈ ਿਨ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦ ੇਉਸ ਦ ੇਪਰਮੱੁਖ ਉਦੇਿਾਂ 
ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਉਦੇਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਹਚਆਈ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਚਆਈ 
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿੁਣ ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਹਵਚ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ। “ਪਰ ਮੈਂ ਇਿ ਜੋਗ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਿਈ ਹਜੂੰ ਨਾ ਹਚਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੂੰਬ  ਹਵੱਚ ਿਾਂ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰੇਰਦਾ ਰਿਾਂ” (2 ਪਤਰਸ 1:13)। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਿ ਹਲਖੇਗਾ “ਿੇ 
ਹਪਆਹਰਓ, ਿੁਣ ਇਿ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ 
ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹਚੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਦਾ ਿਾਂ” (2 ਪਤਰਸ 3:1)।  

ਬਾਿਰ ਹਵਦੇਿਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਮੱਤ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤੇਹਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰਦਰ ਹਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਿ ਕਰਨੀਆਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਥੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਹਸਰਫ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਿਨ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 17:21)। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਕਰਿਕ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਅੂੰਦਰ 
ਹਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਿੁੱ ਖ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਹਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ 
ਤੱਕ ਸੂੰਤੁਿਟ ਨਿੀਂ ਰਹਿੂੰਦੇ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਦਲਚਸਪ 
ਿੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੂੰਦੇਿ ਹਦਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਜਦੋਂ ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਮੇਰਾ 
ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਮੱਤਰ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਾਈ ਸਕ ਲ ਹਵਚ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਵੱਡਾ ਿੋਇਆ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਡੇਟ ਤ ੇਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਮ ਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ 
ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਉਿ ਅਨੁਿਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ 
ਤੌਰ ਕੀਤੇ ਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਊ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਹਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹਕਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਂਝ ੇ ਪਹਰਵਾਰ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਅਬਰਾਿਾਮ 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਪਤਾ ਿੈ। ਮ ਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸੀ; 
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ਯਸਾਯਾਿ ਅਤੇ ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਬੀ ਸਨ। ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਿ ਸਹਚਆਈ ਿੈ 
ਹਕ ਹਯਸ  ਪਰਿ  ਿੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਂਝ ੇਇਤਿਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਵਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਪਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਯਸ  ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਿੈ। 
ਉਿ ਪ ਰੇ ਿਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਯਸ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪਰਚਾਰਕ ਇਿ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜ੍ੀ ਆਦਤ ਹਵਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਆਨ 
ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਹਖੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਂ 
ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ; ਪਰ 
ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਾਣੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ। ਇਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੀ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਿਾਂ। 
ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਿ ਸਹਚਆਈ ਹਵਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

3. ਸਹਚਆਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱ ਗ ਲਈ ਹਤਆਰ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਚੇਤੇ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿ  ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ ਸੀ। ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਿਰੋਸੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਹਚਆਈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਵਚ ਵਲਹੇਟਦੇ ਿੋਏ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “. . . ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ ਿਈ ਮੇਰੇ 
ਤੂੰਬ  ਦ ੇ ਪੱੁਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜ੍ੇ ਆ ਪੱੁਹਜਆ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਵੀ ਹਦੱਤਾ ਸੀ” (2 ਪਤਰਸ 1:14)। 

ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਯ ਿੂੰਨਾ 21 
ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੇ ਰਸ ਲ ਵਾਪਸ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਨ ਦ ੇਆਪਣੇ 
ਪੁਰਾਣ ੇਕੂੰ ਮ ਿੂੰਦੇ ਹਵਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਗਟ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਤਿਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹਨਿੱਜੀ 
ਤੌਰ ਤ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯ ਿੂੰਨਾ 21:18, 19 ਆਇਤਾਂ ਕਹਿੂੰਦੀਆਂ ਿਨ, 

ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਜਾਂ ਤ ੂੰ  ਜੁਆਨ ਸੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਹਜੱਥੇ 
ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ ੂੰ  ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਪਰ ਜਾਂ ਤ ੂੰ  ਬੁੱ ਢਾ ਿੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਲੂੰ ਮੇ 
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਬੂੰ ਨਹੇ ਗਾ ਅਰ ਹਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨ ੂੰ  ਲੈ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀ ਿਈ ਪਤਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਿ ਹਕਿੜ੍ੀ ਮੌਤ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵਹਡਆਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਹਵਚ, ਯੌਨ ਹਕਹਰਆ ਨੇ ਵਰਹਜਤ 
ਹਵਿੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਹਲਆ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। ਯੌਨ ਹਕਹਰਆ ਦ ੇ
ਹਵਿੇ ਨ ੂੰ  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕ ਲ ਹਵਚ ਆਰੂੰਿ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ 
ਹਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਿ ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ ਹਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦਸਤ ਰ ਹਕਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਿਨ। 
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਰਤਕ ਦੇਿ ਨ ੂੰ  
ਪੂੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਦਨ ਤੱਕ ਘਰ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 
ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਫਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰ ਤੱਕ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕ ੇਸੋਗ 
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ਕਰਨ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ। ਿੁਣ ਸੋਗ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਹਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ 
ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਸਰਫ ਇਕ ਹਦਨ ਹਵਚ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਦਾਿ ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਮ ਿੋ ਗਏ ਿਨ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਾ ਵੀ 
ਅਕਸਰ ਪੁਨਰ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਗੂੰਿੀਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਠੱਠਾ ਕਰਨ” ਵਾਲੀ ਸਿਾ 
ਬਣ ਗਈ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਸਰਫ ਿੈਰਾਨ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਕਹਿੂੰਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਿਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਹਜੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਸੂੰਿਵ ਿੋ ਸਕ ੇਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੁੱ ਲਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੌਤ ਦੀ 
ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਦੁੱ ਖ, ਹਨਿਚਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁਿਾਵਕ ਅੂੰਗ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਲੋਕ ਿੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਾਣੀ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜੋ ਮਰਦੇ 
ਿਨ। ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਿਰ ਹਕਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ 
ਜੋ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮੌਤ ਵੀ ਇਕ ਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਘੋੜ੍ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਿੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਿਨ, ਕੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ? ਸਮੇਂ ਹਵੱਚੋਂ, ਸਾਡ ੇਆਪਣ ੇਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ 
ਉਪਲਬਿ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ 
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਚਆਈ ਜਾਣਨੀ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮੁਰਹਦਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਜਵਾਲ ਕੇ, 
ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਮੇਿਾ-ਿਮੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ 
ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ। ਇਿੋ ਸਹਚਆਈ ਿੈ।  

ਹਸੱਟਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਯੁੱ ਗਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਚਆਈ ਹਵਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕੜ੍ੀ ਿੈ 
ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਸਹਚਆਈ ਜਾਣਨਯੋਗ ਿੈ। ਸਹਚਆਈ ਮੂੰਨਣ ਲਈ 
ਿੈ। ਇਿ ਸਹਚਆਈ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਯਸ  ਹਨਆਂ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। 
ਪਰੇਰਣਾ (1:20, 21) 

ਕਈ ਮੁਿਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਵਿਵਾਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ। ਪਰੇਰਣਾ ਹਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ 
ਿੈ? ਕੀ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਮਨ ਤ ੇਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ 
ਇਕ ਸੂੰਦੇਿ ਹਲਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ? ਕੀ ਲੇਖਕ ਇਕ ਮਿੀਨੀ ਯੂੰਤਰ ਿੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? ਹਕਵੇਂ ਪਰਹਰਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਿਤ, ਿਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 
ਅਨੁਿਵ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਹਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ? 

ਜੌਨ ਸਟੌਟ ਨੇ ਇਸ ਹਵਿੇ ਤ ੇਹਦਲਚਸਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੈ।12 ਉਸ ਨੇ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ 
ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਬਗੈਰ ਮੁਿਕਲ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
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ਸਮੱੁਚੀ ਹਸੱਹਖਆ ਿੇਤ ਦੇ ਇਰਦ-ਹਗਰਦ ਘੁੂੰ ਮਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਿ  ਿੈ, ਉਿ ਰਚਨਿਾਰ ਿੈ, ਜਾਂ ਉਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਦੀ ਸਰਬ-ਹਗਆਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਮੁਿਕਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇ ਲਈ ਇਕ ਪਰੇਮੀ ਹਪਤਾ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ੇਬਗੈਰ ਹਨਿਚਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਤਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਰਹਿੂੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ 
ਹਮਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਿਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਹਜੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਉੱਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਿਾਂ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ 
ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 
ਨਿੀਂ ਹਮਲ ਜਾਂਦ।ੇ  

ਮਸੀਿੀ ਿੋਣਾ ਹਯਸ  ਦ ੇਹਵਅਕਹਤਤਵ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਵਿਵਹਵਆਪੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਜਾਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤ ੇਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਰ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ 
ਹਵਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਉਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ, ਵਚਨ 
ਹਵਚ ਸਾਡੀ ਹਨਿਚਾ ਿੋਰ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਸਾਡੀ ਹਨਿਚਾ ਵਰਗੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ 
ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਵਚਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਰੇਰਣਾ 
ਕੀ ਿੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਗੈਰ ਮੁਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ। ਹਫਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ 
ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੱਚੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੈ। 
ਜਦ ਹਕ ਇਿ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ, ਇਿ ਪਰਕਾਿ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਰਕਾਿ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਿੇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਸੂੰਕੋਚ ਦ ੇਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 
ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਵਚਨ ਿੈ।  

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬੁਕਿਮ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ 

ਨੇ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰ ਮੂੰ ਹਨਆ ਹਕ ਲੇਖਕ “ਿਾਇਦ ਤੁਰੂੰ ਤ ਯਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਿ ਦੀ ਿਰਮ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਹਨਰਿਰ ਸੀ, 
ਹਜਸ ਨੇ ਯਿ ਦੀ ਿਰਮ ਅਤ ੇਹਫ਼ਲਾਸਫੀ ਦੀ ਿਬਦਾਵਲੀ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਅਪਨਾ ਹਲਆ ਸੀ . . .” (ਹਰਚਰਡ 
ਜੇ. ਬੁਕਿਮ, ਜ ਡ, 2 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਹਬਬਲੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਹਜਲਦ 50 [ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 
1983], 180. ਯਿ ਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਿ ਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਿਾਿਾ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਿਮ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖੋ)। 2ਐਫ. ਡਬਹਲਯ . ਮੈਟੌਕਸ ਅਤੇ ਜੌਨ ਮੈਕਰੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਅਇਤ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ 
ਹਮਹਲਆ। (ਐਫ. ਡਬਹਲਯ . ਮੈਟੌਕਸ ਅਤ ੇਜਨੌ ਮੈਕਰੇ, ਹਦ ਇਟਰਨਲ ਹਕੂੰਗਡਮ: ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਚਰਚ 
ਆਫ਼ ਕਰਾਈਸਟ [ਹਡਲਾਈਟ, ਆਰਕੂੰਸਾ: ਗੌਸਪਲ ਲਾਇਟ ਪਬਹਲਹਿੂੰਗ ਕੂੰਪਨੀ, 1961].) 3ਫਰੈਡ ਬੀ. ਕਰੈਡੌਕ, 
ਪਰੀਹਚੂੰ ਗ (ਨੈਿਹਵਲੇ: ਅਹਬੂੰਗਡਨ ਪਰੈਸ, 1985), 159–63. ਕਰੈਡਰੌਕ ਨੇ ਇਿ ਵੀ ਹਲਹਖਆ, “ਹਵਦੇਿਾਂ ਹਵਚ 
ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਮੱਤਿੇਦ ਿੈ ਹਕ ਪਰਚਹਲਤ ਹਦਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਿਕਤੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਅਤੇ ਨਬ ਵਤੀ 
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ਤੀਬਰਤਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੈ” (ਸਫ਼ਾ 45)। 4KJV ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਇਸ ਪਠਨ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ 
ਹਲਖਤ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਬਿੁਤ ਸਖੌਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, 
“ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਮਿੇਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਹਵਚ ਲਾਪਰਵਾਿੀ ਨਿੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ।” 5ਵੇਖੋ ਮਾਈਕਲ ਗਰੀਨ, ਦ ਸੈਕੂੰਡ 
ਅਹਪਸਟਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਦ ਜਨਰਲ ਅਹਪਸਟਲ ਆਫ਼ ਜ ਡ, ਸੋਹਿਆ ਸੂੰ ਸਕਰਣ, ਹਟੂੰ ਡੇਲ ਹਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਹਜਲਦ 18 (ਗਰੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ, ਹਮਿੀਗਨ: ਹਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਹਲਹਿੂੰ ਗ 
ਕੂੰਪਨੀ, 1987), 89. 6ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ἔξοδος (ਐਕਸੋਡਸੋ) ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰ ਪ ਹਵਚ ਅਰਥ 
“ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ” ਿੈ। 7ਯ ਸੇਹਬਉਸ ਐਕਲੇਹਸਆਸਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ 3.39.15. 8ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ, 2.15.2. 
9ਮੱਤੀ ਹਵਚ ਵਾਕ ਦੀ ਿਬਦ ਤਰਤੀਬ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਵੇਂ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿੈ। ਪੂੰਜਾਬੀ ਹਵਆਕਰਣ 
ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਿਬਦ ਤਰਤੀਬ ਹਵਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਮੱਤਿੇਦ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਅਨੁਵਾਦ ਹਕ, “ਇਿ 
ਮੇਰਾ ਹਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰ ਿੈ ਹਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੂੰਨ ਿਾਂ,” ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਵਚ ਉਸੇ ਹਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 10NEB 
ਬਾਈਬਲ ਿਾਿੀਏ ਹਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਖਦੀ ਿੈ: “ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਸੂੰਦਿੇ ਹਵਚ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਹਫਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਵੀ ਕੁਝ ਹਨਿਚਤ ਿੈ।” 

11ਪਰਸੂੰ ਗ ਹਵਚ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਹਟੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਾਂ ਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 
ਆਇਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਵਚਨ 
ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜਾਂ 
ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਝਣਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਿਬਦ ਦਰਹਮਆਨੇ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਨ, ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਵਚਨ ਜਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਿੋਣ, ਉਿ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੇ ਿਬਦ 
ਹਮਲ ਰਿੇ ਿਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਐਵੈਂ ਨਿੀਂ ਗਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। 12ਜੌਨ ਸਟਟੌ, ਦ ਕੂੰਟੈਮਪਰੇਰੀ ਹਕਰਸਚਨ (ਹਲਸੈਸਟਰ, ਯ .ਕੇ: 
ਇੂੰਟਰ-ਵਰਹਸਟੀ ਪਰੈਸ, 1992), 178–79. 
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