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3:1–16 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂੰਦੇਿ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸੂੰ ਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ; 
ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਿ ਉਸ ਹਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ (1:12)। ਹਫਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆ 
ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਦਾਿਤ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ; ਿੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ 
ਦ ੇਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਵੀ ਸਪਿੱਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਸਮਝ ਹਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਦ ੇ ਦ ੋ ਕਾਰਨ ਸਨ: (1) ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਿਣ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਕੇ 
ਉਿ ਰਸ ਲੀ ਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇਮ ਲ ਅਰਥ ਨ ੂੰ  ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਵਗਾੜ੍ ਰਿੇ ਸਨ (2) ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਿਟ ਦੀ ਿਕਤੀ ਅਤੇ ਪਹਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਦਵਾਉਂਦੇ ਿੋਏ 
ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਿਵਾਸ ਹਵਚ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਨਵਾਂ ਪਹਰਵਰਤਨ 
ਹਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂੰਦੇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਕਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ 
ਸਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇਪਰਤੀ 
ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕੋਲੋਂ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ।  

“ਤ ਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਦਾ ਹਾਂ” (3:1, 2) 
1ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਹ ਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਵਚੱਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਦਾ ਹਾਂ। 2ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਵਜਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲੇ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ 
ਦੀ ਆਵਗਆ ਨੰੂ ਵਜਹੜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।  

ਆਇਤ 1. ਿਬਦ ਵਪਆਵਰਓ ਸੁਰ ਹਵਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਨਿਾਨ ਿੈ। ਇਿ 
ਪੱਤਰੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਕੜ੍ੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਹਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 
ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ 
ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੀ ਸੀ। ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ 
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ਨਾਲ ਕਰਮ ਹਵਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਿਨ, ਆਿੁਹਨਕ ਪਾਠਕ ਤੁਰੂੰ ਤ 1 ਪਤਰਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਾ 
ਸਪੱਿਟ ਨਾ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਉਿ ਕੁਝ ਸਹਫਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਪੱਛੇ ਥੱਲ ਕੇ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਲੱਿ ਨਿੀਂ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਹਵਚਾਰ ਆਿੁਹਨਕ ਪਾਠਕ ਨ ੂੰ  ਥੋੜ੍ਾ-ਬਿੁਤ ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਉਣ ਦ ੇਲਈ 
ਅਰਥਪ ਰਣ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਪੱਤਰੀ ਹਜਸ ਦਾ ਰਸ ਲ ਨੇ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਉਿ 1 ਪਤਰਸ ਿੀ ਸੀ। 
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਰਫ ਇਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠਕਵਰਗ ਨ ੂੰ  
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਸੀ। ਇਿ ਪੱਤਰੀ 1 ਪਤਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਇਿ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹਨਿਚਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। (ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਲਈ, ਵੇਖੋ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਸਫੇ 10-15.)  

ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਇਸ ਪੱਤਰੀ, 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਵੀ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਫ਼ ਵਚੱਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਣਾ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਹਯਸ  
ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ 
ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇੱਕ ਅਹਜਿੇ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੋਗ ਹਬਲਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਹਸੱਟੇ ਯਾਦ 
ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ 
ਜੋ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਘੁਸ ਆਏ ਸਨ ।  

ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਆਤਹਮਕ ਨੇਤਾ ਿੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ 
ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ੋਬੁਰਿ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਰੂੰਗ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਵਿਾਨ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਖੜ੍ੇ ਿੋਏ ਸਨ; ਉਿ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਰਣਾਵਾਂ ਹਵਚ ਹਦਰੜ੍ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  1:12 ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੂੰਤੁਲਨ ਨ ੂੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਦੇਿ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਵੇਗ ਦ ੇਨਾਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਿ ਲਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਅਤੇ 1:12 ਆਇਤ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਮੌਜ ਦ ਿੈ। 
ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਸੂੰਦੇਿ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲੀ 
ਗਵਾਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਆਪਣੇ ਿਰੋਸੇ ਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਉਂਦੇ 
ਿੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾੜ੍ ਹਵਚ ਨਰਮਾਈ ਹਲਆਂਦੀ ਹਕ ਉਿ “ਸਹਚਆਈ ਉੱਤੇ . . . ਸਹਥਰ ਕੀਤੇ 
ਿੋਏ ਿਨ” (1:12) ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ “ਸਾਫ਼ ਹਚੱਤ” ਸਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਗ  ਬਣਨ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਉਿ ਰਸ ਲ ਦ ੇ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਬਕ ਹਸਖ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਹਵਆਪਕ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਅੂੰ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਸਪੱਿਟ ਅਤੇ ਸਹਚਆਈ ਦ ੇਲਈ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਕਸੇ ਦਾ 
ਢੂੰਗ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਣ ਹਵਚ ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ 
ਿੈ।  

ਆਇਤ 2. ਪਤਰਸ ਹਨਰੂੰਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਜੋ ਿਾਲ ਿੀ ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਦੇ ਹਵਚ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਪਹਿਲੇ ਮਸੀਿੀ ਗੁਰ ਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਦਾ ਹਰਿਾ। 
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ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੀਆਂ 
ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ ਚਤੇ ੇ ਰੱਖਣ। ਉਿ ਿਬਦ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਿ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇਹਵਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਸਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਅੱਗੋਂ ਿੀ ਹਦੱਤੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ 
ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਨਬੀ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਉਕਸਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ (1:21)। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਸੂੰਦੇਿ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕੋਲੋਂ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ ਉਿ ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਦੀ 
ਪ ਰਤੀ ਸੀ ਜੋ “ਪਹਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ” ਦ ੇ ਰਾਿੀਂ ਬੋਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਗੁਥਰੀ ਨੇ 
ਹਕਿਾ, “ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਹਵੱਖਵਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਦੀਆਂ ਆਹਗਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਣਾ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਕਾਹਰਕ ਦੇਿੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਣ 
ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਿੁਰ  ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  [ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ] ਦ ੇਨਾਲ 
ਨਾਲ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।”1 

ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਬ-ੇਢੱਬ ਿੈ, ਪਰ ਅਰਥ 
ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਿਟ ਿੈ। ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਿ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਨਬੀਆਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਿਬਦ “ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਹਗਆ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਅਰਥ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦਹਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ 
ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਮ ੂੰ ਿੋਂ ਆਹਗਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਹਣਆ ਸੀ, ਉਿ, ਅਸਲ ਹਵਚ, ਪਰਿ  ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ 
ਦੀਆਂ ਆਹਗਆਵਾਂ ਸਨ। ਦ ਸਰੀ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਆਹਗਆਵਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਵੱਲੋਂ ਸਨ। 
ਬਦਲੇ ਹਵਚ, ਰਸ ਲ, ਪਰਿ  ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਚੂੰਗੀ ਹਫਟ ਬੈਠਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੁਤਾ ਵੱਖਰਾ 
ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ ਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਉਦੇਿ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ  ਨਿੀਂ 
ਬਣਾਇਆ; ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤ ੇਕੋਈ ਹਨਜੀ ਲਾਿ ਿਾਸਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰ ਮ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿ “ਤੁਿਾਡੇ ਰਸ ਲ” ਸਨ। ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤ ੇਪਤਰਸ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਅਹਿਕਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਿੁਣ ਦ ੇਲਈ, ਮੱੁਦਾ ਇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਬੂੰ ਦ  ਤ,ੇ ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਰਸ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦਹਕ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਲਾਿ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਿਣ 
ਕੀਤਾ ਸੀ (2:3, 15)। ਤਾਂ ਵੀ, ਅਹਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਿਾ ਹਵਅਰਥ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਬੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ ਦ ੇ ਅਹਿਕਾਰ, ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਗਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਯਸ  ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਢੂੰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ।  

ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੱੁਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਨੀਚ ਨੈਹਤਕ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਸਥਾਈ ਰ ਪ ਹਵਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇ
ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦ ੇਲਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ, ਅਗਵਾਈ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
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ਪਤਰਸ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ “ਤੁਿਾਡੇ ਰਸ ਲਾਂ” ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਕਰਵਾਈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਹਵਿਾ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਤਹਮਕ ਉੱਨਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ 
ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਰਾਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਅਤੇ 
ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਹਵਚਲੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਾਲ ਹਮਲਾਇਆ। ਹਵਅਕਤੀਗਤ 
ਤੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਲੀਡਰਹਿਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਚੂੰ ਗੇ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦ ੇ
ਵਾਂਗ, ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਹਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

“ਰਸ ਲ” ਕੌਣ ਸਨ ਹਕਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਵਗਆ ਹਦੱਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਿਰਣ 
ਹਵਚ, ਉਿ, ਉਿ ਬਾਰਹਾਂ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਬਾਅਦ ਹਵਚ, ਬਾਰਹਾਂ ਨੇ, ਿੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਹਗਆ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਉਿ ਜਾਣ।2 
ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇੂੰ ਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਹਾਂ ਹਵਚੋਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਾਰਹਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਆਹਗਆ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਕ ਉਿ ਸੂੰਦੇਿ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਰਸ ਲੀ ਸੀ ਉਿ 
ਉਸ ਸੂੰਦੇਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ ਵਿੇਰੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸੀ ਜੋ ਹਮਿਨਰੀਆਂ ਦ ੇ ਰਾਿੀਂ 
ਸੁਣਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ। 

“ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਵਕੱਥੇ ਹੈ?” 
(3:3–7) 

3ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਠੱਠਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇ ਅਨ ਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 4ਅਤੇ 
ਆਖਣਗ ੇਭਈ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਿਡ 
ਿਡੇਰ ੇਸੌਂ ਗਏ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ੇਮ ੱ ਢੋਂ ਸੱਭੇ ਕਝ ਵਤਿੇਂ ਹੀ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 5ਓਹ ਜਾਣ 
ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਇਹ ਭ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਪਰਾਚੀਨਕਾਲ 
ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਿੱਚ ਅਸਵਥਰ ਹੈ। 6ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਓਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡ ੱ ਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। 7ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਵਜਹੜੇ ਹ ਣ ਹਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਓਸੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦ ੇਵਨਆਉਂ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਦਨ ਤੀਕ ਸਾਂਭੇ ਰਵਹਣਗੇ।  

ਿਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਹਵਚ ਬਿੁਤੀ ਡੁੂੰ ਹਘਆਈ 
ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਹਗਆ ਸੀ, ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਕ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਿੋਏ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਇਆ ਹਕ ਪਰਿ  ਜੋ ਸਵਰਗ ਹਵਚ ਉਠਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਸੱਜ ੇ ਿੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਉਿ ਵਾਪਸ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿ  ਦਾ 
ਆਉਣਾ ਨੇੜ੍ੇ ਿੀ ਿੈ (ਯਾਕ ਬ 5:8; 1 ਪਤਰਸ 4:7)। ਹਕਉਂਹਕ “ਨੇੜ੍ੇ ਿੀ” ਇੱਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ 
ਸ ਚਕ ਿਬਦ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅੂੰਦਰ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਦਿਾਹਕਆਂ ਹਵਚ 
ਪਰਗਟ ਿੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹਗਆ ਪਰ ਹਯਸ  ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਝ ਠੇ 
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ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਫਲ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇਿ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿੋਏ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਹਕਆ ਹਕ ਪਰਿ  ਕਦੀ ਵੀ 
ਨਿੀਂ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ, ਅਸਲ ਹਵਚ, ਪਰਿ , 
ਹਕਸੇ ਆਤਹਮਕ, ਗੈਰ-ਿਾਬਹਦਕ ਅਰਥ ਹਵਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਵਾਪਸ ਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਉਦਾਿਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਹਖਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿ  ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕੋਲ 
ਵਾਪਸ ਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੱਕ ਨਾ ਰਿੇ ਹਕ ਪਰਿ  ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ 
ਆਵੇਗਾ। ਹਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ 
ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।  

ਆਇਤ 3. ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਿੇ ਹਕ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉੱਠ ਖੜ੍ੇ ਿੋਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉੱਠ ਖੜ੍ੇ 
ਿੋਣਗੇ, ਹਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿੋਰਨਾਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 20:29–31; 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 4)। ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੂੰ ਨ ਦ ੇਲਈ, ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਹਵਅਰਥ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਬਰਾਨੀ ਹਵਚ 
ਇਿ ਪਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਹਮਆਰੀ ਢੂੰ ਗ ਸੀ। ਇੂੰਝ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਆਪਣੀ ਿਾਿਾ ਦੀ 
ਪਹਿਲੀ ਹਵਆਕਰਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਿੈ।  

ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ “ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਅਹਿਆਇ 2 ਦੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਸਮਾਨ 
ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦਾ – ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਿ  ਦੀ ਮੁੜ੍ ਆਮਦ 
ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਚੱਲ ਦ ੇਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਜੀਵਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਿੇਿਤਾ 
ਸਨ। ਮਾਈਕਲ ਗਰੀਨ ਨੇ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ 
ਿਨ।”3 ਉਿ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮਨਾਂ ਹਵਚ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਪਰਕਾਿਣ ਦ ੇਪਰਤੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਆਦਰ ਿੈ ਉਿ ਦੋਵਾਂ ਹਸਿਾਂਹਨਕ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 
ਹਵਚ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਕ 
ਉਹ ਅੰਵਤਮ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਹਵਚ ਚੱਲ ਰਿੇ ਿਨ। ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਹਵਚ ਿਜ਼ਾਰ 
ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਇਿ ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨ ਸਨ (3:8)। “ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨ” ਹਜਵੇਂ 2 
ਹਤਮੋਹਥਉਸ 3:1 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:1, 2, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿਨ ਜੋ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ (ਉਸ ਦ ੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਸਾਸ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦ ੇਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ (ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਨਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦ ੇਿਾਸਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅੂੰ ਹਤਮ ਬੋਿ ਿਾਮਲ ਿੈ)। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ 
“ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀਆਂ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਿ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ, “ਆਖਰੀ ਹਦਨਾਂ ਦ ੇ ਹਵੱਚ ਇਉਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਯਿੋਵਾਿ ਦ ੇ ਿਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ 
ਪਿਾੜ੍ਾਂ ਦ ੇ ਹਸਰੇ ਤ ੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਿ ਪਿਾੜ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ” (ਯਸਾਯਾਿ 2:2)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਸੀਿੀ ਆਗ  ਉਨਹ ਾਂ ਹਦਨਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਰਹਿ ਰਿੇ 
ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂੰਘਰਿ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਘਰ ਦਾ 
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ਪਿਾੜ੍ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਿ ਨਬੀ ਦ ੇਸਮਕਾਲੀਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਦਾ 
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਿ 28:14, 15), ਹਜਵੇਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਬਦਾਂ 
ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਿ ਮਸੀਿੀ “ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨਾਂ” ਹਵਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿਨ ਇਿ ਗੱਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਮਿਨ ਹਵਚ ਇੱਕ ਜੋਿ ਅਤੇ ਆਿਾ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ਦੀ ਿੈ।  

ਆਇਤ 4. ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਰੱੁਖੇਪਨ ਨਾਲ 
ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 
ਦੋਿ ਲਾਉਂਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਮੂੰਨ ਹਲਆ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 
ਉਡਾਇਆ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਦ ੇਿਡ ਿਡੇਰ ੇਸੌਂ ਗਏ ਵਸਰਸ਼ਟੀ 
ਦ ੇਮ ੱ ਢੋਂ ਸੱਭੇ ਕ ਝ ਵਤਿੇਂ ਹੀ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤ ੇਜਾਣਾ, ਨਵੀਂ 
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਅੂੰ ਤਿੀਣ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ 
ਗਵਾਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਿੈ ਹਕ 
“ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇ ਕਰਾਰ” ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਦਲ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਲਈ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।  

ਸੂੰਦੇਿਵਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਪੁਰਾਣਾ ਿੈ ਹਜੂੰ ਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਿੇਿ ਦੁੱ ਖ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਨਾ ਿਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਹਨਯੂੰਤਰਣ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਘਰਿ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਜੋ ਿੋਇਆ ਓਿੋ ਫੇਰ ਿੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਿੈ ਉਿ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ ਰਜ ਦੇ ਿੇਠ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿੀਂ” 
(ਉਪਦੇਿਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:9)। ਕੁਝ ਅਹਜਿੇ ਸਥਾਨ ਿਨ ਹਜੱਥੇ ਹਵਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਹਵਿਵਾਸੀ 
ਦ ੇਰੁਖ਼ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਹਵਿਵਾਸੀ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਸੂੰਸਾਰ ਹਕਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਕ ਉਿ ਅੂੰਤ ਵੱਲ ਵੱਿ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਲੋਕ 
ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਸਰਫ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਿਾਲਾਤ ਿਾਸਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸੂੰਸਾਰ ਹਕਤੇ ਵੀ 
ਨਿੀਂ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮ ਉਦੇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਿਬਦ κοιμάομαι (ਕੋਈਮਾਓਮਾਈ), ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ “ਮੌਤ” ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ। ਇਿੀ ਿਬਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਲ ਕਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਉਿ ਸੌਂ ਹਗਆ” (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਕਰਤੱਬ 7:60)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ 
ਮੁਰਦੇ ਦ ੇ ਲਈ ਉਸੇ ਿਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ 
ਹਲਹਖਆ “ਹਜਿੜ੍ੇ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਿਨ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:13)। NASB ਸੂੰਸਕਰਣ ਇਸ ਦਾ 
ਿਾਬਹਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਇਸ ਹਕਹਰਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਮਰ ਜਾਣਾ” ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਸਪੱਿਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਿਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ। ਹਫਰ 
ਵੀ, “ਸੌਂ ਜਾਣਾ” ਮਰ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਮ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।  

ਜਦਹਕ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ “ਸੌਂ ਜਾਣਾ” ਮੌਤ ਦ ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਾਰਣ 
ਅਲੂੰ ਕਾਰ ਸੀ, ਇਿ ਵੀ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਰੋਮੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਹਵਅਰਥ, ਹਿਰਿਟ ਚੱਕਰਾਂ ਹਵਚ ਮੌਤ 
ਇੱਕ ਿੱਦਾ ਹਵਿਾ ਸੀ। ਮੱਗਜ਼ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਿੇ ਇਿ ਇੱਕ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ 
ਢਾਲੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਮੀ ਕਬਰ ਸਮਾਰਕ ਤ ੇ ਇੱਕ ਸਿਾਰਣ ਹਵਿੇਿਣ ਨਾਮ 
ਲਾਤੀਨੀ ਅੱਖਰ “N F F N S N C” ਿਨ, ਜੋ ਨੋਨ ਫ ਈ ਫ ਈ, ਨੋਨ ਸਮ, ਨੋਨ ਹਕਊਰੋ ਦੋ 
ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਾਂ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹੜ੍ਆ ਹਗਆ, “ਮੈਂ ਨਿੀਂ 
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ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀI ਮੈਂ ਪਰਵਾਿ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿਾਂ।”4 ਪਤਰਸ ਦ ੇਸਮਕਾਲੀਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 
ਲਈ, ਮੌਤ ਹਕਸਮਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਇੱਕ ਿੱਦੀ ਵੂੰ ਡ ਸੀ। ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇ ਲਈ, ਮਰਨ ਦਾ 
ਅਰਥ ਸੌਣਾ ਸੀ। 

ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਦਿਾਹਕਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜਦੋਂ ਰਸ ਲ 
ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ “ਹਪਉ ਦਾਦੇ ਸੌਂ ਗਏ।” ਉਿ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਪਉ ਦਾਦੇ ਉਿ ਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਿੀ 
ਸਮਾਜ ਹਵਚ ਬੁੱ ਢੇ ਿੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 
ਮਰ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਿੁਣ ਵੀ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 
ਹਨਰਾਿਾ ਿਰੀ ਆਸ ਦਾ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਹਵਚ ਇੱਕ ਲੂੰ ਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਿੋਿਣ ਕੀਤਾ। 
ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਦ ਸਰੇ 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਰਸ ਲ ਦੀ ਿਿਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਦਿਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਿ ਹਵਆਹਖਆ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਿੀ ਿੈ।  

ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਇਿ ਮੂੰਨਦੀ ਿੈ ਹਕ ਅਹਜਿੀ ਹਨਰਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਸੈਿੱਟ ਕਰਨ  
ਦ ੇਲਈ ਦਿਾਕ ੇਲੱਗੇ ਿੋਣਗੇ। ਰਸ ਲੀ ਸੂੰਦੇਿ ਇਿ ਸੀ ਹਕ “ਸਿਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਨੇੜ੍ ੇ
ਿੈ” (1 ਪਤਰਸ 4:7)। ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਿੀ “ਨੇੜ੍ੇ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਿਨ। ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸੱਟਾ ਕੱਹਢਆ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਅੂੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਿਾਇਦ ਪੂੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਹਵਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਿ 
ਹਨਰਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਸੈਿੱਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਦ ੇਕੋਈ ਦਿਾਹਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ 
ਿੋਵੇਗੀ। ਿਾਇਦ ਹਨਰਾਿਾ ਆਪਣੀ ਆਰੂੰਿਕ ਦਿਾ ਹਵਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਮਹਿਸ ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹਿਆਨ ਹਖੱਚ ਕੇ ਅਰੂੰਿ 
ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਿਨ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। 
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, “ਪਰਿ  ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦ” 
ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਸੀ। 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਹਗਆਨ ਦ ੇ ਸਵੈ-ਹਨਯੁਕਤ ਸਰਪਰਸਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਢੂੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਿ 
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਪਰਿ  ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਹਗਆਨ ਨੇ, ਹਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਜ਼ਾਦੀ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ (2:19), ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਿਰਾ ਦ ੇ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  (2:21), ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  (2:18) ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕ ੇਹਕ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਰਗਟ ਿੋਣਾ ਈਸਾਈ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਯਸ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਿਹਰਆ ਐਲਾਨ 
ਿੈ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਇਹਤਿਾਸ ਹਕਤੇ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਜੋ ਉਿ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  
ਇੱਕ ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਨਆਂ ਦ ੇਹਦਨ ਵੱਲ ਵਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਿਟਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਮੱਤੀ 25:31–33), ਅਤੇ ਿਰ ਗੋਡਾ ਝੁਕੇਗਾ (ਹਫ਼ਹਲੱਪੀਆਂ 2:10)। ਅੂੰ ਤ 
ਦ ੇਹਦਨ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਦਨ ਦ ੇਨਾਲ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੇ, “ਪਰਿੁ ਦਾ ਹਦਨ” (3:10), ਜਦੋਂ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਵਾਸ ਦਾ ਿਰ ਪੁਿਟੀ ਹਵਿਵਾਸ 



 113 

ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਰ ਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੂੰ ਤ ਵੀ 
ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਅਹਵਿਵਾਸ ਿੈ ਹਕ “ਸਿ ਕੁਝ ਹਨਰੂੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ 
ਇਿ ਸੀ,” ਇੱਕ ਅਹਵਿਵਾਸ ਜੋ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਪੱਛਮੀ ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਗੱਹਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।  

ਆਇਤ 5. ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਇੱਕ ਿੁਰ ਆਤ ਵੀ 
ਸੀ ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਲਈ ਦਲੀਲ ਹਦੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਹਵਚ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਿਨ। ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਹਲਆਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅੂੰ ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਯਸ  ਦੀ ਸਲੀਬੀ 
ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦ ੇਨਾਲ ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਿੁਰ  ਿੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਉੱਹਠਆ 
ਹਯਸ  ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਹਫਰ ਤੋਂ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਿੁਰ ਆਤ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਸੱਚ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਸੱਚ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਬੋਲਦੇ ਿੋਏ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਹਕ 
ਓਹ ਜਾਣ ਬ ੱ ਝ ਕੇ ਇਹ ਭ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇਬਚਨ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ 
ਪਰਾਚੀਨਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਬੂੰ ਦ  ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਿੁਕਮ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਂਦ ਹਵਚ 
ਆਏ ਿਨ; ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿੁਕਮ ਦ ੇਨਾਲ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੇ।  

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ 
ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਾਨ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰ ਖੜ੍ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਦੇਵਹਤਆਂ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹਮਹਥਿਾਹਸਕ ਲੜ੍ਾਈ ਸੈਿੱਟ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ 
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦ ੇ ਸਥਾਨ ਹਵਚ ਿੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਨ ਹਵਚ ਕੋਈ ਕੋਹਿਿ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਕ ਆਿੁਹਨਕ ਹਵਹਗਆਹਨਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਸਰਫ ਇਸ 
ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਸਬ ਤ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਹਲਆ ਹਕ ਉਤਪਤ 
ਹਵਚਲਾ ਵਰਣਨ ਸਿੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆ ਹਗਆ। 
ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਬਆਨ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਸਾਰੇ ਹਦਰੜ੍ ਵਚਨ, ਿਾਵੇਂ ਉਿ 
“ਹਵਹਗਆਨਕ” ਿੋਣ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਲੇਬਲ ਹਚਪਕੇ ਿੋਏ ਿੋਣ, ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਇੱਕ 
ਹਬਆਨ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ; ਪਰ ਹਵਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਬਆਨ ਇਕੋ ਕਰਮ ਹਵਚ ਨਿੀਂ 
ਿਨ।  

ਵੈਕਲਹਪਕ ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਇਿ ਹਬਆਨ ਿਨ ਹਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿੁਰ ਆਤ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਚ ਅਨੂੰ ਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹਵਚ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਤੀ ਅੂੰ ਤਰ-ਿ ਤ ਿੈ ਤਾਂ ਹਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਹਵਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇ
ਅਜ ਹਬਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਵਚ ਤਰੱਕੀ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਇੱਕ ਅਹਵਿਵਾਸਯੋਗ ਿੂੰ ਕਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇ ਹਵਚ ਰੇਂਗਦਾ ਿੈ – ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ 
ਿੂੰਕਾਰ ਹਜਸ ਦ ੇ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਿੱਕ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੱਿ ਕੇ ਬਾਿਰ ਕੱਢ 
ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸਹਿ ਿੈ ਅਤੇ, ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਦ ੇਹਵਿਵਾਸ 
ਦਾ ਹਬਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦ ੇਹਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਿੈ। ਇਿ ਹਿਆਨ ਹਵਚ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਜੋ ਪਰਕਾਿਨ ਹਦੱਤਾ 
ਿੈ ਉਿ ਕੁਦਰਤ ਹਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਵਚਨ ਹਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਿੀਆ ਕਾਰਨ 
ਦ ੇਨਾਲ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਜੋ ਪਰਿ  
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ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਿੁੱ ਲ ਗਏ ਿਨ ਹਕ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਬਚਨ ਦੇ 
ਨਾਲ” ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਿੋਈ ਸੀ।  

ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਸਬ ਤ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ
ਕਾਇਨਾਤ ਦ ੇਅਰੂੰ ਿ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਇੱਕ ਅੂੰਤ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਿੋਏ 
ਿਬਦ ਿੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹਕ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ 
ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇ ਵਿੱਚ ਇਸਵਥਰ ਹੈ। ਿਾਇਦ ਉਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦ ੇਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਹਵਚ 
ਵੇਖਣਾ ਆਕਰਿਕ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਤਰਸ ਹਨਆਂ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਅਲੂੰ ਕਾਹਰਕ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਅੂੰਬਰ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਅੂੰ ਬਰ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਇਸ ਨੇ ਿਰਤੀ ਦ ੇਪਾਣੀਆਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤ ੇਇਕੱਠੇ ਿੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਹਕ ਸੱੁਕੀ ਿਰਤੀ ਹਦੱਸ ਪਵ ੇ (ਉਤਪਤ 1:6–10)। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦ ੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿ ਤਾ ਨੇ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਹਵਚ 
ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿ ਹਮਕਾ ਹਨਿਾਈ ਿੈ। ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤ ੇਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਿ ਦ ੇ ਹਵਿੇ 
ਹਵਚ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਰਚਨਾ ਦ ੇ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਦ ੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਉਿ ਹਨਆਂ ਦੇ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਸੀ। ਉਿ ਦੀ ਗੱਲ ਿੋਰ ਵੀ ਸਪੱਿਟ ਿੋ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਿਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 6. ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨ ੂੰ  
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 3:20; 2 ਪਤਰਸ 2:5; 3:6)। ਸਾਰੀਆਂ ਹਤੂੰ ਨਾਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ 
ਹਵਚ ਜਲ ਪਰਲੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹਨਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱ ਗ ਦ ੇਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਅੂੰ ਤ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਿਬਦ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (δι’ ὧν, 
ਡੀ ਿੋਨ), ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ ਿਰਮਾ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਯ ਨਾਨੀ ਪੜ੍ਨਾਂਵ ਬਿੁਵਚਨ ਿੈ। ਸਪੱਿਟ 
ਰ ਪ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇ“ਦੁਆਰਾ,” ਜਾਂ 
“ਦ ੇਰਾਿੀਂ,” ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡ ੱ ਬ ਕ ੇਨਾਸ ਹਇੋਆ। ਇਿ ਹਸਰਫ ਜਲ 
ਪਰਲੋ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾਸ 
ਦ ੇਲਈ ਸਿਾਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹਦਵਾਇਆ ਿੈ ਜੋ ਪਰਿ  ਦੀ 
ਆਮਦ ਦ ੇਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੀ ਹਸਰਿਟੀਕਰਤਾ ਿੈ। ਹਸਰਿਟੀਕਰਤਾ ਨੇ 
ਪੁਰਾਣ ੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ 
ਹਨਿਚਤ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, 
ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਹਨਆਂ ਦ ੇਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।  

ਆਇਤ 7. ਹਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ 
ਦ ੇ ਹਵਨਾਸ ਹਵਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿ ਹਮਕਾ ਹਨਿਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
ਵਜਹੜੇ ਹ ਣ ਹਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦ ੇ ਲਈ ਓਸੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤ ੇਹਨਿਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਆਇਤ ਹਵਰੋਿਸ ਚਕ 
ਯੋਜਕ (δέ, ਡੀ) ਦ ੇ ਨਾਲ ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। NASB ਸਿੀ ਤਰੀਕ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 
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ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਦ ੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ 
ਿਰਤੀ ਦ ੇਸੁਿਾਅ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦ ੇਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦ ੇਸੁਿਾਅ ਦੇ ਹਵਚ ਇੂੰਨੀ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜੂੰ ਨੀ ਇਿ ਹਨਆਂ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ 
“ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ” ਦਾ ਹਨਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਰਗ ਅਤੇ 
ਿਰਤੀ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਉਿ ਅੱਗ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਕ “ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਿਰਤੀ” ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਦ ਅਹਿਕਤਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ, 
ਇਿ ਸਵਾਲ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਇੱਕ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨ ੂੰ  ਅਕਾਿ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਸੂੰਗਤ ਿੈ। ਮੱੁਦਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੀ ਹਸਰਿਟੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਂ ਦ ੇਅਿੀਨ 
ਿੈ।  

ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ, “ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ 
ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਹਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿੁਣ ਕੀਤਾ ਿੈ” (ਉਤਪਤ 8:21)। ਹਵਆਹਖਆ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਅੂੰ ਹਤਮ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਸਨ, “ਹਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿੁਣ ਕੀਤਾ 
ਿੈ,” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਪਾਣੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆਂ ਤ ੇ ਹਨਆਂ ਨਿੀਂ ਿੇਜੇਗਾ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮ ਸਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 
ਹਵਚ ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਿਰਾ ਦ ੇਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਮ ੂੰ ਿ 
ਹਵਚ ਇਿ ਿਬਦ ਪਾ ਹਦੱਤੇ: “ਹਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੋਿ ਹਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿੜ੍ਕ ਉੱਠੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਿ ਤੋਂ 
ਿੇਠਲੇ ਪਤਾਲ ਤੀਕ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਣ ੇਿਸਮ 
ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਾੜ੍ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਿੈ” (ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 
32:22)। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦ ੇ ਮੋਿਰੀ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ 
ਸਿਾਰਣ ਗੱਲ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਵਿਵ-ਹਵਆਪੀ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿੇਜੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ, “ਪਰਿ ੁ ਹਯਸ  ਆਪਣੇ ਬਲਵੂੰਤ 
ਦ ਤਾਂ ਸਣ ੇਿੜ੍ਕਦੀ ਅੱਗ ਹਵੱਚ ਅਕਾਿੋਂ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿ ੁ ਹਯਸ  ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਓਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ”  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:7, 8)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ, ਵੀ, ਹਨਆਂ ਦਾ ਹਦਨ ਉਿ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ 
ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਅੱਗ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਰਸ ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਗਰਹਿਣ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹਨਆਂ ਨਿੀਂ, ਪਰ 
ਹਸਰਫ ਦੁਿਟਾਂ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਿੀ ਅੱਗ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਦ ੇਨਾਲ ਵਨਆਉਂ ਦਾ 
ਹਦਨ ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਦ ੇਨਾਸ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਿੋਵੇਗਾ। ਬੇਿੱਕ “ਿਗਤੀਿੀਣ ਲੋਕਾਂ,” ਦ ੇ
ਹਵਚਕਾਰ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿੋਣਗੇ ਜੋ ਮੂੰਗ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, “ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ 
ਪਤਾ ਿੈ?” ਉਿੀ ਹਦਨ ਜੋ ਿਗਤੀਿੀਣ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਨਾਸ ਿੋਣ ਦਾ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ, ਉਿੀ ਹਦਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਉਸ ਹਦਨ ਦ ੇ
ਆਉਣ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਿੇ” ਸਨ (3:12)।  

ਆਿੁਹਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਸੀਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨੇ, ਹਕਆਮਤ ਦ ੇ ਹਦਨ ਦੀਆਂ 
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ਮਨਘੜ੍ਤ ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਦਾ ਸਾਿਨ ਿੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਿਾਇਦ ਿਰਤੀ ਦ ੇਹਵਚੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫੁੱ ਟ ਹਨਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਸ ਿੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਯੁੱ ਿ ਕਰ ਰਿੇ ਰਾਿਟਰ ਿਾਇਦ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣ  
ਸਰਬਨਾਸ ਦ ੇਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਿਾਇਦ ਇੱਕ ਹਵਿਾਲ ਉਲਕਾ ਿਰਤੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਵਹਗਆਨਕ 
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਆਿੁਹਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਅੂੰਤ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  
ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ੀ ਹਜਿੀ ਪਰੇਿਾਨੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਵੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਹਨਿਚਤ ਸਥਾਨ ਿੈ। ਪਹਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਿਟ ਕਰਦੀ ਿੈ: ਜਦੋਂ ਅੂੰ ਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਿ ਕੋਈ ਸੁਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟਣ 
ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇਮੁਤਾਹਬਕ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਨ ੂੰ  ਲੈ 
ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਵਾਰ ਿੇਜੇਗਾ। ਹਨਆਉਂ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤਤਾ ਵੀ ਉਸ 
ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਹਪੱਛੇ ਆਉਣਗੇ।  

“ਪਰਭੂ ਦਾ ਵਦਨ” (3:8–10) 
8ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਹਾਥੋਂ ਭ ੱ ਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਭਈ ਪਰਭ  ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 

ਵਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਰ ੇਵਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਰਹਾ ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਜਹਾ ਹੈ। 9ਪਰਭ  ਆਪਣੇ 
ਿਾਇਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕੰਨੇ ਹੀ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਭਈ ਵਕਸ ੇਦਾ ਨਾਸ ਹੋਿੇ ਸਗੋਂ 
ਸੱਭੇ ਤੋਬਾ ਿੱਲ ਮ ੜਨ। 10ਪਰੰਤੂ ਪਰਭ  ਦਾ ਵਦਨ ਚੋਰ ਿਾਂਙ  ਆਿੇਗਾ ਵਜਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਅਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਸਤਾਂ ਿੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ 
ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ 
ਜਾਿੇਗੀ।  

“ਉਸ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ,” “ਿਗਤੀਿੀਣ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇ ਹਨਆਉਂ ਅਤੇ ਨਾਸ ਿੋਣ ਦ ੇ
ਹਦਨ,” “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ,” ਅਤੇ ਿੋਰ ਹਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵਾਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ੋਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨ ੂੰ  
ਹਨਆਉਂ ਦ ੇ ਲਈ ਹਲਆ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਹਦਵਾਇਆ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਸਰਿਟੀਕਰਤਾ ਿੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਿੈ ਉਿ ਉਸ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ 
ਨੇ ਵੀ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ ਹਨਿਚਤ ਤੌਰ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਿੱਕੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਆ 
ਹਗਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਇਸ ਿੱਕੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਨਆਂ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਜੋ ਦੇਰੀ ਦੀ ਿੱਦ ਤੋਂ ਿੈਰਾਨ ਿੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੋਰ ਹਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਉਣਾ ਸੀ ਹਕ ਹਜਸ ਦਾ 
ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਉਿ ਿੋਵੇਗਾ। ਪਰਿ  ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸੱਜ ੇ
ਿੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਚੜ੍ਹ ਹਗਆ ਸੀ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 
ਉਿ ਅਹਜਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇ ਹਨਆਈ ਂਅਤੇ ਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱਹਖਅਕ ਦੇ 
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ਰ ਪ ਹਵਚ ਿੋਵੇਗਾ।  
ਆਇਤ 8. ਨਬੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਂ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 

ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੱਠੇ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹਪਆ ਸੀ। ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਉੱਤੇ 
ਦੋਿ ਲਾਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਹਵਚ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਹਰਿਾ 
ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ 
ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦ ੇਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਹਵੱਚ ਹਪਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਨੇ 
ਇਿ ਹਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, “ਵੇਖ, ਓਿ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਖਦੇ ਿਨ, ‘ਯਿੋਵਾਿ ਦਾ ਬਚਨ ਹਕੱਥੇ ਿੈ? 
ਉਿ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਿੀ!’ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਪੱਛੇ ਆਜੜ੍ੀ ਿੋਣ ਲਈ ਿਤਾਬੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੋਗ ਦੇ 
ਹਦਨ ਦੀ ਚਾਿ ਕੀਤੀ ਿੈ” (ਹਯਰਹਮਯਾਿ 17:15, 16)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਹਯਰਹਮਯਾਿ, 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਹਵੱਖਵਾਣੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ  ਕਦੋਂ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ 
ਦ ੇਹਨਆਂ ਤ,ੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਕਾਇਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜਵੇਂ ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਵਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਕ ਹਨਆਂ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅੂੰਤ ਦਾ 
ਕੀ ਅਰਥ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਿ ਸੀ, ਜੋ ਹਵਰੋਿੀ ਕਹਿੂੰਦੇ ਸਨ, ਹਕ 
“ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਉੱਤਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ “ਦੇਰੀ” ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਬਦ ਿੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ “ਦੇਰੀ” ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬੋਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਹਦਲ ਦੀ ਿੜ੍ਕਣ 
ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਿਨ ਉਿ “ਦੇਰੀ” ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਰੱਖਦੇ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਹਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ 
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤ ਹਾਥੋਂ ਭ ੱ ਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬ ਰ ਨ ੂੰ  
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ, ਹਸਰਲੇਖ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ ਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। “ਤੇਰੀ 
ਹਨਗਾਿ ਹਵੱਚ ਤਾਂ ਿਜ਼ਾਰ ਵਰਹੇ ਕੱਲ ਦ ੇਹਦਨ ਵਰਗੇ ਜਦ ਹਕ ਉਿ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਿਨ” (ਜ਼ਬ ਰਾਂ 90:4)। ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਹਕਿਾ, ਭਈ ਪਰਭ  ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਰ ੇ ਵਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਰਹਾ 
ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਜਹਾ ਹੈ। 

ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮਿਾਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਅਬਰਾਿਾਮ, 
ਯਾਕ ਬ, ਮ ਸਾ, ਸਮ ਏਲ, ਦਾਊਦ, ਯਸਾਯਾਿ, ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਹਯਸ  ਦਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ। 
ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਿਜਨ ਿੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਅਹਜਿੀ 
ਜਗਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ “ਉਿ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਿੀਂ ਹਗਣਦੇ ਿਨ।”5 ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ 
ਅਹਜਿਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਿੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰੀ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਹਿਆਨ ਜ਼ਰ ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਮਾਪਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਲੱਖ 
ਸਾਲ, ਇੱਕ ਹਦਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੂੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨ ੂੰ  
ਿੋਿਾ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹਕ ਉਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਅਸਹਥਰ ਿਾਰਣਾ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਨਣ ਦੀ 
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ਕੋਹਿਿ ਕਰੇ ਹਜਸ ਹਵਚ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਬੱਿੀ ਿੋਈ ਿੈ।  
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਸੁਹਵਿਾਜਨਕ ਉਲੇਖ ਹਬੂੰ ਦ  ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਇੱਕ 

ਹਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 
ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ  ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦਨ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿਨ। 
ਹਫਰ ਵੀ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਮਸੀਿੀ ਸਦੀਆਂ ਹਵਚ ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਲ ਯਰ ਿਲਮ ਿਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਹਜਵੇਂ ਆਇਰੀਨੀਅਸ ਜੋ ਦ ਸਰੀ ਿਤਾਬਦੀ 
ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਸੀ, ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਇੱਕ ਵਾਇਦੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ ਹਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਤ ਿਜ਼ਾਰ 
ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਚਨਾ ਦ ੇ ਿਰ ਇੱਕ ਹਦਨ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ।6 
ਆਖਰੀ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਿ ਸਮਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰਤੀ ਤ ੇਰਾਜ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਿ ਡਾਕਹਟਰਨ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਹਚਲੀਆਜ਼ਮ ਡਾਕਹਟਰਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸੋਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਬਿਪ ਅਿਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ 
ਹਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਮਤੀ, 4004 ਈ. ਪ ਰਵ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ 
ਦ ੇਿਾਿੀਏ ਹਵਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਛਾਹਪਆ ਨਿੀਂ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਿਜ਼ਾਰ ਵਰਹੇ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿ ਇਿ ਕਹਿਣ 
ਹਵਚ ਸੂੰਤੁਿਟ ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ , ਆਪਣੇ ਸਿੀ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਆਵੇਗਾ, 
ਤਾਂ ਹਨਆਂ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਿੀ ਆਵੇਗੀ।  

ਆਇਤ 9. ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਸਬ ਤ ਦੇ 
ਰ ਪ ਹਵਚ ਹਲਆ ਹਕ ਉਿ ਵਾਪਸ ਿੀ ਨਿੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਦੇਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਿੋਰ ਤਰਕ ਪੇਿ ਕੀਤਾ: ਪਰਮੇਿੁਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ ਕੂੰ ਮਾਂ 
ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਿੋਣਾ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਚੂੰ ਤਾ 
ਦਾ ਹਵਿਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਪੁਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦੇਰ ਹਕਉਂ 
ਕੀਤੀ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉੱਤਰ ਹਦੱਤਾ, ਪਰਭ  ਆਪਣੇ ਿਾਇਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ 
ਵਜਿੇਂ ਵਕੰਨੇ ਹੀ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣ ੇਮਕਸਦਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕੂੰਮ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਉਿ “ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਿਈ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਿ ਸਤ ਦ ੇ
ਹਗਆਨ ਤੀਕ ਪਿੁੂੰਚਣ” (1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 2:4)। ਇਸੇ ਲਈ ਉਿ ਹਨਆਂ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਣਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹਵਦਰੋਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ੋਹਜਿਾ ਮੌਕਾ ਦ ੇਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
ਹਯਸ  ਦੀ ਗਵਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਿੀਰਜ ਇੱਕ 
ਅੂੰਤਰਾਲ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇੱਕ ਰਾਿਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦਹਕ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਟਾਲ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ 
ਿੈ ਅਤੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।”7 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਯਸ  ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਹਕ ਸਟੀਕ ਹਦਨ ਅਤੇ ਘੜ੍ੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਨਾ 
ਿੋਣ। ਇਸ ਹਬੂੰ ਦ  ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ, ਹਯਸ  ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਪਰ ਉਸ ਹਦਨ ਅਤੇ ਘੜ੍ੀ ਨ ੂੰ  
ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸੁਰਗ ਦ ੇਦ ਤ ਨਾ ਪੱੁਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਹਪਤਾ” (ਮੱਤੀ 24:36)। 
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ਹਯਸ  ਆਪਣੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅੂੰ ਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਦ ੇਢੂੰਗ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਾਵਿਾਨ ਸੀ। 24 ਅਹਿਆਇ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਮੱਤੀ 
25 ਅਹਿਆਇ ਤੱਕ, ਹਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹਨਆਂ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਦਰਿਟਾਤਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਜੋਹੜ੍ਆ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਚਾਨਕ ਿੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਾਰਣ ਗਤੀਹਵਿੀਆਂ ਹਵਚ: ਹਵਆਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਹਵਚ, ਖੇਤਾਂ 
ਹਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਹਵਚ, ਚੱਕੀ ਪੀਿਣ ਹਵਚ ਰੱੁਝ ੇਿੋਏ ਿੋਣਗੇ (ਮੱਤੀ 24:37–41)। 

ਹਯਸ  ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਰਾਨ ਕਰ 
ਦੇਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਿ ਉਸ ਪਰਕਾਰ 
ਿੋਣਗੇ ਹਜਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦ ੇਮਾਲਕ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤ ੇਅਹਿਕਾਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ। 
ਨੌਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਿੈ; ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਦ ੇਨੌਕਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਆ 
ਹਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ “ਕਪਟੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਗਆ” (ਮੱਤੀ 24:51)। 

ਿੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਖਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਸ ਦ ੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 
ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਿ ਉਸ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਉਿ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਵਿਵਾਸ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਿ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ੍ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨ ੂੰ  
ਸਪੱਿਟ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ, ਹਯਸ  ਨੇ ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਦਰਿਟਾਂਤ ਹਦੱਤਾ ਜੋ ਲਾੜ੍ ੇ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੇਰ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਹਵਿਵਾਸ ਉੱਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ (ਮੱਤੀ 25:1–13)। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿ  ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਸ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿੋਵੇਗਾ; ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਿ ਆਸ 
ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਦ ੇਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਯਸ  ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਿ ਆਵੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਹਤਆਰ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਿਰ ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਹਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗ ਦੇਣ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਚੇਹਲਆਂ ਨੇ ਹਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  
ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਆਸ ਹਵਚ ਗੁਜ਼ਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਘੜ੍ੀ ਨੇੜ੍ ੇ
ਿੀ ਿੈ। ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਛੇਤੀ 
ਆਵੇ ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਦੇਰ ਦ ੇਨਾਲ ਆਵੇ ਉਿ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਹਤਆਰ ਿੋਣ। ਤਾਂ ਵੀ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ 
ਹਬਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਿੁਹਨਕ ਮਸੀਿੀ ਹਫ਼ਰਕੇ 
ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ, ਜਾਂ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦ ੇ ਪਰਕਾਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿੋੜ੍ਹਾ 
ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਥੱਕ ੇ ਿਨ। ਹਸਸਟਮ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ 
ਹਚੱਟੇ ਕੱਪੜ੍ੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਕਾਿ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਹਟਕਾ ਕੇ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਹਦਨ 
ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਪਰਿ  ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣ ੇਉਦੇਿਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਹਰਿਾ 
ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਿ  ਆਵੇਗਾ। ਮਸੀਿੀ ਉਮੀਦ ਹਵਚ ਹਜਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਸਰਫ 
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ਪਰਮੇਿੁਰ ਪਹਰਵਰਤਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੀ ਹਸਰਿਟੀ ਦ ੇ ਹਵਚ ਇੱਕ ਉਦਾਰ 
ਸਦਿਾਵਨਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਭਈ ਵਕਸੇ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋਿੇ ਸਗੋਂ ਸੱਭੇ ਤੋਬਾ ਿੱਲ ਮ ੜਨ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹਵੱਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਰਜ ਪ ਰਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦ ੇਪਾਪਾਂ ਦ ੇਸੂੰ ਪ ਰਣ ਿੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਿ  ਹਨਆਂ 
ਕਰੇਗਾ। “ਹਕਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਿਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਹਨਆਉਂ ਦ ੇ ਹਸੂੰਘਾਸਣ ਦ ੇ ਅੱਗੇ ਪਰਗਟ 
ਿੋਣਾ ਿੈ ਿਈ ਿਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿੀ ਹਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਂ ਿਲਾ ਿਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿ ਦਾ ਫਲ ਿੋਗੇ” (2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 5:10)। 

ਆਇਤ 10. ਹਵਪਰੀਤ ਯੋਜਕ ਪਰ, ਯ ਨਾਨੀ ਹਕਹਰਆ (ἥξει, ਿੈਕਸੀ ) ਹਜਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਆਵੇਗਾ” ਦੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸਹਥਤੀ” ਦ ੇ ਨਾਲ, ਸੂੰਦੇਿ ਅਤੇ ਿੱਕ ਕਰਨ ਤ ੇ ਇੱਕ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਦੇਿ ਸਿਾਰਣ ਿੈ: ਉਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿੀਂ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰਭ  ਦਾ ਵਦਨ . . . ਆਿੇਗਾ। ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਕਰੇ 
ਜਾਂ ਹਦਨ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਨਆਂ ਹਨਿਚਤ ਿੈ। “ਪਰਿ  ਦਾ 
ਹਦਨ” ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇੱਕ ਗ ੜ੍ਹ ਿਾਰਣਾ ਿੈ। ਨਬੀਆਂ ਦ ੇਲਈ, ਇਿ ਇੱਕ ਹਦਨ ਿੈ 
ਹਜਸ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇਛੁਟਕਾਰੇ ਦ ੇਲਈ ਜਾਂ ਰਾਿਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਚੁਣੇ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਖ ਪਿੁੂੰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉੱਚ ਦਮ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਇੱਕ ਡਰ, ਉਦਾਸੀ, 
ਅਤੇ ਅੂੰ ਿਕਾਰ ਦਾ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰੋਕ ੇ ਿੋਏ ਗੁੱ ਸੇ ਨ ੂੰ  ਖੋਲਹ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਿਾਿਾਂ ਮਾਰੋ, ਹਕਉਂ ਜੋ ਯਿੋਵਾਿ ਦਾ ਹਦਨ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ! ਉਿ ਸਰਵਿਕਤੀਮਾਨ 
ਦ ੇਵੱਲੋਂ ਹਵਨਾਸ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ” (ਯਸਾਯਾਿ 13:6; ਵੇਖੋ ਸਫ਼ਨਯਾਿ 1:14–
16)। ਇੂੰਝ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਆਮੋਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਮਿਿ ਰ ਿਾਰਣਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹਪਆ 
ਸੀ ਹਕ “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਿਮਣਾਂ ਦ ੇ
ਹਵਰੱੁਿ ਆਪਣੇ ਕਰੋਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਿਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਿ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਹਦਨ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਹਵਚ, 
ਨਬੀ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਿਵਾਨ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇ
ਮ ਰਤੀਪ ਜਕ ਰਾਿਟਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ।” ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਿਾਇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਿੋਵਾਿ ਦੇ 
ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਲੋਚਦੇ ਿੋ! ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ ਦਾ ਹਦਨ ਕਾਿਨ ੂੰ  ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿੈ? ਉਿ ਅਨਹੇ ਰਾ ਿੈ, ਚਾਨਣ 
ਨਿੀਂ” (ਆਮੋਸ 5:18)। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ, “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਦ ੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਹਵਚਾਰ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਿ ਠੀਕ ਿੈ, ਹਕ ਇਿ ਿੁਣ ਵੀ ਕਰੋਿ ਅਤੇ ਹਨਆਂ ਦਾ ਹਦਨ ਿੈ; 
ਪਰ ਇਿ ਉਿ ਹਦਨ ਵੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿਜ਼ ਰੀ ਦ ੇਹਵਚੋਂ ਿਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇਗਾ। ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਕੇ, “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਉਿ ਸਮਾਂ ਿੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਸਵਰਗਾਂ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ, 
ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।  

ਲ ਕਾ 17:22–37 ਹਵਚਲਾ ਯਰ ਿਲਮ ਦ ੇਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਨਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਅੂੰ ਹਤਮ ਹਨਆਂ ਆਪਸ ਹਵਚ ਹਮਲਾਉਣ ਤ,ੇ ਇਿ ਉਲਝਣ ਿਹਰਆ ਿੈ, ਪਰ “ਹਦਨ” ਦੀ 
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ਿਾਰਣਾ ਸਾਰੇ ਿਵਾਲੇ ਹਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਿੈ: “ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਆਪਣੇ ਹਦਨ ਹਵੱਚ 
ਿੋਵੇਗਾ ” (17:24), “ਮਨੱੁਖ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ ਦ ੇ ਹਦਨਾਂ ” (17:26), “ਉਸ ਹਦਨ ” (17:31)। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਿ ੁਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ . . . ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ”  
(1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ 
ਿਰਤੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਦਾ ਹਨਿਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਹਦਨ, ਹਯਸ  ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 
ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਰਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਰ ਪ ਹਵਚ, ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜਹ 
ਦ ੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਸਤਾਂ ਿੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ 
ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਪਰਿ  ਅਤੇ ਹਨਆਂਈ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਹਯਸ  ਅਚਾਨਕ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵਿੇਿ 
ਹਦਨ ਅਤੇ ਘੜ੍ੀ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਹਯਸ  ਨੇ ਚੇਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  
ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:43)। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:2 ਹਵਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦ ੇਰ ਪਕ ਨ ੂੰ  ਹਲਆ। ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹਵਚ, “ਚੋਰ” ਰ ਪਕ ਜਾਰੀ 
ਿੈ (ਪਰਕਾਿ 3:3; 16:15)। ਪਤਰਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ, ਪਰਭ  ਦਾ ਵਦਨ ਚੋਰ ਿਾਂਙ  
ਆਿੇਗਾ। ਹਜਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ ਹਚਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਹਕ ਉਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ 
ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸੂੰਨਹ  ਲਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਯਸ  ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ ਚਨਾ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੀ। ਚੋਰ ਕੋਲੋਂ  
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਹਕ ਸਿ ਸਮੇਂ ਹਤਆਰ ਰਿੋ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਿਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਿ ਪਰਿ  ਦ ੇ ਲਈ 
ਹਤਆਰ ਿੋਣ। ਪ ਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਨਰਕ ਅਤੇ 
ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਸਿਾਂਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ 
ਿੋਏ ਹਕ ਉਿ ਆਵੇਗਾ, ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦ ੇਕੇ ਿਾਰਹਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਰੇਹਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 10 ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਔਖੇ ਿਬਦਾਂ 
ਰ ਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਨਕਲਾਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਕੰਮ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣਗੇ (κατακαήσεται, ਕਾਤਾਕਾਈਸੇਤਾਈ )। ਦ ਜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, 
ਿਾਬਹਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਿਨ, “ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ ਕੂੰ ਮ ਹਵਖਾਈ 
ਦੇਣਗੇ” (εὑρεθήσεται, ਹਿਊਰਦੀਸਥਾਈ)। ਿਾਬਹਦਕ ਸਬ ਤ ਨ ੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਵੂੰ ਹਡਆ 
ਹਗਆ ਿੈ। NASB ਅਤੇ KJV ਸੂੰ ਸਕਰਣਾਂ ਹਵਚ “ਜਲ ਬਲ ਜਾਣਗੇ” ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੀ ਹਨਊ ਵਰਲਡ ਟਰਾਸਲੇਿਨ ਹਵਚ ਿੈ “ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ” (ਜੋ ਿੈ, 
“ਹਮਲਣਾ”) ਤਾਂ ਹਕ ਉਸ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਚਾਏ 
ਿੋਏ ਲੋਕ, ਿਹਵੱਖ ਦ ੇਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦ ੇਲਈ, ਮੁਰੂੰਮਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।  

ਿਾਵੇਂ ਅਸੀਂ “ਜਲ ਬਲ ਜਾਣਗੇ” ਜਾਂ “ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ” ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਾਠਕ ਿਬਦ ਦੀ ਖਾਸ 
ਬਾਰੀਕੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਿਾਸਲ ਲੈਣ ਦ ੇਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਿਵਾਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ੇਗਾ ਹਜਵੇਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ ਅਕਾਿ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦ ੇ
ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮ ਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 
“ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਿਬਦ ਹਜਸ ਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  
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ਿਵਾਲੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। NIV ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਲੇਖ 
ਹਵਚ ਲਓ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ, “ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਹਵਚ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜੇਕਰ “ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ” ਸਿੀ ਪਾਠ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ 
ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਿਾਵਨਾ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਤਾ ਲੱਗਾ,” “ਨੂੰ ਗਾ ਰੱਹਖਆ 
ਹਗਆ,” ਜਾਂ “ਖੱੁਲਹਾ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ।” ਰਸ ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਿਟ ਿੈ। ਪਰਿ  ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਚਲੀਆਂ ਸਿ ਵਸਤ ਆਂ ਨਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਪਰਭੂ ਦੇ ਵਦਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ  
ਜੀਿਨ ਗ ਜ਼ਾਰਨਾ (3:11–13) 

11ਜਦੋਂ ਏਹ ਸੱਭੇ ਿਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਹੋ ਜੇਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 12ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੇ 
ਉਸ ਵਦਨ ਦ ੇਆਉਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ ਵਜਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਸ਼ ਬਲ ਕੇ 
ਢਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਸਤਾਂ ਿੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪੱਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। 13ਪਰ ਉਹ 
ਦ ੇਬਚਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਵਅਰਥ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਿਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹਕ ਪਰਿ  ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬੇਕਾਰ 
ਿੈ। ਿਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੂੰ ਿਨ ਹਵਚ ਬੱਝ ਕੇ, ਮਸੀਿੀ ਪਰਿ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਤੇ 
ਉਸ ਹਨਆਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਿੈ ਉਿ ਸਿ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਜੋ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਸਮਝਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਕੀ 
ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸ ਿਰਤੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਹਕਵੇਂ ਹਲਆਵੇਗਾ, ਪਤਰਸ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਵੱਲ 
ਹਿਆਨ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸੂੰਤੁਿਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਸੂੰਸਾਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸਮੱਰਥੀ ਦ ੇਿੱਥ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਹਯਸ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇ, 
ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨ ਹਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਹਰਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਜੀਵਨ ਹਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਕਸਮ ਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੀ ਰਾਿ ਵੇਖਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਿਨ। 
ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਬੂੰ ਦ  ਇਿੋ ਿੈ।  

ਆਇਤ 11. ਰਸ ਲ ਦਾ ਆਲੂੰ ਕਾਰਪ ਰਣ ਪਰਿਨ, ਕਹੇ ੋਜਹੇ ੇਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਹਸੱਟੇ ਤ ੇਉਸਾਹਰਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਏਹ ਸੱਭੇ ਿਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਹਨ। 
ਚੁਨੌਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਿੈ, ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਿੋਣ ਿਾਵੇਂ ਨਾ ਿੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣ ਦ ੇਲਈ ਹਕ ਿਰਤੀ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਸਥਾਈ ਿੈ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਸ ਜ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਿ ਹਪੱਛੇ ਿੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਉਿ ਹਘਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 
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ਹਕ ਿਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਿਵਾਸ ਨਾ ਵੀ ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕਸੇ ਦ ੇਜੀਵਨ 
ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਜਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੂੰ ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮ ਰਖਤਾ ਿੋਵੇਗੀ। 
ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਦ ੇਲਈ, ਉੱਥੇ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਖੇਦਪ ਰਣ, ਹਨਰਾਿਾਜਨਕ ਹਵਿਵਾਸ ਪਰਗਟ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਤੂੰਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਜਿੇ ਕੀੜ੍ੇ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇੱਕ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿੋਗ-ਹਵਲਾਸ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਿ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਨਰੂੰਤਰ ਸੂੰਦੇਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸਰ ਪ 
ਤ ੇਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਿ ਿਨ। ਜੇਕਰ 
ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸ ਦ ੇਿਹਵੱਖ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।  

ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਅੂੰ ਤ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰੇਰਣਾ ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਪਰ ਉਿ ਉਸ ਬੇਕਾਰ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੁਿਟ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਨਿੀਂ ਿੈ; ਉਿ ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਲਈ 
ਪਰੇਹਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੈ। ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਵਾਸਤਹਵਕਤਾ ਦਾ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਿ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਸੁਿਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਹਤਹਬੂੰ ਬ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ, ਹਸਰਫ ਦ ੋਨੈਹਤਕ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹਵਚ ਯੋਗਤਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸਾਡੇ ਹਿਆਨ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਹਵਚ ਜੋ ਹਬਨਾਂ ਹਦਮਾਗ, ਹਬਨਾਂ ਉਦੇਿ, 
ਅਤੇ ਹਬਨਾਂ ਹਦਿਾ ਦ ੈ ਿੈ ਹਸਰਫ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਇਿ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂੰਯੋਗ ਿੈ। 
ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ, ਨੈਹਤਕਤਾ ਪੂੰ ਜ ੇਅਤੇ ਨ ੂੰ ਿ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਦਾ ਝੁੂੰਡ ਵੱਡਾ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਿੀ ਸਿੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਿੋਰ ਨੈਹਤਕ ਹਸਸਟਮ ਜੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਬੁਹਨਆਦ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਿੈ। ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ “ਿਾਰਹਮਕਤਾ” ਿੈ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਵਚ ਉਸਾਰੀ 
ਗਈ ਿੈ। ਹਜਸ ਹਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਅਸ ਲ ਿਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਉਹਚਤਤਾ ਿਨ। ਨੀਹਤ ਿਾਸਤਰ “ਉਸ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਿੈ।”8 ਰੋਬਰਟ ਡੇਹਵਡਸਨ ਨੇ ਇਿ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਕਿਾ ਿੈ: 

ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਵਿ ੇ
ਹਵਚ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਨਿਚਤ ਆਹਗਆਕਾਰੀ, ਇੱਕ 
ਹਨਿਚਤ ਜੀਵਨ ਢੂੰਗ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿੋਰਨਾਂ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ, ਨੈਹਤਕ ਆਦਰਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪਰਗਟ ਚਹਰੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ੜ੍ਹ ੇਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਰੱਖਦੇਿਨ।9  

ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਟੀਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਿੈ। ਿਬਦ 
(ἀναστροφή, ਅਨਾਸਟਰ ਫੀ) ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਚਲਣ” ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਢੂੰਗ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਸ ਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਹਵਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਲਈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਿਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹਸਰਫ ਉਿੀ ਹਸਿਾਂਤ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
“ਪਹਵੱਤਰ-ਚਲਣ” ਇੱਕ ਹਵਿਾਰ ਿੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਮਹਿਮਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਉਸ 
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ਦ ੇ ਸੁਿਾਅ ਅਤੇ ਿੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਹਤਹਬੂੰ ਬ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਬਦ ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਿਗਤੀ” (εὐσέβεια, ਈਜ਼ਹਬਆ ) ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਡਰ, ਿਾਂਤੀ, ਿਰਿਾ ਨਾਲ ਿਰੀ 
ਿੈਰਾਨੀ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਿੈ। ਇਿ ਿਵਾਲਾ, 
ਜੀਵਨ ਦ ੇਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰ ਪ ਹਵਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਹਨਿਚਤਾ ਤੋਂ ਵਹਿੂੰਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 12. ਹਯਸ  ਦ ੇਚੇਹਲਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹਵਚ 
ਬਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਹਦਲਚਸਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਵਦਨ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਨਾ ਿੀ ਇਿ 
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ ਰਵ ਆਿਾ ਿੈ, 
ਹਕ ਇਿ ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਉਸ ਵਦਨ ਦ ੇਆਉਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦ ੇਅਤ ੇਲੋਚਦੇ 
ਿਨ। ਪਤਰਸ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਉਸ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ ਹਦਲਾਂ ਹਵਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਤ ੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਜ਼ਬ ਰਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਹਵਚ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ 
ਪਰਿ  ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣ ੇਸਮੇਂ ਤ ੇਆਪਣੇ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇ
ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਕੇ ਸੂੰਤੁਿਟ ਿਨ ਹਕ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦ ੇਅਹਨਆਂ 
ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮੈਂ ਯਿੋਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦਾ ਿਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ 
ਉਡੀਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਦ ੇਬਚਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਿੈI ਹਜੂੰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , 
ਿਾਂ, ਹਜੂੰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , ਉੱਨਾ ਿੀ ਵੱਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਿ ੁ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦੀ ਿੈ” 
(ਜ਼ਬ ਰਾਂ 130:5, 6)। 

ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ 
ਛੱਹਡਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂ ਜੋ ਉਿ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ 
ਿਈ ਹਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਿੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸੱਿੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਨ (3:9)। ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਿਰਮੀ ਜੀਵਨ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਦਨ” ਦ ੇਲਈ ਹਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਮਨੱੁਖੀ ਹਵਿਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਿੱਦ ਤੱਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਹਸਿਾਂਤ ਹਵਿੇ ਹਨਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ 
ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਿੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਉਿ ਹਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਹਮਕ ਸਹਥਤੀ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ ਹਚਤ 
ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਉਿ ਤੋਬਾ ਦ ੇਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਮਸੀਿੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਰ ਕਰ ਹਲਆ ਿੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿ  ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
“ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਲੋਚਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ” ਹਵਿਵਾਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਵਚ ਹਿੱਸਾ 
ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਿੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਪਰਿ  ਦੇ 
ਹਦਨ” ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਦਨ” ਹਵਚ ਬਦਲ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਸੁਝਾਅ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਿੋਰ ਸੀ। ਿਬਦਾਵਲੀ ਆਕਸਹਮਕ 
ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਰ ਵੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਿ 
ਿਬਦ (παρουσία, ਪਾਰੋਸੀਆ ) ਹਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਉਣ ਨ ੂੰ ” ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇ ਹਯਸ  ਦ ੇਨਾਲ ਹਵਿੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਬੇਿੱਕ, 
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“ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਹਦਨ” ਅਤੇ 3:4 ਹਵਚ “ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ” ਇੱਕੋ 
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਹਸਿਾਂਹਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਿਨ ਜੋ ਿਰਤੀ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਨ ੂੰ  ਹਲਆ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਹਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਗਰਹਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਿਾਲ ਟੁੱ ਕੜ੍ਾ ਿਰਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ 
ਪਰਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰਮਾਣ  ਿਹਥਆਰਾਂ ਦ ੇਢੇਰ ਸਾਰੇ ਿੂੰ ਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਿੋ 
ਰਿੇ ਿਨ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਿਰਤੀ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਬਣਾਏ ਿਨ। 
ਰੋਗ, ਬਦਲਦੇ ਿੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਿਾਲਤਾਂ, ਜਾਂ “ਕੁਦਰਤੀ” ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਮਨੱੁਖੀ 
ਯੁੱ ਗ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅੂੰ ਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ 
ਿਰਤੀ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਹਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਹਕਸਮਤ ਦ ੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੂੰ ਤ 
ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਨਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖੀ ਯੁੱ ਗ ਦਾ 
ਅੂੰ ਤ ਿੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ 
ਹਲਆਂਦਾ ਿੋਵੇਗਾ।  

ਹਕਉਂਹਕ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਦਨ” ਆ ਜਾਵਗੇਾ, ਅਕਾਸ਼ ਬਲ ਕ ੇਢਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਮਲੂ 
ਿਸਤਾਂ ਿੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪੱਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3:7 ਹਵਚਲੇ “ਅਕਾਿ ਅਤ ੇਿਰਤੀ” 
ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚਲੇ “ਅਕਾਿ” ਅਤੇ “ਮ ਲ ਵਸਤਾਂ” ਦੇ ਸਮਾਨ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਬਦਾਂ ਦਾ 
ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਦ ੇਵਾਸਤੇ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਹਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਮਾਮ ਲੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਕੋਈ 
ਹਕਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗਜ਼ੁਾਰਦਾ ਿੈ ਇਿ ਇੱਕ ਗੂੰ ਿੀਰ ਮਾਮਲਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਇੱਕ ਪਰੇਮੀ ਹਪਤਾ ਿੈ; 
ਉਿ ਇੱਕ “ਿਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ” ਵੀ ਿੈ (ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
12:29)। ਉਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਹਿੂੰ ਸਾ, ਜ਼ਲੁਮ, ਜਾਂ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 
ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਅੱਖ ਨਿੀਂ ਝਪਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 13. ਯਸਾਯਾਿ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ 
ਨਵਾਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਉਤਪੂੰਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਨਾ 
ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਿੀ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ” (ਯਸਾਯਾਿ 65:17)। ਨਬੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦ ੇ
ਪੁਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਿ ਹਵਚੋਂ ਇਿ ਿਬਦ 
ਉਿਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਚਾਏ ਿੋਇਆਂ ਦ ੇਲਈ ਅਨੂੰ ਤ ਜੀਵਨ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਬੋਲਣ ਦ ੇ
ਲਈ ਢਾਹਲਆ। ਰਸ ਲ ਇਿ ਕਹਿਣ ਦ ੇਯਗੋ ਸੀ ਹਕ ਨਿਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤ ੇਨਿੀਂ ਧਰਤੀ ਉਸ 
ਦ ੇਬਚਨ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਯਸਾਯਾਿ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚਲੇ ਵਾਇਦ ੇ
ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਿੋਰ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ 
ਹਜ਼ਕਰ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜੋ ਹਯਸ  ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਕਲਹਪਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਾਇਦ 
ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤ ੇ ਹਕਸੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨ ੂੰ  
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

ਨਵਾਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਵਿਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਯਸਾਯਾਿ ਨੇ ਿਾਂਤੀ ਦ ੇ ਇੱਕ ਖ ਬਸ ਰਤ ਹਦਰਿ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜੱਥ ੇ
ਬਹਘਆੜ੍ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਿੇਗਾ, ਅਤ ੇ ਹਚੱਤਾ ਮੇਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਵੱਛਾ, ਜੁਆਨ ਿੇਰ ਤੇ 
ਪਾਲਤ  ਪਸ  ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ (ਯਸਾਯਾਿ 11:6)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ 
ਨਵੇਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਬਹਦਕ ਹਵਵਰਣ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਪਾਤਮੁਸ 
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ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਦੇਿ ਹਨਕਾਲੇ ਦ ੇਸਮੇਂ ਯ ਿੂੰਨਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ 
ਿਰਤੀ ਵੇਖੀ ਹਕਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿੀ ਿੈ” (ਪਰਕਾਿ 
21:1)। 

ਰਸ ਲ ਹਕਸ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਉਿੀ ਗਰਹਿ 
ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਸ ਉੱਤੇ ਿੁਣ ਲੋਕ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ? ਕੀ ਇਸੇ ਗਰਹਿ ਦਾ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੂੰ ਤ ਹਨਵਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਪੁਨਰ ਹਨਰਮਾਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਿਾਇਦ ਨਿੀਂ। ਪਰ, ਇਿ ਉਲੇਖ ਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹਵਚ 
ਨਵਾਂ ਯਰ ਿਲਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਅਕਾਿੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਹਖਆ” 
(ਪਰਕਾਿ 21:2)। ਨਵਾਂ ਯਰ ਿਲਮ, ਜੋ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਅਨੂੰ ਤ ਹਨਵਾਸ ਦ ੇਸਥਾਨ 
ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿੇਠਾਂ ਿਰਤੀ ਤ ੇਉੱਤਰਦਾ ਪਰਤੀਤ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਹਬੂੰ ਦ  
ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਲਈ ਸਾਵਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨ ੂੰ  
ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਹਕਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱ ਗ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 
ਕੱਟੜ੍ਪੂੰਥੀ ਅਹਨਰੂੰਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਹਕਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। “ਅਕਾਿ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,” 
ਉਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਅਤੇ ਮ ਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ” (3:10)। 
ਕੀ ਿੁਣ ਰਸ ਲ ਇਿ ਕਹਿ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ੇਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹਨਰੂੰਤਰਤਾ 
ਿੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਵਜ ਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਵਚ ਪਾਪ ਅਤੇ 
ਦੁੱ ਖ ਨਿੀਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਟ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ? ਇਿ ਇੱਕ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੈ, 
ਪਰ ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਾਇਦ 
ਉਿ ਹਸਰਫ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਰਹਿਣ ਦ ੇਲਈ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਉਿ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਅਨੂੰ ਤਕਾਲ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਇਦ “ਨਵੇਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਬਚਾਏ ਿੋਏ ਲੋਕ 
ਹਕਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਨੂੰ ਤ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਿਨੇਰੇ, ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜੱਥੇ 
ਕੋਈ ਰੌਿਨੀ ਜਾਂ ਖੁਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਨੂੰ ਤ ਵਜ ਦ 
ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਦ ੇਹਵਿੇ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਹਕਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਨੂੰ ਤ 
ਜੀਵਨ ਦ ੇਿਰੋਸੇ ਦੀ ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ।  

ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬ ਲਾਹਟ (3:14–16) 
14ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਜਤਨ ਕਰੋ ਭਈ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦ ੇਅੱਗੇ ਵਨਰਮਲ ਅਤੇ ਵਨਹਕਲੰਕ ਠਵਹਰ।ੋ 
15ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਮ ਕਤੀ ਸਮਝ ੋਵਜਿੇਂ ਸਾਡੇ ਵਪਆਰੇ ਭਾਈ ਪੌਲ ਸ ਨੇ ਿੀ 
ਓਸ ਵਗਆਨ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਲਵਖਆ ਸੀ। 16ਵਜਿੇਂ 
ਓਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਕਈਆ ਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਚਘਰੜ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਓਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਿੀ ਹਮੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਿ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਮੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਵੱਿਣ। 
ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿੈ; ਅਤੇ ਹਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਦ ਸਰੀ 
ਗੱਲ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਆਤਹਮਕ ਿਲਾਈ ਦ ੇਲਈ ਦੋ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਸਨ। 
ਪਹਿਲੀ, ਿੋਗ ਹਵਲਾਸ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਹਵਚ ਅਪੀਲ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਹਜਿੇ ਹਵਿਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਿ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿੋਰ ਵੀ ਮੁਿਕਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇਸ 
ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਤਹਮਕ ਦਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਹਚਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਜੋ ਇਿ 
ਕਹਿੂੰਦੇ ਸਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਸੂੰਸਾਹਰਕ ਿੋਗ ਹਵਲਾਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਿਾਹਵਤ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਹਵਿਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਕਲੀਸੀਆ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਿਵਾਸਾਂ 
ਦ ੇਹਵਚ ਬੱਿੇ ਿੋਏ ਿਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸ ਹਵਚ ਫੜ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਦ ਜੀ ਹਚੂੰ ਤਾ ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਨ ਜੋ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇ ਹਵਿਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿੇ 
ਸਨ। ਡਾਕਹਟਰਨ ਹਵਿਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 
ਿੈ ਹਕ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ “ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦ ਈ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
9:28)। ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਰੋਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਹਯਸ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇਿੀ ਉਿ ਹਵਚਾਰ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  
ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 14. ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੂੰਗੀ ਹਵਿਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਵਪਆਵਰਓ ਕਹਿਣ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਆਇ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸ 
ਿਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿੈ (3:1, 8, 14, 17)। ਕੋਈ ਿੱਕ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਇਸ ਹਪਆਰੇ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਹਲਆ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਸਕ ੇਹਕ 
ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕਸੇ ਤ ੇਕੋਈ ਦੋਿ ਲਾਉਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਿ ਵਨਰਮਲ ਅਤ ੇ
ਵਨਹਕਲੰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਹਵਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਿ ਨਿੀਂ ਲਗਾ 
ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰ ਰਿਾ ਸੀ (3:1)। ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਿ  ਦੀ ਰੀਸ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ 1:19, ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਯਸ  ਦ ੇਲਿ  ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇ
ਹਫਰ ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਿ  ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਹਨਆਈ ਂ“ਹਨਿਕਲੂੰ ਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ” (ἀμώμου καὶ 

ἀσπίλου, ਅਮੋਮ  ਕਾਏ ਆਸਹਪਲੋ ) ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦ ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਿੀ ਿਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ।10 ਜੋ ਲੋਕ ਹਯਸ  ਦ ੇਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਣ ਕਰਦੇ 
ਿਨ ਉਿ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਤੋਂ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਮਸੀਿੀ ਿਰਮ ਿਾਸਤਰ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਾਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਅਹਿੂੰਨ ਰ ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
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ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਹਕ ਹਯਸ  ਿੀ ਮਸੀਿ ਿੈ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  
ਹਦਰੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਤਤਾ ਿੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  
ਮ ਸਾ ਦ ੇਿਬਦ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿੀਂ ਸਨ। “ਏਸ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ,” 
ਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਏਸ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਹਿਰਹਦਆਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਈ 
ਯਿੋਵਾਿ ਿੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਿ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਿੇਠਾਂ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ। ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੈ ਨਿੀਂ” 
(ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:39)। 

ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਲਈ, ਮਨੱੁਖੀ ਇਹਤਿਾਸ ਿੌਹਤਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦ ੇਪਿੀਏ 
ਦਾ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਦੂੰ ਦਾ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਕਸਮਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਣਜਾਣਪੁਣ 
ਦ ੇਸੂੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਨੈਹਤਕਤਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਇਿ 
ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਜੋ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ “ਨਵੇਂ 
ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਿਰਮ ਵੱਸਦਾ ਿੈ।” 
ਪਹਵੱਤਰ ਲੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਿਾਵ ਪ ਰਣ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਹਸਿਾਂਤ ਮਸੀਿੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ 
ਹਵਿੇਿਤਾ ਿੈ। ਇਹਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਾਤਮ ੇਵੱਲ ਵੱਿ ਰਿੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਸ ਨੇ 
ਹਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਰ ਪ ਹਵਚ ਕਬ ਲ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਹਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹਵਚ 
ਅਸਾਵਿਾਨ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਾਲ ਉਹ ਦ ੇਅੱਗੇ ਵਨਰਮਲ ਅਤੇ ਵਨਹਕਲੰਕ ਠਵਹਰੋ।  

“ਿਾਂਤੀ ਨਾਲ” ਵਾਕ ਦਾ ਜੋਹੜ੍ਆ ਜਾਣਾ ਿਾਇਦ ਿੀ ਆਕਸਹਮਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਹਸਰਫ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ ੇਿੀ ਇਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਪਰਿ  ਆਵੇਗਾ, ਪਤਰਸ ਆਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਸਾਿਮਣੇ ਹਨਰਦੋਿ ਖੜ੍ਹੇ ਿੋਣਗੇ। “ਿਾਂਤੀ ਨਾਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਬਚਾਏ ਿੋਏ,” ਪਰ ਇਿ 
ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਿੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ। ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਾਂਤੀ ਦਾ ਹਸੱਟਾ ਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੈਣਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵੀ ਿਾਂਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 
ਿਾਂਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿੈ, ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ, ਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਿ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਦੀ ਿਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਆਇਤ 15. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੇ ਿਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਿਨ 
ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਹਵਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਚੂੰਗੇ ਸਮੇਂ 
ਹਵਚ ਕਰੇਗਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਚੁੱ ਹਕਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਿੈ?” (3:4)। ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਸੀ ਕੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਮਦ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ 
ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਆਮਦ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਅਲੱਗ 
ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇਰ ਲਾ ਹਰਿਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ “ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੀਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂ ਜੋ ਉਿ 
ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਿਈ ਹਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਿੋਵ ੇਸਗੋਂ ਸੱਿੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਨ” (3:9)। ਹਫਰ 
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਵਚਾਰ ਹਵਚ ਆਇਤ 14 ਨ ੂੰ  ਜੋਹੜ੍ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਹਕ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  
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ਿਰ ਉਸ ਹਦਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਿ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਿੈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਵੱਲ 
ਿੂੰਨਵਾਦੀ ਮਨ ਦ ੇਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਸ ਵੱਲ 
ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣ ਿਾਵੇਂ ਹਨਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਤਤਾ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦਾ ਿੀਰਜ ਅਜ ੇਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਵਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡ ੇਪਰਭ  ਦੀ 
ਧੀਰਜ ਨੰੂ ਮ ਕਤੀ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂੰ ਹਖਆ ਦੇ ਹਵਚ “ਮੁਕਤੀ” 
ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ ਦ ੇਲਈ ਮੌਕਾ ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ “ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ” 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ “ਮੁਕਤੀ” ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੂੰ ਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਸੂੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਲਖੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਿੋ 
ਇੱਕ ਿਵਾਲਾ ਿੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਖਾਸ 
ਤੌਰ ਤ ੇਇਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ 
ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਇਹਤਿਾਸ ਹਵਚ ਇੂੰਨੀ ਹਵਿਾਲਤਾ ਨਾਲ ਛਾਏ 
ਿੋਏ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਿਕਲ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਉਂ ਲ ਕਾ ਦੁਆਰਾ 
ਹਬਨਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਿੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਿਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਇਿ ਇੱਥੇ 
ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਿੈ, ਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਪੌਲੀਨ ਿਵਾਲਾ ਿੈ।  

ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਮੱੁਖ ਹਵਚਾਰ ਦ ੇਨਾਲ 
ਇਤਫਾਹਕਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਦਲਚਸਪੀ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍-ਮਰੋੜ੍ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ੋਸੂੰਦੇਿ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦੇ 
ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਕੈਕਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤ ੇਕੋਈ 
ਅਸਰ ਿੈ, ਪਰ ਅਹਜਿੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪਰਮੱੁਖ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਇਤਫਾਹਕਆ 
ਸਨ।  

ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦ ੇਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਹਦੱਤਾ ਸੀ: ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਾਡੇ ਪਰਿੁ ਦ ੇ ਿੀਰਜ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਣਾ” 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪੌਲ ਸ ਨੇ ਿੀ, ਓਸ ਵਗਆਨ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਨ ਹਇੋਆ, ਉਸੇ 
ਸੂੰਦੇਿ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ 
ਥੂੰ ਮਾਂ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ ਝਗੜ੍ੇ ਜਾਂ ਦੁਿਮਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਸੀ।  

ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਰਾਨ ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੇ
ਹਕਿੜ੍ੇ ਿਵਾਲੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਹਦਮਾਗ ਹਵਚ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇ ਹਵਿੇ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਪਰਿਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਪੱਤਰੀ ਮੱਿ 60 ਦ ੇਦਿਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਿੜ੍ੀਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਜਾਣ  ਸਨ। ਇੱਕ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿੈ, 
ਹਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ: “ਅਥਵਾ 
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ਤ ੂੰ  ਉਿ ਦੀ ਹਮਿਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹਖਮਾ ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਸਮਝਦਾ ਿੈਂ ਅਤੇ  
ਇਿ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਮਿਰਬਾਨੀ ਤੈਨ ੂੰ  ਪਛਤਾਵੇ ਦ ੇਰਾਿ ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ?” 
(ਰੋਮੀਆਂ 2:4)।  

ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ 40 ਦ ੇ ਦਿਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਜਵੇਂ 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹਵਚ ਸੁਝਾਅ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੀਨ ਦੀਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਉਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਦ ਜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚੋਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਬਆਨ ਨਾ ਲੱਿ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਿੀ ਤਰਕ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 16. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਵਿੇਿ ਿੈ: ਉੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਪਹਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਜਾਣੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਹਮੱਤਰ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਅੂੰ ਹਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਵਿਖੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੋਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਿ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਦ ੇ
ਮਾਮਲੇ ਤ ੇਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਸਖਾਇਆ ਹਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
“ਮੁਕਤੀ” ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁਣ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ।  

ਝ ਠੇ ਗੁਰ , ਬੇਿਤਰ ਹਗਆਨ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, ਕਚਘਰੜ ਅਤੇ 
ਡੋਲਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈਂਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਪੱਤਰੀਆਂ 
ਹਵਚ ਕਈਆ ਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਰੋੜਦੇ ਸਨ ਵਜਿੇਂ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਵਲਖਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਬਦ (δυσνόητος, ਡਸਨੋਈਟੋਸ ) ਹਜਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ” ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇੱਥੇ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਬਾਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਿ ਿਬਦ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਪਰ ਦ ਸਰੀ 
ਸਦੀ ਹਵਚ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਹਵਚ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿੈਫਰਡ ਆਫ਼ ਹਿਰਮਾਸ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਰਿਣਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਮੁਿਕਲ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।11 ਪਤਰਸ ਨੇ, ਬੇਿੱਕ, ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦ ੇਦਰਿਣਾਂ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਿਕਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋੜ੍ਣ 
ਮਰੋੜ੍ਣ ਦ ੇਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਿੀਲ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਅਤੇ “ਬਾਕੀ 
ਦੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ” ਹਵਚ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ ਇਿ ਿਾਿਾ ਦੀ ਅਸਪੱਿਟਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਬ ਤ ਿੈ।  

ਹਸਿਾਂਹਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਲਈ ਿਾਿਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਿੋਰਨਾਂ ਸਾਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਉਸ 
ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨਾਂ ਹਵਚ ਹਸੱਿੇ ਖੁਲਾਹਸਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਇਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਬਾਰੇ ਹਵਚ ਹਕ ਉਿ ਕੌਣ ਿੈ ਹਕਸੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਰਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 
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ਕੌਣ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਕੀ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਮਸੀਿ ਦਾ ਕੀ ਮਿੱਤਵ ਿੈ, ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਅਹਜਿੀਆਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਦੇ 
ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਦ ਸਰਾ ਤਰੀਕਾ 
ਚੁਹਣਆ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਤ ੇਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਾਿਾ 
ਨ ੂੰ  ਚੁਹਣਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਿਾਿਾ ਮਾਹਿਅਮ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਹਝਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੋੜ੍ਣ ਮਰੋੜ੍ਣਗੇ।  

ਿਾਿਾ ਦੀ ਅਸਪੱਿਟਤਾ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨਾ ਛੱਡ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰ ੜ੍ੀਵਾਦ ਅਸੁਹਵਿਾਜਨਕ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਮ ਦ ੇ
ਇਕਬਾਹਲਆ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀਅਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਨਾਲ ਖਤਮ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ: ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਸਰਿਟੀਕਰਤਾ 
ਿੈ। ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਮਸੀਿਾ ਿੈ। ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸਲੀਬ ਤ ੇਮਹਰਆ। ਉਿ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਿੈ। ਉਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਿਾਿਾ ਅਸਪੱਿਟ ਿੈ, ਪਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ,” ਉਿ ਤੁੱ ਛ 
ਸਮਝ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦ, ਇੱਕ 
ਹਤਰਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇ ਨਾਲ, ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
ਕੋਈ ਇਿ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਿੱਦ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ੂੰ ਝ 
ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ” ਪਰ “ਕਚਘਰੜ੍ ਅਤੇ ਡੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ” ਅਸਲ ਹਵਚ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  “ਮਰੋੜ੍ਦੇ” ਿਨ।  

ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਿ ਹਬਆਨ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਮਰੋਹੜ੍ਆ” 
ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਿੋਰਨਾਂ ਹਲਖਤਾਂ” ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੜ੍ਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਬਦ (γραφή, ਗਰਾਫੀ) “ਹਲਖਤਾਂ” ਦ ੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਆਮ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ; 
ਅਰਥਾਤ, ਇਿ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਲਖਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿ ਇੱਕ 
ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦ ਬਣ ਹਗਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਫਰ ਮਸੀਿੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਿੁਰ  
ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਿ ਕੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਵਿਵਾਸ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਹਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਿੈ ਹਕ, ਲੇਖਕ ਆਤਮਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਪਰੇਹਰਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸਨ। ਿਾਇਦ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਪਹਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨ ੂੰ  ਫ ਹਕਆ ਹਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਕ ਉਿ ਿਬਦ ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਦ ੇਫਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਹਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਮ 
ਦੇਣ ਦ ੇਲਈ “ਲੇਖ” ਜਾਂ “ਹਲਖਤਾਂ” ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦ ਬਣ ਹਗਆ। ਿਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉੱਚ ਮਾਣ ਹਵਚ ਆਯੋਹਜਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਮੂੰ ਹਨਆ, 
ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿਬਦ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਦ ੇਰ ਪ 
ਹਵਚ ਮੂੰ ਹਨਆ।  

ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆ ਹਰਿਾ ਸੀ, “ਹਲਖਤਾਂ” ਅੱਜ ਦ ੇਮਸੀਿੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
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ਹਵਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਸਥਾਈ ਿਬਦ ਸੀ। “ਹਲਖਤਾਂ” ਉਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਿੈਕਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਾਵਾਂ ਹਵਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਅਸਲ ਹਵਚ ਹਕਿੜ੍ੀਆਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ “ਹਲਖਤਾਂ” ਦੀ ਿਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹਕਿੜ੍ੀਆਂ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਨਿਚਤਤਾ ਜੁੜ੍ੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਪਰ, ਅਹਨਿਚਤਤਾ ਹਜਸ ਤ ੇਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ 
ਕੂੰ ਮ ਪਰੇਹਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੱਹਸਆ ਬਣ ਹਗਆ ਸੀ। ਹਕਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਕ, ਪੁਰਾਤਨ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਚਮੱੁਚ, ਹਲਖਤਾਂ ਸਨ? ਹਕਿੜ੍ੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰੇਰਣਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਈ। ਮਸੀਿੀਆਂ ਦਾ 
ਹਵਿਵਾਸ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਦ ੇਲਈ ਪਰੇਹਰਤ 
ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨਿਚਤ 
ਸੂੰ ਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਲਆਉਣ ਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਹਪਆ ਹਗਆ, 
ਉਿ ਹਕਤਾਬਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਵਿੀ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਹਰਤ 
ਹਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਕੈਨਨ” ਹਕਿਾ ਜਾਣ ਲੱਹਗਆ।  

ਹਯਸ  ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਪਰਗਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੈਨਨ ਤੈਅ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ (ਲ ਕਾ 24:44)। ਿਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਢੂੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਜੋਇਆ ਜਾਂ 
ਹਗਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ 
ਹਕਤਾਬਾਂ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿਨ। ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ, ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਿੋਰਨਾਂ ਹਲਖਤਾਂ” ਦੀ ਿਰੇਣੀ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ, ਤਾਂ 
ਿਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਲੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਇਿ ਅਹਨਿਚਤ ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ 
ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਿ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਕਾਰ-ਯੁਕਤ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਦ ੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਹਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਿ ਹਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਨਿਚਤ ਸੂੰ ਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਨਰਿਾਰਤ 
ਕਰੇ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਤੇਰਹਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਮਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੈਨਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਉਿ ਆਦਰਿ 
ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਕੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਹਕਵੇਂ ਜੀਣਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੀ 
ਬਣਨਾ ਿੈ। ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਤਾਈ ਹਕਤਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹਕਿਾ ਜਾਣ ਲੱਗ 
ਹਪਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਿੁਹਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ “ਹਲਖਤਾਂ” ਦਾ ਅਰਥ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹਛਆਿਠ ਹਕਤਾਬਾਂ ਿੈ।  

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਪਰਭੂ ਦ ੇਵਦਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਾ (3:1-16) 

ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:  
(1) ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹਵਿਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ “ਕੋਈ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ।” (2) ਇੂੰਜੀਲ ਦ ੇਚਾਰਾਂ 
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ਹਵਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ “ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਹਗਆ ਿੈ।” (3) ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ 
ਹਵਿਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ “ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ।” ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ 
ਹਲਖੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਕ ਦਿਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਿੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਿੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਿੀ ਹਰਿਾ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ੍ ਇਿ ਿਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ 
ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਹਣਆ ਸੀ ਉਿ ਸੱਚ ਸੀ: ਪਰਿ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ।  

1. ਿਮੇਿਾ ਸੂੰਦੇਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 
ਉਡਾਉਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸੂੰਸਾਰ ਉਸ ਅੂੰਤ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ 
ਜੋ ਪਰਿ  ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 
ਹਦਰਿਟੀਕੋਣਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਸਿ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਫ਼ਰਕਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸੂੰਸਾਰ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਹਦਿਾ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਣ ਹਵਚ ਕਾਿਲੀ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਕ ਹਨਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ 
ਖੜ੍ਹੇ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ (2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 5:10)। ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਿਵਾਸ 
ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਿੌਹਤਕ ਪਹਰਹਕਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਜੋ ਉਿ ਪਰਹਕਰਤੀ ਹਵਚ ਵੇਖਦੇ 
ਿਨ। ਇਿ ਸਿ ਸੂੰਜੋਗ ਿੈ। ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਅੂੰਤ ਵੱਡੇ ਿਮਾਕ ੇਜਾਂ ਰੀਂ-ਰੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਿੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਗੈਰ-
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿੌਹਤਕ ਸੂੰਸਾਰ ਸਿ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੇ 
ਬਹਰਿਮੂੰਡੀ ਸੂੰਜੋਗ ਿਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਲਈ, ਹਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਕਿਾ ਿੈ, ਲੋਕ ਵੀ “ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ [ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ] ਿਲਕ ੇ
ਮਰਨਾ ਿੈ” (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:32)। ਹਫਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ “ਅੂੰ ਨਹ ੀ ਹਨਿਚਾ” ਿੈ ਅਤੇ ਸੂੰਦੇਿਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨਿਚਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਤ ੇਲਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੇਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਨਾ 
ਕੇਵਲ ਇਿ, ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਯਸ  
ਮਸੀਿ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਆਇਆ ਸੀ। ਸੂੰਦੇਿਵਾਦੀਆਂ 
ਹਵਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਮੇਿਾ ਜ਼ਰ ਰ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿੱਕ ਅਤੇ 
ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਕ ਹਯਸ  ਮੁਰਹਦਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਹਠਆ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸੱਜ ੇਿੱਥ ਹਬਰਾਜਮਾਨ ਿੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਿਰੋਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਿੀਂ 
ਬਦਲਦਾ ਹਕ ਉਿ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ।  

2. ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿੀਰਜ ਰੱਖਣ ਹਵਚ ਇਤਿਾਸ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ; ਪਰ 
ਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਉਿ ਆਪਣ ੇਵਾਅਹਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲ 
ਪਰਲੋ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦ ੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 
ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ ਹਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਨ ਿ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ (1 ਪਤਰਸ 3:20; 2 ਪਤਰਸ 2:5; 3:5, 
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6)। ਿਰੇਕ ਹਮਸਾਲ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਾਪ ਲਈ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ। ਹਪਛਲੀ ਹਮਸਾਲ ਹਵਚ (3:5, 6) ਉਸ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਇਕ ਹਦਨ ਹਨਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਦਨ ਹਨਆਂ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਨ ਿ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਿਰਮ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰੀ” ਿੋਇਆ 
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:7)। ਸੂੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਿਆਨ ਨਾ ਹਦੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ 
ਗਏ, ਪਰ ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਿ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਪਤਰਸ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਾਹਕਆਂ ਤੱਕ 
ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਨੇ ਯਿ ਹਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰ ਿਲਮ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸੁਹਣਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੱੁਲਹਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਬਜਾਇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦ,ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 
ਉਡਾਇਆ। ਹਯਰਹਮਯਾਿ ਹਨਰਾਿ ਿੋ ਹਗਆ ਅਤੇ ਿਾਰ ਮੂੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
(ਹਯਰਹਮਯਾਿ 20:7)। ਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨਆਂ ਕੀਤਾ। ਯਰ ਿਲਮ 
ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਹਗਆ; ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ 
ਹਲਆ ਹਗਆ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਬੜ੍ੇ ਿੀਰਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 
ਵਾਅਹਦਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਹਨਿਚਤ ਿੈ।  

3. ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਾਨ ਅਤੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਂ ਿੇਠ ਹਡੱਗ 
ਪਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਹਵਚ ਅਕਸਰ ਇਿ ਅਜੀਬ ਹਵਪਰੀਤਤਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ: ਪਹਿਲੀ 
ਗੱਲ, ਉਿ ਇਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੈਹਵਕ, ਹਵਕਾਸਗਤ ਲੜ੍ੀ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮਨੱੁਖ ਿੋਣਾ ਇਕ ਹਟੱਡੇ ਜਾਂ ਇਕ ਬਣਮਾਣਸ ਿੋਣ ਤੋਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ 
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤਰਕਪ ਰਣ ਢੂੰਗ ਨਾਲ, ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਕਸੇ ਖੇਤ ਦੇ 
ਚ ਿੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਦੇਿ ਦਾ ਹਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦ ੇ
ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ ਰਵ ਿਾਰਣਾਵਾਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਹਵਹਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜੀਵਨ ਰ ਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿੀ 
ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿਰਤੀ ਿੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਿੀਆ ਿੋਵੇਗੀ।  

ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ ਸਿੀ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਿ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਵੇਂ 
ਇਿ ਹਸੱਟੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਫਰ ਵੀ, ਉਿੋ ਗੈਰ-ਹਵਿਵਾਸੀ, ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਹਦਆਂ ਹਕ ਮਨੱੁਖ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਮਨੱੁਖ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਕੁਝ ਬਣਾੳਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਲੋਕ ਹਫਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਿ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਿਨ (ਉਤਪਤ 
11:4) ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਿੈਰਾਨ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਕਹਿੂੰਦੇ ਿਨ, 
“ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਦ ੇ ਟੈਂਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਾੜ੍ ਹਵਮਾਨ, 
ਸਾਡੀਆਂ ਲੂੰ ਬੀਆਂ-ਲੂੰ ਬੀਆਂ ਪਾਇਪਲਾਈਨਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ 
ਹਕੂੰ ਨੀ ਅਨੋਖੀ ਜਾਤੀ ਿਾਂ। ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਤ ੇਘਮੂੰਡ ਕਰਦੇ ਿਨ ਕੁਝ ਅਹਜਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  
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ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਬਣੇ ਿਾਂ। ਜੂੰਗ ਵਿਦੀ ਿੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਫਰਤ ਨੇ 
ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਹਵਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਬੱਹਚਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਹਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ 
ਹਲਆ ਿੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਨਿੀਂ ਲੱਿ ਸਕਦੇ। ਹਫਰ ਇਕ ਦ ਜੇ ਤ ੇਿਾਵੀ ਿੋਣ ਦੀ ਵਾਸਤਹਵਕਤਾ ਿੈ ਜੋ ਕਦੇ ਦ ਰ ਨਿੀਂ 
ਿੁੂੰ ਦੀ: ਇਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਦ ੇਬੋਲ ਿਨ, “ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਿੇਠਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿੇ 
ਿਾਂ।”12 ਮੌਤ ਿਾਲੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਮਨੱੁਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਚਤਾਵਨੀ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰੀਕ ੇਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਿ, ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਿਾਨ ਅਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ, ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੂੰਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਿਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਏਿ ਸੱਿੇ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ   
ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇ ਪਹਵੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਹਵੱਚ ਕੇਿੋ ਜੇਿੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?”  
(2 ਪਤਰਸ 3:11)।  

ਹਸੱਟਾ। ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਹਚਤਾਵਨੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 
ਆਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਹਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਹਕ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਅੂੰਤ 
ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਵੱਸੇਗੀ (2 ਪਤਰਸ 3:13)। ਨਾ ਿੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦ ੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਿਾਹਿਤ ਕੀਤਾ 
ਹਕ ਨਵਾਂ ਸੂੰਸਾਰ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤ ੇਿਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ 
ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿ ਕੁਝ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 
“ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?” (3:4) 

ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ ਦੇ ਆਰੂੰਿਕ ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀ, ਸੂੰਦੇਿਵਾਦੀ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਦੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਬਾਰ ਹਮਿਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ, “ਤੁਸੀਂ 
ਇਿ ਹਵਚਾਰ ਆਪਣ ੇਮਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਤਆਗ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦੇ?” ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰੱਹਖਆ ਿੈ। ਪਰਾਚੀਨ ਉਪਦੇਿ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ 
ਹਕ ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਹਵਚ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇਅੱਿ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਿੈ 
“2 ਕਲੀਮੈਂਟ,” ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਹਨਿਚਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਹਕਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਸੀ। ਇਿ 
ਬਿੁਤ ਿੀ ਵਿੀਆ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਹਵਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿੈ, 

ਮਾੜ੍ਾ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਹਚੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਜਿੜੇ੍ ਆਪਣੇ ਹਦਲ ਹਵਚ ਿੱਕ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੜੇ੍ 
ਕਹਿੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਇਿ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਪਉ ਦਾਹਦਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਸੁਣੀਆ ਂਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਦਨ-ਬ-ਹਦਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  
ਨਿੀਂ ਵੇਹਖਆ। ਿੇ ਮ ਰਖੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਰੱੁਖ ਨਾਲ ਕਰ;ੋ ਅੂੰਗ ਰ ਦੀ 
ਬੇਲ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਲੈ ਲਓ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਵੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਹਨਿੱਕਲਦੇ ਿਨ, ਹਫਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵੱਚੋਂ ਇਕ 
ਡੋਡੀ ਹਨਿੱਕਲਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਅੂੰਗ ਰ ਲੱਗਦੇ ਿਨ, ਹਫਰ ਇਿ ਅੂੰਗ ਰਾਂ ਦਾ 
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ਗੁੱ ਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਿੁਤ ਪਰੇਿਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਿੋਏ; 
ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਮਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਰਾਓ, ਆਓ 
ਅਸੀਂ ਦੁਹਚੱਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਿੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ 
ਹਮਲ ਸਕੇ।13 

ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਪਤਰਸ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਜਾਂ ਕਲੀਮੈਂਟ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਿੋਵ,ੇ ਪਰਿ  ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤ ੇ ਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪਰਤਾਵਾ ਿਮੇਿਾ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, ਪਰਿ  ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਅਤੇ 
ਉਸ ਹਦਨ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਮਸੀਿੀ ਸੂੰਦੇਿ ਦ ੇਹਦਲ ਦ ੇਬਿੁਤ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ। ਇਕ ਵਾਰ 
ਉਿ ਨਾਸਰਤ ਹਵਚ ਇਕ ਦਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਆ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ; ਉਿ ਪਰਿ ਆਂ ਦ ੇ ਪਰਿ  ਅਤੇ 
ਰਾਹਜਆਂ ਦ ੇਰਾਜਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਫੇਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿੋਵੇ। ਆਮੀਨ। 
ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ (3:8-10) 

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿੀਰਜ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, 
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਿਾ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸੱਿੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਨ, ਇਿ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂੰ ਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਨਿਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਚਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਹਯਸ  ਮਸੀਿ 
ਹਵਚ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰ ਹਚਆ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 
ਦੇਣ ਲਈ। ਹਸਹਨਕਾ ਇਕ ਪਰਹਸੱਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਤੋਇਕੀ ਹਫਲਾਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਹਕ ਪੌਲੁਸ 
ਦਾ ਿਾਣੀ ਸੀ। ਉਿ ਰੋਮ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਹਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ 
ਸੂੰਦੇਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦ ੇਅੂੰਿ ਹਵਿਵਾਸੀ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, 
ਹਸਹਨਕਾ ਨੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹਵਰੋਿਾਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ। 

ਹਕਸੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਿੁਰ  ਕਰਨਾ ਹਕੂੰ ਨੀ ਮ ਰਖਤਾ ਵੱਲੀ ਗੱਲ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਹਦਨ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ! ਸਾਡੀਆਂ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਕੂੰ ਨੀ 
ਵੱਡੀ ਮ ਰਖਤਾ ਿੈ! ਇਿ ਕਹਿਣਾ: “ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸਾ 
ਲਵਾਂਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਿਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਫਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱ ਢਾ ਿੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਜੀਵਨ ਸੁੱ ਖ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਮਰਹਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਮੇਰਾ ਹਵਿਵਾਸ ਕਹਰਓ ਜਦੋਂ 
ਮੈਂ ਕਹਿੂੰਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਿਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੂੰ ਦੇਿਪ ਰਣ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਜਿੜੇ੍ ਖੁਿਿਾਲ 
ਿਨ। ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਹਵੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ . . . । 
ਅਸੀਂ ਲੂੰ ਬੀਆ-ਂਲੂੰ ਬੀਆਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 
ਹਵਦੇਿੀ ਕੂੰ ਹਢਆਂ ਤੇ ਘੁੂੰ ਮਣ ਹਫਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਿਾਂ . . . ਇਸ ਸਿ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੂੰਦੀ ਿੈ।14 

ਹਸਹਨਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਚ ਨਾਉਮੀਦੀ ਿੈ। ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤ ੇ
ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿ  ਉੱਤੇ ਿਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਕ ਇਿ 
ਜੀਵਨ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਮੌਤ। ਨਵਾਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਿੈ ਹਜਸ 
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ਹਵਚ ਿਾਰਹਮਕਤਾ ਵੱਸਦੀ ਿੈ। 
ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕਤਾ (3:11-13) 

ਉੱਹਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਕਰਨਾ ਸਿੀ ਗੱਲ ਿੈ। ਇਿ 
ਜਾਣਨਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਰਚਨਿਾਰ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ 
ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਹਵਖਾਇਆ ਿੈ। ਉੱਹਚਤ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿ ਤਾ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਨਆਂ 
ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਪਵੇਗੀ।  

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਇਕ ਗਾਜਰ ਅਤੇ 
ਇਕ ਸੋਟੀ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਗਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦ ੇ ਲਈ 
ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ 
ਉਿ ਪਰੇਮੀ ਹਪਤਾ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੜ੍ਕਦੀ ਿੋਈ ਅੱਗ ਿੈ। ਉਿ ਹਨਆਈ ਂ ਿੈ। 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਬਾਰੇ ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਇਕ ਹਨਰਾਿਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਿ ਇਕ ਦਾਨਵ 
ਿੈ ਅਤੇ ਅਕਾਿ ਹਵਚ ਵੱਡਾ ਹਜਿਾ ਇਕ ਡੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੈ। ਯ ਿੂੰਨਾ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਿਾਰਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹੜ੍ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ 
ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਪ ਰਾ ਪਰੇਮ ਿੜ੍ਕੇ ਨ ੂੰ  ਿਟਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ” (1 ਯ ਿੂੰਨਾ 4:18)। ਹਫਰ ਵੀ, ਡਰ ਨ ੂੰ  
ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਵਾਲੀ ਿਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਪਾਪ 
ਦ ੇਆਕਰਿਣਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ 
ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਹਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਿ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ। ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪਹਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਚੇਤੇ 
ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸੂੰਕੋਚ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਨਆਈ ਂਿੈ। ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਨਆਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕਉਂਹਕ ਮਸੀਿ 
ਇਕ ਹਨਆਈ ਂਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ 
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