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2:1-22 

ਝੂਠੇ ਗ ਰ ੂ

ਜੇਕਰ 1 ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਹਨਰਦੇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਰਸ ਲ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਗ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਇਿ ਸ ਖਮ ਸਨ। 
ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਚੁਹਣਆ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਮੱੁਹਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਰਸ ਲ ਦਾ ਹਵਰੋਿ 
ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਤ ੇਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ 
ਨੇ ਸ ਖਮਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਪੱਸੇ ਰੱਖ ਹਦੱਤਾ। ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ 
ਡਾਕਹਟਰਨ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਪਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਵੀ ਗੁਰ ਆਂ ਵਰਣਨ 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਮ ਲ ਹਲਖਤ ਹਵਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਾਿਾਂ ਹਵਚ 
ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤ ੇਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਝੂਠੇ ਗ ਰੂਆਂ ਵਿਰ ੱ ਧ ਵਚਤਾਿਨੀ (2:1-3) 
1ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿੀ ਉੱਠੇ ਵਜਿੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਝੂਠੇ ਗ ਰੂ 

ਹੋਣਗੇ ਵਜਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਬੱਦਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਵਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਓਸ 
ਸ ਆਮੀ ਦਾ ਵਜਹ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮ ੱ ਲ ਵਲਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ 
ਕਰਾਉਣਗੇ। 2ਅਰ ਬਹ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤ ਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਸਵਚਆਈ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 3ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਓਹ 
ਬਣਾਉਟ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨੰੂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ 
ਦਾ ਹ ਕਮ ਵਜਹੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਉਂਘਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਆਇਤ 1. 1 ਅਹਿਆਇ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਅਤੇ 2 ਅਹਿਆਇ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਹਵਚਕਾਰ 
ਸਪੱਿਟ ਅੂੰਤਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਹਜਆ। 
“ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਉਕਾਸਣ ਨਾਲ” (1:21), ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਬੋਹਲਆ 
ਅਤੇ ਹਲਹਖਆ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਕ ਕੁਝ ਮਨੱੁਖ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੋਲੋਂ  
ਸੂੰਦੇਿ ਹਮਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਿ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿੀ ਉੱਠੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
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ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ “ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ” ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਨੇ ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਓਿਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ੋ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਅਗੂੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਿਨ। ਓਿ ਹਵਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਿਨ, ਓਿ ਆਪਣੇ ਹਦਲ ਦੇ 
ਦਰਿਣ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਪਰ ਓਿ ਯਿੋਵਾਿ ਦੇ ਮ ੂੰ ਿੋਂ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦੇ ਿਨ” (ਹਯਰਹਮਯਾਿ 
23:16)। 

ਹਕਉਂਹਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇ“ਲੋਕਾਂ ਹਵੱਚ ਝ ਠੇ ਨਬੀ” ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੈਰਾਨਗੀ 
ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਹਵਚ ਝੂਠੇ ਗ ਰ ੂ ਿੀ ਿੋਣਗੇ। ਇਕ 
“ਝ ਠੇ ਨਬੀ” ਅਤੇ ਇਕ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ” ਹਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਅਸਪੱਿਟ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਰਸ ਲ “ਨਬੀ” 
ਿਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦੀ ਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿਾਵੇਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਝ ਠੇ” ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦ ੋ ਹਨਰੀਖਣ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਨ। 
ਪਹਿਲਾ, ਅਕਸਰ ਸਿ ਤੋਂ ਮੁਿਕਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਮਣਾ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ 
ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤ ੇਇੂੰਜੀਲ ਦੇ ਪਰਚਾਰ, ਮੂੰਡਲੀ ਹਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਹਮਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੂੰ ਮ, ਹਜੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੋ ਖੇਤਰਾਂ ਤ ੇ
ਕੇਂਦਹਰਤ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ: ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਕਹਟਰਨਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਡਾਕਹਟਰਨਸ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਕਲੀਸੀਆ 
ਮਸੀਿੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ਦੀਆਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ 
ਖਤਮ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਆਪਣ ੇ ਿੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਲਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਨੈਹਤਕ ਚਹਰੱਤਰਾਂ ਤ ੇਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  
ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਰੋਣ ਹਪੱਟਣ ਨਾਲ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ, ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰ ਨ ੂੰ  
ਸੁਿਾਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਸਹਚਆਈ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ 
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ।  

ਦ ਜਾ, ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਆਦਰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਿੇਿ ਕਰਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਰਿ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੇ 
ਲੋਕ ਬਣਨ, ਦ ਹਜਆ ਂਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਸੋਚਣ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹਜਿਾ ਹਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਹਸਖਾਇਆ ਿੈ। 
ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਰੂੰਿਕ ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਪਖੂੰਡੀ ਲੋਕ ਿੋਏ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਰੋਸੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਹਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ।1 ਜਦੋਂ ਹਸਰਫ ਪੈਸਾ ਿੀ ਿਾਮਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, 
ਚੇਲੇ ਉਦਾਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਸਗੋਂ ਤਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਕ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਿਣ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ।2 ਹਫਰ ਵੀ, ਿੋਰ ਵੀ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਿਨ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਹਲਆਈ ਤ ੇਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਚੇਹਲਆਂ ਹਵਚ 
ਉਿ ਲੋਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਨਿੱਜੀ ਅਹਿਕਾਰ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨਿੱਜੀ ਮੱਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਕ ਹਵਿੇਿ ਕਰਕੇ 
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ਇਕ ਦ ਜੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ (ਯ ਿੂੰਨਾ 13:35)। ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਹਨਰਦੇਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਇਿ ਮੁਿਕਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਰੱੁਿ ਖੜ੍ਹੇ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਪਰਤੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਪਰਿ  ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਅਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿਾਂਗੇ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ” ਹਕਉਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ, 
ਪਤਰਸ ਹਕਉਂ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਵਰੋਿ ਹਵਚ ਸੀ, ਪਰ ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਬਿੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਹਕਿਾ ਜੋ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਉਿ 
ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ ਵਬੱਦਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 
ਿੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਗੁਪਤ ਸਾਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਬੱਦਤ ਇਕ ਵੂੰਡ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਝ ਠੀ ਹਸੱਹਖਆ ਿੈ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਿਾਵ 
ਹਵਚ, “ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਬੱਦਤਾਂ” ਹਵਅਰਥ ਿਨ। ਹਬੱਦਤ ਆਪਣੇ ਸੁਿਾਅ ਤੋਂ ਨਾਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੋਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਤੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਮਸੀਿ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਨਾਲ ਪਿੁੂੰਚਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

“ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਦੀਆਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਹਟਰਨਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਸਨ। ਉਿ ਉਸ ਸ ਆਮੀ ਦਾ ਵਜਹ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮ ੱ ਲ ਵਲਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਕਸ ਿਾਵ 
ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਪਛਲੇ ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਯਸ  ਦ ੇਰ ਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿੋਏ ਇਕ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਸਖਰ ਤੇ ਪਿੁੂੰ ਚੀਆਂ ਸਨ ਹਕ “ਇਿ ਮੇਰਾ ਹਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰ ਿੈ।” ਹਯਸ  ਦਾ 
ਪੱੁਤਰਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਿੀਪਣ, ਸਮੱਹਸਆ ਹਵਚ ਪਰਤੀਤ ਿੂੰਦੀ ਿੈ। 
ਪਤਰਸ ਲਈ, ਮਸੀਿ ਦਾ ਇਲਾਿੀਪਣ ਝਗੜ੍ੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ। ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਯੋਗ ਿੈ 
ਹਕ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇ ਪ ਰਣ ਇਲਾਿੀਪਣ ਜਾਂ ਿਾਇਦ ਪ ਰਣ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।  

ਸਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹਖੱਝ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਨੇ ਹਯਸ  ਦੇ ਇਲਾਿੀਪਣ ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਕੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਕੌਣ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਗੁਰ ? ਇਕ ਸੁਰਗ ਦ ਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਵਚ ਇਲਾਿੀ ਪਰ 
ਿਰ ਗੱਲ ਹਵਚ ਨਿੀਂ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ। ਰਸ ਲ ਦ ੇ ਲਈ ਮਸੀਿ ਦ ੇ
ਇਲਾਿੀਪਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨੇ “ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱੁਲ 
ਹਲਆ” ਸੀ। ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਹਯਸ  ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਿ 
ਇਕਮਾਤਰ ਿਵਾਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਅਹਸੱਿਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ ਮਸੀਿ ਦ ੇਲਿ  ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਿ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱੁਲ ਹਲਆ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਲਿ  ਨਾਲ ਮੱੁਲ ਹਲਆ ਸੀ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਜਾਂ ਮੱੁਲ  
ਲੈਣ ਲਈ (ἀγοράζω, ਅਗੋਰਾਜ਼ੋ) ਇੱਥੇ ਹਜਿੜ੍ੀ ਹਕਹਰਆ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ ਉਿੋ 
ਹਕਹਰਆ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 6:20 ਅਤੇ 7:23 ਹਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਹਵਚ, 
ਮੱੁਲ ਲੈਣ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਵਿਾਏ ਗਏ ਹਯਸ  ਦ ੇਲਿ  ਨਾਲ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ 
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ਿੈ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਹਯਸ  ਦ ੇਮੁਰਹਦਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਪਰ 
ਜੀ ਉੱਹਠਆ ਪਰਿ  ਿੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇ“ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਨੇ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਹਯਸ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸੱਜ ੇਿੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਮੱੁਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਇਕ ਦ ਜ ੇਨਾਲ ਬਿੁਤ ਿੀ ਨੇਹੜ੍ਓਂ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ ਹਵਚਾਰ 
ਿਨ। ਇਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹਯਸ  ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ 
ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ“ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦੇ ਇਲਾਿੀਪਣ ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱੁਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਡਾਕਹਟਰਨ 
ਦ ੇਹਦਲ ਦ ੇਨੇੜ੍ੇ ਹਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ” ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਵਲਆ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕਹਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ “ਨਾਸ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ”3 ਸਨ। ਅਹਜਿੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦ ਹਜਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉੱਤੇ ਨਾਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੋਣੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਵੀ “ਛੇਤੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਨਾਸ” ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 2. “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਦ ੇਚਹਰੱਤਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਣਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇ
ਕੋਰਸ ਹਵੱਚੋਂ ਉਿਰਦਾ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਹਿਆਨ ਿੀ 
ਹਕਉਂ ਨਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਸ ਲ ਸਮਝ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ 
ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਚਹਰੱਤਰ ਦ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤ ੇ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜਸ ਨੇ ਉਿ ਗੱਲ ਕਿੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਹਪਛਲੇ ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਉਸ 
ਦ ੇਪਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅੜ੍ਬ ਚਹਰੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਗਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ, ਪਰ 
2:19 ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਸੇ ਡਾਕਹਟਰਨੀਨਲ ਜਾਂ ਹਸਿਾਂਤਕ 
ਆਿਾਰ ਤ ੇਸਰੀਰਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਸੂੰਜਮ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਮਝਣਾ 
ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰਾਿਾਂ ਤ ੇ ਹਕਉਂ ਬਹ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮਗਰ ਲੱਗ 
ਤ ਰਨਗੇ।  

ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਜਦੋਂ ਿਰਾਮਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਦੋਂ 
ਜਦੋਂ ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਗੁਰ  ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਸਰਫ ਗੁਰ ਆਂ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਹਮਤ ਨਿੀਂ ਰਹਿੂੰਦਾ। ਪ ਰੀ ਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਖ 
ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਿ  ਨੇ ਖੁਦ ਦੁੱ ਖ ਝੱਹਲਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਵਚਆਈ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦੀ 
ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ “ਸਹਚਆਈ ਦੇ ਮਾਰਗ” ਨ ੂੰ  ਹਜਸ ਉੱਤੇ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਡਾਕਹਟਰਨਸ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੂੰਗ ਕਹਿਣ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸੂੰਕਚ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਿੋਇਅ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ “ਸਹਚਆਈ ਉੱਤੇ 
ਇਸਹਥਰ ਕੀਤੇ ਿੋਏ” ਸਨ (1:12)। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਸੀ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ 
“ਸਹਚਆਈ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਮਾਗਰ” ਹਲਹਖਆ ਜਾਂ ਇਿ ਹਸਰਫ ਇਕ 
ਿੈਲੀਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਸੀ? ਿਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੀ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, “ਮਾਰਗ” ਇਿ 
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ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਹਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਹਮਤ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਪੁਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਹਟਰਨਾਂ ਦ ੇਸੈਿੱਟ ਤੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਿ ਕੇ ਿੈ; ਇਿ ਇਕ ਮਾਰਗ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ 
ਚੱਲਣਾ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਰਾਿ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 
18:26), “ਿਾਂਤੀ ਦ ੇ ਰਾਿ” (ਰੋਮੀਆਂ 3:17; NIV), “ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਾਿ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:20) ਅਤੇ “ਿਰਮ ਦ ੇਮਾਰਗ” (2 ਪਤਰਸ 2:21) ਤ ੇਪੈਣਾ ਿੈ। 

ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਹਵਿਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਹਠਆਂ ਕਰਕ ੇਰੱਖਦੇ 
ਿਨ। ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੋਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਿ ਹਵਚ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਿ ਦੇ 
ਹਕਸੇ ਅੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਖ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਸਾਰੀ ਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਖ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਪਰਿ  ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਹਨਆ ਿੈ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਦ ੇਿੋਗ ਹਵਲਾਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਹਦੂੰ ਦ ੇਿਨ ਜੋ 
ਦ ਹਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਹਬਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿ ਦੀ ਗੈਰ ਯਿ ਦੀ ਸੂੰਸਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਝ ਠੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਿ ਅਜੀਬ ਿੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਵਿਾਰ 
ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕ ਦ ਜੇ ਵੱਲੋਂ 
ਬਰਦਾਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਪਹਵੱਤਰ ਜੀਉਣ ਦ ੇ
ਪੈਮਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ 
ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਉਸੇ ਬੁਰਿ ਨਾਲ ਹਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਿ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਿਨ। ਕੁਿਰਮੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦ ੇਸਿ ਤੋਂ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਨਆਂ ਕਰਨਗੇ।  

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦ ਜਾ ਅਹਿਆਇ ਥਕਾਊ ਬਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਰਸ ਲ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਿਮਹਲਆਂ ਤ ੇਔਖਾ ਿੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ 
ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਦ ਜਾ ਅਹਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 
ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜਿਾ ਕਿਟਦਾਇਕ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਹਿਆਨ ਦੇਣ 
ਹਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਹਕ ਇਕ ਿਾਵ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਦੀਆਂ ਨਸੀਿਤਾਂ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਹਵਿਾਰਕ ਨਸੀਿਤਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਿਨ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਹਜਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਉਿ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਾਿਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਿੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਖਲਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਿ ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਮ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਿ ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਿੋਿਣ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਿਨ 
ਹਮਲਦਾ ਰਿੇਗਾ। ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱੁਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨਿੀਂ ਿਨ; ਉਿ ਖਤਮ ਨਿੀਂ 
ਿੋਏ ਿਨ। 

ਆਇਤ 3. “ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ” ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਲੋਭ ਦ ੇਮਾਰੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਉਿ ਆਪਣ ੇਟੀਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਸਾਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
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ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ, ਓਹ ਬਣਾਉਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨੰੂ ਖੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ 
ਛੱਡਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਹਤੂੰ ਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ:  
(1) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਿ  ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (2) ਉਿ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗੇ ਿੋਏ ਸਨ। 
(3) ਉਿ ਲੋਿ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਪਖੂੰਡੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ 
ਔਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਿੋਿਣ ਿਰ ਥਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਦ ਬਣਨ ਦਾ 
ਹਵਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਛਾ ਦਾ 
ਿੋਿਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਰਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਿ ਦ ੇਮਾਰੇ 
ਿੋਏ ਸਨ ਉਿ ਦ ੇ ਆਕਰਿਕ ਕੂੰ ਮ ਹਵਚ ਚੂੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਿ 
ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਜੋਿ ਨਾਲ ਨੈਹਤਕ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋੜ੍ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਤਆਰ ਬਰ ਹਤਆਰ ਸਰੋਤੇ ਹਮਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਕਹਿ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  “ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਸ 
ਨ ੂੰ  ਹਲਆ ਰਿੇ ਸਨ।” ਸਪੱਿਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਹਕਿਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹ ਕਮ 
ਵਜਹੜਾ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 
ਉਂਘਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ “ਸਜ਼ਾ” ਅਤੇ “ਨਾਸ” ਦਾ 
ਹਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਯ ਨਾਨੀ ਲੋਕ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਮ ਰਤੀਪ ਜਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਨ। ਈਰੋਸ (ἔρως) ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਦੀ ਿਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਮ ਨਿੀਂ ਸੀ, 
ਪਰ ਈਰੋਸ ਇਕ ਿਸਮੁਖ ਜਵਾਨ ਦੇਵਤਾ, ਅਫਰੋਹਦਤੁਸ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ 
ਹਜਿੜ੍ਾ ਦ ਹਜਆ ਂਅੂੰਦਰ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਚੂੰ ਹਗਆਈ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਅਸਲੇਹਪਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਜੋ ਇਕ ਦੇਵੀ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ 
ਉਹਚਤ ਰ ਪ ਹਵਚ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ (Ὑγίεια, ਹਿਊਗੀਈਆ) ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਲਈ, ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹਸਰਫ ਇਕ ਰ ਪਕ ਅਲੂੰ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ 
ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਯੁੱ ਗਾਂ (ἔκπαλαι, ਏਕਪਾਲਾਈ) ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ 
ਰਿੀ ਿੈ ਹਕ ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ ਆਖ਼ਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱ ਗ ਹਵਚ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।” ਇਸ 
ਪਰਹਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਉਦੇਿ ਪ ਰੇ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਿ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਹਕਹਰਆਿੀਲ 
ਿੈ। ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ “ਹਢੱਲ ਕਰਦੀ” ਨਾ ਿੀ “ਉਂਘਲਾਉਂਦੀ” ਿੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 
ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਿਰਾਇਆ ਹਜੱਥੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਯੋਗ 
ਹਵਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ 3:9 ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ 
ਸਜ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਬੀਤੇ ਯੁੱ ਗਾਂ ਹਵਚ ਸੂੰਸਾਰ ਉੱਤ ੇ ਹਲਆਇਆ ਸੀ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿੀਰਜ ਨ ੂੰ  ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ (2:4-10) 
4ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਵਡਆ ਸਗੋਂ 
ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸ ੱ ਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦੱਤਾ ਭਈ ਵਨਆਉਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ 
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ਰਵਹਣ। 5ਅਤੇ ਨਾ ਪ ਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਵਡਆ ਸਗੋਂ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਦ ੇਸੰਸਾਰ 
ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ 
ਬਚਾ ਵਲਆ। 6ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੰੂ ਸ ਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ ਸ ੱ ਟਣ 
ਦਾ ਹ ਕਮ ਵਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦ ੇ ਵਪੱਛੋਂ ਦ ੇ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ 
ਠਵਹਰਾ ਛੱਵਡਆ ਹੈ। 7ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦ ਸ਼ਟਾਂ ਦ ੇਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਦੀ 
ਚਾਲ ਤੋਂ ਵਜੱਚ ਹ ੰ ਦਾ ਸੀ ਬਚਾ ਵਲਆ। 8(ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪ ਰਖ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਿੱਸਵਦਆਂ ਿੇਖ ਸ ਣ ਕੇ ਵਦਨੋ ਵਦਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਦਆਂ ਭੈਵੜਆਂ 
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ), 9ਤਾਂ ਪਰਭ  ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾਿੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ 
ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਵਨਆਉਂ ਦੇ ਵਦਨ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ! 10ਪਰ ਬਹ ਤ 
ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਤ ੱ ਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।  

ਇਿ ਲੂੰ ਮਾ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਚਤ ਅੂੰਤ ਤ ੇਨਿੀਂ ਪਿੁੂੰ ਹਚਆ। ਇਿ ਆਇਤ 
10 ਹਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਆਨ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਿੋਰ 
ਹਵਵਰਣਾਂ ਵੱਲ ਮੋਹੜ੍ਆ। ਿਰਤੀਆ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜ੍ੀ ਹਵਚ, ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ 
ਉਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਜਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪ ਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦਾ ਸਬ ਤ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛੱਹਡਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਨ ਿ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛੱਹਡਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਨਗਰਾਂ . . . ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ ਹਕ ਵਾਕ ਿੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, “ਹਫਰ ਉਿ ਝ ਠੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਿੀਂ 
ਛੱਡੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਆਂ ਿੋਵੇਗਾ।” ਪਤਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਿ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿੋਏ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ 
ਘੁੂੰ ਮਦਾ ਨਿੀਂ ਹਫਹਰਆ ਹਕ, ਜਦਹਕ ਿਾਵ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਆਇਤ 9 ਹਵੱਚ 
ਿਬਦ “ਹਫਰ” ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਿ 
ਕੋਹਿਿ ਬਨਾਵਟੀ ਿੈ।  

ਆਇਤ 4. ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਵਿਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਕ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ 
ਸਿਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਨਯਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਿੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਕ ਿਤਾਨ ਦੀ ਿੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ 
ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿੇ। ਸਵਰਗਦ ਤ ਆਕਸਹਮਕ ਿਨ; ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਹਵਿਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਇਸ ਹਵਿੇ ਦ ੇ ਬਾਰੇ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹਵਚਲੇ ਹਰਿਤੇ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ 
ਸਵਰਗਦ ਤ ਹਕਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਿਾਰਹਮਕ – ਹਸੱਹਖਆ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਨਾ ਿੀ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਹਕਸਮਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਨਆਂ ਦ ੇਵੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਿਨ ਹਕ 
ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਪਰਿਨ ਪੱੁਛੇ।  

ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤ, ਦੁਿਟਾਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਤਾਨ 
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਨ। ਇਬਰਾਨੀ ਿਬਦ ַמְלָאְך (ਮਾਲਾਕ) ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ 
ἄγγελος (ਐਜਂਲੋਸ) ਸਿਾਰਣ ਿਬਦ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੂੰਦੇਿਵਾਿਕ” ਿੈ। 
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ਸਹਮਆਂ ਤ,ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਸੂੰਦੇਿਵਾਿਕ ਿੇਜੇ। ਕੁਝ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮ 
ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ: ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਜਬਰਾਈਲ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਬੋਲਣ ਦ ੇਲਈ ਿੋਰ 
ਵਿੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰ, ਉਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲਪਹਨਕ ਝੁਕਾਓ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਰੋਕਦਾ ਿੈ ਹਕ 
ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਿੱਕ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ 
ਅੱਯ ਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਬ ਰ ਸਵਰਗ ਹਵਚ ਿੋਈ ਸਿਾ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 
ਿਨ, ਤਾਂ ਹਬਆਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਰੇਣੀਬੱਿ ਰੈਂਕਾਂ ਹਵਚ ਰੱਖਣਾ ਹਜਵੇਂ ਕਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸਰਾਫੀਮ ਿੱੁਿ ਰ ਪ ਹਵਚ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 
ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ  ਸਵਰਗਦ ਤ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਕਥਾ ਦ ੇ ਪਾਠਕਰਮ ਹਵਚ ਹਦਖਾਈ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੇ ਪਰਾਣੀ ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤ ੇ ਮੌਜ ਦ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਹਸਰਫ ਇੂੰਨਾ ਿੀ ਜਾਣਦੇ 
ਿਾਂ।  

2 ਪਤਰਸ 2:4 ਹਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਿਬਦ “ਦੁਿਟਾਤਮਾ” ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਿਬਦ “ਿਤਾਨ” 
ਪਰਗਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।4 ਹਫਰ ਵੀ, ਆਇਤ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦ ੇਇੱਕ ਹਬਆਨ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ 
ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇੱਕ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਿੀ ਇੱਕ ਪਰੂੰਪਰਾ ਿੈ ਹਕ ਿਤਾਨ ਇੱਕ 
ਸਵਰਗਦ ਤ ਸੀ ਹਜਸ ਦੇ ਿੂੰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਖਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਾਵ ਦ ੇਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਬਆਨ ਚਾਿੁਣਯੋਗ ਿਨ। 
ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਅਹਿਆਇ ਯ ਿੂੰਨਾ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਲੂੰ ਕਾਰਕ ਅਤੇ 
ਕਾਲਪਹਨਕ ਹਬਆਨ ਿੈ। ਿਵਾਲੇ ਹਵਚੋਂ ਿਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਇੱਕ ਸਪਿੱਟ 
ਹਬਆਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ “ਮੈਂ ਿਤਾਨ ਨ ੂੰ  
ਹਬਜਲੀ ਵਾਂਙੁ ਅਕਾਿ ਤੋਂ ਹਡੱਗਾ ਿੋਇਆ ਹਡੱਠਾ” (ਲ ਕਾ 10:18), ਇਿ ਿਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 
ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਿਤਾਨ ਦੀ ਆਤਹਮਕ ਿਾਰ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ 
ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਰਾਂ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੋਈ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28 ਅਹਿਆਇ ਵਰਗੇ ਿਵਾਲੇ 
ਸ ਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਦਹਕ ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ 
ਅਦਨ ਦ ੇਬਾਗ ਦ ੇਸੂੰਕੇਤ ਿਨ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਿਵਾਹਲਆਂ ਦ ੇਰ ਪ 
ਹਵਚ ਵੇਖਣਾ ਕਾਲਪਹਨਕ ਿੈ। ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇਿਤਾਨ ਬਾਈਬਲ 
ਦ ੇਹਵਚ ਪਰਗਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਅਸਪਿੱਟ ਿੈ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਿਤਾਨ ਮਨੱੁਖੀ ਪਾਪ ਨਾਲ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਿੈ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੋਵ,ੇ 
ਸਪਿੱਟ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਿੱਜ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਕਈ ਵਾਰ, 
ਕਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ 
ਿਵਾਲਾ ਦ ੇਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਤਪਤ 6:1–4 ਇੱਕ 
ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 
ਹਵਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਹਕ “ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ 
ਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਿਈ ਓਿ ਸੋਿਣੀਆਂ ਿਨ ਤਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ 
ਿੋਈਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।” ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਦ ੇ ਹਵਚ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨ ੂੰ  ਨੋਟ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਸੱਟਾ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਿੇਜੀ। ਿਾਵੇਂ ਉਤਪਤ 6 
ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਿਬਦ “ਸਵਰਗਦ ਤ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿੈ ਿਾਇਦ 
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“ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ” ਸਵਰਗੀ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਇਿ ਅੱਯ ਬ 
1:6 ਹਵਚ ਵੀ ਿਨ।  

ਹਸੱਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਿੋਰ ਹਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਵਰਗਦ ਤ ਉਤਪਤ 6:2 ਦ ੇ“ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰਾਂ” ਦ ੇਸਮਾਨ 
ਿਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਰੱਬੀ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰਾਂ” ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ 
ਹਜ਼ਆਦਾ, ਲਗਿਗ ਇੱਕ ਜਨ ਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹਦਲਚਸਪੀ ਹਦਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ 1 ਿਨੋਕ ਤੋਂ 
ਇੱਕ ਹਦਲਚਸਪ ਕੂੰ ਮ ਿੈ ਜੋ ਉਤਪਤ 6 ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤ ੇ ਿੁਿੋਿਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 1 ਿਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ 
ਹਨਿਚਤ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆ ਂਦ ੇਹਵਚ ਹਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਉਸ ਹਨਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ 
ਜੋ ਨ ਿ ਦ ੇਹਦਨਾਂ ਦ ੇਹਵਚ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 3:20; 2 ਪਤਰਸ 2:5; 
3:6)। “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰਾਂ” ਦ ੇਬਾਰੇ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਜਲ 
ਪਰਲੋ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।  

ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਸਬ ਤ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ 
ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰਕ ਹਵਚ ਸੱੁਹਟਆ ਹਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਉਤਪਤ ਅਹਿਆਇ 
6 ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਹਕਸੇ ਿੋਰ ਿਵਾਲੇ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਪਾਪ ਿਰੇ ਦ ਤ ਹਵਿਾ ਿੋਣ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਉਸ 
ਹਨਆਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋਹੜ੍ਆ 
ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਲਈ ਹਡੱਗ ਗਏ ਸਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਿਟ ਨਿੀਂ ਸਨ ਜੋ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਦ ੇ ਹਪੱਛੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਸਹਥਤੀਆਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਕੋਈ ਿੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ 
ਛੱਵਡਆ ਸਗੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸ ੱ ਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦੱਤਾ। ਉਿ ਿਬਦ 
ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਨਰਕ . . . ਪਾ ਹਦੱਤਾ” (ταρταρόω, ਟਾਰਟਰ ) ਇੱਕ ਹਕਹਰਆ ਿੈ 
ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਟਾਰਟਰਸ ਨ ੂੰ  ਿੇਹਜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।” ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਿ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ 
ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਗੈਰ ਯਿ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ, ਟਾਰਟਰਸ ਅੂੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ 
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਟਾਇਟਨਸ ਨ ੂੰ , ਜੋ ਓਲੂੰ ਪੀਅਨ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦ ੇਪੁਰਹਖਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਹਜਆ 
ਹਗਆ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਚੁਹਣਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਕੇਸ 
ਹਵਚ ਅਲੌਹਕਕ ਪਰਾਣੀ, ਸਵਰਗਦ ਤ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਿਾ ਸਨ। ਿਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੋਵੇਗਾ 
ਹਕ ਦੁਿਟ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦ ੇਲਈ ਿੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।  

ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਹਖਤ ਖਰੜ੍ੇ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਦ ਤ “ਿਨੇਰੇ ਦੀਆਂ [σειραῖς, 
ਸੇਰਾਈਸ] ਜੂੰਜ਼ੀਰਾਂ” ਜਦਹਕ ਿੋਰਨਾਂ ਹਵਚ “ਿਨੇਰੇ ਦੇ [διροῖς, ਸੀਓਗਾ] ਟੋਇਆਂ” ਬੂੰ ਨਹੇ  
ਿੋਏ ਿਨ। NASB ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਿਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਹਲਖਤ ਚੁਣੀਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ਾ ਫਰਕ ਿੈ। “ਜੂੰ ਜ਼ੀਰਾਂ” ਜਾਂ “ਟੋਏ” ਸਪਿੱਟ ਤੌਰ 
ਤ ੇਰ ਪਕ ਿਨ। ਆਤਹਮਕ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਅਸਲੀ ਜੂੰ ਜ਼ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਟੋਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ 
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ਨਿੀਂ ਿੈ। ਵਨਆਂ ਹਜਸ ਦਾ ਸਵਰਗਦ ਤ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਸਪਿੱਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਉਿੀ 
ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ 
ਖਲੋਵਾਂਗੇ।  

ਆਇਤ 5. ਰਸ ਲ ਉਸ ਹਨਆਂ ਤ ੇਕੇਂਹਦਰਤ ਹਰਿਾ ਜੋ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤ ੇਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤ ੇ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛੱਹਡਆ, ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੇ 
ਪ ਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਵਡਆ। ਉਤਪਤ ਅਹਿਆਇ 6 ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰਾਂ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ
ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱੁਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰਲੋ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਹਜਵੇਂ ਉੱਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੁਝਾਅ ਦ ੇਲਈ ਕੁਝ ਆਸਰਾ 
ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ 2:4 ਦ ੇਸਵਰਗਦ ਤ ਉਤਪਤ ਅਹਿਆਇ 6 ਹਵਚਲੇ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰਾਂ” 
ਦ ੇਸਮਾਨ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਤੂੰ ਨ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਜੱਥੇ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦ ੋਸਮਾਨ ਿਨ, ਪਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਜਾੜ੍ ਦ ੇਹਵਚ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇਉੱਤੇ ਹਲਆਂਦਾ ਸੀ (ਯਿ ਦਾਿ 5)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤ ੇ
3:5, 6 ਹਵਚ ਹਨਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ; ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜਲ 
ਪਰਲੋ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ।  

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਵਕਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਯਿ ਦੀ 
ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਇਆ। ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਨ ਿ ਉਿ ਸਾਰੀ 
ਅਿਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਹਿਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣ ੇਬੁਰੇ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ੍ ਕੇ 
ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ। ਪਰ, ਉਤਪਤ ਹਵਚ ਇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਾ ਤੋਂ 
ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਨਾ ਹਕ ਨ ਿ।  

ਫੇਰ ਯਿੋਵਾਿ ਨੇ ਵੇਹਖਆ ਹਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਹਰਆਈ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿ ਗਈ ਅਰ ਉਸ 
ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰ ਇੱਕ ਿਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਹਦਨ ਬੁਰੀ ਿੀ ਰਹਿੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਤਾਂ 
ਯਿੋਵਾਿ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੂੰਜ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿ ਮਨ ਹਵੱਚ ਦੁਖੀ 
ਿੋਇਆ (ਉਤਪਤ 6:5, 6)। 

ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਹਰਕਾਰਡ ਹਵੱਚ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ, “ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਡੱਠਾ ਅਤ ੇ
ਵੇਖੋ ਉਿ ਹਬਗੜ੍ੀ ਿੋਈ ਸੀ ਹਕਉਂਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਮਾਰਗ ਨ ੂੰ  ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਹਬਗਾੜ੍ ਹਲਆ ਸੀ” (ਉਤਪਤ 6:12)। 

ਉਤਪਤ ਹਵਚ, ਨ ਿ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਸ ਸਮੇਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਹਕਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਸੌਂਹਪਆ ਹਗਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ, ਇਸ ਹਬੂੰ ਦ  ਤੱਕ ਨ ਿ ਦ ੇਉਪਦੇਿ ਕੇਂਦਰ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ 
ਹਵਿਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਨਆਂ ਵੱਲ ਹਿਆਨ 
ਦ ੇਕੇ ਚੂੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਸੂੰ ਸਾਰ ਤ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ, 
ਜੋ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾ ਰਿੇ ਸਨ।  
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NASB ਦੀਆਂ ਯ ਨਾਨੀ ਸੂੰ ਖੇਪ ਹਵਆਹਖਆਵਾਂ, ਹਜਵੇਂ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ . . . ਸੱਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਸਣੇ ਬਚਾ ਵਲਆ। ਿਾਬਹਦਕ ਤੌਰ ਤ ੇਯ ਨਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਨ, “ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ 
ਰੱਹਖਆ, ਜੋ ਅੱਠਵਾਂ ਸੀ।” 1 ਪਤਰਸ 3:20 ਦ ੇਹਵਚ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਤਪਤ ਦ ੇਲੇਖ ਹਵਚ, ਉਿ ਅੱਠ ਨ ਿ, 
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦ ੇ ਹਤੂੰ ਨ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ (ਉਤਪਤ 8:18) 
ਸਨ। ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬਾਓਖਮ ਦਾ ਹਵਿਵਾਸ ਸੀ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਿੱਤਵ ਿੋਣ 
ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਰਸ ਲ ਸੂੰ ਹਖਆ “ਅੱਠ” ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨ ਸੀ। ਮੱੁਝਲੇ ਮਸੀਿੀ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱ ਗ ਨ ੂੰ  ਅੱਠਵਾਂ ਹਦਨ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਉਤਪਤ ਦ ੇ 1; 2 ਦੇ 
ਰਚਨਾ ਦ ੇਹਦਨਾਂ ਦੇ ਹਵਚ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਐਤਵਾਰ ਨ ੂੰ  “ਅੱਠਵੇਂ 
ਹਦਨ” ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਫਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ।5  

ਹਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਦ ੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ 
ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਿ ਜਲ ਪਰਲੋ ਹਲਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਿੀ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਜਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ 
ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ 
ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਅੱਠ ਜਾਹਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਹਲਆ ਸੀ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਖਹਿਆ ਨਿੀਂ ਹਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਹਲਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਨਆਂ ਿੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਨ ਿ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕ 
ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦ ੇਪਰਚਾਰਕ ਿੋਣ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਹਵਨਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇ ਹਵਨਾਸ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਜਾਹਣਆਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਵੇਂ 
ਹਵਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 6. ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਂ ਦੀ 
ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੱਲ ਆਕਰਹਿਤ ਿੋਇਆ। ਹਜਵੇਂ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ੇਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦ ੇਨਗਰਾਂ ਨੰੂ ਸ ਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ ਸ ੱ ਟਣ ਦਾ 
ਹ ਕਮ ਵਦੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਹਵਚ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿਆਨ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਉਤਪਤ 19 ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਨਾਸ ਦ ੇ ਹਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਪੱਛੋਂ, ਮ ਸਾ ਅਤੇ 
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਨਹ ਾਂ ਿਹਿਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 
29:23; 32:32; ਯਸਾਯਾਿ 1:9, 10; 3:9; 13:19; ਹਯਰਹਮਯਾਿ 23:14; 49:18; 
50:40; ਹਵਰਲਾਪ ਗੀਤ 4:6; ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 16:46-56; ਆਮੋਸ 4:11; ਸਫ਼ਨਯਾਿ 
2:9)। ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਲ ਕਾ ਹਵਚ, ਸਦੋਮ ਦ ੇਪੂੰਜ ਿਵਾਲੇ ਿਨ; ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਹਿਰ ਦਾ 
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ਿਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:29)। 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਦੀ ਸਹਥਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਹਿਰਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਲੇਖ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤ ੇਯਿ ਦੀ ਅਤੇ 
ਮਸੀਿੀ ਦੋਵਾਂ ਸੋਹਮਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀਨ ਬਚ ੇਰਿੇ ਿਨ ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੁਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਂ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਜੋਸੇਫੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲ ਣ ਦ ੇਖੂੰਬੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ 
ਲ ਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ।6 ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਿਾਰਣ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਿਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ, ਪਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ 
ਸਮਹਲੂੰ ਗਤਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ (ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਆਇਤ 7 ਤ ੇਹਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। 
ਿਹਿਰ ਨੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਿਬਦ “ਸਦੋਮਾਈਟ” ਤ ੇਆਪਣਾ ਪਰਿਾਵ ਛੱਹਡਆ ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਉਸ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਨਿਚਤ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ 
ਿਹਿਰਾਂ ਤ ੇਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ ਸ ੱ ਟਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰੂੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇਲਾਲ ਸਮੁੂੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚ 
ਸਦ ਮ ਅਤ ੇਅਮ ਰਾਿ ਸਹਥਤ ਿੈ। ਲਾਲ ਸਮੁੂੰਦਰ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਿਰਤੀ, ਨਮਕੀਨ, ਸੱੁਕੀ 
ਅਤੇ ਬੂੰ ਜਰ ਸੀ। ਿਰਤੀ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੋਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਸੁਆਿ 
ਘੱਟਦੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਿੁਗੋਲ ਿਾਸਤਰੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ 
ਸਮੁੂੰਦਰ ਦ ੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ “ਸੁਆਿ ਦੀ ਿਰਤੀ” ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਬਦ 
“ਸੁਆਿ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਹਕਹਰਆ (τεφρόω, ਟੇਫਰ ) ਦ ੇਨਾਲ ਹਮਲਦਾ-
ਜੁਲਦਾ ਿੈ।7 ਲ ਕਾ 17:26–30 ਦ ੇਹਯਸ  ਦ ੇਵਾਂਗ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਹਨਆਂ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਨ ਿ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।  

ਜੋ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਇਆ ਉਿ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ 
ਠਵਹਰਾ ਛੱਵਡਆ ਹੈ। ਿਬਦ ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਨਮ ਨਾ” (ὑπόδειγμα, ਿੋਪੋਹਡਗਮਾ) 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਿ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਦੀ ਹਜਸ ਦੀ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਨਕਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਹਜਸ ਤੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਚਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਪਰਸੂੰਗ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ। 
ਨਮ ਹਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਹਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮਸੀਿੀਆਂ 
ਦ ੇ ਲਈ ਇੱਕ “ਨਮ ਨਾ” ਬਣੋ (1 ਪਤਰਸ 2:21), ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਯ ਨਾਨੀ 
ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਿਬਦ ਜੋ ਿੋਰ ਵੀ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ “ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ ” ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨਮ ਨੇ ਤ ੇ
ਹਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 7. ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦ ੇਹਵਿਾ ਉਿ ਸੂੰਸਾਰ ਸੀ ਹਜਸ ਹਵਚ ਨ ਿ ਰਹਿੂੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਯਾਦ ਹਦਵਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਘਾਤਕ ਹਨਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ 
ਹਵਚ ਨਰਮਾਈ ਹਲਆਂਦੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਅੱਠ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਹਲਆ ਸੀ। ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਾਈ, ਤਾਂ ਲੂਤ ਨੰੂ ਵਜਹੜਾ 
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ਧਰਮੀ ਸੀ . . . ਬਚਾ ਵਲਆ। ਹਵਚਾਰ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਹਲਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਸਮੇਂ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਪਤਰਸ ਲ ਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਵਚ ਪੈ ਹਗਆ ਅਤੇ ਕਦੀ 
ਵੀ ਆਪਣ ੇਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਹਕਆ।  

ਇਿ ਆਇਤ ਉਸ ਲੂੰ ਬੇ, ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਿੈ ਜੋ 2:4 ਹਵਚ ਿੁਰ  
ਿੋਇਆ ਸੀ, “ਹਕਉਂਹਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ . . . ।” ਆਇਤ 7 ਹਵਚ, NASB ਹਵਚ ਜਦੋਂ 
ਇਟਾਹਲਕ ਹਵਚ ਦੁਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਪਾਠਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਹਚਤ ਕਰੇ ਹਕ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ 
ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਵਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦ ੇਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ “ਜਦੋਂ” 
2:9 ਹਵਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਤਾਂ” ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਰਤੀਆ ਵਾਕ ਦ ੇਪ ਰਾ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ 2:4 ਦ ੇਵਾਕ ਦਾ “ਜਦੋਂ” ਦਾ ਹਸੱਟਾ 
“ਹਫਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਿੀਂ ਛੱਡੇਗਾ” ਿੋਵੇਗਾ (ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 
2:1-3 ਹਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ), ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਬਲਹਕ, ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲ ਤ ਦ ੇਉਲੇਖ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਿੇ ਤੋਂ ਿਟਕਣਾ ਿੁਰ  
ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਜਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਦਿਾ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਿੁਰ  ਕਰ ਹਦੱਤੀ।  

ਇਿ ਿੈਰਾਨੀ ਿਰੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  “ਿਰਮੀ” ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੇ ਹਕ ਉਿ 
ਦ ਸ਼ਟਾਂ ਦ ੇ ਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵਜੱਚ ਹ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਤ 13:1–13 ਦੀ 
ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ “ਿਾਰਹਮਕਤਾ” ਉਿ ਹਵਿੇਿਣ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਹਦਮਾਗ ਹਵਚ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇਚਾਚੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਿ ਮੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਜੱਥੇ ਉਿ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲ ਤ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵਾਦੀ ਨ ੂੰ  
ਚੁਹਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦ ੇ ਬਾਵਜ ਦ “ਸਦ ਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਬ  
ਲਾਇਆ” (ਉਤਪਤ 13:12)।  

ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ “ਿਰਮੀ” ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਿ 
ਪਰਾਿੁਣਾਚਾਰੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜੋ ਲ ਤ ਨੇ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਵਖਾਈ ਸੀ (ਉਤਪਤ 19:1–
3)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਹਸਰ ਦ ੇਆ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਿਹਿਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਸੂੰਕੇਤ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਬਰਾਿਾਮ 
ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਿਟ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਸੀ। 
ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ, ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਤ ੇਜ਼ਰ ਰ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਲ ਤ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਣ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ ਹਵਚ, ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਸੂੰ ਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਲ ਤ 
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦ ੇ ਹਵਿਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਦੁਖੀ” ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਦਾ ਿਾਰਹਮਕ 
ਹਵਿਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਹਵਵਰਣ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਰਤੀ ਤ ੇਤਬਾਿੀ ਆਈ ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਉਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 8. ਿਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ 
ਿਮੇਿਾ ਸਿ ਤੋਂ ਅਨੁਕ ਲ ਚਾਨਣਾ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਤ ੇਪਾਇਆ ਿੈ। ਲ ਤ ਦੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਖ ਸ ਣ ਕੇ ਦ ਖੀ 
ਿੁੂੰ ਦੀ [ਸੀ]। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸਦ ਮ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਿਟਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
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ਲ ਤ ਉਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੁੂੰ ਹਦਆਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਵਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨ ੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਸੀ।  

ਉਸੇ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ, ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਹਜਿੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਹਵਚ ਰਹਿਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਮ ਰਤੀਪ ਜਾ ਆਮ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ ਸ ਹਚਤ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੂੰਦੇਿ ਦੋਿਰਾ ਿੈ: (1) ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਿਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਉਿ ਹਵਿਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। (2) ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸਾਹਰਕ ਪਾਪ 
ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਉਸੇ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਿਾਗੀ 
ਿੋਣਗੇ ਜੋ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਰੱਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਲ ਤ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਤੋਂ ਹਸੱਖਣ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਿੀ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਿਲਕਾ ਨਿੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਲ ਤ ਜਦੋਂ ਸਦ ਮ ਤੋਂ ਿੱਜ ਹਗਆ ਤਾਂ ਉਿ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਹਗਆ, ਪਰ ਉਿ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਵੱਸਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹਸੱਹਟਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਨਿੀਂ ਸਹਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ-ਿਨ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ 
ਹਲਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਪ 
ਨਾਲ ਛੇੜ੍ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਸੱਟੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ।  

ਆਇਤ 9. ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੂੰ ਬੇ ਵਾਕ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਆਉਂਦੇ ਿਾਂ ਜੋ 2:4 ਹਵਚ 
ਿੁਰ  ਿੋਇਆ ਸੀ, ਿਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਇਕਦਮ ਉਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਕ ਹਨਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ; ਇਸ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿਰਮੀ ਦ ੇਬਚਾਓ ਅਤ ੇ
ਦੁਿਟ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨ 
ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਚੋਂ ਹਤੂੰ ਨ 
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਵਚ ਹਲਆਂਦਾ ਹਜੱਥੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦੁਿਟਾਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ 
ਿੈ: (1) ਉਿ ਦ ਤ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, (2) ਨ ਿ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ 
(3) ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ। ਆਖਰੀ ਦ ੋਉਦਾਿਰਣਾਂ ਹਵਚ, ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਸੀ: ਤਾਂ ਪਰਭ  ਭਗਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਤਾਿੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ 
ਵਨਆਉਂ ਦੇ ਵਦਨ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। “ਪਰਤਾਵੇ” (πειρασμός, 
ਪੇਰਸਮੋਸ) ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਨ ਿ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਹਦਲ ਹਨਰੂੰਤਰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦ ੇਸਾਿਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਹਪਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣ ੇਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦ ੇਅਿਰਮ ਦ ੇਕੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਦੁਖੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ। ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵਚ, ਜਦੋਂ ਤਬਾਿੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੱਤਾ।  

ਿਰ ਕੋਈ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਿਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ 
ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ, “ਅਤੇ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਤਾਵ ੇ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹਲਆ, ਸਗੋਂ ਬੁਹਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ” (ਮੱਤੀ 6:13)। ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਪਤਰਸ ਦ ੇਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਯਸ  ਤੇ ਹਵਿਵਾਸ ਤੋਂ 
ਮੁੜ੍ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਜੋ ਪਰਿ  ਤ ੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਦੇ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਹਣਆ, ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿੋਵੇਗਾ। 
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ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਦ ਈ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਦੁਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਲੈ ਜਾਣ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨ ਿ ਨੇ ਇੱਕ ਹਕਿਤੀ 
ਬਣਾਈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:7)। ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਬਨਾਂ 
ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਿਰੇ ਸਦ ਮ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਲ ਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ 
ਮਾਲ-ਿਨ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਣਾ ਹਪਆ। ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦ ੇ
ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਨ ੂੰ  ਚੁਹਣਆ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਨ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਹਮਲੇਗਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 
ਪਾਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨ ੂੰ  ਵਸ ਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ “ਿਰਮੀ ਨ ੂੰ  
ਪਰੀਹਖਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ।” 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਨਪਟਣ ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਿਮੇਿਾ ਤੁਰੂੰਤ 
ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਸੀ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅਹਨਆਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਉਿ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਦੁਿਟਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ 
ਿੈ। ਉਿ ਕ ਧਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਵਨਆਉਂ ਦ ੇ ਵਦਨ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ। 
ਇਸਾਈ ਿਰਮ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਜੋ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ 
ਮਰ ਹਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਿੱਥ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਹਗਆ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ 
ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। “ਮਸੀਿ ਵੀ ਬਾਿਹਲਆਂ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ੋਿੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ 
ਹਗਆ . . . ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਦ ਈ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:28)। ਜਦੋਂ 
ਉਿ ਦ ਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ, ਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੇਗੀ ਅਤੇ “ਿਰ ਜ਼ਬਾਨ 
ਮੂੰਨ ਲਵੇਗੀ” (ਹਫ਼ਹਲੱਪੀਆਂ 2:11)। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਆਹਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਿ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਹਵਚ ਪਰਤਾਵਾ ਰਿੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਿੁਣ ਵੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਗਾ।  

ਆਇਤ 10. ਸੌਲਵੀਂ ਸਦੀ ਹਵਚ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਰਕਾਿਕ ਸਟੀਫਨੁਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਅਹਿਆਇਆਂ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਵੂੰ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਮੌਹਕਆਂ ਤ,ੇ ਵੂੰ ਡ ਤਾਰਹਕਕ ਸੀ; ਉਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਈਆਂ 
ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨ ੂੰ , ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਇੱਕ ਅਹਿਆਇ ਨ ੂੰ , ਹਵਚਾਰ 
ਦ ੇਮੱਿ ਹਵਚ ਿੀ ਕੱਟ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਦ ਸਰਾ ਪਤਰਸ 2:10 ਆਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਵੂੰ ਡ 
ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ। ਉਿ ਆਇਤ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ ੇਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਿਾਗ ਹਵਚ ਹਵਿਾਰ ਕਰੇਗਾ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਆਮ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਹਵਚ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਜਾਣਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਹਕਵੇਂ “ਕੁਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਆਉਂ ਦ ੇਹਦਨ ਤੀਕ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਿੇਠ ਰੱਖਣਾ ਿੈ।” ਿੁਣ ਉਿ 
ਤੁਰੂੰਤ ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤ ੇਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਵੱਲ ਮੁਹੜ੍ਆ। ਉਸ ਨੇ ਦ ੋਅਿਾਰਾਂ ਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਕੁਿਰਮੀ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੋਿੀ ਠਹਿਰਾਇਆ: (1) ਉਿ ਸਰੀਰ ਦ ੇ ਅਨ ਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ 
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ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (2) ਹਕੂਮਤ ਨੰੂ ਤ ੱ ਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦ ੇਲਈ ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਕਠੋਰ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਿਾਬਹਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹਵਚ ਇਿ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, “ਪਰ ਬਿੁਤ 
ਕਰਕ ੇ ਜੋ ਗੂੰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਿਨ।” ਿੁਣ ਤੱਕ ਸਦ ਮ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਿਾ ਸੀ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਉਲਟ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿਹਿਰ ਦੀ ਸਮਹਲੂੰ ਗਤਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ 
ਹਦੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਬਦਾਵਲੀ ਹਵਚ ਲੌਂ ਡੇਬਾਜ਼ੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹਨਿਾਨ ਮੌਜ ਦ ਿਨ। ਇਿ ਿਬਦ 
ਉਸ ਿਮਲੇ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਜੋ ਰਸ ਲ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿੈਲੀ ਤ ੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਨੇ ਹਕਸ “ਅਹਿਕਾਰ” ਨ ੂੰ  “ਤੁੱ ਛ” ਸਮਹਝਆ ਉਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਸਪਿੱਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ κυριότης (ਕੁਰੀਓਟਸ) ਈਿੁਰੀ ਅਹਿਕਾਰ ਦਾ, 
ਿਾਇਦ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ,ੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਅਹਿਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦਹਕ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ 
(2:4) ਅਤੇ ਜਦਹਕ ਿੇਠਾਂ ਹਲਖੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਉਿ ਹਫਰ ਤੋਂ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰੇਗਾ, 
ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਦ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਅਹਿਕਾਰ 
ਤ ੇਕੋਈ ਸੂੰਵੇਗਾਤਮਕ ਅਿੀਨਤਾ ਿੈ। ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹਵਚ ਦ ਤਾਂ ਦੇ 
ਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ 
ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸਨ ਉਿ ਲੋਕ ਇਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਅਹਿਕਾਰ 
ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਸਮਾਨ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਿਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿੂੰ ਕਾਰੀ, 
ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇ ਤਰੀਹਕਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਿੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (2:10, 18), ਪਰ ਇਿ 
ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਹਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਹਪਆ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਖਾਹਰਜ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਸਮਹਝਆ ਸੀ।  

ਝੂਠੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਚਵਰੱਤਰ (2:10-16) 
10ਓਹ ਢੀਠ ਅਤੇ ਮਨ ਮਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕਰਨੋਂ  ਨਹੀਂ 
ਡਰਦੇ 11ਭਾਿੇਂ ਦੂਤ ਵਜਹੜੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਡੇ ਹਨ ਵਮਹਣਾ 
ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਭ  ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12ਪਰ ਏਹ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਵਨਆਈ ਂ ਵਜਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਬ ੱ ਧਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਵਜਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਏਹਨਾਂ ਦ ੇ ਵਿਖੇ 
ਕ ਫ਼ਰ ਬਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ੇਨਾਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕ ਧਰਮ ਕਰਕੇ 
ਕ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ। 13ਵਦਨੇ ਓਹ ਭੋਗ ਵਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖ ਸ਼ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਿੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਵਣਆਂ ਪਰੇਮ 
ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਵਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 14ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਭਚਾਰਣ ਿੱਲ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿੱਲੋਂ  ਰ ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀਆਂ। ਓਹ ਡੋਲਣ ਿਾਲੇ 
ਜੀਿਾਂ ਨੰੂ ਭ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਹ ਸਰਾਪ 
ਦ ੇ ਪ ੱ ਤਰ ਹਨ! 15ਓਹ ਵਸੱਧੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਵਬਓਰ ਦ ੇ ਪ ੱ ਤਰ 
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ਵਬਲਆਮ ਦ ੇਮਾਰਗ ਹੋ ਤ ਰੇ ਵਜਹ ਨੇ ਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਜੂਰੀ ਨੰੂ ਵਪਆਰਾ ਜਾਤਾ। 16ਪਰ 
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਪੱਛੇ ਵਝੜਕ ਖਾਧੀ। ਇੱਕ ਬੇਜ਼ ਬਾਨ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮਨ ੱ ਖ ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਓਸ ਨਬੀ ਦ ੇਸ਼ ਦਾਪ ਣੇ ਨੰੂ ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ।  

ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਉੱਤੇ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਨਿਚਤ ਸੀ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਚਹਰੱਤਰ ਤ ੇ ਸੂੰਪ ਰਣ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਮਲਾ ਿੁਰ  ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਹਸੱਹਖਆ ਦ ੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਵੀ 
ਹਸਖਾਵੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਸਖਾਈ ਸੀ। ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸੂੰ ਸਹਕਰਤੀਆਂ ਸੁਿਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦ ੇਹਵਚ, ਹਵਅਕਤੀ 
ਅਤੇ ਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ ਿੈ।  

ਆਇਤ 10. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਦਰੜ੍ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ  ਹਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਹਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਿੀਂ। ਉਿ ਢੀਠ 
ਅਤੇ ਮਤ ਮਤੀਏ ਸਨ। ਪਾਪ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਇੱਕ ਆਤਮਪ ਰਤੀ ਘਮੂੰਡ ਿੈ। ਿੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਿੈਣਾਂ ਅਤੇ ਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਹਸੱਖਣ ਲਈ ਹਨਮਰਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਿੋਏ ਆਪਣੇ “ਪਰਕਾਿਣਾਂ” 
ਤ ੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿੇਰੇ 
ਹਸਆਣੇ ਿੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ“ਢੀਠ” ਅਤੇ “ਮਤ ਮਤੀਏ” ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਹਕਿਾ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪਰਤਾਪ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕਰਨੋਂ  ਨਹੀਂ ਡਰਦ।ੇ ਇਸ ਹਪਛਲੇ 
ਵਾਕ ਦ ੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਹਵਚ ਕਾਫੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਿੈ। NRSV ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, “ਉਿ 
ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ ਿਨ।” NIV ਹਵਚ ਿੈ, “ਇਿ ਲੋਕ 
ਸਵਰਗੀ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ ਿਨ।” ਅਸਲੀ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ ਹਕਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, “ਉਿ ਪਰਤਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੀਂ ਡਰਦੇ ਿਨ।” “ਪਰਤਾਪ” ਕੀ ਿਨ? 
ਿਬਦ “ਪਰਤਾਪ” (δόξα, ਡੋਕਸਾ) ਬਿੁਵਚਨ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, 
ਪਰ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ, ਇਿ ਸਵਰਗੀ ਪਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੋਵੇ। ਕਈ 
ਕੇਸਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਿਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। 1 ਪਤਰਸ 1:11 ਹਵਚ, 
ਿਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਿੋਰਨਾਂ ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਵਾਲੇ 
ਦਾ ਤਰਕ ਿੈ ਹਕ “ਪਰਤਾਪ” ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
ਲੀਡਰਹਿਪ ਹਵਚ ਆਦਰਯੋਗ ਅਿੁਹਦਆਂ ਤ ੇ ਹਨਯੁਕਤ ਿਨ, ਨਾ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦਾ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਕਲੀਸੀਆ, “ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਿ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਿੋਏ ਿੋ ਹਜਿ ਦੇ 
ਖ ੂੰ ਜ ੇਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਿ ਹਯਸ  ਿੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:20)। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ 
ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਦਲਾਂ ਹਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਆਗ ਆਂ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰ 
ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੌਂਹਪਆ ਸੀ। ਸਵਰਗਦ ਤ ਆਇਤ 10 ਹਵਚ 
ਨਿੀਂ ਪਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਹਵਚ ਿਨ। 
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ਆਇਤ 11. ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਿੇਿ ਅਹਿਕਾਰ ਤ ੇਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ ਹਜਸ 
ਤੋਂ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਆਤਹਮਕ 
ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਦਤੂ ਵਜਹੜ ੇਬਲ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਿੱਡੇ ਹਨ ਵਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਕ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।8 ਜੇਕਰ ਸਵਰਗਦ ਤ ਵੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ 
ਦੋਿੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ ਦੋਿੀ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ 
ਦੋਿ ਹਕੂੰ ਨਾ ਵੱਿ ਕੇ ਿੋਵੇਗਾ? ਇਿ 2:4 ਦ ੇਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਜ਼ਕਰ 
ਿੈ। ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਘਮੂੰਡ ਦੀ ਹਮਸਾਲ ਪੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਰ  ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 2:10 ਦ ੇ “ਪਰਤਾਪ 
ਵਾਹਲਆਂ” ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਾਵ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

“ਵੱਡੇ” ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਬਦ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਗੱਲ ਸਪਿੱਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ 
ਹਕਿੜ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਸਵਰਗਦ ਤ 
“ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ” ਹਵਚ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ” ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਿ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਸਨ? ਜਦਹਕ 
ਿਾਇਦ ਿੀ ਇਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਸਨ, 
ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿੋ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  
ਜਾਂਚਦੀ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਿ ਲਾਏ ਸਨ।  

ਪਤਰਸ ਹਕਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤ 
“ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿੁ ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਿ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ”? 2:10 ਹਵਚ 
“ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ” ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤ ੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੜ੍ਨਾਂਵ 
“ਉਨਹ ਾਂ” ਵੱਖਰਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ NASB ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੇਕਰ 
ਅਸੀਂ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ” ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰਵ-
ਇਤਿਾਸ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿਨ। ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ, “ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਿਣਾ 
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸੂੰਕੋਚ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਵਰਗਦ ਤ ਵੀ ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਤੇ ਦੋਿ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਿਨ।” ਪਰ, ਜੇਕਰ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ” ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਗ  
ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਿੋਣ ਦਾ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਿਾਵ ਿੈ, “ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ ਆਗ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਿਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸੂੰਕੋਚ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਦਹਕ 
ਸਵਰਗਦ ਤ ਵੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਹਮਿਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਿ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦੇ 
ਿਨ।” 

ਆਇਤ 12. ਅੱਗੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਕਠੋਰ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਾਿਾ 
ਦ ੇ ਅਹਜਿੇ ਬੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਖੋਲਹ ਹਦੱਤਾ, ਹਜਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਿਾਇਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ 
ਿਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਿੋਰ ਹਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ 
ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨਾਲ ਉਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਿੋਰਨਾਂ ਆਗ ਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾ ਹਦੱਤਾ। ਉਸ 
ਨੇ ਹਕਿਾ, ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ , ਉਨਹ ਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਵਨਆਈ ਂ ਵਜਹੜੇ ਅਸਲੋਂ  ਬ ੱ ਧਹੀਨ ਸਨ। 
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ਉਿ ਵਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ, ਹਵਿਾਰ ਹਜਸ ਦੀ ਉਿ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ 
ਦ ੇਪਦਾਰਥ ਅਟੁੱ ਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਕੀ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਿਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਜੱਦੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਹਨਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ੋਤਰੀਕਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਨੀਚ ਪਰਾਣੀ 
ਸਨ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਜੂੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹਸਰਫ ਬਲ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸ ਖਮ ਬੁੱ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱੁਖ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।  

ਅਹਜਿੇ ਮੌਕ ੇਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 
ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਵਿਵਾਸ ਹਵਚ ਕੱਚ ੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦ ੇਲਈ 
ਖੋਜ ਕਰ ਰਿੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹਵਿਵਾਸ 
ਹਵਚ ਵਿੇਰੇ ਹਸਆਣੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਅੱਗ ਹਵਚੋਂ ਿ  ਹਖੱਚ ਕੇ” (ਯਿ ਦਾਿ 23) ਕੱਢਣਗੇ। 
ਉਿ ਗੁਰ  ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਿ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਹਵਚ ਸਖਤ ਿੋ 
ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹਦਰੜ੍ ਮੂੰਗਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਿੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦ ੇ ਹਨ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕ ਫ਼ਰ ਬਹਕਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੂੰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ 
ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਨੈਹਤਕ ਜੀਵਨ ਿੈਲੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਚੁਹਣਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹਜੱਥੇ ਕਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨ, 
ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਆਵੇਗਾ, “ਕੁਦਰਤੀ ਸ ਝ ਵਾਲੇ ਪਰਾਣੀ,” ਜਾਂ “ਪਿ ਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਵਅਕਤੀ” 
(KJV), ਨਾਸ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪੇ 
ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਤਬਾਿੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿੇ ਿੋਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 
ਹਨਿਚਤ ਸੀ।  

ਆਇਤ 13. ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚਲਾ ਿੁਰ ਆਤੀ ਿਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਯ ਨਾਨੀ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹਲਖਤ ਨਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰ ਹਚਆ ਿੈ। KJV 
κομιούμενοι (ਕੋਮਯ ਮੀਨੋਏ) ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, “ਅਤੇ 
ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਫਲ ਿੋਗਣਗੇ।” ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਬਹਦਕ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ 
ἀδικούμενοι (ਆਡੀਕੋ-ਮੇਨਓਏ) ਪੜ੍ਹਨ ਦ ੇਲਈ ਬੇਿਤਰ ਸਬ ਤ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ 
ਵਾਲੀ ਹਲਖਤ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, NASB ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਬ ਰੇ 
ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਬਦਲੇ ਦ ੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ ਰਾਈ ਨੰੂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ।9 ਬੁਰੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਫਲ ਦ ੇਰ ਪ 
ਹਵਚ ਬੁਰਾਈ ਨ ੂੰ  ਿੋਗਣਾ ਇੱਕ ਹਦਲਚਸਪ ਹਵਚਾਰ ਿੈ। ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਵੀ ਨਿੀਂ।  

ਜੋ ਲੋਕ ਦ ਹਜਆ ਂਦੇ ਖਰਚ ਤ ੇਖੁਿੀ ਦੀ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, 
ਹਨਿੱਜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸ ਲ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਚੂੰਗੇ ਮੌਹਕਆਂ ਨ ੂੰ  
ਮਾਨਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾ ਹਦੱਤੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਮ ਸਾ  
ਦੀ ਿਰਾ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, 
“. . . ਤੁਿਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਿਾਡੇ ਤ ੇਆ ਪਵੇਗਾ” (ਹਗਣਤੀ 32:23)। ਿਾਇਦ ਇਿ ਆਇਤ 
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ਇਿ ਕਹਿ ਰਿੀ ਿੈ, “ਪਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ” – ਇੱਕ ਹਵਚਾਰ ਜੋ 
ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਨੂੰ ਦ ਦੀ ਅਹਨਯੂੰਤਹਰਤ ਲਾਲਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਖ 
ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦ ੇ ਰਾਿ ਤ ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਾਪ ਆਤਮ-ਹਵਨਾਸਕਾਰੀ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਹਵਿਾਰ ਦੀ ਪਰਿੂੰਸਾ ਜਾਂ ਮਨਾਿੀ ਇਸ ਅਿਾਰ ਤ ੇਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਜੀਵਨ ਿੈ 
ਜਾਂ ਮੌਤ। ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਪਾਪ ਇਖਹਤਆਰੀ ਹਸਫਾਰਿ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹਦੱਤਾ ਿੋਵੇ। ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਬੁਰਾਈ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਚ ੇਦ ੇਿਾਸੇ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ 
ਘੱਟ ਅਨੂੰ ਦ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਸੂੰਤੁਿਟੀ 
ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਖੁਿੀ ਦਾ ਹਪੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ, ਉਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦ ੇਲਈ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਹਵਚ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਇਕਦਮ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ। ਸੁਿਾਹਵਕ ਤੌਰ ਤ ੇਉਿ “ਕੁਿਰਮ ਕਰਕ ੇਕੁਿਰਮ ਦਾ ਫਲ ਿੋਗਦੇ ਿਨ।” 

ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਹਸਰਫ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤ ੇਿੀ ਹਸੱਟੇ ਨਿੀਂ ਹਲਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਮਸੀਿ 
ਦ ੇਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਿਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਮਲਣ ਦ ੇ
ਨਾਲ, ਓਹ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਿੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇੂੰਝ 
ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਦ ਰ ਰਹਿਣ ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਂਟ ਹਰਿਾ ਿੈ। REB ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ 
ਰੂੰਗੀਨ ਅਤੇ ਯ ਨਾਨੀ ਮ ਲ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਦ ੇਲਈ ਸੱਚ ਿੈ: “ਹਦਨੇ ਓਿ ਿੋਗ ਹਬਲਾਸ ਹਵੱਚ 
ਖੁਿ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਓਿ ਕਲੂੰ ਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਿਨ ਿਾਵੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਿਨ ਪਰ 
ਆਪਹਣਆਂ ਿੋਜਨਾਂ ਹਵੱਚ ਿੋਗ ਹਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ।” 

ਰਾਤ ਦ ੇ ਿਨੇਰੇ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਾਵੇਂ ਹਦਨ ਹਦਿਾੜ੍ੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਘੱਟ 
ਹਵਨਾਸਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਦਨ ਦ ੇਉਜਾਲੇ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਪਾਪ ਬੇਿਰਮੀ ਅਤੇ 
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਅਤੇ ਉਿ ਸਿ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ 
ਦ ੇਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਉਿ ਰਾਤ ਦ ੇਪਰਾਣੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ (ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:7)। ਉੱਥ ੇ
ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲ  ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ 
ਹਵਚ ਹਲਪਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਿਰਮ ਮਹਿਸ ਸ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਿਾਇਦ ਉਿ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੂੰਦੇਿ ਤੱਕ 
ਪਿੁੂੰ ਚ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਵਦਨੇ ਭੋਗ ਵਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖ ਸ਼ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਰਮ 
ਨ ੂੰ  ਹਪੱਛੇ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਤ ੇਹਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਲੁਕਾਉਣਾ 
ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਜਾਂ ਕਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਜ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਪਾਪ 
ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਿਰਮ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ 
ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇ ਲਈ ਆਸ ਿੈ। ਦ ਸਰਾ ਆਪਣ ੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਅਹਜਿਾ ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ ਪਰਿੂੰ ਸਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੋਣ ਦੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਇੱਛਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਕਪਟ ਦੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਿੈ।  

NASB ਸਹਿਤ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਇੱਕ ਦ ਸਰੀ ਿਾਬਹਦਕ 
ਹਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ, “ਕਪਟ” (ἀπάταις, 
ਆਪੇਟਾਈਸ), ਦੀ ਬਜਾਇ, “ਪਰੇਮ ਿੋਜਨਾਂ” (ἀγαπαις, ਆਈਗਾਪਾਈਸ) ਹਲਹਖਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਿਬਦ ਯਿ ਦਾਿ 12 ਹਵਚ ਸਪਿੱਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਿੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 
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ਹਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ “ਕਪਟ” ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਮਨ ਹਵਚ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਿ ਤੋਂ ਹਵਆਪਕ ਤਰੀਹਕਆਂ ਹਵਚੋਂ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਖੱੁਲ ਹਦਲੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੂੰਗਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਿਨ ਿੋਜਨ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਅਹਜਿੀ ਸੂੰਗਤ ਬਦਸਲ ਕੀ ਹਵਚ ਬਦਲ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 11:20, 21 ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਕਸਮ ਦੀ ਬਦਸਲ ਕੀ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਦ ਸਰੀ ਬਦਸਲ ਕੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਦੁਿਟ, ਅਨੈਹਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਸਵਾਗਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦ ੇਉੱਤੇ ਉਿ ਲੋਕ ਵੀ 
ਿਨ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਿ  ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਲ ਹਵਚ ਿਨ, ਤਾਂ ਸਾਹਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ 
ਉਸ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਬੈਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਹਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਰਿ ਦ ੇਇੱਕੋ ਸਟੋਕ ਨਾਲ ਰੂੰਗ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੋਿ ਹਵਚ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਇਸ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਜੋ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਪੇਿ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਹਵਕਲਪ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਮਸੀਿ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿਨ ਉਿ 
ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਦੇ ਿਨ; ਦੇਿੀ ਦੇ ਹਵਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ 
ਸਨਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਹਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 14. ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਖੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਦੱਸਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਿੁਰ  ਕੀਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ” ਹਕਿਾ ਸੀ। ਿਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਨਾ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ। ਉਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਚਹਰੱਤਰ ਹਿਰਿਟ ਿੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਭਚਾਰਣ ਿੱਲ ਲੱਗੀਆਂ 
ਹੋਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿੱਲੋਂ  ਰ ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀਆਂ। ਅਨੁਵਾਦ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਰਸ ਲ 
ਨੇ “ਹਵਿਚਾਰ” (μοιχεία, ਮੋਈਚੇਆ), ਦ ੇਲਈ ਆਮ ਿਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਿਾਬਹਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ “ਹਵਿਚਾਰਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ 
ਿੋਈਆਂ ਿਨ” (μοιχαλίς, ਮੋਏਚਾਲਸ)। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਲਈਏ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਪਿੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਗੁਰ  ਹਸਰਫ ਇਿ ਜਾਣਦੇ 
ਿਨ ਹਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਤੁਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤ  ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਵੇਖਣਾ 
ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਲੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਚ ਖੁਿ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ, 
ਉਿ ਇਸਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਿ ਸਾਰਥਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਿਾਗੀਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਿ ਇੱਕ 
ਵਸਤ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਹਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਿਨ ਉਿ ਇੱਕ ਹਬੂੰ ਦ  ਤ ੇਆ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਉਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ 
ਹਪਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਿਤੇ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਉਿ “ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੱੁਕ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਿਨ।”  

ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਬੂੰ ਦ  ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਹਜੱਥੇ 
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ 
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ਆਪ ਦੇ ਹਵਚ ਿੱੁਿ ਅਤੇ ਸਿਾਰਣ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਤੁਿਟੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ 
ਥੋੜ੍ੀ ਿੈਰਾਨੀ ਿਰੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਡੋਲਣ ਿਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਚਲਾ ਸਕਣ ਦ ੇਯੋਗ 
ਸਨ। ਉਿ ਿਬਦ ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਭ ਚਲਾਉਂਦੇ (δελεάζω, ਡੈਲੀਜ਼ੋ) ਿੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ, 2:18 ਹਵਚ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ 1:14 ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੈ “ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲ ਹਵਛਾਉਣਾ” ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਛਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  
ਿੁਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆਤਹਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਮਾਉਂਦੇ 
ਿਨ। ਹਕਸੇ ਹਬੂੰ ਦ  ਤ ੇਜੋ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੁਚਲਾਏ ਗਏ ਿਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਰਾਿ ਹਵਚ ਇੂੰਨਾ ਜਾਲ ਹਵਚ ਫਹਸਆ ਿੋਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ 
ਹਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਅਨੈਹਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਲੈਣਾ 
ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  “ਹਮੱਠੀ ਮੌਿਰੀ ਦ ੇ ਵਾਂਙੁ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ” (2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 2:17) ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਮਸੀਿੀ ਆਪ ਅੱਖ ਮਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਸਰ ਨ ੂੰ  ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  
ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਹਵਿਚਾਰ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਹਵਕਲਪ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ 
ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਮਾਰਗ ਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਲੀਸੀਆ ਗਲਤ 
ਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬੜ੍ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵ-ੈਸੇਵਾ ਸੁਿਾਅ ਨ ੂੰ  ਿੋਰਨਾਂ ਤਰੀਹਕਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਪਿੱਟ 
ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ੇਹਏੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸੇੋਫਸੁ ਨੇ ਮਾਪ ਅਤ ੇਤਲੋ ਦ ੇਲਈ 
ਕਾਇਨ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 
ਹਵਚਕਾਰ ਲਾਲਚ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।10 ਮਸੀਿ ਦ ੇਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦ ਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਰਾਪ ਦੇ ਪ ੱ ਤਰ ਹਨ। ਇੂੰਝ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ, ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ 
ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਸਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਵਿਾਰ ਨ ੂੰ  
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਸਨ। ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਬਦ “ਹਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ” ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀ 
ਿਬਦ “ਹਸਖਲਾਈ” (γυμνάζω, ਗਮਨਾਜ਼ੋ) ਹਵਚ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇ
ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੀ।  

ਆਇਤ 15. ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਿ ਵਸੱਧੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਇਰਾਦੇ ਦ ੇਲਈ ਸਫਰ ਿੁਰ  ਕਰ 
ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਿੁਹਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਹਸਕੂੰ ਦਰ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਨਿਚਾ ਦੀ ਬੇੜ੍ੀ ਡੋਬ 
ਹਦੱਤੀ ਸੀ (1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 1:19, 20)। ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹਲਪਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਬਪਹਤਸਮੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਚਾਇਆਂ ਿੋਇਆਂ ਦ ੇਹਵਚ 
ਹਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਿੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ 
ਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਿਨ ਦ ੇਿੋਖੇ ਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟਣ ਦ ੇਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੱਤੀ 
ਸੀ; ਉਿ ਬੇਫਲ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ (ਮੱਤੀ 13:22)। ਿਾਬਹਦਕ ਤੌਰ ਤ ੇਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ ਕਹਿੂੰਦੇ 
ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਹਸੱਿੇ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ।” ਹਯਸ  ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਿੀੜ੍ਾ ਿੈ ਉਿ 
ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜ੍ਾ ਿੈ ਉਿ ਰਾਿ ਹਜਿੜ੍ਾ ਜੀਉਣ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਮੱਤੀ 7:14)। ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਚੌੜ੍ੇ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਿ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਲਾਲਚ ਦ ੇ ਹਵਚ ਫਸ ਕੇ, ਉਿ ਵਬਓਰ ਦ ੇ ਪ ੱ ਤਰ 
ਵਬਲਆਮ ਦ ੇਮਾਰਗ ਹੋ ਤ ਰ।ੇ ਇਿ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਘਹਸਆ-ਹਪਹਟਆ ਰਸਤਾ ਸੀ।  



 89 

ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਹਗਣਤੀ 22 ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਮੋਆਬ ਦ ੇਰਾਜ,ੇ 
ਬਾਲਾਕ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦ ੇਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਿਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਹਬਲਆਮ ਨਬੀ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਘੱਲੀ ਹਕ ਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਦ।ੇ ਹਬਲਆਮ ਨੇ 
ਉੱਤਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਉਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਤ ਦ ੇਹਦੱਤੀ ਸੀ; ਹਬਲਆਮ 
ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਸਹਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ 
ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਆਂਹਕਆ। ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਕ ਹਕਿੜ੍ੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਿੈ: 
ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਲ। ਹਬਲਆਮ ਨ ੂੰ  ਵੱਿ ਦ ੇਲਈ ਬਾਿਰ ਹਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿੋਰ ਸੂੰਦੇਿਵਾਿਕ ਿੇਜੇ, ਜੋ ਪਹਿਹਲਆਂ ਤੋਂ ਵਿੀਕ ਪਤਵੂੰ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਵੱਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਉੱਤਰ ਦ ੇਸਕਦਾ ਸੀ, “ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਿੈ। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਹਜਆ ਿੈ।” ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਿ ਡੋਲ ਹਗਆ। 
ਹਬਲਆਮ ਪਰਿਾਹਵਤ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਿ ਿੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹਗਆ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਹਕਿਾ, “ਤੁਰ ਪਓ।” ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, 
ਹਬਲਆਮ ਲਾਲਚ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਹਬਲਆਮ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਪਰੋਟੋਟਾਇਪ ਸੀ ਜੋ ਿਰਮ ਨ ੂੰ  ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਿ ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।  

ਦ ਸਰੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਹਬਲਆਮ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਹਬਲਆਮ 
ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਨਿੀਂ ਦ ੇਸਹਕਆ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਾਪ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਹਕਆ ਹਕਉਂਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਤ ਦ ੇਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਹਬਲਆਮ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ 
ਨਿੀਂ ਹਰਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਿ ਹਦੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਲਾਕ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਮੋਆਬ ਦ ੇ ਮ ਰਤੀਪ ਜਕ ਤਰੀਕ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਾਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਮਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਬਾਲਾਕ 
ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਬਆਲ ਪਓਰ ਦੀ 
ਸਲਾਿ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਹਗਣਤੀ 25:1–9)। ਬਾਅਦ 
ਹਵਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੱ ਿ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤ ੇਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਯੁੱ ਿ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸਨ, ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, “ਏਿ 
ਓਿ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ ਪਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵੱਚ 
ਯਿੋਵਾਿ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਅਪਰਾਿੀ ਬਣਾਇਆ” (ਹਗਣਤੀ 31:16)। ਹਬਲਆਮ ਹਜਨਸੀ ਗੁਨਾਿ 
ਹਵਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਤਾਉਣ ਹਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ। ਉਿ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ 
ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਤੀਕ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ।  

ਹਬਲਆਮ ਇੱਕ ਆਕਰਿਕ ਚਹਰੱਤਰ ਿੈ। ਉਿ ਉਸ ਹਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੱਕ 
ਯਿ ਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਵਚ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਿੈ। ਹਬਲਆਮ ਇੱਕ ਯਿ ਦੀ ਨਿੀਂ ਸੀ; ਉਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚੋਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਮਸਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੂੰ ਹਨਆ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਹਬਲਆਮ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਯਿੋਵਾਿ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਪੁਕਾਹਰਆ, ਨੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਈਲ ਤ ੇ
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ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ  
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਹਕੂੰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਬਲਆਮ ਦ ੇਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਹਬਲਆਮ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਹਗਆ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਨਬੀ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਨਿੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਰਵਉੱਚ ਬੋਲੀ 
ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਫੀਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਯਿ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 
ਹਸਕੂੰ ਦਰੀਆ, ਹਮਸਰ, ਹਵਚ ਰਹਿੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦ ੇ ਮ ੂੰ ਿ ਹਵਚ ਇਿ ਿਬਦ ਪਾ ਕੇ 
ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਮ ਰਖਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ,  

ਪਰਮੇਿੁਰ ਝ ਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਿੋਵ,ੇ ਨਾ ਿੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 
ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਿ ਆਪਣ ੇਉਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲ 
ਹਦੂੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਿ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ? ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਸੂੰ ਪ ਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਰੀ ਨਾ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੋਵ,ੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ 
ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਿੈ। ਅਸਲ ਹਵਚ, ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ 
ਲਈ ਆਇਆ ਿਾਂ, ਨਾ ਹਕ ਸਰਾਪ।11 

ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ , ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ,  

ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਥੋੜ੍ਾ ਬਿੁਤ ਹਗਲਾ ਿੈ ਿਈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਓਿ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਿਾਰੀ ਿੈ ਹਜਿ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦੇ ਵੂੰ ਸ ਦੇ ਅੱਗ ੇਠੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵ ੇਿਈ ਓਿ ਮ ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 
ਖਾਣ ਅਤੇ ਿਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ (ਪਰਕਾਿ 2:14)। 

ਆਇਤ 16. 2:12 ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਜ਼ੇਬੁਾਨ, 
“ਹਵਵੇਕਿੀਨ ਪਿ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।” ਿੁਣ ਇਿ ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ ਇੱਕ ਗ ੂੰ ਗਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ, ਹਜਸ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਹਬਲਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਹਮਕ ਉੱਤਰਾਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੀਆ ਚੂੰ ਗੀ ਿਾਵਨਾ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ। ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਖੋਤੀ ਨੇ ਹਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ 
ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਬੱਹਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 
ਦ ੇਸਕ ਲ ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਸ਼ ਦਾਪ ਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਸੀ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਅਤੇ ਲਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ  ਮ ੂੰ ਿ ਮੋੜ੍ 
ਲੈਣਗੇ।  

ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ 
ਜੋ ਹਸੱਹਖਅਤ ਪੱਛਮੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਿ 
ਉਿ ਬੁੱ ਿੀ ਸੀ ਹਜਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਿ ਹਜਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ 
ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਿੁੱ ਤ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਿੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 
ਵਿੀਆ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀ ਹਜਵੇਂ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਯਰ ਿਲਮ ਦ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਨਾਸ 
ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦਸ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦ ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛੀ 
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ਹਲਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਦ ੇ ਹਦੱਤਾ।12 
ਇਹਤਿਾਸਕਾਰ ਸਪਿੱਟ ਤੌਰ ਤ ੇਅੂੰ ਹਕਤ ਮੱੁਲ ਤ ੇਇਸ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਆਇਆ।  

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਜਦਵਕ ਵਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗ ਲਾਮ  
(2:17–22) 

17ਓਹ ਸ ੱ ਕੇ ਖੂਹ ਹਨ। ਓਹ ਅਨਹੇ ਰੀ ਦ ੇਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਅਨਹੇ ਰ 
ਘ ੱ ਪ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18ਵਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਿੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਭ ੱ ਵਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਹ ਣੇ ਬਚ ਕੇ ਵਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਨਾਲ 
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਿੱਲ ਭ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 19ਓਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਾਇਦਾ 
ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਆਪ ਵਿਨਾਸ ਦ ੇ ਗ ਲਾਮ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਹ ਦਾ ਕੋਈ 
ਹਠਾੜੂ ਹੋ ਵਗਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗ ਲਾਮ ਿੀ ਬਵਣਆ ਹੈ। 20ਜੇਕਰ ਓਹ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ 
ਦਾਤਾ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਵਗਆਨ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦ ੇਗੰਦ ਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਓਸ ਵਿੱਚ 
ਮ ੜ ਕੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਹਠਾੜੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਹਾਲ ਪਵਹਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਬ ਰਾ 
ਹੋਇਆ। 21ਵਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ  ਚੰਗਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ 
ਜਾਣ ਕੇ ਓਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਫਰ ਜਾਣ। 22ਇਹ 
ਸੱਚੀ ਕਹਾਉਤ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਬਵਹੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਕ ੱ ਤਾ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਛਲ ਿੱਲ 
ਮ ਵੜਆ ਅਤੇ ਨ ਲਹਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਵਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਨੰੂ ਮ ੜ ਗਈ। 

ਰਸ ਲ ਪਰਚੂੰ ਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੇ ਆਪਣ ੇ ਿਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਹਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ 
ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਉਸ ਪਰਿਾਵ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਹਵਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 
ਹਵਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਹਵਤ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਮਸੀਿੀ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਆਤਹਮਕ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਹਪਆ ਿੋਇਆ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਹਜਸ ਹਵਚ ਉਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੁਹਣਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਸ 
ਆਇਤ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। 
ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾ ਸੀ-ਨੈਹਤਕ ਸੂੰਜਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਿਰਾ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦੀ। ਹਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਵਚ, ਉਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦ ੇਹਵਿਾਰ 
ਹਵਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਸੀਿ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਿ ਕੇ ਕਠੋਰ ਸੀ।  

ਆਇਤ 17. ਇਿ ਆਇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੁਤ ਬਲ ਿਾਸਲ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਕਨਾਨ ਹਵਚ ਅਤੇ ਪ ਰਬ ਦ ੇਨੇੜ੍ੇ ਦ ੇਬਾਕੀ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦਾ 
ਿੈ। ਝਰਨੇ ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਯਰ ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ 
ਹਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹਵਚ ਗੀਿੋਨ ਦੇ ਚਿਮੇ ਸਨ ਹਜੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇਉੱਪਰ 
ਰਾਜਾ ਮਸਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ (1 ਰਾਹਜਆਂ 1:33–35)। ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਿ ਨੇ 
ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੀ ਹਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਝਰਹਨਆਂ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਵੂੰ ਹਡਆ 
ਹਗਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਿੀਲੋਿ ਬਣ ਹਗਆ (2 ਰਾਹਜਆਂ 20:20; 2 ਇਤਿਾਸ 
32:30)। ਬਰਸਾਤ ਦ ੇਮੌਸਮ ਹਵਚ ਝਰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਲਕ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਕੇ 
ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਪਾਣੀ ਦ ੇਸੱੁਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਓਹ 
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ਸ ੱ ਕੇ ਖੂਹ ਹਨ ਓਹ ਅਨਹੇ ਰੀ ਦ ੇਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਬਿੁਤ ਕਝੁ ਦਾ 
ਵਾਇਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਦੂੰ ਦੇ ਨਿੀਂ ਿਨ।  

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਅਨਹੇ ਰੀ ਦ ੇਉਡਾਏ ਿੋਏ ਬੱਦਲ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਾਿਾ 
ਦ ੇਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਥੋੜ੍ਾ ਹਜਿਾ ਬਦਲ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਏ ਗਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ 
ਵਾਂਗ ਸਨ, ਜੋ ਮੀਂਿ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਦਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦ ੇਹਵਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 
ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਾਵਾਂ ਹਵਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮ ਰਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਿਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਬੇਿੱਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਅਦਿੁੱ ਤ ਛਾਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਨ; ਉਿ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਦਾਂ ਅਤ ੇ
ਹਜੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਢੂੰਗਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਿਰੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਮਸੀਿੀ ਇੱਕ ਸੁਿਰੇ ਿਬਦਾਂ ਵਾਲੇ 
ਹਚਕਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ  ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਪੱਛੇ 
ਚੱਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹਸੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ 
ਿਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਾਨ ਅਪੀਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਇੱਕ ਿਾਂਤੀ ਪਸੂੰਦ, 
ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਿੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਕ ਦਾ ਲਾਿ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਰਾਜ ਦੀ ਿਲਾਈ ਦ ੇਲਈ, ਅਹਜਿੇ 
ਸਮੇਂ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਿਰਵੱਟੇ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਯ ਿੂੰਨਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਿਰੇਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਗੋਂ ਆਤਹਮਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਖੋ ਿਈ ਓਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਿਨ ਹਕ ਨਿੀਂ ਹਕਉਂ ਜੋ ਬਾਿਲੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵੱਚ 
ਹਨਿੱਕਲ ਆਏ ਿਨ।” (1 ਯ ਿੂੰਨਾ 4:1)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ, “ਤੁਿਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿੀ 
ਹਵੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਿ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਿਈ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਵੱਲ ਹਖੱਚ ਲੈ ਜਾਣ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 20:30)। ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਹਡਆ ਸਗੋਂ ਓਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਰਕ ਹਵੱਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਅੂੰ ਿਕ ਪਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾ ਹਦੱਤਾ ਿਈ 
ਹਨਆਉਂ ਦ ੇਲਈ ਕਾਬ  ਰਹਿਣ (2:4)। ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਅਨਹੈ ਰ ਘ ੱ ਪ ਹਵਚ ਿੇਜ ੇ
ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਰੱਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਿਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਿੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਵੇਂ ਸੂੰਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਾਵ ਦੇ 
ਅਿਾਰ ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਮੀਂਿ ਦ ੇ ਮੌਸਮ ਹਵਚ ਝਰਹਨਆਂ ਦੇ 
ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਿਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਿੋਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸਮਝੌਤੇ 
ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਿੁਤ ਹਵਨਾਿਕਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 18. ਇੱਕ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਬੁਲਾਰਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ 
ਬਰਕਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਵੀ ਿੁਚਲਾਉਣ ਦ ੇ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ 
ਹਬਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਠੋਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਾਹਵਤ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ , ਿੱਡੀਆਂ 
ਿੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਿੱਲ ਭ ਚਲਾ 
ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਉਿੀ ਿਬਦ, “ਿੁਚਲਾਉਂਦੇ,” 2:14 ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਚੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁੂੰ ਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਵਚ 
ਆਕਰਿਕ ਲੱਗਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਿਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦ ਦੁਰਲੱਿ ਅਤੇ ਰੂੰਗੀਨ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਬਾਕੀ 
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ਹਿੱਸੇ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਿਬਦ “ਬੋਲ ਕੇ” (φθέγγομαι, ਫੈਂਗੋਮਾਈ) ਪਹਿਲਾਂ 
ਤੋਂ ਿੀ ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਖੋਤੀ ਦ ੇਬੋਲਣ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ (2:16)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ 
ਿੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਇਿ ਹਸਰਫ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 4:18 ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ, ਵੱਡੇ ਿਾਿਣ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ 
ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਿਬਦ “ਿੂੰਕਾਰੀ” (ὑπέρογκος, 
ਿੋਪਰੋਂਕੋਸ) ਿਨ। ਹਵਿੇਿਣ ਅਕਸਰ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਰੇ 
ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਿ ਫੁੱ ਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਬਦ ਹਦਖਾਵਟੀ ਅਤੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਿਰੇ ਿੋਏ 
ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸਨ।  

ਜਦਹਕ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਵਿੇਰੇ ਹਸਆਣੇ ਲੋਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ “ਸਰੀਰ 
ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ” ਅਤੇ ਲ ੱ ਚਪ ਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਕੀ ਸਨ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਾਉਣ ਹਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਭ ੱ ਵਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ 
ਹ ਣੇ ਬਚ ਕੇ ਵਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ 
“ਲੁੱ ਚਪੁਣਾ” ਵਾਕ ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ 
ਨਵੇਂ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  “ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ” ਅਤੇ “ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ” ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਰਸ ਇਿ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ “ਲੁੱ ਚਪੁਣਾ” ਖੁਦ 
ਿੀ ਨਵੇਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਸਪਿੱਟ ਿੈ: ਪੁਰਾਤਨ 
ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂੰ ਸਾਰਾਂ ਹਵਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਵਿਵਾਸ ਹਵਚ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝ ਠੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦ ੇਪਰਤੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਿੀਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਆਇਤ 19. ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨ ੂੰ , ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ 
ਨੌਹਟਸਵਾਦ ਬਿੁਤ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਰਿੱਸਵਾਦ ਇੱਕ ਜਹਟਲ ਹਵਚਾਰ 
ਪਰਣਾਲੀ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਸ ਹਬੂੰ ਦ  ਤੱਕ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਿੈ।13 ਇਿ 
ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਨੌਹਟਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਹਤਕ ਮਜ਼ਬ ਰੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਹਤਕ ਮੁਕਤ 
ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਵਾਇਦੇ ਵੱਲ 
ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਸਬ ਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ, ਹਜਵੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਹਵਚ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਾਨ 
ਫਹਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਸੀਹਰਯਾ ਯਿ ਦੀ-ਮਸੀਿੀ ਮ ਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਹਜਿ ਦ ੇਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀਅਤ ਹਵਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹਫਟ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਯਿ ਦੀ ਯੁੱ ਿ ਈ. ਵੀ. 66–77 ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਿਰੀ ਿੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹਵਿਵਾਸੀ ਯਿ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 9:1, 2) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦ ੇ ਯਿ ਦੀ 
ਸਮ ਦਾਇਆਂ ਹਵਚ ਸੜ੍ਕਾਂ ਤ ੇਿੁਰ  ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਕ ਬ, 
ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀਅਤ, ਸੀਹਰਯਾ ਅਤੇ ਹਵਕਹਸਤ ਰਿੱਸਵਾਦ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਕਨੈਕਿਨ ਿਨ ਜੋ 
ਨਾਗ ਿਾਮਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਹਵਚੋਂ ਪਰਗਟ ਿੋਇਆ ਸੀ।14 ਮਸੀਿੀ ਿਰਮ ਦੀ 
ਿੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਹਵਿਵਾਸੀ ਯਿ ਦੀਆਂ ਨੇ 
ਸੀਹਰਯਾ/ਫਹਲਸਤੀਨ ਹਵਚ ਖਤਨੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮ ਸਾ ਦੀ ਿਰਾ ਦ ੇਿੋਰ ਪਹਿਲ ਆਂ ਤੋਂ 
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ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਪਿੁੂੰ ਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇੂੰ ਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰ ਚਾਇਆ ਹਕ 
ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਨਰੋਿਕ ਹਨਯਮ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਸ ਹਸੱਹਖਆ ਤ ੇ
ਬੁਤਪਰਸਤ ਹਫਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਰਿਾਵ ਹਰਿਾ ਿੋਵ ੇਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨੇ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ 
ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਇਸ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਸ ਿੁਰ ਆਤ ਿੀ ਸੀ।  

ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਨਵੇਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿੁਚਲਾਉਂਦੇ 
ਸਨ। “ਅਜ਼ਾਦੀ” ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਬਦ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਸੱਚਾਈ 
ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ (ਯ ਿੂੰਨਾ 8:32, 33)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ, “ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਿ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1)। 
ਗੁਲਾਮੀ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਉਿੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਿੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ, ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਕੁਝ ਸਵ-ੈਿੋਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਿ ਗੁਰ  ਜੋ “ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਿ 
ਆਪ ਵਿਨਾਸ ਦ ੇਗ ਲਾਮ ਹਨ।  

ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਿੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਸਮਝ ਦੀ 
ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ: ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹਠਾੜੂ ਹੋ ਵਗਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗ ਲਾਮ ਿੀ 
ਬਵਣਆ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਗੂੰ ਿੀਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਹਜਨਸੀ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਿਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੁਿੀ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਲਾਸੀ 
ਇੱਛਾਵਾਂ ਦ ੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਉਿ ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਆਪਣੇ ਢੂੰਗ ਹਵਚ ਕਈ ਵਾਰ 
ਹਵਨਾਿਕਾਰੀ ਹਸੱਹਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਬਾਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਇੂੰ ਨੇ 
ਫਸ ਚੁੱ ਕ ੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਕ ਉਿ ਬਾਿਰ ਹਕਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਇਿੀ ਗੱਲ ਲਾਲਚ, ਿਰਾਬ ਜਾਂ ਿੋਰ ਨਿਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁੜੱ੍ਤਣ ਦ ੇਲਈ ਕਿੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੋ ਸਖਤਾਈਆਂ ਹਯਸ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਉਿ ਚੂੰਗੇ, ਖੁਿਿਾਲ ਅਤੇ 
ਿਰਪ ਰ ਜੀਵਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਨ।  

ਆਇਤ 20. ਪਤਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਨ ਪਹਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਮਸੀਿੀਆਂ ਤੇ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਪਰਿਾਵ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਹਚੂੰ ਤਾ ਹਵਚ ਹਰਿਾ। ਵਾਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਆਕਰਹਣਕ 
ਪੜ੍ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਦਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਓਸ ਵਿੱਚ ਮ ੜ ਫਸਣ ਖੁਦ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਦ ੇਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਆਤਹਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਆਣੇ ਨਿੀਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ ਉਿ ਨਾਸਹਤਕਤਾ ਤ ੇਵੀ ਸਮਾਨ ਰ ਪ ਹਵਚ ਲਾਗ  
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਹਵਚ ਬਣੇ ਿੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵੇਂ ਮਸੀਿੀ 
ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਮਰਾਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਹਾਲ ਪਵਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬ ਰਾ ਹਇੋਆ। ਿਾਵੇਂ, ਇਿ ਆਇਤ 
ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ; ਪਰ ਇਿ ਇੱਕ ਹਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਹਵਅਕਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਖੁਦ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਲਈ, ਇਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਿ “ਨਾਸ” (2:12) 
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ਿੋਣਗੇ। ਉਿ “ਕਲੂੰ ਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਸਨ . . . ਸਰਾਪ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ ਿਨ” (2:13, 14)। ਇਸ 
ਆਇਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ “ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ” (2:14) ਲਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇ ਨਵੇਂ 
ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਮਸੀਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਹਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਰਸ ਲਾਂ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਵੇਖਣਗੇ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਿਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 
ਬੱਦਤਰ ਿੋਵੇਗੀ ਹਜੂੰ ਨੀ ਇੂੰਜੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ, ਮਸੀਿੀ ਬਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਉਿ ਿਬਦ 
ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਗੂੰ ਦ ਮੂੰਦ” (μίασμα, ਮੇਆਜ਼ਮਾ) ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ ੇ ਿੀ ਪਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਇੱਕ ਿਬਦ ਿੈ ਜੋ ਨੈਹਤਕ 
ਕਲੂੰ ਕ, ਿਰਮਨਾਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦ ਹਜਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਹਵਨਾਸਕਾਰੀ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। “ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ” ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹਵਿਾਰ, ਹਿਰਿਟਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਹਵਿਾਰ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਵਚ 
ਦੁੱ ਖ, ਅਪਮਾਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇਹਿਆਨ ਕੇਂਹਦਰਤ ਕਰਕੇ 
ਆਤਮਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦ ੇਉਤਿਾਿ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਸੁਣਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦ ੇਹਵਚੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱ ਕਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ-ਹਮਲਾਪ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਉਿ ਜੀਵਨ ਦ ੇਉਸ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਹਦੂੰ ਦਾ 
ਿੈ ਜੋ ਪਰਦ ਹਿਤ ਅਤੇ ਅਿੱੁਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸੂੰ ਸਾਰ, ਜੋ ਅਨੂੰ ਦ ਦ ੇਵਾਇਦੇ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ 
ਸਵ-ੈਕੇਂਹਦਰਤ ਮਾਰਗ, ਪਹਵੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਹਿਰਿਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੋਖੇ। ਮਸੀਿ 
ਹਵਚ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਿਰਹਮੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਵਗਆਨ ਦ ੇਦ ਆਰਾ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਹਿਰਿਟਤਾ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਸੂੰਦੇਿ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਗਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਉਿ “ਹਗਆਨ” ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਸੋਤਾ ਮਸੀਿ ਹਵਚ 
ਸੀ। ਿੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਗਆਨ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਚਤਰਾਈ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਯ ਿੂੰਨਾ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਹਵਚ, ਹਵਿਵਾਸੀ ਜ਼ਰ ਰ, “ਆਤਹਮਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਖੋ” (1 ਯ ਿੂੰਨਾ 4:1)। ਇੱਕ ਗੁਰ  ਕੋਲੋਂ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਸੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਰ 
ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  “ਹਫਰ ਤੋਂ ਉਲਝਾ” ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੂੰ ਦ ਮੂੰਦ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਫਰ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚੋਂ ਉਿ ਬਚ 
ਕੇ ਹਨਕਹਲਆ ਿੈ। ਉਿ ਜੋ ਿੁਣੇ ਿੀ ਸੂੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਨਰਦੇਹਿਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਮਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਤ 
ਸੂੰਵੇਦਨਿੀਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ 
ਜੋ ਮੂੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੋਵੇ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਹਕਿਾ ਜੋ ਸੂੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ੍ਦੇ ਿਨ, 
“ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਪਛਲਾ ਿਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਿੋਇਆ।” ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਿ 
ਗੁਆਚੇ ਿੋਏ, ਕਰੋਿ ਦੀ ਸੂੰਤਾਨ ਅਤੇ ਹਬਨਾਂ ਆਸ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ 
ਪਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ? ਅਸੀਂ ਹਸਰਫ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਪਛਲੀ ਦਿਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਕਵੇਂ ਿੋ 
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਯਸ  ਨੇ ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ, “ਹਜਸ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿੁਤੇ 
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ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜਿ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੁਤ ਸੌਂਹਪਆ ਿੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੀਕ 
ਮੂੰਗਣਗੇ” (ਲ ਕਾ 12:48)। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੌਂਹਪਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  “ਪਰਿ  ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਹਗਆਨ” ਪਰਾਪਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ “ਸੁਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਹਖਆ ਿੈ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:4)। ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਹਵਚ, 
ਉਿ ਮੌਹਕਆਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਇਹਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍ਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਉਸ ਦ ੇਨਾਲੋਂ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੋਰ ਵੀ ਗੂੰ ਿੀਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦ ੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿੀ ਮੌਕ ੇਹਮਲੇ ਿੋਣਗੇ। ਿਾਇਦ ਇਿੀ ਸਿ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਅਸੀਂ 
ਇਿ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿੋਰ ਵੀ ਹਿਆਨਕ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਹਯਸ  ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਹਕਿੜ੍ੀ ਗੱਲ ਸਪਿੱਟ ਿੈ, ਹਕ ਉਿ 
ਲੋਕ ਜੋ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਚੁਣਦ ੇਿਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਪੱਠਾਂ ਮਸੀਿ ਵੱਲ ਫੇਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੂੰਟੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੀ 
ਰਿੇਗਾ। ਪਰਹਸੱਿ ਡਾਕਹਟਰਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਵੇਂ “ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ 
ਹਗਆ, ਉਿ ਿਮੇਿਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ” ਇਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਸੂੰਬੂੰ ਿ ਹਵਚ ਹਕਿਾ ਹਕ ਹਕਤੇ ਮੈਂ ਿੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਦੇਿ ਕਰ ਕੇ ਆਪ “ਅਪਰਵਾਨ ਿੋ 
ਜਾਵਾਂ” (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 9:27; KJV)। ਹਯਸ  ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਦਰਿਟਾਂਤ 
ਦੱਹਸਆ ਹਜਸ ਦੇ ਹਵਚ ਇੱਕ ਦੁਿਟਾਤਮਾ ਸੀ। ਦੁਿਟਾਤਮਾ ਉਸ ਹਵਚੋਂ ਹਨਕਲ ਗਈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਹਿਣ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਾ ਹਮਹਲਆ। ਉਿ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਹਖਆ 
ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੂੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਰਆ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਉਸ 
ਦੁਿਟਾਤਮਾ ਦ ੇਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦ ੇਲਈ ਹਤਆਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਤ 
ਿੋਰ ਗੂੰ ਦੀਆਂ ਦੁਿਟਾਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਿ ਹਦਰਿਟਾਂਤ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦ ੇਹਵਚ ਮੁੜ੍ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ (ਮੱਤੀ 12:43–45)। 

ਆਇਤ 21. ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦ ੇਨਾਲ ਅੂੰ ਹਤਮ ਵਾਕ ਦਾ ਹਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਦ ੋਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਹਵਿਾ 
ਉਿ ਲੋਕ ਸਨ “ਹਜਿੜ੍ੇ ਿੁੱ ਹਲਆਂ ਿੋਇਆਂ ਤੋਂ ਿੁਣ ੇਬਚ ਕੇ ਹਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਿਨ” (2:18)। 
ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਨਣਾ ਹਕਸੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਆਉਣ, 
ਉਸ ਦੀ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਲਣ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਜੋ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ 
ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਓਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਫਰ 
ਜਾਣ। ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਹਵਚ, ਲ ਕਾ ਅਕਸਰ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਰਣ 
ਤੌਰ ਤ ੇ“ਪੂੰਥ” ਹਕਿਾ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22)। ਪਤਰਸ 
ਦ ੇਲਈ ਇਿ “ਸਹਚਆਈ ਦਾ ਮਾਰਗ” (2 ਪਤਰਸ 2:2), “ਹਸੱਿਾ ਰਾਿ” (2 ਪਤਰਸ 
2:15) ਅਤੇ “ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦਾ ਰਾਿ” ਸੀ। 

“ਪਹਵੱਤਰ ਆਹਗਆ” ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਆਦੇਿਾਤਮਕ ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਮੂੰਗਾਂ ਿਾਮਲ ਿਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ੇ ਿੀ ਇੂੰਜੀਲ ਹਵਚ 
ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੂੰਜੀਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਬਦ “ਆਹਗਆ” ਦਾ 
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ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਕਉਂਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੱੁਦੇ ਿਰਾ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਸਨ। ਉਿ “ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਓਿ ਆਪ “ਹਵਨਾਸ ਦੇ 
ਗੁਲਾਮ” ਿਨ (2:19)। ਮਸੀਿ ਦ ੇਵੱਲੋਂ ਹਫਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਹਕਸੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣ ੇ “ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਮ” (ਪਰਕਾਿ 2:4) ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਿਰਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਹਖੱਝ ਜਾਣਾ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇੂੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਇਖਹਤਆਰੀ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕੁਝ ਘੇਹਰਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਟੱਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਪਰਮੇਿੁਰ “ਸਾਡੀ ਿਹਲਆਈ ਦ ੇਲਈ” 
(ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:24) ਿਰਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਬੋਝ ਨਿੀਂ ਿਨ (1 ਯ ਿੂੰਨਾ 5:3); ਉਿ 
ਅਨੂੰ ਦ ਅਤੇ ਿਾਂਤੀ ਦ ੇਮਾਰਗਾਂ ਤ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਹਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਲਾਈ, ਆਸ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂੰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਹਫਰ ਮਨੱੁਖੀ ਿੋਗ ਹਵਲਾਸ ਦ ੇਰਾਿ ਤ ੇਮੁੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਿਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਵੀ ਬਿੁਤੇ ਪਾਪ ਦ ੇਿਾਗੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਹਜੂੰ ਨਾ ਉਿ “ਿਰਮ ਦ ੇਮਾਰਗ” ਨਾ ਜਾਨਣ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਸਨ। ਉਿ ਮਸੀਿ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਵਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚਲੇ ਫਰਕ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ 
ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ – ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  
ਚੁਹਣਆ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ “ਪਹਵੱਤਰ ਆਹਗਆ” ਤੋਂ ਮੁੜ੍ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਿ ਪਾਪ ਹਵਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਜੀਲ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ 
ਵੱਲ ਹਫਰ ਤੋਂ ਮੋੜ੍ ਹਲਆਉਣਾ ਿੋਰ ਵੀ ਮੁਿਕਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਿਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ 
ਨਾ ਿੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਸੀ।” 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ “ਪਹਵੱਤਰ ਆਹਗਆ” ਤੋਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ 
ਨੇ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਵਚਨਾਂ, ਹਯਸ  ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਕਾਿਨ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਮਾਰਗ ਨ ੂੰ  ਜਾਹਣਆ। ਿੋਰ ਸਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਗ “ਸੌਂਹਪਆ ਹਗਆ ਸੀ।” ਦ ੋ
ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਲਈ “ਿਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ” ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੌਂਹਪਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਜੋ ਲੋਕ 
ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਇੂੰਜੀਲ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨ ੂੰ  
ਸੌਂਪਣ। ਮਾਤਾ ਹਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਹਮਲ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਦ ਹਜਆਂ ਦੀ 
“ਿਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ” ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਿੁੂੰਚਣਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਸਥਾਈਕਰਣ ਦੇ 
ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਿੋਣ ਦ ੇ ਨਾਤੇ, ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ 
ਰਾਿਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਿਨ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਕਰੇ ਹਕ ਇਿ 
ਆਪਣ ੇਕੂੰ ਮ ਹਵਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਾ ਿੋਵ!ੇ 

ਆਇਤ 22. ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਮਸੀਿ ਤੋਂ 
ਹਫਰ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਕੋਈ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਦਰਿ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਵੱਤਰਤਾ 
ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਕੁੱ ਤੇ ਦ ੇਸਮਾਨ ਿੈ [ਜੋ] ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਛਲ 
ਿੱਲ ਮ ਵੜਆ; ਨ ਲਹਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਵਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਨੰੂ ਮ ੜ ਗਈ। ਪਤਰਸ 
ਯ ਨਾਨੀ-ਯਿ ਦੀ ਿਰਮ ਦ ੇ ਹਵਚੋਂ ਦੋ ਬਿੁਤ ਿੀ ਮਿਿ ਰ ਕਿਾਉਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੋਲਦਾ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਵਚਨ ਹਵਚੋਂ ਲਈ ਗਈ: “ਹਜਵੇਂ ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੀ ਕੈ ਨ ੂੰ  ਚੱਟ 
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ਲੈਂਦਾ ਿੈ, ਓਵੇਂ ਮ ਰਖ ਆਪਣੀ ਮ ਰਖਤਾਈ ਨ ੂੰ  ਦੁਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ।” (ਕਿਾਉਤਾਂ 26:11)। ਿਰਾ 
ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਸ ਰ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਅਿੱੁਿ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਹਯਸ  ਨੇ ਸਬਕ 
ਦ ੇਲਈ ਦੋਵਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ (ਮੱਤੀ 7:6)। 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਵਿਾਰ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਇੂੰਨਾ ਕੜ੍ਕ ਹਕਉਂ ਸੀ? 
“ਹਕੂੰ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਹਵਚੋਂ ਿ  ਹਖੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ” (ਯਿ ਦਾਿ 23) ਦੀ ਆਸ ਹਵਚ ਹਨਮਰ ਿੋਣਾ 
ਉੱਤਮ ਨਿੀਂ ਸੀ? ਿਾਇਦ ਿੀ “ਹਨਮਰ” ਉਿ ਪਹਿਲਾ ਿਬਦ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਹਵਚ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਪਤਰਸ 2 ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਨਮਰ ਿੋਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਦ ੇਲਈ ਹਸੱਿਾ ਬੋਲਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਯਸ  ਦੁਿਮਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਹਸੱਿਾ ਬੋਲਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਮੱਤੀ 23)। ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ 
ਨ ੂੰ  ਹਵਅਕਤੀਗਤ, ਹਨਰਦਈ ਿਮਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਹਯਸ  
ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  
ਹਪਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇ ਿੁਕਮ ਪਹਵੱਤਰ ਿਨ, 
ਹਸਰਫ ਉਿੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਿਰਮੀ ਗੁੱ ਸੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਹਵਉਂਤ ਬਣਾਏ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖੀ ਨਮ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਇਵਜ਼ 
ਹਵਚ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਉਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ 
ਿੋਏ, ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਹਵਚ ਛ ਤ ਦ ੇ ਰੋਗ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਉਿ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸਨ ਜੋ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਿੋਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ੍ਣ ਲਈ 
ਿਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜਸ ਹਵਚੋਂ ਉਿ ਿੁਣੇ ਿੁਣ ੇਬਚ ਕੇ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਿਰ ਹਗਆ, ਜਦੋਂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਮ ਹਵਚ, ਦੁਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਰਾਿ 
ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਹਖੱਚ ਲਏ ਗਏ 
ਸਨ, ਹਜਵੇਂ ਕੁੱ ਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪਿੱਟ ਸੀ। ਇਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ। 

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਮਾਰਗ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਵਧਆਇ 2) 

ਹਵਰੋਿ ਬੇਮਜ਼ਾ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਾਡੇ ਹਵਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਜੂੰ ਨਾ ਿੋ ਸਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਜਿੇ ਮੌਕੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ 
ਜਦੋਂ ਹਵਰੋਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਦ ੇ ਸਮਾਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਚੂੰਗੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ 
ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਬੇਿਤਰ ਜਾਣਦੇ ਿਨ, ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਆਪ-
ਿੁਦਰੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਨ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਹਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਿਨ। “ਿਰਮੀ ਪੁਰਿ ਜੋ ਦੁਿਟ ਦ ੇਅੱਗੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਉਿ ਗੂੰ ਿਲੇ ਸੁੂੰ ਬ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਸੋਤੇ ਵਰਗਾ ਿੈ” (ਕਿਾਉਤਾਂ 25:26; NIV)। ਜੇਕਰ 
ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿੋਵ ੇਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ ਹਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਿ ਰੱਖਣਾ 
ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਚੂੰਗੇ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਿੋਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਝ ਠੇ 
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ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਿੋਰ 
ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹਸਰਫ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇ
ਲਈ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣ।  
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (2:1–3) 

ਹਨਊਯਾਰਕ ਹਵਚ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦ ੇਲਾਗੇ ਬਰੋਡ-ਵੇ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਫੁੱ ਟਪਾਥ ਤੇ 
ਹਿਖਾਰੀ ਸਕੋਰ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹਵਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਹਰਿਾ 
ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਿਗ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲੋਂ  ਦੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਹਦਨ ਮੈਂ ਵੇਹਖਆ 
ਹਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਿੀਖ ਮੂੰਗਹਦਆਂ ਵੇਖਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸਾਂ ਉਿ ਫੈਲਟ-
ਹਟਪਡ ਪੈਿੱਨ ਵੇਚ ਰਿੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਾਹਵਤ ਸਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਸਰਫ ਿੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੂੰਗਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਉਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰ ਰਿੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਮੂੰ ਹਗਆ ਿੋਇਆ ਮੱੁਲ ਦੇ ਹਦੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਿ ਵੀ ਹਦੱਤਾ, ਪੈਿੱਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਹਵਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਹਲਹਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਿਰ ਇੱਕ ਪੈਿੱਨ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਦ ੇ
ਵਾਂਗ ਸੱੁਕਾ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਿੁਣ ਇਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿੱਸਦਾ ਿਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੀਂ। 
ਇਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੀਂ ਸੀ (ਨਾ ਿੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਿੈ) 
ਹਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਿੋਖਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਹਵਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਸਿ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ ਦਯਾਪ ਰਣ ਢੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਗਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ।  

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦ ੇਹਵਚ ਕਲੇਿ ਨ ੂੰ  
ਫੈਲਾ ਰਿੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ, ਅਸਲ ਹਵਚ, “ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚੋਂ 
ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਿੈ।” ਅਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਨ ਦ ੇਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ 
ਹਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇ“ਫੈਲਟ-ਹਟਪਡ ਪੈਿੱਨ” ਵੇਚ ਰਿੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਿੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਹਨਯਮ ਜੋ ਿੋਖਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਛਲ 
ਹਨਰੂੰਤਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਬੂੰ ਦ  ਦ ੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੂੰਗ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਦਲਚਸਪ ਿੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਵਿੇਰੇ 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਅਸੀਂ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤ ੇ ਅਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਦ ੇ ਲਈ 
ਹਤਆਰ ਿੋ ਜਾਈਏ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਝ ਠੇ ਨਬੀ ਆਪਣ ੇਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣਗੇ 
(ਮੱਤੀ 7:15, 16)। ਹਯਸ  ਦ ੇਵਾਂਗ, ਪਤਰਸ ਵੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਿੇਿ ਡਾਕਹਟਰਨਾਂ ਦੇ 
ਹਵਿੇ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਚੂੰ ਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।  
ਝੂਠੇ ਗ ਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੈ ਭੋਗ (2:2, 18) 

ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਯਕੀਨ ਹਦਵਾ ਕੇ 
ਝਾਂਸਾ ਦ ੇਕੇ ਫਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕ ਕਾਮੁਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਿ ਸਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ 
ਰਿੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਯਾਈ ਸਮ ਿ ਨ ੂੰ  ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ 2006 ਦੇ 
ਇੱਕ ਮਿਿ ਰ ਨਾਵਲ ਦ ਹਵੂੰ ਚੀ ਕੋਡ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੂੰ ਮ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਹਦਵਾਉਣਾ ਿੈ ਹਕ ਚਰਚ ਨੇ ਹਬਨਾਂ ਵਜਾਿ ਤੋਂ ਿੀ ਲਾਿਕਾਰੀ 
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ਹਵਿੈ-ਿੋਗ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਦ ਹਵੂੰ ਚੀ ਕੋਡ 
ਦ ੇਆਪਣ ੇ ਹਵਿਲੇਿਣ ਹਵਚ, ਜੇਮਸ ਐਿੱਲ. ਗਾਰਲੋ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਜੋਨਸ ਨੇ ਸੀ. ਐਸ. 
ਲ ਇਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ, ਹਜਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ,  

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿੋਗ ਹਵਲਾਸੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਵਿ ੇਹਵਚ, ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਹਵਚ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ 
ਹਫਰਦਾ ਿੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ” ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿ ਤੋਂ 
ਖੇਦਜਨਕ ਮੁਿਾਵਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਜਸ 
ਦੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਅਸਲ ਹਵਚ, ਉਿ ਇੱਕ ਅਨੂੰ ਦ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ 
ਇੱਕ ਯੂੰ ਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਕੂੰ ਨੀ ਪਰਵਾਿ 
ਿੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਿੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰਜ ਹਮੂੰ ਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਾਹਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਗਰੇਟਾਂ ਪੀ ਚੁੱ ਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਦੇ ਖੋਕੇ ਨ ੂੰ  
ਸਾਂਿ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿੈ)।15  

ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕ (2:19) 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਬਣਨ ਦ ੇਲਈ ਰੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਸੂੰਗ ਹਵਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਰੀਰਕ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਹਮਕ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦ ੇਹਵਚ ਵੀ 
ਸੱਚ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰ ਤੱਵਆਕਰਿਣ ਬਲ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਜੀਵਨ ਅਸੂੰਿਵ ਿੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰ ਤੱਵਆਕਰਿਣ ਬਲ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਸੀਹਮਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਦ ੇਹਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਿੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੱਤਾਂ ਦ ੇਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, 
ਜਦੋਂ ਿੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਅਸੂੰ ਿਵ ਿੋਵੇ। ਹਚੜ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਾਜ਼ ਉੱਡ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ, ਪਰ 
ਜਦੋਂ ਉਿ ਿਰਤੀ ਤ ੇਉੱਤਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਤੱਵਆਕਰਿਣ ਬਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਨੈਹਤਕ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਅਹਨਯੂੰਤਹਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵਨ 
ਹਵਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਿਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਸਿੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ 
ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕ ੇਵੇਖੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕਦੀ ਵੀ ਹਕਸੇ ਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਕਹਿੂੰਦਾ 
ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦ ਿਨ ਹਕ ਜੋ ਵੀ ਚਾਿੁਣ ਉਿ ਬੋਲਣ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਿਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਿਰ ਚੀਜ਼ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਹਵਚ ਕੁਝ 
ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਿਨ, ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਰਾਿੀਂ 
ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਿਨ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਮਕੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਰਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਵਚ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਿਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ ਪਰ, “ਓਿ ਆਪ ਹਵਨਾਸ ਦ ੇ ਗੁਲਾਮ [ਸਨ]।” ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ 
ਸਰਵ-ਹਵਆਪੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜੋਹੜ੍ਆ, “ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਿ ਦਾ ਕੋਈ ਿਠਾੜ੍  ਿੋ ਹਗਆ ਸੋ ਉਿ 
ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਹਣਆ ਿੈ” (2 ਪਤਰਸ 2:19)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦਾ-
ਜੁਲਦਾ ਕੁਝ ਹਕਿਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦ ੇਦਾਸ ਿੋ ਹਜਿ ਦੀ ਆਹਗਆ ਮੂੰਨਦੇ ਿੋ ਿਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ 
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ਪਾਪ ਦ,ੇ ਿਾਵੇਂ ਿਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਦ”ੇ (ਰੋਮੀਆਂ 6:16)। ਿਾਇਦ ਪਾਪ ਦਾ 
ਮਿਾਨ ਖਤਰਾ ਅਕਸਰ ਬੇਪਛਾਹਣਆ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੋ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ, “ਉਸ ਲੜ੍ਾਈ ਹਵੱਚੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਨਾ ਿੀ ਬੁਹਰਆਈ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਛੁਡਾਵੇਗੀ” (ਉਪਦੇਿਕ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 8:8, NIV)। 
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ (2:20–22) 

ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਹਨਰਮਾਣ ਿੋਇਆ ਸੀ 
ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇਆਰੂੰਿ ਹਵਚ ਡਾਂਟੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਹਸੱਿ 
ਕੂੰ ਮ ਹਡਵਾਇਨ ਕਾਮੇਡੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਗ, ਪਰਾਿਹਚਤ 
ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ ੇਹਲਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਰਕ ਦ ੇਦੌਰੇ ਨ ੂੰ  
“ਦ ਇਨਫੈਰਨੋ” ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਡੇਂਟੇ ਦ ੇਦਰਿਨ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਰਵਾਹਜ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਰਕ 
ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਿਨ ਇਿ ਲਾਇਨਾਂ ਹਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ: 

ਮੈਂ ਦੁਖ ਦੇ ਿਹਿਰ ਹਵਚ ਪਰਵੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਿ ਿਾਂ।  
ਮੈਂ ਹਤਆਗ ੇਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਿਾਂ।  
ਮੈਂ ਅਨੂੰ ਤ ਦੱੁਖ ਦਾ ਰਾਿ ਿਾਂ। 
ਪਹਵੱਤਰ ਹਨਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਨਰਮਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਟਾ ਹਦੱਤਾ। 
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਿਕਤੀ, 
ਅਤੇ ਮੌਹਲਕ ਹਪਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਿਾਹਰਆ ਹਗਆ ਸਾਂ। 
ਹਸਰਫ ਉਿ ਤੱਤ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਿਾਂ।  
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਰਵੇਿ ਕਰਦੇ ਿੋ ਆਸ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗ ਹਦਓ।16 

ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ 
ਅਨੂੰ ਤ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਉਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਾਪ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਵੀ 
ਹਸੱਟੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਿਾਗ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਮਹਿਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਹਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਾਂ। ਇਿੋ ਸੂੰਦੇਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸ ਲ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ 2:20–22 ਹਵਚ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ: 

1. ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿੋਗ ਹਬਲਾਸ, ਸਵ–ੈਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇੱਕ 
ਅਹਜਿਾ ਰਾਿ ਚੁਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇ ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਡੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਤ ੇਿਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ 
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ਹਜ਼ਆਦਾ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਰਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ: (a) ਉਿ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਹਵਿੇਿ ਹਗਆਨ ਦ ੇ ਿੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਪਤਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ 
ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਗਆਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। (b) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤ ਅਤੇ ਆਤਹਮਕ ਿਕਤੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੱਖ ਹਵਚ ਿਨ। 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਿੇਠਾਂ ਨਰਕ ਦ ੇਅੂੰ ਿਕ ਪਾਂ ਹਵਚ ਪਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਿਈ ਉਿ ਹਨਆਂ ਦ ੇਹਦਨ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਨ। (c) ਉਿ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  “ਆਤਹਮਕ” ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਹਸਖਾਇਆ ਹਕ ਇਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆ 
ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਹਕ “ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਉਣਗੇ . . . 
ਆਖਣਗੇ, ‘ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਿੈ? ਹਕਉਂਹਕ ਜਦੋਂ ਦ ੇਵਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂ 
ਗਏ ਹਸਰਿਟੀ ਦ ੇਮੱੁਢੋਂ ਸੱਿੇ ਕੁਝ ਹਤਵੇਂ ਿੀ ਬਹਣਆ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ’” (2 ਪਤਰਸ 3:3, 4)।  

ਹਜਸ ਪਰਕਾਰ ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਸਮਝ 
ਹਗਆ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਸੀ ਹਕ ਇੂੰਜੀਲ ਦ ੇਕੇਂਦਰੀ ਿਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਦੀ ਿਾਿਾ ਕੜ੍ਕ ਸੀ: “ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਵਿਚਾਰਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆ ਂ
ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸੱਕਦੀਆਂ। ਓਿ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੁਚਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਨ ਲੋਿ ਹਵੱਚ ਪੱਕ ੇਿੋਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਓਿ ਸਰਾਪ ਦ ੇਪੱੁਤਰ ਿਨ” 
(2 ਪਤਰਸ 2:14)।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ ਹਕ ਿਾਵੇਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ 
ਕੀਤਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਜਿੜ੍ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਲਾਮੀ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੀ। “[ਓਿ] ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰ ਓਿ ਆਪ 
ਹਵਨਾਸ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਠਾੜ੍  ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ ਉਿ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ 
ਬਹਣਆ ਿੈ” (2 ਪਤਰਸ 2:19)। ਹਯਸ  ਨੇ ਵੀ ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਕੁਝ ਹਕਿਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਿਰੇਕ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਿੈ” (ਯ ਿੂੰਨਾ 
8:34)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਰੱਹਖਆ: “ਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਿੋ ਿਈ ਆਹਗਆ ਮੂੰਨਣ ਲਈ ਹਜਿ ਦ ੇ ਿੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦ ੇਦਾਸ ਿੋ ਹਜਿ ਦੀ ਆਹਗਆ ਮੂੰਨਦੇ ਿੋ ਿਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦ ੇਲਈ ਪਾਪ ਦ,ੇ 
ਿਾਵੇਂ ਿਰਮ ਲਈ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ਦ”ੇ (ਰੋਮੀਆਂ 6:16)।  

ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿੋਰਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤ ੇਪਾਬੂੰ ਦੀ ਲਾ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਕਸੇ 
ਦ ਸਰੇ ਦੀ ਵਸਤ  ਨ ੂੰ  ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਿ 
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਿੋਣ ਦ ੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵਆਿ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਉਿ ਇਸਤਰੀ/ਪੁਰਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹਵਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦੇ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਆਮ ਤਜਰਬੇ ਤ ੇ
ਪਿੁੂੰ ਹਚਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ, 
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ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪਰਤੀ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਕਤੇ ਵਿੀਕ ਦੁਖਦਾਇਕ, ਹਕਤੇ ਵਿੀਕ ਮੂੰਗ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਕਤੇ ਵਿੀਕ ਹਕਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਸੀਹਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਿੁਕਮ ਬੋਝ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜੋ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਸਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਦਮਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਪਹਰੂੰਗ, ਅਗਵਾਈ ਿਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਯ ਿੂੰਨਾ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ: “ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਿ ਦ ੇ
ਿੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਿਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਦਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ। ਹਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਇਿ ਿੈ ਿਈ ਅਸੀਂ ਉਿ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਿ ਦ ੇਿੁਕਮ ਔਖੇ ਨਿੀਂ ਿਨ” (1 ਯ ਿੂੰਨਾ 5:2, 3)। 

2. ਪਰਮੇਿੁਰ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਟਾੱਗਲ ਸਹਵੱਚ ਦ ੇਵਾਂਗ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਮਰਜ਼ੀ 
ਦ ੇਨਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਿਰ ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ 
ਮੱੁਢਲੀ ਿੱੁਿਤਾ ਹਵਚ ਮੁੜ੍ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਿਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹਪੱਠ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲ ਫੇਰਦਾ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਾਪ ਦ ੇਹਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦ ੇਬੁਰੇ ਪਰਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਇੱਕ ਹਵਦਰੋਿ ਦ ੇਨਾਲ 
ਪਾਪੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦ ੇਲਈ ਰੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਣਾ 
ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇ ਵੱਲ 
ਮੁੜ੍ਦਾ ਿੈ ਉਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਿਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ ਤ ਪਕੜ੍ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫਰ ਕੇ ਪਾਪ ਦ ੇ ਵੱਲ 
ਮੁੜ੍ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਾ ਉਸ ਦਿਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਜੇਕਰ ਓਿ ਪਰਿ ੁਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੇ ਹਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਗੂੰ ਦ ਮੂੰ ਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਓਸ ਹਵੱਚ ਮੁੜ੍ ਕੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਿਠਾੜ੍  ਿੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਪਛਲਾ ਿਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ  ਬੁਰਾ ਿੋਇਆ। ਹਕਉਂ ਜੋ ਿਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਿੀ ਜਾਣਨਾ 
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰ ਗਾ ਸੀ ਿਈ ਉਿ ਜਾਣ ਕੇ ਓਸ ਪਹਵੱਤਰ ਆਹਗਆ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਹਫਰ ਜਾਣ (2 ਪਤਰਸ 2:20, 21)। 

ਇਿ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਹਵਚਾਰ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰ ੂੰ  ਦੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਿੱੁਕ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, 

ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਰ ੂੰ  ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜ੍ੀਆਂ ਉੱਥ ੇ ਹਪੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਰ ਵਾਰ 
ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਛੁੱ ਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੂੰ ਹਤਮ 
ਸੂੰਚਾਰ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਾਪ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਵਾਰ ਪਾਪ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਥੋੜ੍ਾ ਿੋਰ ਡਹਰਆ ਿੋਇਆ, ਿਲਾਈ ਦ ੇਪਰਤੀ ਥੋੜ੍ਾ ਿੋਰ ਅਸੂੰਵੇਦਨਿੀਲ ਛੱਡ ਹਦੂੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਿ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਚਾਨਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ ਹਕ ਿਲਾਈ ਕੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਣਾ ਔਖਾ ਿੋ 
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ਜਾਂਦਾ ਿੈ। NIV ਹਵਚ, ਉਪਦੇਿਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:8 ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: “ਉਸ 
ਲੜ੍ਾਈ ਹਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਨਾ ਿੀ ਬੁਹਰਆਈ ਆਪਣ ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  
ਛੁਡਾਵੇਗੀ।” 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਇਿ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਖਲਵਾੜ੍ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
ਿਮੇਿਾ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਹਦਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਾਪ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਿਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ 
ਜੋ ਮਾਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਗੁਜ਼ਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਇੱਕ ਅਹਜਿੀ 
ਦਿਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਇੱਛਾ ਿੀ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦਾ ਇਿੋ ਅਰਥ 
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਦਾ ਹਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਹਪੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 
ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦ ੇ ਨਹਮੱਤ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਿੀਂ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
10:26)। 

3. ਿੋਗ ਹਵਲਾਸ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦ ੇ ਸੂੰਸਾਹਰਕ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ ਅਤੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਹਵਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ 
ਹਵਚ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤਤਾ ਹਵਚ ਪਾਪ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਿੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ 
ਦੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਤੋਂ ਹਜਸ ਦੀ ਪਰਿ  ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕਤੇ ਵੱਿ ਕੇ 
ਸਖਤ ਿੈ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਹਵਚ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬੁਲਾਿਟ ਦ ੇਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਹਕਿਾ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਨਾਸਰਤ ਦ ੇਹਯਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਿਲਕੀ ਹਜਿੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਹਕਿਾ ਹਕ ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੀਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕ ੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਿੈ (ਰੋਮੀਆਂ 12:1)। 

ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿ  ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਲੋੜ੍ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਸੱੁਿ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਚੂੰਗੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਤ,ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ , ਮਸੀਿ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਿਾਮਲ ਿਨ। ਇਸ 
ਹਵਚ ਨੈਹਤਕ ਮੱੁਲਾਂ ਦ ੇਕੋਡ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਿੈ। ਝ ਠ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, 
ਿੋਗ ਹਵਲਾਸ, ਿੋਖਾ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਜੋ ਸੂੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਿੀ ਉਿ ਗਲਤ ਿਨ। ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਬਣਨਾ ਮਸੀਿ ਦ ੇਬੋਝ ਹਵਚ ਹਿੱਸਾ 
ਲੈਣਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰ  ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਚੇਲੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਪੱਖ ਹਵਚ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਿਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇੱਕ 
ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ।  

ਜਦੋਂ ਹਯਸ  ਨੇ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹਕ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਿਮਣੇ 
ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਵੀ ਹਕਿਾ ਸੀ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਮੇਰਾ ਜ ਲਾ ਿੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 
ਿਾਰ ਿਲਕਾ ਿੈ।” ਤੱਥ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤ ੇਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਹਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਜੀਉਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਢੂੰਗ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਸ ਬੋਝ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਹਵਚ ਹਜਸ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਿੌਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਿੈ (ਮੱਤੀ 11:29)।  

ਹਸੱਟਾ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 
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ਲਈ ਰੱਖੀ ਨਿੀਂ ਗਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਿ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਦ ੇਤੁੱ ਲ ਿੈ। ਹਜਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਿ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ 
ਿਨ ਉਿ ਹਿਆਨਕ ਹਸੱਹਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਆਉਂਦੇ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ, ਪਾਪ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਕੇ ਿੈ। ਇੱਕ ਹਨਆਂ ਿੈ, ਹਜਸ ਦ ੇਹਸੱਟੇ ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਦ ੇਲਈ ਿੋਣਗੇ।  

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਲ ਸੀਅਨ ਦ ਪਾਹਸੂੰ ਗ ਪੇਰੇਗਰ ਨਸ 11–15. 2ਦਾਨ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਸਰਫ ਉਦਾਰਤਾ ਿੀ ਇੱਕ ਹਵਚਾਰ 

ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕਈਆਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਚ ਪੈਸੇ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਨਹੇ ਵਾਿ ਵੂੰ ਡਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸੀਿੀ ਿਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੁੱ ਿੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਿੁਕਮ ਿੈ। 3ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ ਹਲਖਤੀ ਰ ਪ ਪੜ੍ਹਦ ੇ ਿਨ “ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਨਾਸ।” 
4ਇਬਰਾਨੀ ਿਬਦ ָשָטן (ਿਤਾਨ) ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਦੋਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਜਾਂ “ਹਵਰੋਿੀ।” ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ 
διάβολος (ਡਾਇਆਬੋਲੋਸ) ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਹਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,” ਜੋ ਹਕ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਹਨਤ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ, KJV ਅਤ ੇਸਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਆਿੁਹਨਕ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਹਵਚ ਿਬਦ “devil” “ਿਤਾਨ” ਨ ੂੰ  
ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣ 
ਦਾ ਲਈ ਹਕ ਇਿ ਿਤਾਨ ਦਾ ਸਿੀ ਨਾਮ ਿੈ, “Satan” ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
5ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬਾਓਖਮ, ਜ ਡ, 2 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਹਬਬਲੀਕਲ ਕਮੈਂਟੀ, ਹਜਲਦ 50 (ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ: ਵਰਡ 
ਬੁਕਸ, 1983), 250. 6ਜੋਸੇਫੁਸ ਐਟਂੀਹਕਉਟੀਜ਼ 1.11.4. 7ਸਟਰਾਇਬ ੋ ਹਜਓਗਰਾਫੀ 16.2.44. 8ਅਹਜਿੇ ਤਰਕ 
ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦ ਏ ਫੋਰਟੀਓਰਾਈ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡ ੇਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ।” 
9NIV ਅਤੇ NRSV ਦੋਵਾਂ ਰੀਹਡੂੰ ਗਾਂ ਨੇ NASB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਿੈ, 
ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਹਬਆਨ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਸਕੇ। REB ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਬੇਿਤਰ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ: “ਦੁੱ ਖ ਉਸ ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਹਮਲੀ ਿੈ।” ਿਾਬਹਦਕ 
ਸਬ ਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਜੇ. ਐਨ. ਡੀ. ਕੈਲੀ, ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆੱਨ ਦ ਅਹਪਸਟਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਟਰ ਐਡਂ 
ਆਫ਼ ਜ ਡ, ਬਲੈਕਸ ਹਨਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਕ, 1969), 339. 
10ਜੋਸੇਫਸੁ ਐਟਂੀਹਕਹਵਟੀਜ਼ 1.2.2.  

11ਫੀਲੋ ਲਾਇਫ ਆਫ਼ ਮੋਜ਼ਜ਼ 1.283. 12ਜੋਸੇਫਸੁ ਵਾਰਜ਼ 6.5.3. 13ਜੋ ਲੋਕ ਿੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਉਿ 
ਐਡਹਵਨ ਐਮ. ਯਾਮਾਓਚੀ, ਪਰੀ-ਹਕਰਸਚੀਅਨ ਨੌਸਹਟਕਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਿ ਮਿਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ: ਏ ਸਰਵੇ 
ਆਫ਼ ਦ ਪਰੋਪੋਸਡ ਏਵੀਡੈਂਸ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ, ਹਮਿੀਗਨ: ਹਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਹਲਹਿੂੰ ਗ ਕੂੰਪਨੀ, 
1973); ਹਸਮੋਨ ਪੈਟਰਮੈਂਟ, ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਗਾੱਡ: ਦ ਉਰੀਜ਼ਨਸ ਐਡਂ ਟੀਹਚੂੰ ਗਜ਼ ਆਫ਼ ਨੋਸਹਟਕਇਜ਼ਮ, ਅਨੁਵਾਦ. 
ਕਾਰਲ ਿੈਰੀਸਨ (ਸਨੈ ਫਰਾਂਹਸਸਕੋ: ਿਾਰਪਰਸਨਫਰਾਂਸਹਸਕੋ, 1984); ਕਰਟ ਰ ਡੋਲਫ, ਆਤਹਮਕ ਹਗਆਨ: ਦ 
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