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3:17, 18 

ਆਖ਼ਰੀ ਨਸੀਹਤ 

17ਸੋ ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਈ 
ਵਕਤੇ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜੋ ਦ ਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭ ੱ ਲ ਨਾਲ ਭਰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਦਰੜਹਤਾ ਤੋਂ ਵਡੱਗ ਪਓ। 
18ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਵਿੱਚ 
ਿਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੀ ਿਵਡਆਈ ਹ ਣ ਅਤੇ ਜ ੱ ਗੋ ਜ ੱ ਗ ਹ ੰ ਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ ੇ ਿੀ ਨਰਮ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਿਤ 
ਕਰਹਦਆਂ ਿੁਰ  ਿੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰੋਸਾ ਹਦਵਾਇਆ ਹਕ ਉਸ ਦੇ 
ਹਗਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਿ  ਹਵਚ ਸੀ। ਸੂੰਦੇਿ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵੱਚੋਂ ਸੁਹਣਆ 
ਸੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਗਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਆਨ ਉਨਹ ਾਂ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ੍ ਹਲਆ ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੂੰਡ ਰਿੇ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿੇ 
ਸਨ। ਇੱਥੇ, ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਵਾਪਸ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਨਾ ਉੱਹਚਤ ਸੀ ਜੋ 
ਉਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਇਨਹ ਾਂ 
ਮਸੀਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਿੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ , 
ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਵਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 17. ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਕ ਪੁਸਤਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀ ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕ ਉਸ ਦ ੇ ਵਪਆਰੇ ਸਨ। ਰਸ ਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ ਚੀ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਹਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਿ ਨੇ ਇਸ 
ਲਈ ਹਲਹਖਆ ਤਾਂ ਹਕ ਉਹ ਦ ਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭ ੱ ਲ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਿ ਚਾਿੁੂੰਦਾ ਸੀ 
ਹਕ ਇਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਕਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤੀ ਹਵਚ ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਾਂਝੀ ਿੋਣ “ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਿਰਮ ਵੱਸਦਾ ਿੈ” (3:13)। ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਪੱਤਰੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਿੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਲਹਖਆ ਤਾਂ ਹਕ ਉਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ [ਉਿ] 
ਚੌਕਸ ਰਵਹਣ। ਪਤਰਸ ਸਮਝ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਿੈ; ਮਸੀਿ 
ਹਵਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਇਕ ਿੋਰ ਗੱਲ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਹਕ 
ਹਕਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਤੋਂ ਵਡੱਗ ਨਾ ਪੈਣ।  

ਇਕ ਮਸੀਿੀ ਆਗ  ਦ ੇਲਈ ਕੁਝ ਕੂੰ ਮ “ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ” ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ 



 140 

ਮੁਿਕਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ (2:1)। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਇਿ ਬਿਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਨਗੇ ਹਕ ਉਿ 
ਉੱਥੇ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਮਸੀਿੀ ਬਣਨ ਦ ੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਸੱਚਾਈ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿਸ ਚਕ ਿੈ; ਸੱਚਾਈ ਉਿ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਇਕ 
ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਸੱਚ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦ ੇਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਿੋਵ।ੇ 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂ। ਉਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਵਚ ਪੱਛਮੀ ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ 
ਇੂੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ ਹਜੂੰ ਨੀਆਂ ਹਕ ਉਿ ਦ ੋਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 
ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮੀ ਸੱਹਿਆਚਾਰ ਹਵਚ ਦ ਰ-ਦ ਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦ ੇਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਕਰਿਮਾਈ ਆਗ ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਹਤਆਂ ਨ ੂੰ  
ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੁਿਿਾਲੀ, ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ 
“ਸਕਾਰਾਤਮਕ” ਸੂੰਦੇਿ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਰੇਕ ਚੀਜ਼ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੋਿਪ ਰਣ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰ 
ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਪਰਬੂੰ ਿਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਚੂੰਗਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ “ਆਤਹਮਕ” ਅਨੁਿਵ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਜੀ 
ਪੱਤਰੀ ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ਤ ੇ ਹਕਸੇ ਦੀ “ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂੰਦੇਿਾਂ” ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ 
ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ “ਦੁਿਟਾਂ” ਬਾਰੇ ਹਚਤਾਵਨੀ ਹਦੱਤੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮਸੀਿ ਤੋਂ ਦ ਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ; ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮੂੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਿ ਹਕਤੇ ਿਟਕ ਨਾ 
ਜਾਣ। ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ, ਇਸ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀ “ਨਕਰਾਤਮਕਤਾ” ਿੈ।  

ਰਸ ਲ “ਿੁੱ ਲ” ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਡਰਦਾ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਰਸ ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣ ੇ ਰੁਤਬੇ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ (1:1)। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦ ੇਮਸੀਿੀ ਲੋਕ, ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੁੱ ਲ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿੈ। ਲੜ੍ਾਕ  ਿੋਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੂੰ ਮ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਫਰ ਵੀ, 2 ਪਤਰਸ ਲੜ੍ਾਕ  ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਹਜਿੜ੍ੇ ਬਚ ੇ
ਿੋਏ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਦਰੜਹਤਾ ਤੋਂ ਹਡੱਗਣ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਿਨ ਹਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਗੁਆਚੇ ਿੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਖੁਿਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਾਿੇਵੂੰ ਦ ਿੈ। ਅਕਸਰ, 
ਅਹਜਿੀਆਂ ਹਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੂੰਨ ਨਿੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ 
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਝਗੜ੍ਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇੂੰਨਾ ਮੁਿਕਲ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ, 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਬਣਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਕ “ਿਰੇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਸੁਣੋ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਕਸੇ 
ਖਾਸ ਪਰਕਾਿ, ਹਗਆਨ ਦ ੇਹਕਸੇ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।” 

ਝ ਠੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਤੋੜ੍ ਹਗਆਨ ਿੈ। ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ “ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ” 
ਹਵਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਗਆਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਕੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਕਉਂ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਵਚਨ ਹਵਚ ਜੋ ਹਗਆਨ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਹਵਚ ਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਜਿਾਜ਼ ਹਵਚ 
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ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਵਾ ਦ ੇਵਾਂਗ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  “ਅੱਗੇ ਿੀ” ਹਚਤਾਵਨੀ 
ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਲਾਪਰਵਾਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨਾਲ ਪੇਿ 
ਨਿੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਹਗਆਨ ਜੁਿੀਲੇ ਹਵਿਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ; 
ਜ਼ਿੁੀਲੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਹਗਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਬਾਿੀ ਨਾਲ 
ਿੋਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 18. ਪਤਰਸ ਦ ੇਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਬਦ ਮਸੀਿੀ ਨਸੀਿਤ ਦਾ ਇਕ ਨਮ ਨਾ ਿਨ। 
ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, ਿਧਦੇ ਜਾਓ। ਇਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂੰਗ 
ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਸਫ਼ਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਵਿਦਾ ਜਾਵੇ। 1:5–8 ਹਵਚ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਲ ਨੇ 
ਮਸੀਿੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ ਚੀ ਪੇਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨ ੂੰ  ਦ ਜ ੇਗੁਣ ਨਾਲ ਜੋਹੜ੍ਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ “ਵਿਦੇ ਜਾਣ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਹਵਚ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕ ਗੁਣ “ਹਗਆਨ” ਵੀ ਸੀ। ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਿੁਰ ਆਤੀ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਸਾਡੇ ਪਰਿ  ਦੇ ਹਗਆਨ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਲਈ ਹਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਾਂਤੀ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿੁੂੰ ਦੀ ਜਾਵੇ” (1:2)। ਇਿ ਉੱਹਚਤ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ 
ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤ ਹਵਚ “ਹਗਆਨ” ਵੱਲ ਮੁਹੜ੍ਆ। 

ਵਿਣ ਦੀ ਨਸੀਿਤ ਹਵਚ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਕਰਪਾ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਹਵਚ ਵਿਣਾ 
ਿਾਮਲ ਿੈ. ਪਰ ਦੋਿਾਂ ਹਵਚ ਬਰੀਕ ਹਜਿਾ ਫ਼ਰਕ ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਪਰਿ  ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਅਹਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਜੋ ਿੂੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਕਬ ਲ ਕਰਨੀ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਹਕਰਪਾ 
ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ; ਮਸੀਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਹਗਆਨ ਦਾ ਹਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਿਣ ਦੀ ਨਸੀਿਤ ਉਦੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਵਿਾ ਹਕਰਪਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਗਆਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਪੱਿਟ 
ਤੌਰ ਤ ੇਪਤਰਸ ਦਾ ਇਿੋ ਅਰਥ ਸੀ: ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 
ਿੋਵੇਗੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਹਵਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਹਕਰਪਾ 
ਦੀ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਰਿਾਿਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ 
ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਮੁਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਕਰਪਾਲ  ਕੂੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਿਾਵ ਹਵਚ, ਹਕਰਪਾ 
ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਰੱੁਿ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਮਨੱੁਖੀ ਕੂੰਮਾਂ ਰਾਿੀਂ ਨਿੀਂ, ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਰਾਿੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਸੁਆਦ 
ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਆਦ ਯ ਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 
ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਕਰਪਾ ਹਵਚ ਵਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦੀ ਹਕਰਪਾ, ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦ ੇਿਾਵ ਹਵਚ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਰਸ ਲੀ ਸੂੰਦੇਿ ਹਵਚ ਹਦਰੜ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇ
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰੇਮ ਹਵਚ ਅਤੇ ਪਰਿ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਗਆਨ ਹਵਚ 
ਵਿਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਹਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਉਣ ਹਵਚ ਵਿਣਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਿ  
ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਹਵਚ ਵਿਣਾ ਸੀ। 

ਉਸੇ ਹਕਸਮ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਹਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਿ  ਦੀ “ਹਕਰਪਾ” ਹਵਚ ਵਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਹਗਆਨ” ਹਵਚ ਵੀ ਸੀ। ਮਸੀਿੀ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਗਤੀਿੀਣ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। 
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ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਾਣੀ ਦ ੇਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਲੋਕ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਹਕਰਿਮਈ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਕਰਿਕ ਸੂੰਦੇਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਿ ਤੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਵੇਦਨਿੀਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਹਦਰੜ੍ਹ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਲੋਕ 
ਮਸੀਿੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਿਵਾਂ ਦ ੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਸਿ ਤੋਂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਹਡੱਗਣ ਦ ੇਖ਼ਤਰੇ ਹਵਚ ਿਨ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 
ਦ ੇਅੂੰਤ ਹਵਚ ਇੱਥੇ ਹਵਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਰੱਹਖਆ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਕਿਾ, “ਚੌਕਸ ਰਿੋ।” ਕੋਈ ਵੀ 
ਹਵਅਕਤੀ ਚੌਕਸ ਰਿੇ ਤਾਂ ਹਕ ਉਿ “. . . ਿੁੱ ਲ ਨਾਲ ਿਰਮ ਹਵਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ” ਜਦੋਂ ਉਿ 
ਹਗਆਨ ਹਵਚ ਵਿਦਾ ਿੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਪੱਤਰੀ ਦ ੇ ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਅਕਾਲ-ਉਸਤਤੀ ਹਵਚ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਵਹਡਆਈ ਿੈ। ਸਪੱਿਟ ਰ ਪ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਵਹਡਆਈ ਦੇਣਾ ਅਸਿਾਰਣ ਗੱਲ ਿੈ। ਆਮ 
ਤੌਰ ਤ,ੇ ਵਹਡਆਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਪਤਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ। ਇਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਿ 
ਨਾਉਮੀਦੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਸੀਿ ਦੀ ਿਵਡਆਈ ਹ ਣ ਅਤੇ ਜ ੱ ਗੋ ਜ ੱ ਗ ਹ ੰ ਦੀ ਰਹੇ। ਪੱਤਰੀ ਦੀ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤ ਉਸ ਨੇ “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਿਾਰਹਮਕਤਾ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੂੰਤ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਵਹਡਆਈ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  
ਵਹਡਆਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਯਸ  ਿਰ ਿਾਵ ਹਵਚ ਰੱਬੀ ਿੈ। “ਸਦੀਪਕਾਲ ਦਾ ਹਦਨ” “ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਹਦਨ,” “ਮਸੀਿ ਦੇ ਹਦਨ,” “ਪਰਿ  ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਹਦਨ” ਅਤੇ “ਹਨਆਉੇਂ ਦੇ ਹਦਨ” 
ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਿੈ: “ਉਿ ਦੀ ਵਹਡਆਈ 
ਿੁਣ ਅਤੇ ਜੁੱ ਗੋ ਜੁੱ ਗ ਿੁੂੰ ਦੀ ਰਿੇ। ਆਮੀਨ।” 
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