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5–16 

ਝੂਠੇ ਗ ਰੂਆਂ ਦੀ 
ਵਨੰਵਦਆ 

ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ (2 ਪਤਰਸ 3:1), ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
ਮੂੰ ਹਨਆ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ। ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇ
ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਇਿ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖ” ਉਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਿੀਂ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਨੈਹਤਕਤਾ 
ਦੀ ਿੱਲਾਿੇਰੀ ਦ ੇਕੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਰਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਹਨਆਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਿ ਹਫਰ ਤੋਂ ਹਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਇਤਿਾਸ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਿੋ ਗਏ ਸਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਕੀ ਹਵਿਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਈ. ਅਰਲ ਏਹਲਸ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹਕ ਪ ਰਾ ਯਿ ਦਾਿ 5–19 ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਯਿ ਦੀ (ਹਮਦਰਾਹਿਕ) ਹਵਆਹਖਆਤਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਬੜ੍ੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ 
ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਰਕ ਿੈ।1 ਇਸ ਦ ੇ ਕੁਝ ਸਮਰ ਪ ਹਮਰਤ ਸਾਗਰ ਕੋਲੋਂ  ਹਮਲੀਆਂ 
ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤ ੇਵੀ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ , ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨਬ ਵਤਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਬਿੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਹਲਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੋਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇੜ੍ੀ ਗਈ ਅਸੂੰਗਹਠਤ ਮੁਹਿੂੰ ਮ ਵਜੋਂ ਨਿੀਂ ਪਹੜ੍ਹਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

ਅਣਆਵਗਆਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (5–7) 

5ਹ ਣ ਭਾਿੇਂ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕੋ ਿਾਰ ਸੱਭੋ ਕ ਝ ਜਾਣ ਿੀ ਚ ੱ ਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਵਚਤਾਵਰਆ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਪਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਪੱਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 6ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਿੀ 
ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਠਕਾਣੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਵਦੱਤਾ ਉਹ ਨੇ ਅਨਹੇ ਰੇ ਘ ੱ ਪ ਵਿਚ 
ਓਸ ਿੱਡੇ ਵਦਹਾੜੇ ਦ ੇ ਵਨਆਉਂ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਛੱਵਡਆ। 7ਵਜਿੇਂ 
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ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦ ੇਲਾਂਭ ਛਾਂਬ ਦ ੇਨਗਰ ਏਹਨਾਂ ਿਾਂਙ  ਹਰਾਮਕਾਰੀ 
ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦ ੇਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ 
ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਆਇਤ 5. ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨਆਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਤੂੰ ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਅਰੂੰਿ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਆਣ ਵੜ੍ੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਉਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਹਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਹਵਦਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 
ਹਵਚਲੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਹਲਖਣ ਦੀ ਿੈਲੀ ਅਤੇ ਮੱੁਦਾ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ’ਤ ੇ2 ਪਤਰਸ 2:4–7 ਦ ੇ
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਿਨ। ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਦ ੇਕੇ ਹਚਤਾਉਣੀ ਹਦੱਤੀ। ਦ ੋਥਾਂਵਾਂ 
’ਤ ੇਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯਿ ਦਾਿ 2 ਪਤਰਸ ਤੋਂ 
ਹਿੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਉਂ ਦੇ 
ਉਦਾਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਮਸਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਨ ਿ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ ਆਏ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚੁਹਣਆ। ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ ਹਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰਹਵਿਵਾਸੀ 
ਇਸਰਾਏਲੀ, ਸਵਰਗਦ ਤ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਿਨ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ 
ਸਵਰਗਦ ਤ, ਨ ਿ ਦ ੇਹਦਨਾਂ ਦ ੇਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਿਨ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਾਿਰਨ ਇੱਕੋ ਹਜਿੇ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸਵਾਲ ਚੁੱ ਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਹਿੂੰਨਤਾਵਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਇਿ ਿੈ ਵੀ, ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦ ਜ ੇਦ ੇਪੱਤਰ ਹਵਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਕਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਨੇ ਹਕਸੇ 
ਚੌਥੇ ਉਦਾਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਸ ਉਦਾਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ? ਕੀ ਇਸ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ  
ਕੁਝ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਪੱਤਰ ਦ ੇ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਦੱਸ 
ਸਕਦਾ ਿੈ? 

ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ 
ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਾਇਦ ਉਿ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਯਿ ਦੀ ਇਤਿਾਸ ਦ ੇਅਰੂੰਿ ਹਵਚ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਸੱਖਣ। 
ਿਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨੇ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਹਮਲ ਕੀਤਾ 
ਿੋਵੇਗਾ। ਅਹਜਿੇ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹਚੂੰ ਤਤ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਅਹਜਿੇ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਹਣਆ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਵਸਹਤਰਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ 
ਿੋਣਗੇ। ਨ ਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਉਦਾਿਰਨ ਸੀ 
ਹਜਿੜ੍ਾ ਕੇਵਲ ਰਾਿਟਰੀ ਯਿ ਦੀਵਾਦ ਦ ੇਇਤਿਾਸ ਤੋਂ ਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਵਿਵਹਵਆਪੀ 
ਮਨੱੁਖੀ ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਤਜਰਬੇ ਹਵਚੋਂ ਸੀ। 
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ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਕਰਕ ੇਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕਤੇ ਉਸ ਦ ੇਯਿ ਦੀ ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੂੰਨ 
ਜਾਣ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਗੈਰਹਵਿਵਾਸੀ ਯਿ ਦੀਆਂ ਦਾ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨ ਿ ਦੇ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਕਉਂ ਹਦੱਤਾ। 
ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਹਵਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ ਖਮ ਸੁਨੇਿੇ ਨਿੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 
’ਤ ੇਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਿੜ੍ਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਾਠਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਉਦਾਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਬਦਲੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਕੁਝ ਮਿੱਤਵ ਿੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਿ ਮਿੱਤਵ ਮੌਜ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਹਕਆ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਿਾਇਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ,ੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਸਰ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ 
ਹਲਆਇਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ, ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦੱਤਾ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਆਮ ਰਵੱਈਏ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ 
ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕਨਾਨ ਬਾਰੇ ਿੇਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੜ੍ਕੁੜ੍ਾਉਣਾ 
(ਹਗਣਤੀ 14)। ਪਰਿ  ਹਵਚ ਿਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਮਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਚਾਲਹੀ ਵਰਹੇ ਤੱਕ ਿਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ। 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਦਰੋਿ, ਹਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹਮਲੀ, 
ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਚਤਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਲਕ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇਨਿੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, 
ਹਫਰ ਵੀ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਆ 
ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ਿੀ ਪਾਠ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 10:6–13 ਹਵਚ 
ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਿੀ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਿ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿੇ ਸਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਰਸ ਲੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱ ਕ ੇ
ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕੋਲ ਖੁਿਖਬਰੀ ਹਲਆਏ ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 1:12, 13; 3:1)। 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਰੂੰਿ ਹਵਚ ਸੁਹਣਆ ਸੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸ ਲੀ ਗਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸੁਹਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੋਂ ਸੁਹਣਆ ਸੀ, 
ਉਸ ਹਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਚੂੰ ਨਹ /ਹਵਪਰੀਤ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਹਵਆਹਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ 
ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੱਕ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਸਨ; ਪਰ ਹਵਪਰੀਤ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਕੌਣ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ 
ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਮ ਨਾ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇਫਲਦਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
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ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ 
ਹਫਰ ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਇੱਕ 
ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਿੋਣਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਖੁਦਮੁਖਹਤਆਰੀ ਦ ੇਅਿੀਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਰੂੰਿ ਤੋਂ ਿੀ ਇਿ ਸੂੰਿਾਵਨਾ 
ਹਦੱਤੀ ਸੀ ਹਕ ਿਗਤੀਿੀਣ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇਹਵਚੋਂ ਿੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ 
ਜਾਣਦੇ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿੋਰ ਕਾਰਨ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨਾ ਿੋ ਜਾਣ। ਅਤੀਤ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਚੁਣ ੇਿੋਏ ਲੋਕ ਮ ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ ਗਏ ਸਨ, ਪਰਮੇਿੁਰ ’ਤ ੇਸੂੰਦੇਿ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਇਿ ਿੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਹਨਆਉਂ ਦੀ ਅਗਨ ਘੱਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਰਾਿੇ ਤੁਰ 
ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਿੀ ਿਿਰ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਹਕਉਂਜੋ 
ਯਿ ਦਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਚਤਾਉਣੀ ਦੇ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ 
ਹਕ ਉਿ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਉਿ ਸੂੰਿਵ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਹਵਦਰੋਿੀ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇ ਹਵਪਰੀਤ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਹਕਤੇ ਉਿ ਵੀ 
ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤ ੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਜਵੇਂ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ “ਹਪੱਛੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ . . . ਨਾਸ ਕੀਤਾ” ਉਵੇਂ ਿੀ ਉਸ ਦਾ 
ਹਨਆਉਂ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਪਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 6. ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਦ ਜ ੇ ਉਦਾਿਰਨ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਹਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਿ 
ਉਦਾਿਰਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸੂੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਿੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ 
ਵੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਕਰੋਿ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 
ਉਦਾਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (2 ਪਤਰਸ 2:4), ਦ ਤਾਂ ਉੱਤ ੇਆਏ ਪਮਰੇਿਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ 
ਬਾਰੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਵਿੇਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਤਾਂ ਸਪੱਿਟ ਿੀ ਿੈ ਹਕ 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਪਾਠਕ ਦ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋਣਗੇ। ਦੋਿਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਹਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਹਿਆਨ ਦੋਣ 
ਯੋਗ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਉਸ ਹਨਿਹਚਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਕੀਤਾ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਵਚ ਯਿ ਦੀ ਲੋਕ ਦ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਹਕਆਸ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਿ ਹਕਆਸ ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਾਹਰਤ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਉਤਪਤ 
6:1–4 ਹਵਚ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰਾਂ” ਦੁਆਰਾ “ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਿੀਆਂ” ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਦੋਿਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚਲੇ ਸਮੇਂ 
ਹਵਚ ਹਮਲੀਆਂ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਨੋਕ ਦ ੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ 
ਹਗਆ ਿੈ (ਵੇਖੋ ਉਤਪਤ 5:21–24)। 1 ਿਨੋਕ ਇੱਕ ਸੂੰਯੁਕਤ ਕੂੰ ਮ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਾਵਾਂ 
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ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰੂੰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਪਛਲੀ ਸਦੀ 
ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਜਦਹਕ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮਸੀਿੀ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 
ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕ 1 ਿਨੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸਨ, ਇਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 
ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣ ੇਪੱਤਰ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਹਦੱਤਾ।2 

ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  
ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਘਟੀ ਿੋਈ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਉਪਦੇਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਾਇਦ ਉਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹਵਚ 
ਪਰਚਹਲਤ ਕਥਾ-ਕਿਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਆਉਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਦ ੇ ਨੇੜ੍ੇ ਿਨ। ਉਿ ਆਖਣਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਿਹਲਆਈ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਤਾਂ ਤੁੱ ਛ ਜਾਣੇ ਅਤੇ 
ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਦ ੇਅੱਗੇ ਹਢਠਾਈ ਕਰੇ। ਹਵਿਵਾਸ ਹਤਆਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਿਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦਾ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਿਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਿੀ ਹਦੱਤਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਵੇਂ 
ਅੱਜਕਲਹ ਦ ੇਪਰਚਾਰਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਮੌਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹਲਖਤਾਂ ਦਾ 
ਉਦਾਿਰਨ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੌਜ ਦਾ ਉਪਦੇਿਕ ਇਿ ਆਖਣਾ 
ਚਾਿ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਘਟੀ ਸੀ। 

ਜਦਹਕ ਇਸ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਰੱਹਦਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣੇ 
ਉਦਾਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਾਲਪਹਨਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਵਚੋਂ ਲੈ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਗੱਲ ਹਿਆਨ ਦੋਣ 
ਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੋ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਅਸਲ ਇਤਿਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਵਿਵਾਸਘਾਤੀ ਇਸਰਾਏਲ 
ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ , ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਹਵਚ 
ਘਟੀਆਂ ਸਨ, ਹਲਆ ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਦ ਤਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਤਰੌ ’ਤ ੇਵੇਹਖਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇ
ਅਪਰਾਿ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਹਨਿਹਚਤਤਾ ਨਾਲ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਉਿ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ 
ਪਦਿੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਦ ਤ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿਵਾਿਕ ਿਨ; ਉਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਿਨ। 
ਿਾਇਦ ਇਿ ਆਖਣਾ ਅਹਤਕਥਨੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਹਨਕਟਵਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਿਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਿ ਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ 
ਪਦਵੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਠਕਾਣੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਿਟ ਨਿੀਂ ਸਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਦਨ ਦ ੇ ਬਾਗ ਹਵਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਿੱਵਾਿ 
(ਉਤਪਤ 3:5) ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਿਾਰ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇਪਾਪ ਦਾ ਸਰੋਤ ਘਮੂੰਡ ਿੀ ਜਾਪਦਾ ਿੈ। 

ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਇਿ ਹਵਦਰੋਿ ਕਦੋਂ ਿੋਇਆ ਸੀ? ਿਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ? ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਆਖਦੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਚੁੱ ਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਨਿੀਂ ਪਾਈ ਿੈ। 
ਇਿ ਲਗਿਗ ਇੱਕ ਹਸਿਾਂਤ – ਇੱਕ ਹਨਯਮ – ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਹਕ ਿਤਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਹਵਚੋਂ 
ਇੱਕ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਿਤਾਨ 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਚ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਿੋਰ 
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ਿਤਾਨ ਦ ੇਅਰੂੰਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਸੱਹਖਆ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿਾਇਦ ਉਿ ਇੱਕ ਦ ਤ ਸੀ ਜੋ 
“ਆਪਣ ੇਅਸਲੀ ਹਠਕਾਣੇ” ਤੋਂ ਅਸੂੰਤੁਿਟ ਸੀ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਹਵਿਾ ਿਤਾਨ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਹਫਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਿ ਆਹਖਆ ਜਾਣਾ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਨਹੇ ਰ ੇਘ ੱ ਪ ਵਿਚ ਓਸ ਿੱਡੇ ਵਦਹਾੜੇ ਦ ੇ ਵਨਆਉਂ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ 
ਛੱਵਡਆ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹਕ ਿਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੂੰ ਿਨਾਂ ਹਵਚ ਿੈ। ਉਿ ਤਾਂ 
ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚ, ਹਜੱਥੇ ਹਵਿਵਾਸੀ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ, ਬਿੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਹਕਹਰਆਿੀਲ 
ਜਾਪਦਾ ਿੈ। 

ਿਤਾਨ ਦ ੇਅਰੂੰਿ ਅਤੇ ਦ ਤਾਂ ਦ ੇਕਾਰੇ ਹਵਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਮੱੁਖ ਹਬੂੰ ਦ  
ਤੋਂ ਿਟਕਾ ਨਾ ਦਵੇ। ਉਿ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਦ ਤ 
ਵੀ ਪਾਪ (ਇਿ ਿਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਾ ਿੋਵ ੇਅਤੇ ਿਾਲਾਤ ਿਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੇ ਿੋਣ) ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਦ ੇਿੇਠ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ , ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਾਪ ਕੀਤਾ, “ਸਦੀਪਕ ਬੂੰ ਿਨਾਂ ਹਵਚ ਰੱਖ ਛੱਹਡਆ ਿੈ” ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰਦੇਿ 
ਨਾ ਕਰੇ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਿੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਿੀ ਨ ੂੰ  “ਓਸ ਵੱਡੇ ਹਦਿਾੜ੍ੇ ਦੇ 
ਹਨਆਉਂ” ਹਵਚ ਘੱਲੇਗਾ। ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਵਿਵਾਸ ਹਤਆਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ 
ਹਚਤਾਉਣੀ ਦ ੇਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਅਨਹੇ ਰੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਯਸ  ਨੇ ਦੁਿਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  ਅਨਹੇ ਰੇ (ਮੱਤੀ 8:12; 25:30) ਅਤੇ ਅੱਗ (ਮੱਤੀ 5:22; 13:42) ਦ ੇ
ਹਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਰ ਪਕ ਹਵਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਤਾਂ ਉੱਤ ੇ
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਉਂ ਦੀ ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਹਦਆਂ ਆਹਖਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਿਨ 
“ਸਦੀਪਕ” ਸਨ ਅਤੇ ਉਿ “ਅਨਹੇ ਰੇ ਘੁੱ ਪ” ਹਵਚ ਸਨ। ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਨੇ ਦ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹਨਆਉਂ ਹਲਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਉਿ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਿਹਚਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਹਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦ ਤਾਂ ਹਜੂੰ ਨਾ ਗੂੰ ਿੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਰ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 7. ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਤਪਤ 
19 ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬਾਓਖਮ ਦ ੇ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ 
ਹਵਨਾਸ, “ਰੱਬੀ ਹਨਆਉਂ ਦਾ ਸਰਬਉੱਤਮ ਨਮ ਨਾ ਿੈ।”3 ਬਾਈਬਲ ਇਨਹ ਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ਼ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰ ਪ ਹਵਚ ਪੇਿ ਕਰਦੀ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 
29:23; ਯਸਾਯਾਿ 1:9; ਹਯਰਹਮਯਾਿ 23:14; ਮੱਤੀ 10:15)। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਤਪਤ 
19:24, 25 ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਹਦਆਂ ਆਹਖਆ ਹਕ ਹਸਰਫ਼ ਇਿ ਦੋ ਨਗਰ ਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਹਨਆਉਂ ਿੇਠ ਨਿੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦ ੇ ਲਾਂਭ ਛਾਂਬ ਦ ੇ ਨਗਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। 
ਹਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:23 ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦ ੋਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਮਾਿ ਅਤੇ ਸਬੋਈਮ ਆਖਦੀ 
ਿੈ (ਵੇਖੋ ਿੋਿੇਆ 11:8)। ਇੱਕ ਿੋਰ ਨਗਰ ਸੋਆਰ ਨ ੂੰ  ਲ ਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤ ੇਬਖਿ ਹਦੱਤਾ 
ਹਗਆ ਸੀ (ਉਤਪਤ 19:19–22)। 

“ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ” ਦੀ ਥਾਂ ਅਹਗਆਤ ਿੈ, ਪਰ ਯਿ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ 
ਨਗਰ ਹਮਰਤ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਿੋਈ ਘਾਟੀ ਦ ੇਦੱਖਣੀ ਹਸਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਿ ਉਿ ਇਲਾਕਾ 
ਿੈ ਹਜੱਥ ੇ ਇਸ ਦ ੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ ੇ ਚਿਹਮਆਂ ਅਤੇ ਖਹਣਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਮਾਰ ਦੇ 
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ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕਲਹ ਬਿੁਤ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਹਮਸਰ ਦੇ ਐਲੇਕਜ਼ੈਂਹਡਰਆ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਦੇ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯਿ ਦੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ 
ਹਨਕਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮੇਿਾ ਦੇ ਲਈ ਦਾਗੀ ਿੋ ਗਈ। ਉਸ ਦ ੇਿਬਦ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਨ: “ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਿਟਤਾ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਿਨ: ਇੱਕ ਉਜਾੜ੍ ਹਜਸ 
ਹਵਚੋਂ ਿਮੇਿਾਂ ਿ ਆਂ ਹਨਕਲਦਾ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ, ਪੇੜ੍-ਪੌਿੇ ਅਹਜਿੇ ਫਲ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਦੇ 
ਨਿੀਂ ਪੱਕਦੇ ਅਤੇ ਲ ਣ ਦਾ ਖੂੰ ਿਾ ਹਜਿੜ੍ਾ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ 
ਹਚੂੰ ਨਹ  ਿੈ।”4 ਇਿ ਿਬਦ ਹਮਰਤ ਸਾਗਰ ਦ ੇ ਦੱਖਣੀ ਹਸਰੇ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੂੰ ਗਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਿ 
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਖੇਪ ਹਵਚ ਆਹਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲ ਤ ਅਤੇ ਅਬਰਾਿਾਮ ਬਾਰੇ ਜੋ  
ਥੋੜ੍ਾ ਬਿੁਤ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇਇਿ ਇਲਾਕਾ ਇਨਹ ਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ  
ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ।5 

ਹਪਛਲੇ ਦ ੋਉਦਾਿਰਨਾਂ (ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਦ ਤ) ਦ ੇਉਲਟ ਸਦ ਮ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦਾ ਹਤਆਗ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇਿ ਹਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦੱਤਾ 
ਹਕ ਕਾਮ-ਵਾਿਨਾ ਹਵਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਕਰੋਿ, ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ, ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਦ ਮ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਿ ਲਗਾਇਆ ਹਕ ਉਿ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ 
(σαρκὸς ἐτέρας, ਸਾਰਕੋਸ ਿੇਟੇਰਸ ) ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਸਨ, ਹਜਸ ਦਾ ਿਾਬਹਦਕ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦਾ ਸਰੀਰ” ਜਾਂ “ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰ” ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦੀ 
ਹਵਆਹਖਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪਹਿਲਾ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਦੋ ਅਜਨਬੀ 
ਸਦ ਮ ਹਵਚ ਗਏ ਅਤੇ ਲ ਤ ਦ ੇ ਘਰ ਪਰਾਿੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿੇ ਸਨ, ਉਿ ਦਰਅਸਲ 
ਸਵਰਗਦ ਤ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਪਛਲੀ ਆਇਤ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਦ ਮ ਦ ੇ ਪੁਰਿ “ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ” ਦ ੇ ਮਗਰ ਗਏ, ਤਾਂ 
ਿਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਜਨਸੀ  
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ।6 ਇਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂੰਿਵ ਅਰਥ ਿੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਿੈ  
ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਵੀ। 

ਦ ਜਾ, ਸਦ ਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਹਲੂੰ ਗੀ ਸਨ। ਇਿ ਇੱਕ ਸੂੰਿਵ ਅਰਥ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
“ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੈ ਹਕ ਪੁਰਿ ਿੋਰਨਾਂ ਪੁਰਿਾਂ ਨਾਲ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਸਦ ਮ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ 
ਲ ਤ ਦ ੇਘਰ ਆਏ ਪਰਾਿੁਣੇ ਸਵਰਗਦ ਤ ਸਨ। ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਇਿ ਪੁਰਿ 
ਿਨ, ਸਵਰਗਦ ਤ ਨਿੀਂ, ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਸਦ ਮ ਦ ੇ ਪੁਰਿ ਲ ਤ ਦ ੇ ਪਰਾਿੁਹਣਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਸਦ ਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਹਵਚ 
ਪਾਈ ਗਈ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਹਵਗਾੜ੍ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਹਵਆਿ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦ ੇਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ ਮਨੱੁਖੀ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ  
ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨ। ਪਰ ਪੁਰਿਾਂ ਦਾ ਿੋਰਨਾਂ 
ਪੁਰਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਜਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਨਾ “ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ” ਮਗਰ 
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ਜਾਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਉਲਟ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਅਹਜਿੀ ਿਾਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਉਤਪਤ 19 ਹਵਚਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਗਬਆਿ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ (ਹਨਆਈਆਂ 
19) ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਲੋਕ ਿਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ  
ਸਮਹਲੂੰ ਗੀ ਸੂੰਬੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ (ਲੇਵੀਆਂ 20:13) ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਨੇਮ (ਰੋਮੀਆਂ 1:26, 
27; 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 6:9) ਦੋਿਾਂ ਹਵਚ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਸਦ ਮ ਦ ੇਲੋਕ ਨਾ 
ਹਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਵਾਿਨਾਵਾਂ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ 
ਉਿ ਹਿੂੰਸਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਿ ਲ ਤ ਦ ੇ ਘਰ ਆਏ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਿੂੰਸਕ ਹਵਿਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਸਦ ਮ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣ ੇਅਨੈਹਤਕ ਹਵਿਾਰਾਂ ਹਵਚ ਿੀ 
ਸਦ ਮ ਦ ੇਲੋਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। 

ਇਿ ਿਬਦ, ਏਹਨਾਂ ਿਾਂਙ , ਕੁਝ ਔਹਖਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਅਗੇਤਰਾ 
ਪੜ੍ਨਾਉਂ “ਏਿਨਾਂ” (τούτοις, ਟਉੋਟੋਇਸ ) ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਪੱਿਟ ਿੈ। “ਏਿਨਾਂ” ਹਕਸ 
ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ? ਕੀ ਇਿ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਨਗਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਿ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ? ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਨਾਉਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਹਲੂੰ ਗ ਿੋਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। “ਨਗਰ” ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀਹਲੂੰ ਗ ਨਾਉਂ ਿੈ, ਪਰ 
ਇੱਥੇ ਇਿ ਪੜ੍ਨਾਉਂ “ਏਿਨਾਂ” ਪੁਹਲੂੰ ਗ ਿੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਯੁਨਾਨੀ ਹਵਆਕਰਣ “ਏਿਨਾਂ” ਨ ੂੰ  
ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਨਗਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

ਕੀ ਹਫਰ “ਏਿਨਾਂ” ਹਪਛਲੀ ਆਇਤ ਹਵਚ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਿੈ? ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ, ਯਿ ਦਾਿ ਆਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਆਇਤ 6 ਹਵਚਲੇ 
“ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਹਵਚ ਨਾ ਰਿੇ,” ਿਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ “ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ” 
ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਿੀ ਆਹਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਦ ਸੂੰਿਵ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 
ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ 6 ਦੇ ਦ ਤ ਉਤਪਤ 6:1, 2 ਹਵਚਲੇ ਉਿ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ” ਿਨ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਿੀਆਂ” ਹਵਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਤਪਤ 
ਹਵਚਲੇ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰ” ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ’ਤ ੇਹਜਨਸੀ ਪਾਪ ਦ ੇਦੋਿੀ ਸਨ। ਪਰ ਹਫਰ 
ਵੀ ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਕਹਿਣ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਉਸ ਦੀ ਿਾਿਾ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣ। ਪਰ ਉਤਪਤ 6 ਨਾ 
ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰਾਂ” ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਨਾ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਦੀਪਕ ਬੂੰ ਿਨਾਂ” ਹਵਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ “ਏਿਨਾਂ” ਨਾ ਤਾਂ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਇਤ 6 ਦ ੇਦ ਤਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬਚੀ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 
ਯਿ ਦਾਿ 4 ਹਵਚ ਆਖੇ ਗਏ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ” ਵੱਲ ਸੂੰਕੇਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ
ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਿ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ: 
“(ਸਦ ਮ ਦੇ ਪੁਰਿ) ਏਿਨਾਂ (ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ) ਵਾਂਙੁ ਿਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ ਕੇ . . . ਨਮ ਨਾ ਬਣਾਏ 
ਿੋਏ ਿਨ।” 
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ਝੂਠੇ ਗ ਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿੇਰਿਾ (8–13) 
8ਤਾਂ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਏਹ ਿੀ ਆਪਣੇ ਸ ਫ਼ਵਨਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਭਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, 
ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੰੂ ਤ ੱ ਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9ਪਰ 
ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਮੀਕਾਏਲ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਦ ੇਵਿਖੇ ਵਿਿਾਦ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਵਹਆਉਂ ਨਾ ਵਪਆ ਭਈ ਵਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਿੇ 
ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਵਖਆ ਭਈ ਪਰਭੂ ਤੈਨੰੂ ਸਮਝ!ੇ 10ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕ ਝ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਦ ੇਵਿਖੇ ਕ ਫ਼ਰ ਬਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕ ਝ ਬੇ ਅਕਲ ਪਸੂਆਂ ਿਰਗੇ ਸ ਭਾਉ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11ਹਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ! ਵਕਉਂ ਜੋ ਉਹ 
ਕਇਨ ਦ ੇਰਾਹ ਲੱਗ ਤ ਰੇ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਵਪੱਛੇ ਵਬਲਆਮ ਦ ੇਭਰਮ ਵਿਚ ਵਸਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ੇ
ਅਤੇ ਕੋਰਾਹ ਦ ੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋਏ। 12ਏਹ ਉਹ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦ ੇਹੋਏ ਤ ਹਾਡੇ ਪਰੇਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਡ ੱ ਬੇ ਹੋਏ ਵਟੱਲੇ ਹਨ। ਏਹ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਵਢੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸ ੱ ਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਏਹ ਪੱਤ ਝੜ ਰ ੱ ਤ 
ਦ ੇ ਵਬਰਛ ਹਨ ਜੋ ਅਫਲ, ਦ ੋਿਾਰੀ ਮੋਏ ਅਤੇ ਜੜਹੋਂ ਪ ੱ ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 13ਏਹ ਸਮ ੰ ਦਰ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਵਮੰਦਗੀ ਦੀ ਝੱਗ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਏਹ ਘ ੰ ਮਣ ਿਾਲੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਅਨਹੇ ਰ ਘ ੱ ਪ ਘੇਰ ਰੱਖ ਛੱਵਡਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਨੇਮਾਂ ਹਵਚ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਿ ਦੀ ਹਲਖਤਾਂ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੂੰ ਹਦਆਂ ਯਿ ਦਾਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਪਰ 
ਹਫਰ ਵੀ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨਿਹਚਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਨਿੀਂ ਆਖਦਾ। 
ਉਿ ਘੁਮੂੰਡੀ ਸਨ। ਉਿ ਆਤਮਕ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਿ 
ਸੁਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਤਰਕਪ ਰਨ ਅਤੇ ਸ ਝਵਾਨ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੇਅਕਲ ਪਿ  ਸਨ। ਿਾਇਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਮਨ ਹਵਚ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਸਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੁੂੰ ਹਘਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਸਮਝ 
ਸੀ। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਦ ੇਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਹਚੂੰ ਤਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਤੋਂ ਨਿੀਂ 
ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਪਹਵੱਤਰ ਚਹਰੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਹਜਿੇ ਚਹਰੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ 
ਿੱਲਾਿੇਰੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਹਖਰਕਾਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਿ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਪ ਰਾ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ 2 ਪਤਰਸ 2:19)। 

ਆਇਤ 8. ਹਪਛਲੀ ਆਇਤ ਹਵਚ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦ ੇ ਕੇ ਿੁਣ ਯਿ ਦਾਿ 
ਹਸੱਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਤੂੰ ਨ ਉਦਾਿਰਨ ਿੁਣ-ੇਿੁਣੇ ਹਦੱਤੇ ਸਨ, ਿੁਣ 
ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਵ ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਹਵਚ ਦੁਿਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤ ੇਪਏ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਹਨਆਉਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਹਸੱਹਖਆ ਸੀ। ਉਿ ਉਸੇ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਸੁਿਾਓ 
ਹਵਚ ਕਾਇਮ ਰਿੇ ਹਜਿੜ੍ਾ ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਹਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਤਾਂ ਹਵਚ ਜੋ 
ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਹਵਚ ਨਾ ਰਿੇ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਹਦਸਦਾ ਸੀ। 



 181 

ਇਿ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਸ ਫ਼ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਵਦਰੋਿ ਹਵਚ 
ਹਕਵੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਿਨ। KJV ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਿਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਪਲੀਤ ਸੁਫ਼ਨੇਬਾਜ਼” ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਜੇਕਰ “ਪਲੀਤ” ਦਾ ਇਿਾਰਾ ਹਜਨਸੀ 
ਅਨੈਹਤਕਤਾ ਵੱਲ ਿੈ ਤਾਂ “ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ 
(ἐνυπνιάζομαι, ਏਨੁਪਹਨਐਜ਼ੋਮਾਇ ) ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਾਵ ਨਿੀਂ ਿੈ। KJV 
ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅਨੈਹਤਕਤਾ, ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਸੀ 
ਅਨੈਹਤਕਤਾ, ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸਨ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਗਲਤ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਿ “ਸੁਫ਼ਨੇ” ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੀਕਾਿ ਵੱਲੋਂ  
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਵੇਰਵਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ “ਬਦੀ ਸੋਚਦੇ” ਅਤੇ “ਆਪਣੇ 
ਹਵਛਾਉਹਣਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਿਟਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਿਨ” (ਮੀਕਾਿ 2:1)। 

ਇੱਕ ਵਿੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਹਵਰੋਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਦ ੇਕੇ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤੇ ਗਏ 
ਸਨ, ਆਪਣੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਅਤੇ ਅਨੈਹਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ 
ਤਾਂ KJV ਵੱਲੋਂ ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ “ਪਲੀਤ” ਇਸ ਮਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਉਲਝਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਜੇ. ਐਿੱਨ. ਡੀ. 
ਕੇਲੀ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ “ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ” ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ 
“ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕੋਲ ਹਦਲ-ਹਖੱਚਵੇਂ ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਿ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੀ 
ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।”7 ਕੇਲੀ ਨੇ ਿਾਇਦ ਸਿੀ ਆਹਖਆ ਸੀ। 

ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਣਾਂ ਦ ੇ ਤਜਰਹਬਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਹਥਆਰ ਸੀ ਹਜਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਰੋਸਾ ਹਜੱਤਦੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦਾਅਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਹਜਿੀ ਇੱਕ ਿੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ 
ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਰਿਣਾਂ  
ਹਵਚ ਹਿੂੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਕੁਝ “ਮਿਾਨ ਰਸ ਲਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ (2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 12:1–4; ਵੇਖੋ 2 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 11:5; 12:11; NIV)। ਕੁਲੁੱ ਸੇ ਦੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ “ਵੇਖੀਆਂ ਿੋਈਆ ਗੱਲਾਂ” ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ੇ 
ਸਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:18)। ਜੇਕਰ ਵੇਹਖਆ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ “ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ” ਦੀ ਇਿ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਹਵਆਹਖਆ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। 
NASB ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ” ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੀਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ “ਸੁਫ਼ਨੇ” ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ ਉਿ 
ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਹਨਆਂ  
ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇ
ਆਹਖਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਸੀ ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਸਦ ਮ ਦੇ ਪੁਰਿਾਂ ਦ ੇਚਹਰੱਤਰ 
ਹਵਚ ਹਦਸਦਾ ਸੀ। 

ਇਿ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਭਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੰੂ ਤ ੱ ਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਿ ਵਾਕ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ μέν 

(ਮੇਨ) ਅਤੇ δέ (ਡ ੇ ) ਿਬਦਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਸ ਹਵਚ ਜੁੜ੍ੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਥਾਂ ’ਤ ੇ
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ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 2 ਪਤਰਸ 2:10 ਦ ੇਨਾਲ ਬਿੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕਾਂ, “ਿਕ ਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਦੇ” ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵੇਹਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ
ਘਮੂੰਡ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦੁਆਰਾ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਕਰਦੇ ਿਨ” ਆਹਖਆ ਜਾਣ ਦਾ 
ਿਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਪੱਿਟ ਿੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ ਇਿ 2 ਪਤਰਸ 2:10 ਦੇ 
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਿਾਬਹਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਆਹਖਆ ਹਕ ਉਿ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਕਰਦੇ ਿਨ।” NASB, ਿੋਰਨਾਂ ਕਈ 
ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ, “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ” ਨ ੂੰ  ਸਵਰਗਦ ਤ ਮੂੰਨਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਇਿਾਰਾ ਇਿੋ ਿੋਵੇ। 2 ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਹਵਚ ਅਸੀਂ ਤਰਕ 
ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਹਲਆਂ” ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹਵਆਹਖਆ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਅਹਿਕਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ “ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ” ਦਰਅਸਲ ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੋਕ ਸਨ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਖਹਤਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਿੋਰਨਾਂ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ 
ਹਕ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਕਰਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਅੱਗੇ ਹਕਵੇਂ ਵਿ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ “ਿਕ ਮਤਾਂ” ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਸਨ, ਮਸੀਿ ਦੇ 
ਨੁਮਾਇੂੰ ਹਦਆਂ ਦ ੇ ਿੱਥ ਹਵਚ ਸਨ, ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ ਿੱਥ ਹਵਚ। (ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2 ਪਤਰਸ 2:10, 11 ਦੀਆਂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ।) 

ਆਇਤ 9. ਸਵਰਗਦ ਤ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਹਵਚ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪਰਕਾਿ 12:7 ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਿੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ 
ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਿਬਦ “ਮਿਾਂ ਦ ਤ”  ਇੱਥੇ ਅਤੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16 
ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦ ਤ, ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਾਏਲ ਿੈ, ਦਾ 
ਹਜ਼ਕਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਤਸਕ ਹਵਚ ਹਤੂੰ ਨ ਵਾਰੀ “ਪਰਿਾਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰਿਾਨ ਅਤੇ 
ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ (10:13, 21; 12:1)। ਉਸ ਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ 
“ਪਰਮੇਿੁਰ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਿੈ?” ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿੋਰ ਸਵਰਗਦ ਤ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ 
ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜਬਰਾਏਲ ਿੈ (ਦਾਨੀਏਲ 8:16; 9:21; ਲ ਕਾ 1:19, 26), 
ਿਾਲਾਂਹਕ ਐਪੋਹਕਰਫਾ ਦੀ ਤੋਹਬਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ ਤੀਜ ੇਸਵਰਗਦ ਤ ਰਫ਼ਾਏਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਿੈ।8 ਜਬਰਾਏਲ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਿਕਤੀਿਾਲੀ 
ਜਨ” ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਏਲ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਚੂੰਗਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਿੈ।” 

ਮੀਕਾਏਲ ਦ ੇਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਬਾਰੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਏ ਹਵਵਾਦ ਦੀ ਹਜ਼ਕਰ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿੈਰਾਨ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਕਿਾਣੀ 
ਦ ੇਲਈ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਿੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਿ ਹਕ ਇਿ ਕਿਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਨਿੀਂ 
ਹਮਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਵੀ ਹਕ ਇਿ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ 
ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਬਚ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਚ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ 
ਅਰੂੰਿਕ ਮਸੀਿੀ ਲੇਖਕ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਹਕ ਮੀਕਾਏਲ ਦ ੇਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਬਾਰੇ ਿਤਾਨ ਨਾਲ 
ਿੋਏ ਸੂੰਘਰਿ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਖੇ ਗਏ ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਚੋਂ ਆਈ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇ
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ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਿ ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਿੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 

ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਰਲੇਖਿੀਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 
ਹਮਹਲਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦ ੇਹਵਿਾ ਵਸਤ  ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵੱਚ ਰੱਖਹਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮ ਸਾ ਦਾ 
ਨੇਮ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।9 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਮ ਸਾ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਮ ਸਾ ਦੀ 
ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ੋਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਨ। ਮ ਸਾ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਕ ਅਿ ਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ, ਪਰ ਹਜਿੜ੍ਾ 
ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਬਹਚਆ ਿੈ, ਉਸ ਹਵਚ ਮੀਕਾਏਲ ਦ ੇਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਬਾਰੇ ਿਤਾਨ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿੋਏ ਹਵਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹਕ ਮ ਸਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਿੀ ਅਿ ਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਬਹਚਆ 
ਿੈ। ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਮੂੰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਕ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਕਿਾਣੀ 
ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਹਕੱਥੋਂ ਿੋਇਆ। ਪਰ ਚੂੰ ਗੀ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਮਿੱਤਵਿੀਣ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਿਤਾਨ ਅਤੇ ਮੀਕਾਏਲ ਹਵਚਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਿੋਰ ਪਰਿਨ ਵੀ 
ਖੜ੍ੇ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ ਘਟਨਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਘਟੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਤਾਨ ਅਤੇ ਮੀਕਾਏਲ 
ਹਵਚਕਾਰ ਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਵਾਦ ਿੋਇਆ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਪਰਿਨ ਉਸ ਗਵਾਿੀ 
ਉੱਤੇ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਇਤਿਾਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। ਹਕਉਂਜੋ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 
ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਵੇਲੇ ਘਟੀ ਸੀ? 

ਇਿ ਪਰਿਨ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹਕ 
“ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਖੇ ਜਾਣ” ਦ ੇਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 
ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਂ ਸਪੱਿਟ ਿੀ 
ਿੈ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸਾਰੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਲਕੀਰ ਦ ੇਫਕੀਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। 
ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦ ਹਯਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਯਰ ਿਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਿੋ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਡਾਕ ਆਂ ਦ ੇਕਾਬ  ਆ ਹਗਆ” (ਲ ਕਾ 10:30), ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਇਤਿਾਸਕ 
ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜ ਦ ਿਨ। ਪਰ ਸੂੰਦਰਿ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰ 
ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਇਿ ਿਬਦ ਇੱਕ ਹਦਰਿਟਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਇੱਕ ਹਦਰਿਟਾਂਤ ਹਕਸੇ 
ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਐਵੇਂ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਇਿ ਅਸਲ ਹਵਚ ਿੋਈ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਆਖਦਾ ਹਕ ਇਿ ਇਤਿਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। ਹਨਆਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ ਹਗਦਾਊਨ ਦੇ 
ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਿਕਮ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕਿਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਇੱਕ 
ਵਾਰੀ ਹਬਰਛ ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਮਸਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਿੱਕਲੇ” (ਹਨਆਈਆਂ 9:8)। ਇਿ 
ਤਾਂ ਸਪੱਿਟ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਯੋਥਾਮ ਇਿ ਨਿੀਂ ਆਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਹਵਚ 
ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹਕ ਿਕਮ 
ਦ ੇਲੋਕ ਹਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹਵਿਾਰ ਦਰਿਾ ਰਿੇ ਸਨ। 

ਸੂੰਦਰਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਹਬਰਤਾਂਤ ਅਸਲ ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ 
ਘਟੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਿਤਾਨ ਹਵਚਕਾਰ ਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਿੋਏ 
ਹਵਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੂੰਦਰਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ 
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ਇਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ ਘਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਆਖਣਾ 
ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਮ ਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਬਾਰੇ ਿੋਏ ਹਵਵਾਦ 
ਦੀ ਹਜਸ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਿ ਇੱਕ ਕਾਲਪਹਨਕ ਕਿਾਣੀ ਸੀ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਹਜਿੜ੍ੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਿ ਹਰਿਾ ਸੀ ਉਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਨਰਿਰ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ 
ਇਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਿੋਵੇ। ਇਿ ਿਾਵੇਂ ਕਾਲਪਹਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਤਿਾਸਕ, ਇਸ ਕਿਾਣੀ ਨੇ 
ਉਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ 
ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹਿੂੰਨਤਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੁਆਰਾ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ 
ਹਵਵਾਦ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਵਵਾਦ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 
ਕਿਾਣੀ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਹਵਚ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਿਾਵੇਂ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਕਸੇ ਮਿਿ ਰ ਕਿਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਅਸਲ 
ਇਤਿਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਕਿੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਇਸ ’ਤ ੇਹਨਰਿਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਘਟਨਾ ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ 
ਘਟੀ ਸੀ। ਿੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ 
ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਤਿਾਸਕ ਿਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹਨਕਲਦੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਨਯਮ ਇਿ ਿੈ: 
ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਅਸਲ ਇਤਿਾਸਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ 
ਹਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਪਾਠਕ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਤਿਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਿੀ ਵਜੋਂ 
ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਿਤਾ ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤ ੇ
ਹਨਰਿਰ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਅਸਲ ਇਤਿਾਸ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਘਟੀ ਿੈ, ਤਦ ਲੇਖਕ ਇਤਿਾਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਸ ਹਵਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੇਰੇ 
ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਵਚ ਆਈ ਨਕਾਰਤਮਕਤਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਅਸਪੱਿਟ ਬਣਾ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ: ਜੇਕਰ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਨਕਾਹਰਆ ਹਕ ਉਿ 
ਵਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਸ [ਿਤਾਨ] ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਿੇ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ 
ਹਕੂੰ ਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ “ਜੋ ਕੁਝ ਓਿ ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਉਿ ਦ ੇ ਹਵਖੇ 
ਕੁਫ਼ਰ” ਨਾ ਬਕਣ। ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਿੱਥ ਹਵਚ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਹਖਆ, “ਪਰਭੂ ਤੈਨੰੂ ਸਮਝੇ!” ਜੇਕਰ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਸਮਹਝਆ ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਆਣੇ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਵੀ ਅਹਜਿਾ ਿੀ ਕਰਨ। 

ਆਇਤ 10. ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਹ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੋਿੀ 
ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਸੁਨੇਿੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਤ ੇਲੱਗੇ ਿੋਏ ਸਨ। ਸਪੱਿਟ 
ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਦ ੇਿਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਲੋਕ ਆਹਖਆ। ਆਇਤ 8 ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ 
ਅਰੂੰਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਏਿ ਵੀ।” ਆਇਤ 12 ਹਵਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਏਿ 
ਉਿ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ . . . ਡੁੱ ਬੇ ਿੋਏ ਹਟੱਲੇ ਿਨ।” 

ਆਇਤ 8 ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਆਖ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਉਿ ਲੋਕ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਨਯੁਕਤ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਦੇ” ਿਨ। 
ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਾ ਿੈ। ਜਦ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਤੁੱ ਛ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣਾ” ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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NEB ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਿੈ, “ਪਰ ਇਿ ਲੋਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ 
ਿੀ ਨਿੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਦੇ ਿਨ।” NASB ਆਖਦੀ ਿੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ ੱ ਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਜਿੜ੍ੀ ਅਹਗਆਨਤਾ ਆਪ ਹਲਆਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜਵੇਂ ਉਿ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਾਬਾਿੀ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਹਦੱਤਾ ਸੀ 
(ਆਇਤ 4)। ਯਿ ਦਾਿ “ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ” ਦ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਐਨਾ ਹਖੱਝ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ 
ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਵੀ ਹਵਗੜ੍ ਹਗਆ; ਹਵਚਾਲੇ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਹਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਹਦੱਤਾ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਹਖਝ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ NIV ਇਸ ਆਇਤ ਦ ੇਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੀ ਿੈ “. . . ਜੋ ਕੁਝ ਬ ੇਅਕਲ ਪਸ ਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਿਾਉ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿਨ – 
ਉਿੀ ਗੱਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕਰ ਹਦੂੰ ਹਦਆਂ ਿਨ।”10 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਗਆਨ “ਇਿ ਲੋਕ” ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਕੋਲ ਿੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਉਿ ਪਿ ਆਂ ਦ ੇ ਪੱਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਸੁਿਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤ ੇਿੀ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਰੇਕ ਕੂੰ ਮ 
ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਲੁਹਕਆ ਿੋਇਆ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਿ ਿੀ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਹਜਸ ਹਵਿੇ 
ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪ “ਜਾਣਦੇ ਿੀ ਨਿੀਂ” ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੂੰਕੇਤ 
ਕੀਤਾ ਹਕ ਜਦ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਿਾ ਮਸੀਿ ਿੈ ਤਾਂ ਖੁਿਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਿਰ ਹਵਕਹਸਤ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਉਵੇਂ 
ਜੀਉਂਦੇ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹਵਚ ਮੱਛੀ ਜੀਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਉਲਟ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਰੀਰ ਹਵਚ 
ਜੀ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ 
ਸਨ, ਹਜੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਿੈਮਸਟਰ ਪਾਣੀ ਹਵਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਿ 
ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹਕ ਪਾਣੀ ਹਵਚ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਾਣੀ ਹਵਚ ਰਹਿਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਉਵੇਂ ਿੀ ਮਸੀਿ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਾਂਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਿ 
ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿੈ। “ਇਿ ਲੋਕ” ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਉਸ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ ਉਿ ਮਸੀਿ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 
ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਪੱਿਰ ’ਤ ੇਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਪੱਿਰ ’ਤ ੇਗੈਰਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਨਿੀਂ ਸਮਝ 
ਸਕਦੇ। ਇਿ ਮਸਲਾ 1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ ਹਵਚ ਉੱਹਠਆ ਸੀ: “ਪਰ ਪਰਾਹਣਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ
ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਹਕਉਂ ਜੋ ਓਿ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮ ਰਖਤਾਈ ਿਨ 
ਅਤੇ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਚ 
ਕਰੀਦੀ ਿੈ” (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 2:14)। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਇਿੋ ਤਰਕ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 
ਆਹਖਆ ਹਕ ਇਿ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਸ ਭਾਉ ਉੱਤੇ ਹਨਰਿਰ ਸਨ 
ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਵਿਾਰਕ ਰ ਪ ਹਵਚ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਬੇ ਅਕਲ ਪਸੂਆਂ ਿਰਗੇ ਸਨ। 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀਆਂ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਉਿੀ 
ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹਲਆ ਰਿੀਆਂ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸੂੰ ਦੇਿ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਰਾਿ ਹਕਸ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ 
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ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ [ਜਾਣਗੇ]। ਯਿ ਦਾਿ ਹਚੂੰਤਤ ਸੀ ਹਕ 
ਉਸ ਦ ੇਿਰਾ ਅਤੇ ਿੈਣਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਗਰ ਹਵਨਾਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 
ਇਿ ਸਿ ਹਲਹਖਆ (ਆਇਤਾਂ 3, 4)। 

ਆਇਤ 11. ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣ ੇਤਰਕ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, 
ਹਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ! ਿੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਹਵਦਰੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਿ  ਦ ੇਕਰੋਿ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਤਕੜ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨੇਮ ਦ ੇ ਹਤੂੰ ਨ 
ਉਦਾਿਰਨ ਲਏ। (1) ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਕਇਨ ਦ ੇ ਰਾਹ ’ਤ ੇ ਤੁਰ ਰਿੇ ਸਨ। (2) ਉਿ 
ਵਬਲਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਹਵਚ ਫਸੇ ਿੋਏ ਸਨ। (3) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਿੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਹਫਰ ਿਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਵਰੱੁਿ ਿੀ ਹਕਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰਾਹ ਦ ੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਂਗ 
ਨਾਸ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਤੂੰ ਨ ਸਮ ਿਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਅਹਵਿਵਾਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਹਵਦਰੋਿੀ ਦ ਤ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਦ ੇ ਪੁਰਿ 
(ਆਇਤਾਂ 5–7)। ਅਜ ੇਵੀ ਪੁਰਾਣ ੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈਂ ਹਦਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਆਨ 
ਹਤੂੰ ਨ ਿੋਰ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਪਛਲੇ ਉਦਾਿਰਨ ਸਮ ਿ ਹਵਚ ਸਨ: 
ਇਸਰਾਏਲੀ, ਦ ਤ ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਦੇ ਪੁਰਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚਲੇ ਉਦਾਿਰਨ ਉਿ 
ਹਵਅਕਤੀ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਹਪਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਤੂੰ ਨ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇਤਰਕ ਨ ੂੰ  ਹਕ ਉਸ ਦ ੇ
ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਆਉਣਾ ਹਨਿਹਚਤ ਿੈ, ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ 
ਤੌਰ ’ਤ ੇਇਿ ਉਦਾਿਰਨ ਹਕਉਂ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਹਤੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਜਦ ਦੁਿਟ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਿ 
ਹਤੂੰ ਨੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਿਾਰਨ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਣਗੇ। ਦ ਜਾ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਬਨਾਂ 
ਹਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਵੇਂ ਿੀ ਚਣੁ ਹਲਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚਲੇ 
ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਦੀ ਲੂੰ ਮੀ ਸ ਚੀ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਹਤੂੰ ਨਾਂ ’ਤ ੇ ਪਈਆਂ ਿੋਣ। 
ਤੀਜਾ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਹਵਚ ਕੋਈ ਅਹਜਿੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਿੀ ਿੋਵੇ 
ਹਜਿੜ੍ੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਠਹਿਰੀ ਿੋਵੇ। ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਦਾ  
ਸੁਿਾਓ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਦ ੇ ਸੁਿਾਓ ਨਾਲ  
ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੋਵ।ੇ 

ਕੀ “ਕਇਨ ਦ ੇ ਰਾਿ” ਹਵਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ  
ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਉਦਾਿਰਨ ਬਣਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ? ਕਇਨ ਦੀ 
ਕਿਾਣੀ – ਉਸ ਦਾ ਹਵਦਰੋਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਿ ਦ ੇਨਤੀਜੇ – ਉਤਪਤ 4 ਅਹਿਆਇ 
ਹਵਚ ਦਰਜ ਿੈ। ਜਦ ਕਇਨ ਆਪਣ ੇ ਿਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋਹਿਤ ਿੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਪਰਗਟ ਿੋਇਆ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਕਇਨ ਦ ੇਕਰੋਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਹਗਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਨੇ ਪ ਰੇ ਤਰਸ ਦ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦ ੇਕਰੋਿ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਪੱੁਹਛਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਕਇਨ ਦਾ ਕਰੋਿ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਹਫਰ ਉਸ 
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ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਜੇ ਤ ੂੰ  ਿਲਾ ਕਰੇਂ ਕੀ ਉਿ ਉਤਾਿਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤ ੂੰ  ਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ 
ਪਾਪ ਬ ਿੇ ਉੱਤੇ ਛੈਿ ਹਵਚ ਬੈਠਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਤੈਨ ੂੰ  ਲੋਚਦਾ ਿੈ ਪਰ ਤ ੂੰ  ਉਿ ਦ ੇ ਉੱਤੇ 
ਪਰਬਲ ਿੋ” (ਉਤਪਤ 4:7)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂੰ ਖੇਪ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, “ਫੇਰ ਕਇਨ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਿਰਾ ਿਾਬਲ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਹਕਿਾ” (ਉਤਪਤ 4:8)। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਿਰਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਿੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਹਸਆ ਸੀ। ਿਾਇਦ 
ਿਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਬਹਿਸ ਿੋਈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਅਹਜਿਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਰ 
ਹਫਰ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਿਬਦ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਉਿ ਖੇਤ ਹਵਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਾ 
ਿਾਹਬਲ ਦੀ ਿੱਹਤਆ ਕਰ ਹਦੱਤੀ। 

ਕਇਨ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਯਿ ਦੀਆਂ ਲਈ ਬੜ੍ੀ ਲੁਿਾਉਣੀ ਸੀ।11 
ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਹਵਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿੁਤੀ ਹਗਣਤੀ ਹਵਚ ਯਿ ਦੀ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਕਇਨ ਬਾਰੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਿ ਦੀ ਹਕਆਸਾਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸਨ। ਹਕਆਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 
ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਕਇਨ ਦੀ ਇਿ ਕੋਈ ਮਨਿਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਗੱਲ ਮੂੰ ਨੇ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿੀਰਜਵਾਨ ਉਤਿਾਿ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ 
ਪਾਸੇ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਮਿਾਂ ਦ ਤ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਿਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ (ਆਇਤ 9)। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਹਵਰੋਿੀ ਰਸ ਲੀ ਇਖਹਤਆਰਾਂ ਦੇ 
ਹਵਰੱੁਿ ਬੇਿੜ੍ਕ ਆਪਣਾ ਹਨਆਉਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਮੀਕਾਏਲ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਿ ਕਇਨ ਦ ੇਰਾਿ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਘਮੂੰਡ ਹਵਚ ਅੱਗੇ 
ਵਿਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਗ ਹਦੱਤਾ। ਕਇਨ 
ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ ਇੱਕ ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਨਿੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਹਵਰੋਿੀਆਂ 
ਦ ੇਹਵਿਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। 

“ਹਬਲਆਮ” ਇੱਕ ਿਾੜ੍ੇ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਕਾਿ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣ 
ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਸੱਹਦਆ ਹਗਆ ਸੀ? ਉਿ ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਸੀ? ਇਿ ਤਾਂ 
ਹਦਸਦਾ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਹਵਚ ਕੁਝ ਅਹਜਿੇ ਗੁਣ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਿੁਰ ਉਸ 
ਦ ੇ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣ ੇ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਚੁਣ ਸਹਕਆ। ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਕਿਾਣੀ 
ਹਗਣਤੀ 22–24 ਅਹਿਆਇਆਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਬੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜ੍ਾ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾ ਜਦ ਮੋਆਬ ਦ ੇਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਹਵਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਹਦਖਾਈ। ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 
ਪਰਤੀਹਨਿੀ ਮੂੰਡਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੋਿਫ਼ ੇਘੱਲੇ। ਨਬੀ ਫੁਸਲਾਇਆ ਹਗਆ। ਉਿ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਏਿਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ”ਂ 
(ਹਗਣਤੀ 22:12)। 

ਿਾਇਦ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੱਹਸਆ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਹਬਲਆਮ 
ਆਉਣ ਹਵਚ ਹਝਝਕ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਮੋਆਬ ਦ ੇਰਾਜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿ ਿਾਨਦਾਰ ਦਲ 
ਅਤੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਹਲਆ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਸੀ ਹਕ ਹਬਲਆਮ ਇਨਹ ਾਂ ਸੂੰਦੇਿਵਾਿਕਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ, “ਚਹਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤ ੂੰ  
ਸੋਹਚਆ ਿੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਰ।” “ਹਬਲਆਮ ਦਾ ਿਰਮ” ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਉਸ 
ਦ ੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਚ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ  
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ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। 
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਬਲਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਸ ਬੋਲੀ, 

ਪਰ ਹਬਲਆਮ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ। ਬਾਲਾਕ ਦ ੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਿਰਪਾਈ ਿੋ 
ਗਈ। ਬਾਅਦ ਹਵਚ, ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਮੋਆਬੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਉਦਾਰ ਹਵਿਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਹਖਆ, “ਵੇਖੋ ਏਿ ਉਿ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ ਪਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਚ ਯਿੋਵਾਿ ਦ ੇ ਹਵਰੱੁਿ ਅਪਰਾਿੀ 
ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਵਾ ਯਿੋਵਾਿ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ ਹਵਚ ਪਈ” (ਹਗਣਤੀ 31:16; ਵੇਖੋ ਪਰਕਾਿ 
2:14)। ਹਬਲਆਮ ਨੇ ਮੋਆਬ ਨ ੂੰ  ਹਦਖਾਇਆ ਹਕ ਉਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਮ-ਵਾਿਨਾ 
ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਫਸਾਉਣ ਹਜਿੜ੍ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਕਇਨ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹਬਲਆਮ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ ਵੀ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਬਲਕੁਲ 
ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਹਤੂੰ ਨ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਹਵਦਰੋਿ ਦ ੇਉਦਾਿਰਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਸਰਫ਼ 
ਹਬਲਆਮ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਦੱਤਾ (2 ਪਤਰਸ 2:15)। ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ 
ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦ ੋਗੁਣ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਲਾਿ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਮੋਆਬ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਕਾਮ-ਵਾਿਨਾ ਅਤੇ ਮ ਰਤੀਪ ਜਾ ਹਵਚ ਫਸਾ 
ਹਲਆ। ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਹਵਚ ਹਲਜਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਦ ਜਾ, 
ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦਲਚਸਪੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਹਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹਨਿੱਜੀ ਲਾਿ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਹਚੂੰ ਤਤ 
ਸਨ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਿੀ ਹਬਲਆਮ ਉੱਤੇ ਿਾੜ੍ੇ ਦਾ ਨਬੀ ਿੋਣ ਦਾ ਦੋਿ 
ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆਪਣੇ ਹਨਿੱਜੀ ਲਾਿ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਿੋਿਣ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਕੀ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਅਣਆਹਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਹਬਲਆਮ 
ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ ਇੱਕ ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਸੀ? ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ’ਤ ੇਨਿੀਂ! ਹਜਿੜ੍ੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਿ ਹਬਲਆਮ ਦ ੇਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿੇ ਸਨ। 

ਅੂੰਤ ਹਵਚ, ਸਾਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਹਬਲਆਮ ’ਤ ੇਿਾੜ੍ੇ 
ਦਾ ਉਪਦੇਿਕ ਿੋਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹਗਆ ਦੋਿ ਇਿ ਸੂੰ ਕੇਤ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਹਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਮਸੀਿ ਦ ੇਪਰਚਾਰ 
ਹਵਚ ਹਦੱਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਮਦਦ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 9:3–14; 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 5:17, 18)। 
ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਰਾਜ ਹਵਚ ਪ ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾ ਉਵੇਂ 
ਤਨਖਾਿ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਕੋਈ ਹਮਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਉਿ ਅਹਜਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਉਿ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਾੜ੍ੇ ਦਾ ਕਾਮਾ ਿੈ। ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨ ੂੰ  ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 

“ਕੋਰਾਿ” ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕ ੇਦੁਖੀ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਿਾਰ ਨ 
ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਜਕ ਪਦ ਹਵਚ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਹਗਣਤੀ 16:1–11 ਹਵਚ 
ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਕੋਰਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮ ਸਾ ਦੇ ਇਖਹਤਆਰ ਨ ੂੰ  
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ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨਕਲ ਹਪਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਿਾਰ ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੂੰ ਹਗਆ, “ਤੁਸੀਂ 
ਫੇਰ ਹਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਯਿੋਵਾਿ ਦੀ ਸਿਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋ?” (ਹਗਣਤੀ 
16:3)। ਮ ਸਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇਜਵਾਬ ਹਵਚ ਆਹਖਆ, “ਕੀ ਏਿ ਗੱਲ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ 
ਛੋਟੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦ ੇਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰ ਡਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਨੇੜ੍ੇ ਹਲਆਵੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿੋਵਾਿ ਦ ੇਡੇਿਰੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੂੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਓਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ?” (ਹਗਣਤੀ 16:9)। ਕਇਨ 
ਅਤੇ ਹਬਲਆਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੋਰਾਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਿਾਵੀ ਿੋਣ ਹਦੱਤਾ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਹਤੂੰ ਨਾਂ ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਹਵਚ ਹਜਿੜ੍ੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਿ ’ਤ ੇਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿੂੰ ਕਾਰੀ 
ਰਾਿ ’ਤ ੇਤੁਰਨਾ ਿੈ। ਘਮੂੰਡ, ਿੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ 
ਦ ੇਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ ਉਵੇਂ ਿੀ ਸਨ ਹਜਵੇਂ ਕਇਨ, ਹਬਲਆਮ ਅਤੇ ਕੋਰਾਿ ਹਵਚ ਸਨ। ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ ਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਐਨਾ ਹਨਿਹਚਤ ਸੀ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਇਿ ਆਖ ਸਹਕਆ 
ਹਕ ਉਿ ਕੋਰਾਿ ਦ ੇਹਵਦਰੋਿ ਹਵਚ ਨਾਸ ਹੋਏ ਿਨ। 

ਆਇਤ 12. ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿੂੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਲੇਰ ਸਨ। ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ 
ਸਹਤਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਨਆਉਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ 
ਨੇ ਆਪਣ ੇਹਵਰੋਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਢੁਕਵੇਂ ਰ ਪਕਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਦੋਿੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ 
ਰ ਪਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਪੱਿਟ ਿਨ। NASB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਆਹਖਆ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਡ ੱ ਬੇ ਹੋਏ ਵਟੱਲੇ ਸਨ। NASB ਦ ੇਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਹਪੱਛੇ 
ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ σπιλάς (ਸਹਪਲਾਸ ) ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਿੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਹਿੂੰਨ-ਹਿੂੰਨ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਚਟਾਨੀ ਥਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀ ਸਮੁੂੰਦਰ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਦ ੇਉਤਲੇ ਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕੀ ਰਹਿੂੰਦੀ ਸੀ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਆਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਿਾਵ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਆਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਕਪਟੀ ਸਨ। ਹਜਿੜ੍ਾ ਖਤਰਾ ਉਿ 
ਪੇਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਉਿ ਿੋਰ ਵੀ ਗੂੰ ਿੀਰ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਿਟ ਚਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲੁਕਾ ਰਿੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਖਤਰਨਾਕ  
ਨਾ ਜਾਪਣ। ਿਾਇਦ ਯਿ ਦਾਿ ਇਿੋ ਆਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੂੰਿਾਵਨਾ 
ਿੋਰ ਿੈ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਹਪਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਕਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ “ਦਾਗ” ਜਾਂ “ਿੱਬਾ” ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। KJV, NIV ਅਤੇ NRSV ਇਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਾਵ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਿਨ। KJV ਇਸ 
ਨ ੂੰ  “ਡੁੱ ਬੇ ਿੋਏ ਹਟੱਲੇ” ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਖਦਾ ਿੈ, “ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰੀਤੀ ਿੋਜਾਂ ਹਵਚ 
ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਿਨ।” NRSV ਆਖਦਾ ਿੈ, “ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਪਰੇਮ ਿੋਜਾਂ ’ਤ ੇ ਲੱਗੇ ਿੱਬੇ ਿਨ।” 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ, ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਆਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  
ਚੂੰਗੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹਵਚ ਪਏ ਸੜ੍ੇ ਿੋਏ ਸੇਬਾਂ ਵਾਂਗ ਿਨ। ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਪਰੀਤੀ ਿੋਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਮ-ਵਾਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿਟ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ 
ਈਿੁਰੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਦਾਗੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। 
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ਸੂੰਦਰਿ ਸਾਡ ੇ ਲਈ ਇਿ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਸੂੰ ਿਵ 
ਅਰਥਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਿੜ੍ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੀਆਂ ਿੋਈਆਂ 
ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਨਾਿਕ ਿਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਹਜਿੜ੍ੀ ਜਿਾਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਪੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਾਇਦ ਸੋਚ-
ਸਮਝ ਕੇ ਅਹਜਿੇ ਿਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇਗੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਡੁੱ ਬੇ ਿੋਏ ਹਟੱਲੇ 
ਅਤੇ ਦਾਗ ਵਜੋਂ ਪੇਿ ਕਰੇ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਚਹਰੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਲੁਕ ੋ
ਰਿੇ ਿੋਣ। ਅਹਜਿਾ ਕਰਕੇ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਿੋਣਗੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਅਸਲ ਸ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਸਆਣ ਨਿੀਂ ਸਕ ੇਿੋਣਗੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝ ਠੀ ਤਸਵੀਰ 
ਸਾਿਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। 

ਇਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਕ ਮਸੀਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, 
ਜਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੀਤੀ ਿੋਜ ਕਹਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰੂੰਿਕ ਮਸੀਿੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਭੋਜਨ ਆਖਦ ੇਸਨ। ਜਦਹਕ ਪਰਿ  ਿੋਜ ਇੱਕ “ਪਰੇਮ ਿੋਜ” ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਨਿੀਂ 
ਸੀ, ਪਰ ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਹਵਚ ਕੁਝ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਕੁਝ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀਤੀ ਿੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਫਰ ਪਰਿ  
ਿੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 11:17–22; 2 ਪਤਰਸ 2:13 ਦੀਆਂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਿੀ ਬੂੰ ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਿਟ ਡਾਕਹਟਰਨ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ 
ਲਈ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਹਵਰਾਿਾਂ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਬੇਿਰਮ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਨਾ ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਤਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿੀ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਕੋਈ ਹਦਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਹਕ ਉਿ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦ ੇਪੀਂਦ ੇ
ਹੋਏ . . . ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਢੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ποιμαίνω (ਪੋਇਮਾਈਨੋ ) 
ਇੱਕ ਹਕਹਰਆ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  NASB “ਹਚੂੰ ਤਾ ਕਰਨ” ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਦ ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿੋਰ ਵੀ ਿਾਬਹਦਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ “ਇੱਕ 
ਅੱਯਾਲੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ।” “ਆਪਣੀ ਿੀ ਹਚੂੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ” ਦੀ ਬਜਾਇ NIV ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅੱਯਾਲੀ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣਾ ਿੀ ਹਢੱਡ ਿਰਦੇ ਿਨ” ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ ਅੱਯਾਲੀ ਿੋਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ। ਹਯਸ  ਨੇ 
ਹਕਿਾ ਹਕ ਉਸ ਦ ੇਰਾਜ ਹਵਚ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਿੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਲ ਕਾ 22:25, 
26)। ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਅੱਯਾਲੀ ਆਪਣ ੇਝੁੂੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੱਯਾਲੀ ਇਸ 
ਉਪਾਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਹਜਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦਾ 
ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਉਿ ਅੱਯਾਲੀ ਦਾ ਹਲਬਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਨੇ ਿੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਯਾਲੀ 
ਵਰਗੇ ਕੂੰ ਮ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਿੀਂ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਫਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਆਪਣ ੇ ਹਢੱਡ ਿਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 
ਰਾਿੀਂ ਆਹਖਆ, “ਮੇਰੇ ਆਜੜ੍ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਦੀ ਿਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਜੜ੍ੀਆਂ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਢੱਡ ਿਹਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਚਾਹਰਆ” (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 34:8)। 
ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਚਲੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਆਤਮਕ ਪਰਕਾਿ ਦੇਣ ਦਾ 
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ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਤਮਕ ਬਲ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ 
ਹਦੱਤਾ। 

ਜਦਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆਤਮਕ ਪੋਿਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਵੱਚ 
ਉਿ ਸ ੱ ਕੇ ਬੱਦਲ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਅਸਹਥਰ ਅਤੇ ਹਨਸਫਲ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਖੱੁਲਹ ਕੇ ਫਟਕਾਹਰਆ। ਇਿ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ 
ਲੇਖਕ ਬਿੁਤ ਹਖੱਝ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਨ ਹਵਚ 
ਕੋਈ ਹਦਲਚਸਪੀ ਨਿੀਂ ਲੈ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਿ ਤਾਂ ਸਾਿਮਣ ੇਆ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨਿੱਜੀ 
ਿਮਲਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਿ ਜੋ ਆਪ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਨ ਉਿੀ ਹਸਖਾ ਰਿੇ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ
ਰ ਪਕਾਂ ਹਵਚੋਂ ਿਰੇਕ ਨੇ, ਿਾਵੇਂ ਉਿ ਹਜੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਿਟ ਅਤੇ ਹਿੂੰਨ ਸਨ, ਉਿ ਤਸਵੀਰ ਪੇਿ 
ਕਰਨ ਹਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਦੱਤਾ ਹਜਿੜ੍ੀ ਯਿ ਦਾਿ “ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ” ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਪੇਿ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਜਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਿ “ਸੱੁਕ ੇਬੱਦਲ” ਸਨ। ਕਨਾਨ ਦ ੇਖੁਿਕ ਇਲਾਕੇ ਹਵਚ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ 
ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਿ ਮੱਿ ਸਾਗਰ ਦ ੇਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੌਣਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ 
ਅਤੇ ਿ ਮੀ ਦ ੇਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਿਵਾ ਠੂੰ ਡੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਸਨ, 
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ। ਅਕਸਰ ਅਹਜਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਹਕ ਹਜਵੇਂ-ਹਜਵੇਂ ਹਦਨ ਦੀ 
ਗਰਮੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਿ ਬੱਦਲ ਵੀ ਗਾਇਬ ਿੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿ ਮੀ ਮੀਂਿ ਤੋਂ 
ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੀਂਿ ਅਤੇ ਿ ਮੀ ਲਈ ਸੱੁਖ ਦਾ ਸਾਿ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਿਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਕੋਲ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਕੋਲ ਹਸਰਫ਼ ਿਬਦ ਸਨ – ਅਹਜਿੇ ਿਬਦ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੋਲੋਂ  
ਿਾਂਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਖੋਖਲੇ ਹਨਕਲਦੇ ਸਨ। ਅੂੰ ਤ 
ਹਵਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹਲਆਈ ਨਿੀਂ ਹਨਕਲੀ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ, 
ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨੇੜ੍ੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਿੀ ਦ ਰ ਿੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ ਿੋਰ ਵੀ ਗੂੰ ਿੀਰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕ ੇਵੀ 
ਸਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਅਸਹਥਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਰੇਕ ਿਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ 
ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਿਰੇਕ 
ਸੂੰਿਵ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਪੌਣਾਂ ਦ ੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਝਾਓ ਇਿ ਿੈ 
ਹਕ ਉਿ ਅਹਜਿੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦ ੇਵੱਸ ਹਵਚ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤਕੜ੍ੀਆਂ ਸਨ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਹਤਿਰੇ ਰ ਪਕ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੋਇਆ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਹਵਰੱੁਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੂੰ ਮ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਪੱਤ ਝੜ ਰ ੱ ਤ ਦ ੇਵਬਰਛ ਹਨ ਜੋ ਅਫਲ ਿਨ। ਜਕੇਰ ਇਿ ਕਾਫੀ 
ਨਿੀਂ ਸੀ, ਉਿ ਦ ੋ ਿਾਰੀ ਮੋਏ ਿੋਏ ਸਨ। ਹਬਰਛ ਦ ੇ ਆਪਣੇ ਰ ਪਕ ਵੱਲ ਵਾਹਪਸ 
ਆਉਂਹਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਉਿ ਜੜਹੋਂ ਪ ੱ ਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ
ਲਾਿਕਾਰੀ ਫਲ ਦੇਣ ਦ ੇਅਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਆਇਤ ਦ ੇਹਵਰਾਮ ਹਚੂੰ ਨਹ  ਕੁਝ ਿੱਦ ਤੱਕ ਇਸ 
ਦ ੇਅਰਥ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ਾ ਹਜਿਾ ਫਰਕ ਹਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। NASB ਅਤੇ NRSV “ਅਫਲ” ਿਬਦ 
ਨ ੂੰ  “ਪੱਤ ਝੜ੍ ਦ ੇਹਬਰਛ” ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੇ ਿਨ। ਕੌਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇKJV ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਰ ਪਕ ਹਤੂੰ ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਰ ਿਨ। ਇਸ ਹਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, “ਅਹਜਿੇ 
ਹਬਰਛ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਫਲ ਸੱੁਕ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਅਫਲ, ਦ ੋ ਵਾਰੀ ਮੋਏ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱੁਟੇ ਿੋਏ।” NIV 
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“ਅਫਲ” ਨ ੂੰ  ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱੁਟੇ ਿੋਏ ਹਬਰਛਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਖਦਾ 
ਿੈ, “ਪੱਤ ਝੜ੍ ਦੇ ਹਬਰਛ, ਅਫਲ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱੁਟੇ ਿੋਏ – ਦ ੋ ਵਾਰੀ ਮੋਏ।” ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਦ ੇਅਰਥ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ਾ-ਥੋੜ੍ਾ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਨਾਂ ਹਵਚ 
ਸੁਨੇਿਾ ਇੱਕੋ ਿੀ ਿੈ: ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਜਦ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਬਰਛ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹਿਕਾਇਤ ਇਿ ਿੁੂੰ ਦੀ ਸੀ 
ਹਕ ਉਿ ਿਗਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਫਲ ਨਿੀਂ ਫਲਦੇ ਸਨ। ਯਸਾਯਾਿ ਨੇ ਇੱਕ ਅੂੰਗ ਰੀ ਬਾਗ ਦਾ 
ਰੁਪਕ ਹਲਆ, ਪਰ ਸੁਨੇਿਾ ਇੱਕ ੋ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਕਵੇਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ ਰੀ ਬਾਗ ਨ ੂੰ  ਗੁੱ ਹਡਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਵਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਤਾਂ ਓਸ ਉਡੀਹਕਆ ਿਈ ਉਸ ਹਵਚ ਚੂੰਗੇ ਅੂੰਗ ਰ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੂੰਗਲੀ 
ਅੂੰਗ ਰ” (ਯਸਾਯਾਿ 5:2)। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਨਆਉਂ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੂੰ ਿ ਢਾਿ ਸੱੁਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਿ ਲਤਾੜ੍ੀ ਜਾਵੇਗੀ।” (ਯਸਾਯਾਿ 
5:5)। ਇਿ ਰ ਪਕ ਨਬੀਆਂ ਹਵਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਹਮਲਦਾ ਿੈ (ਹਯਰਹਮਯਾਿ 2:21; 
12:10; ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 19:10–14; ਿੋਿੇਆ 10:1)। ਹਯਸ  ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰ ਪਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ (ਮੱਤੀ 21:33–41)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹਮਲਦੇ-
ਜੁਲਦੇ ਰ ਪਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਿਾ ਵੀ ਇਿੋ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਉਿ “ਸੱੁਕ ੇਖ ਿ ਅਤੇ ਅਨਹੇ ਰੀ ਦ ੇਉਡਾਏ ਿੋਏ ਬੱਦਲ” ਸਨ (2 ਪਤਰਸ 2:17)। 

ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  “ਦ ੋ ਵਾਰੀ ਮੋਏ” ਸਨ ਤਾਂ ਇਿ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਰੀਲੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਦ ੇਨਾਲ 
ਕੋਈ ਪੋਿਕ ਫਲ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਅਹਜਿੇ ਬ ਟੇ ਨਿੀਂ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮੀਂਿ ਤੋਂ ਨਵਾਂ 
ਪੋਿਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਵੱਚ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚਲਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 
ਉਿ ਬੜ੍ਾ ਹਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ “ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱੁਟੇ” ਜਾ ਚੁੱ ਕ ੇਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਾਠਕ ਵਿੀਆ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਫਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਆਇਤ 13. ਯਾਕ ਬ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਰੱਦਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮ ੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਕਰਦੀਆ ਂਠਾਠਾਂ (ਯਾਕ ਬ 
1:6) ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਅੱਗੇ ਉਿ ਕੀ 
ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰੋਸਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਉਿ ਅਸਹਥਰ ਅਤੇ 
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੋਲੋਂ  ਦ ਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਉਿ ਘ ੰ ਮਣ 
ਿਾਲੇ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦਾ “planet” (ਗਰਹਿ ਜਾਂ ਨਛੱਤਰ) ਿਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਦ ੇਿਬਦ 
(πλανήτης, ਪਲੈਨੇਟੇਸ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਘੁੂੰ ਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਿਟਕਣਾ 
ਿੈ। ਇਸਹਥਰ ਤਾਹਰਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਹਥਰ ਗਰਹਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਟਕਾ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਅਨਹੇ ਰ ਘ ੱ ਪ 
ਘੇਰ ਰੱਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਜਸ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਹਵਚ ਝੁਲਸਦੇ 
ਰਹਿਣਗੇ (ਆਇਤ 7)। 
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ਪਾਪੀ ਮਨ ੱ ਖਾਂ ਉੱਤ ੇਵਨਆਉਂ ਬਾਰੇ 
ਹਨੋਕ ਦੀ ਨਬੂਿਤ (14–16) 

14ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਵਜਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਿੀਂ ਪੀਹੜੀ ਦਾ ਸੀ ਏਹਨਾਂ ਹੀ ਦ ੇ ਵਿਖੇ 
ਅਗੰਮ ਿਾਕ ਕਰ ਕੇ ਆਵਖਆ ਭਈ ਿੇਖੋ, ਪਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। 
15ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਨਆਉਂ ਕਰ ੇਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਤਾਨੀਆ ਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਦਆਂ ਸਾਵਰਆਂ 
ਸ਼ਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਖਤ 
ਗੱਲਾਂ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆ ਂ ਨੇ ਉਹ ਦ ੇ ਵਿਰ ੱ ਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਵਹਰਾਿੇ। 16ਏਹ ਬ ੜ ਬ ੜਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਿੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਹ ੇਵਪੱਛੇ ਮੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਿਵਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤਾਂ 14, 15. ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, ਿੇਖੋ, ਪਰਭੂ ਆਪਣ ੇਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਣ ੇ
ਆਇਆ ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਨਆਉਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਉਸ ਨੇ ਐਪੋਹਕਰਫਾ ਦੀ 
ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ 1 ਿਨੋਕ ਹਵਚੋਂ ਹਲਆ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 1:9 ਆਇਤ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ: “ਵੇਖੋ, ਪਰਿ  ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਿਈ ਸਿਨਾਂ ਦਾ ਹਨਆਉਂ 
ਕਰੇ।”12 1 ਿਨੋਕ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਹਣਆ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ 
ਨਾਲ ਅਹਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਮਸੀਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਰੂੰਿਕ ਸਦੀਆਂ ਹਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਾਵਾਂ ਹਵਚ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਿਨੋਕ ਦਾ ਬੜ੍ੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਅਹਿਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਦੱਤਾ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਯੁੱ ਗ 
ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਹਜਿੇ ਵੀ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਿਵਾਲੇ 
ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 1 ਿਨੋਕ, ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਇਿ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, “ਿਨੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਸੂੰਗ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਅਲੋਪ ਿੋ ਹਗਆ 
ਹਕਉਂਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਹਲਆ” (ਉਤਪਤ 5:24)। ਇਿ ਗੱਲ ਹਕ ਹਨੋਕ ਆਦਮ 
ਤੋਂ ਸੱਤਿੀਂ ਪੀਹੜੀ ਦਾ ਸੀ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। ਉਤਪਤ 5 ਹਵਚਲੀ ਵੂੰ ਿਾਵਲੀ ਦਾ ਅਰੂੰਿ 
ਆਦਮ ਤੋਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਨੋਕ ਸੱਤਵੀ ਥਾਂ ’ਤ ੇ ਿੈ। ਇਿ ਵਾਕ ਹਕ “ਿਨੋਕ ਆਦਮ ਤੋਂ 
ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਿੜ੍ੀ ਦਾ ਸੀ” 1 ਿਨੋਕ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।13 

ਜਦਹਕ ਯਿ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਿਨੋਕ ਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ 
ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮ ਿਾਂ ਦੇ ਹਵਚ ਇਸ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਆਦਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 1 ਿਨੋਕ ਨ ੂੰ  “ਹਲਖਤਾਂ” ਨਿੀਂ 
ਆਹਖਆ, ਪਰ ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਦੱਤਾ ਹਜਵੇਂ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਲਖਤਾਂ ਦਾ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਨੋਕ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਉਵੇਂ 
ਿੀ ਹਦੱਤਾ ਹਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਸਾਯਾਿ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਦਾ ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸੂੰਦੇਿ ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਉਤਪਤ 5:21–24 ਹਵਚਲੇ ਿਨੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। 
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ਸਾਡੇ ਹਵਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 
ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਇਖਹਤਆਰ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ, ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ  1 ਿਨੋਕ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੱਹਸਆ ਖੜ੍ੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਆਹਖਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਕੋਈ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ 
ਉਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੱਚਾ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਿਨੋਕ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿਬਦ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਚੋਂ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਿਨ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਿਨੋਕ 
ਨਿੀਂ ਹਲਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਿ ਿਨੋਕ ਤਾਂ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿੀਂ, ਹਜਿੜ੍ਾ “ਆਦਮ 
ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਿੜ੍ੀ ਦਾ ਸੀ।” ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ 
ਚੁੱ ਕ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ: ਕੀ ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਸੱਚਮੁਚ ਇਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ 
ਿਨੋਕ ਵੱਲੋਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀ ਪੀਿੜ੍ੀ ਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਸੀਿੀ 
ਅਤੇ ਯਿ ਦੀ ਹਵਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੇ ਹਕ 1 ਿਨੋਕ ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਦੇ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ 
ਸੀ? ਕੀ ਇਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੀ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਿਨੋਕ ਦ ੇਨਾਮ 
ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਵਚੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ 1 ਿਨੋਕ 
ਆਖਦੇ ਿਾਂ? ਕੀ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ 1 ਿਨੋਕ ਹਵਚੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ? ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਘਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬ ਰੀ ਦ ੇਦ ੋਕਾਰਨ ਿਨ: (1) ਇਿ ਖਰਾਈ 
ਦਾ ਮਸਲਾ ਿੈ। ਜਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਲਖਤਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਪਰੇਰਣਾ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  
ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ। 
(2) ਇਿ ਗਵਾਿੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ , ਹਵਿਵਾਸੀ ਜਾਂ 
ਗੈਰਹਵਿਵਾਸੀ ਨ ੂੰ , ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਹਜਿੜ੍ੀ ਆਸ ਉਿ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰ ਦਰ ਫੜ੍ੀ ਬੈਠੇ ਿਨ, ਉਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

ਜਦਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਵਚੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਲਈ ਸਮੱਹਸਆ ਖੜ੍ੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹਲੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਫਰ ਵੀ ਇਿ ਸਮੱਹਸਆ ਦੁਰਗਮ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ  
ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਇਿ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ ਿਈ 1 ਿਨੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਉਕਾਸਣ ਨਾਲ” ਹਲਹਖਆ 
(2 ਪਤਰਸ 1:21)। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਿ ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ 
ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਉਿ ਹਲਖਤਾਂ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਹਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਿ 
ਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਹਕ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਤਾਂ ਮੂੰਨਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ 
ਵਜੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੈਰਿਾਰਹਮਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰਮਸੀਿੀ ਹਵਦਵਾਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਨਬੀ” ਆਹਖਆ (ਤੀਤੁਸ 1:12)। ਇਿ ਸੋਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ 
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ 1 ਿਨੋਕ ਤੋਂ ਿਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ  
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਇਖਹਤਆਰ ਦ ੇਉਸੇ ਪੱਿਰ ’ਤ ੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹਜਸ ’ਤ ੇਿਰਾ, ਨਬੀ ਅਤੇ 
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ਹਲਖਤਾਂ ਸਨ। 
ਇੱਕ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਆਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੁਰਾਤਨ ਿਨੋਕ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤੇ 

ਗਏ ਇਿ ਿਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਹਲਖੇ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪਰਬੂੰ ਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਿਨੋਕ 
ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਬਚ ੇਿਨ। ਇਸ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਿੋਣ ਲਈ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿਨੋਕ ਦੇ ਿਬਦ ਮੌਹਖਕ ਜਾਂ ਹਲਖਤੀ ਰ ਪ ਹਵਚ ਨ ਿ ਦ ੇਵੇਲੇ ਦ ੇਿੜ੍ਹ ਹਵਚ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਮਸਰ ਹਵਚ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹਵਚ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੇ, ਚਾਲਹੀ ਵਰਹੇ ਤੱਕ ਉਜਾੜ੍ ਹਵਚ ਿਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੇ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿ ਵਰਹੇ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਨਾਲ ਿੋਈ ਦੁਰਗਤੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੇ। ਅਹਜਿਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ਹਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਹਰਿਟੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ਿ ਦ ੇਵੇਲੇ ਆਏ 
ਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਲੂੰ ਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਿਾਇਦ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  1 ਿਨੋਕ ਹਵਚੋਂ ਉਿ ਲੈਣ ਲਈ ਆਹਖਆ ਿੋਵ ੇਜੋ ਸੱਚ 
ਸੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ
ਲੇਖਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਿਨੋਕ ਵੱਲੋਂ  ਬੋਲੇ ਅਤੇ 
ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੋਰ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਸਰਫ਼ 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਿਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਲੈ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ 
ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਹਜਿੜ੍ੇ 1 ਿਨੋਕ ਬਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਪਾਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਸ ਿਨੋਕ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ 
ਲੇਖਕ ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਿੜ੍ੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਿ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਿ ਤੋਂ ਮਿਿ ਰ ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ 
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਹਜਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਿਨੋਕ ਨ ੂੰ  
ਮੂੰ ਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰ ਤਤ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਹਕਸ 
ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹਲਹਖਆ ਸੀ। ਉਿ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲਈ ਇਸ 
ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਿ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਵਿੇਰੇ 
ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਿੈ। 

ਜੋ ਿਵਾਲਾ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 1 ਿਨੋਕ ਤੋਂ ਹਦੱਤਾ ਉਸ ਹਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਾਕਹਟਰਨ 
ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਬ ਵਤ, ਇਸ ਹਵਚ ਹਸਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ  ਵਾਪਸ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ ਪਹੜ੍ਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 1 ਿਨੋਕ ਦੇ ਇਸ ਿਵਾਲੇ ਦਾ 
ਸੂੰਦਰਿ ਇਿ ਮੂੰਗ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਹਕ ਪਾਠਕ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢ ਲਵੇਂ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਇਿ 
ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ ਿਈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਉਿ ਉਤਪਤ 5:21–24 ਦ ੇ
ਿਨੋਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਬਾਰੇ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਮਸੀਿ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦ ੇ
ਵਹਰਹਆਂ ਹਵਚ ਿੋਇਆ। 1 ਿਨੋਕ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਹਨਆਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਡੱਕਦੇ 
ਿਨ। 

ਇਿ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ: (1) ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦ ੇਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਉਿ 
ਸਾਰੇ ਿੀ ਮਸੀਿ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਕਾਰਕ ਿਨ। (2) ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ 
ਹਲਹਖਆ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਹਲਹਖਆ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਇਿ ਸੱਚ ਿੈ। (3) ਮਸੀਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਹਲਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਪੇਿ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿੀਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਰੇਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਸਮਹਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। (4) ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਿਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ 
ਗੱਲ ਆਖ ਸਕ ੇ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਅਰੂੰ ਿਕ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਦਆਂ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। (5) ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਆਖਣ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਸੀ ਹਕ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਵੀ ਮਸੀਿ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਹਨਆਉਂ ਲਈ 
ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। 

1 ਿਨੋਕ ਦ ੇਿਬਦ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਨੈਹਤਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਉੱਤ ੇ
ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੀਆ ਜ਼ਰੀਆ 
ਿਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਬਦ ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਿੈ। NASB ਹਵਚ ਆਇਤ 15 ਹਵਚ ਇਿ ਚਾਰ 
ਵਾਰੀ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਿੇਿਣਾਂ ἀσέβεια (ਆਸੇਬੇਇਆ ) ਅਤੇ ἀσεβής 

(ਆਸਬੇੇਸ ) ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਕਹਰਆ ἀσεβέω (ਆਸੇਬੇਓ ) ਦ ੇਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੀ 
ਿਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 1 ਿਨੋਕ 1:9 ਹਵਚੋਂ ਅਸਲ ਿਬਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਨ: “ਉਿ ਸਿਨਾਂ 
ਦੁਿਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਹਫਟਕਾਰੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਿ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਿਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਕੀਤੇ 
ਿਨ।” 1 ਿਨੋਕ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ’ਤ ੇ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚਲੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਦਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਕ ਿਨੋਕ ਦਰਅਸਲ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 
1 ਿਨੋਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਹਵਚ “ਦੁਿਟਾਂ” 
ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ ਸੀ। ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਿੂੰ ਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਹਣਆ ਿੋਇਆ ਸੀ। ਉਿ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਹਵਰੱੁਿ ਕਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਿਨ ਹਕ ਉਿ 
ਸ਼ਤਾਨੀ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਅਹਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਵਨਆਉਂ, ਅਰਥਾਤ, ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿੈ। 

ਆਇਤ 16. ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਤੂੰ ਨ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦੇ 
ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਿ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਬ ੜ 
ਬ ੜਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਨ। ਉਸਾਰ  ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬੁੜ੍ਬੁੜ੍ਾਉਣਾ ਦੋ 
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ਹਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਨ। ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹਵਚ ਕੋਈ ਹਦਲਚਸਪੀ ਨਿੀਂ 
ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਮ-ਹਵਲਾਹਸਤਾ ਤੋਂ ਮੋੜ੍ਨ। ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਬੜੁ੍ਬੁੜ੍ਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਹਸਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, 
ਜੋ ਹਕ ਗਲਤੀਆਂ ਿਾਲਣ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਸੂੰਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਕਲੀਸੀਆ ਤਦ ਰੋਗੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦ ਉਸ ਹਵਚ 
ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਿਰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਿੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਹਦਲ 
ਖੋਲਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

ਦ ਜਾ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੱਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਹਪੱਛੇ ਲਾ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਮੂੰ ਹੋਂ ਿੱਡੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਿੂੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦੇ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਰੇਕ ਸਮੱਹਸਆ ਦਾ 
ਸਮਾਿਾਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਿੂੰਕਾਰ ਲੁਹਕਆ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਪਰਗਟ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿੂੰ ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਦ ਹਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਸੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਹਜਆਂ ਹਵਚ ਪਰਿ  ਦ ੇਿਰਾ, ਯਾਕ ਬ ਅਤ ੇ
ਯਿ ਦਾਿ, ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਿਾਮਲ ਿੋਣ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਵਰਗੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਵ ਹਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸਾਿਮਣੇ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਬਿੁਤ 
ਹਪਆਰਾ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ। ਜਾਦ ਗਰ ਿਮਊਨ ਵਾਂਗ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  “ਮਿਾਂ ਪੁਰਖ” ਿੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ (ਰਸ ਲਾਂ 8:9)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਾਵਿਾਲੀ ਿੋ 
ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦ ੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 

ਤੀਜਾ, ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਹਵਚ, ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ੍ ਲਾਹ ੇ ਵਪੱਛੇ ਮੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਿਵਡਆਈ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 
ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਵਹਡਆਈ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਗੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਉੱਤੇ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। 

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਜਦ ਪਰਾਹ ਣਚਾਰੀ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 10–16) 

ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਾਲੇਜ ਦ ੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ ਇੱਕ ਸਮ ਿ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਸਹਟਰਆ ਦ ੇਗਰਾਟ੍ਸ ਿਹਿਰ ਹਵਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਿਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਮੁਹਿੂੰ ਮ ਚਲਾ ਰਿੇ ਸਾਂ। ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਇੱਕ ਿਾਲ ਕਮਰਾ ਸੀ ਹਜੱਥੇ ਇਿ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਸਾਰੇ ਹਦਨ ਦੀ ਿੱਜ-ਦੌੜ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਦਨ ਿਾਮ ਨ ੂੰ , ਜਦ 
ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਹਖਆ ਹਕ ਿਾਲ ਕਮਰੇ ਹਵਚ ਸਾਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ
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ਨਾਲ ਲਗਿਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਨਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਨ। ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਰਾਿੁਹਣਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਉਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੁਤ ਚੂੰਗੇ ਲੱਗ ਰਿੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਗ , ਜੋ ਹਕ 35 ਕੁ ਵਹਰਹਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੜ੍ਾ ਹਮਲਣਸਾਰ ਸੀ। 

ਸਾਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਿ 
ਸੋਚ ਰਿੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਾਿੁਣ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  
ਵੂੰ ਡਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਿ ਹਬਲਕੁਲ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਇਿ ਹਮਿਨਰੀ ਘਰੋਂ ਕੀ ਸੌਂਿ ਚੁੱ ਕ 
ਕੇ ਹਨਕਲੇ ਸਨ। ਉਿ ਸਾਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਸੱਖਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ 
ਆਏ ਸਨ। ਉਿ ਤਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਵੜ੍ਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਪਰਾਿੁਹਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਹਵਚ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸੋਚਣਗ ੇ ਹਕ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਾਿੁਹਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਿ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਿੀਣ 
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਅਸਲੀ ਰੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਨਿੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਵੀ ਇਿੋ ਿਾਲਾਤ ਰਿੇ ਿੋਣਗੇ। ਉਸ ਦ ੇ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ 
ਨਵੇਂ ਮਸੀਿੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਪਹਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰਖਣ ਦ ੇਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ 
ਹਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲੁਕ ੇ ਿੋਏ ਮਕਸਦ ਕੀ 
ਿਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਬਦ ਸਾਨ ੂੰ  
ਕਠੋਰ ਜਾਪਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹਕ ਪਰਿ  ਦਾ ਿਰਾ ਸੋਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਥੌੜ੍ੇ ਦਾ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੱਿਟ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਕੋਮਲਤਾ 
ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਿਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:15)। ਇਿ ਸਿ ਸੱਚ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਵੀ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 
ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰਿਤਾ ਤੋੜ੍ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਹਚਤਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤਾਗੀਦ 
ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਦੁਿਟ ਰਵੱਈਏ ਨ ੂੰ  
ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਿਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਈ. ਅਰਲ ਏਹਲਸ, ਪਰੋਫੇਸੀ ਐਡਂ ਿਰਮੇਹਨਉਹਟਕ ਇਨ ਅਰਲੀ ਹਕਰਸਚੀਐਹਨਟੀ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ, 

ਹਮਿੀਗਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕਸ, 1993), 220–26. 21 ਿਨੋਕ ਦਾ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਖੇਪ 
ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਮਸ ਐਿੱਚ. ਚਾਰਲਸਵਰਥ, ਸੂੰ ਪਾਦਕ, ਹਦ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹਸਉਡਾਪੇਗਰਾਫਾ (ਹਨਉ 
ਯੋਰਕ: ਡਬਲਡੇ, 1983), 1:5–89 ਹਵਚ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 1 ਿਨੋਕ 6–19 ਦਾ ਹਵਿਾ ਵਸਤ  ਉਤਪਤ 6 ਹਵਚਲੇ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਨ। 3ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬਾਓਖਮ, ਜ ਡ, 2 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਹਬਬਹਲਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਹਜਲਦ 50 (ਵੇਕੋ, 

ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1983), 53. 4ਹਵਸਡਮ ਆਫ ਸੋਲੋਮਨ 10:7 (NRSV)। 5ਹਵਕਟਰ ਹਪ. ਿੈਹਮਲਟਨ ਨੇ 
ਗੌਰ ਕੀਤਾ, “ਸਦ ਮ ਦੀ ਸਟੀਕ ਥਾਂ ਅਹਨਿਹਚਤ ਿੈ।” ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਉੱਤਰੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹਸਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ ੇਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਨਿਹਚਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਹਮਲੇ ਿਨ” (ਹਵਕਟਰ 
ਹਪ. ਿੈਹਮਲਟਨ, ਦ ਬੁਕ ਆਫ ਜੇਨੇਹਸਸ: ਅਹਿਆਇ 18 –50, ਦ ਹਨਉ ਇੂੰਟਰਨੈਿਨਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦਾ ਓਲਡ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ [ਗਰੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ, ਹਮਿੀਗਨ: ਹਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ ਪਬਹਲਹਿੂੰ ਗ ਕੂੰਪਨੀ, 1995], 31). 6ਇਿ 



 199 

ਜੇ. ਐਿੱਨ. ਡੀ. ਕੇਲੀ ਦਾ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਿੈ, ਏ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਹਦ ਅਹਪਸਟਲਸ ਆਫ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਜ ਡ, ਬਲੈਕਸ 
ਹਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ (ਲੂੰ ਡਨ: ਐਡਮ ਐਡਂ ਚਾਰਲਸ ਬਲੈਕ, 1969), 258. 7ਉਪਰੋਕਤ, 261. 8ਤੋਹਬਤ 

5:4; 6:11; 7:9; 8:2; 9:5; 11:1; 12:6. 9ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਜ਼ਸ ਦਾ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਰਲਸਵਰਥ, 

1:919–34 ਹਵਚ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 10ਹਵਆਕਰਣ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਜਿੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਦ 
“ਐਨਾਕੋਲੁਥੋਨ” ਿੈ। 

11ਇਸ ਪਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਬਾਓਖਮ, 79–80. 121 ਿਨੋਕ 1:9 ਦਾ ਇਿ ਅਨੁਵਾਦ 
ਚਾਰਲਸਵਰਥ, 1:13–14 ਤੋਂ ਿੈ। 131 ਿਨੋਕ 60:8. 
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