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17–25 

ਇੱਕ ਵਭੰਨਤਾ: 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ-ਉਸਤਤ 

ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪੱੁਜਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਅਸਲ ਮਸੀਿੀ ਹਵਿਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅੱਤ ਪਹਵੱਤਰ ਹਨਿਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਹਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਹਨਰਬਲ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿ  ਹਵਚ ਵਾਪਸ ਹਖੱਚਣਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਭੰਨਤਾ: ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਧੜੇਬਾਜ ਬਨਾਮ  
ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ (17–23) 

17ਪਰ ਤ ਸੀਂ ਹੇ ਵਪਆਵਰਓ, ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦ ੇਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ। 18ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਕਹਾ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੱਠਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇ ਅਨ ਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 19ਏਹ 
ਓਹ ੋਹਨ ਵਜਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼, ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। 20ਪਰ ਤ ਸੀਂ ਹੇ 
ਵਪਆਵਰਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਨਹਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ 
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 21ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦ ੇ ਪਰੇਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਿਨ ਦ ੇਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਯਾ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 22ਅਤੇ ਵਕੰਵਨਆਂ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੇ ਦ ਬਧਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ 
ਦਯਾ ਕਰੋ। 23ਅਤੇ ਵਕੰਵਨਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਧੂ ਵਖੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਓਸ ਬਸਤਰ ਤੋਂ 
ਿੀ ਵਜਹ ਦ ੇ ਵਿਚ ਦੇਹੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਵਗਆ ਹੋਿੇ ਸੂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੰਵਨਆਂ ਉੱਤੇ ਭੈ 
ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੋ। 

ਆਇਤ 17. ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸੱਿਾ ਸੂੰਬੋਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ੍ਦਾ ਿੈ, 
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ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਆਇਤ 3 ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਲਈ . . . ਜਤਨ” ਦੀ ਤਾਗੀਦ 
ਕਰਨ (ਆਇਤ 3) ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੀਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦ ੇਹਵਚਕਾਰ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦੱਤਾ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਦੇਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਰੂੰ ਿ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ “ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ” ਬਾਰੇ ਹਲਖ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਹਚਆ ਸੀ 
(ਆਇਤ 3), ਪਰ ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸ ਸ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ, ਹਜਿੜ੍ੇ “ਚੋਰੀ 
ਆ ਵੜ੍ੇ” ਸਨ, ਬਾਰੇ ਹਲਖਣ, ਹਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹਲਖਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ (ਆਇਤ 4)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ “ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ” ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਲਹਖਆ, ਉਸ ਹਵਚ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦ ਿੈਰਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਜਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਵਚੋਂ ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਦੁਿਟ ਿਨ ਅਤੇ ਮਸੀਿ 
ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਹਵਗਾੜ੍ਦੇ ਿਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਿਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਿਹਰਆ ਹਪਆ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਆਣ ਵੜ੍ੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਿਮੇਿਾ ਰਹਿਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਰਹਿਣਗੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਿ ਆਖਹਦਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ 
ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ (2 ਪਤਰਸ 3:15, 16), ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਸਿਨਾਂ “ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ” ਹਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ“ਰਸ ਲਾਂ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇ
ਮਨ ਹਵਚ ਸੁਹਨਿਹਚਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਕੌਣ ਸਨ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਹਕਉਂਜੋ ਉਿ ਹਯਸ  ਦੇ 
ਿਰਾਵਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਬਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਿਰਾ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਿਾਵ ਹਵਚ “ਰਸ ਲ” ਕਹਿ ਕੇ 
ਸੂੰਬੋਿਤ ਕੀਤਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19)। ਕੀ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਰਸ ਲਾਂ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ? ਲ ਕਾ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਵਾਰੀ 
“ਰਸ ਲ” ਆਹਖਆ (ਰਸ ਲਾਂ 14:4, 14), ਿਾਲਾਂਹਕ ਿਾਇਦ ਉਸ ਦ ੇਕਹਿਣ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ 
ਿੋਵ ੇ ਹਕ ਉਿ ਅੂੰਤਾਹਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ ਰਸ ਲ ਸਨ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਬਾਰਾਂ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਵੱਲੋਂ  ਹਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸ ਲੀ ਇਖਹਤਆਰ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ 
ਸੀ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਰਸ ਲਾਂ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਿਾਵੇਂ 
ਯਿ ਦਾਿ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਰਸ ਲਾਂ ਹਵਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਅਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਜ਼ਰ ਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਵੂੰ ਡ 
ਹਰਿਾ ਸੀ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਰੂੰਿ ਕੀਤਾ ਹਕ ਮਸੀਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰਕ ਸਰੋਤ 
“ਰਸ ਲ” ਸਨ। ਅਹਿਕਾਰਕ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 
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ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਰਾਂ ਸੀ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:5–9)। ਬਾਰਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕੂੰ ਮ 
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ। ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਿਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿੁਤ 
ਹਵਸਹਤਰਤ ਰਿੀ ਿੋਵ ੇਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਬਿੁਤ ਦ ਰ ਤੱਕ ਗਏ ਿੋਣ; ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਿ ਦਾਿ 
ਦਾ ਹਿਆਨ ਿੋਰਨਾਂ ਮਸਹਲਆਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰਿ  ਦਾ ਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਹਕ ਇੱਕ ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿਾ ਮੌਜ ਦ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਇਸ 
ਰਸ ਲੀ ਸੁਨੇਿੇ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਗੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਖਤਰੇ ਹਵਚ ਸੀ। ਇਿ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਿੈ; ਡਾਕਹਟਰਨ 
ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ। 

ਆਇਤ 18. ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਿਾ ਰਸ ਲ ਿੀ ਸੀ ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਵਕਹਾ। ਮਸੀਿ ਦ ੇਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਹਚਤਾਉਣੀ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਰਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ, ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਡਾਕਹਟਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੈਹਤਕ ਰਾਿਾਂ ’ਤ ੇਤੁਰਨ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਰ ਸਨ। 
ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ ਹਕ ਇਿ ਲੋਕ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਿੇਿ ਹਚਤਾਉਣੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਰਸ ਲਾਂ 
ਨੇ ਹਦੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਕਈ ਹਚਤਾਉਣੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਪੌਲੁਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਚਤਾਉਣੀ ਹਦੱਤੀ ਹਜਿੜ੍ੇ “ਅੂੰ ਤ ਹਦਆਂ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ” ਆਉਣਗੇ 
(2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 3:1–5; ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ 20:29, 30; 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 4:1–3) ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਯਿ ਦਾਿ ਹਦਆਂ ਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਹਦਆਂ ਿਬਦਾਂ ਹਵਚ ਹਦੱਤਾ। ਜੇਕਰ 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ ਦ ੇਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਾਹਕਆਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  
ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਦ ੋਚੁੱ ਕਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਫਰ 
ਵੀ, ਇਸ ਹਵਚ ਥੋੜ੍ਾ ਸੂੰਦੇਿ ਿੈ ਹਕ ਯਰ ਿਲਮ ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਅਹਜਿੀਆਂ ਕਈ 
ਹਚਤਾਉਣੀਆਂ ਹਦੱਤੀਆਂ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿੁਤ 
ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ: “ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਿਈ ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਉਣਗੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ”  
(2 ਪਤਰਸ 3:3)। 

ਹਜਸ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ἐμπαίκτης, 
ਏਮਪਾਇਕਟੇਸ) ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਕੇਵਲ 2 ਪਤਰਸ 3:3 ਅਤੇ 
ਯਿ ਦਾਿ 18 ਹਵਚ ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਅਪਹਵੱਤਰ ਲੋਕ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਹਤਆਰ ਬੈਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਦੁਹਨਆਵੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਹਕਆਂ ਵੱਲ 
ਹਖੱਚ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੱਠਾ, ਮ ੂੰ ਿ ਤੋੜ੍ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਿੈੜ੍ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 
NASB ਆਇਤ 15 ਹਵਚ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰੀ “ਿਤਾਨੀ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਫਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ 
ਕੀਤਾ। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦੀ ਅਪਹਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 
ਹਦੱਤੇ ਹਬਨਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਜਦਹਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਅੂੰ ਤ ਹਦਆਂ ਹਦਨਾਂ” ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਮਨ 
ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਅੰਤ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 
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“ਅੂੰ ਤ ਦ ੇ ਸਮੇਂ” ਹਵਚ ਉਿ ਹਦਨ ਵੀ ਿਾਮਲ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪਾਠਕ ਜੀ ਰਿੇ ਸਨ। (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:2, ਹਜੱਥੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ” 
ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ।) ਇਸ ਪਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਹਕ ਉਿ ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਜੀ ਰਿੇ ਸਨ, 
ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਤਜਰਹਬਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਦੱਤੀ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ “ਠੱਠਾ ਕਰਨ 
ਵਾਹਲਆਂ” ਦ ੇਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ“ਆਪਣ ੇਿਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ” ਦੀਆਂ 
ਨਬ ਵਤਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਵੀ ਿਾਮਲ ਿੈ (ਵੇਖੋ 1 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 4:1)। ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਹਚਤਾਉਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਅਤੀਤ ਹਵਚੋਂ ਆ ਰਿੀਆਂ 
ਸਨ। ਰਸ ਲੀ ਹਚਤਾਉਣੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ 
ਿਕਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। 

ਆਇਤ 19. ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ; ਉਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ 
ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬ ਵਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਸਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 
ਏਹ ਓਹ ੋ ਹਨ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਹਨੂੰ ਹਦਆ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ (ਆਇਤਾਂ 10, 
12, 16)। ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਿੈ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
’ਤ ੇਸਰੀਰਕ ਿੋਣ ਦਾ ਦੋਿ ਲਗਾਇਆ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਹਵਰੋਿ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਵਿੇਿ ਆਤਮਕ ਪਰਕਾਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ 
ਿੋਵੇ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਹਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਿੋ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ 
ਤਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ “ਸਰੀਰਕ” (ψυχικός, ਸੁਖੀਕੌਸ ) ਸਨ। ਇਿ ਉਿ ਸਨ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜਸ ਿਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸਰੀਰਕ” ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਿੁਤ ਔਖਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦ ੇਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸਨ 
ਹਕ ਪਿ ਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਿੀ ਹਢੱਡ ਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤੋਖ ਨਿੀਂ 
ਦ ੇਸਕਦੀ ਸੀ।1 

ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਧੜੇਬਾਜ਼ ਿਨ [ਸਨ]। ਇਿ ਗੱਲ ਹਜ਼ਕਰਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਦੇਿੀ ਹਵਚ ਪੈ ਰਿੀ ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਰਸਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾ ਹਲਆ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰੂੰਿ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਰਸ ਲੀ ਹਸੱਹਖਆ ’ਤ ੇਚੱਲ ਰਿੇ ਸਨ, ਇਸ ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਿੀਂ 
ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਜਿਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਹਕ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿੀ ਹਵਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ 
ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਹਲਆਉਂਦੇ ਿਨ। ਜਦ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਿ ਨਵੇਂ 
ਉਪਦੇਿਕ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਪਰਗਤੀਿੀਲ ਿਮੇਿਾ ਉੱਤਮ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦਾਿ ਹਲਖ ਹਰਿਾ ਸੀ, 
ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਰਗਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਫੁੱ ਟ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਉਿੀ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਿ ਦੀ ਦੇਿੀ ਨ ੂੰ  ਹਿੱਹਸਆਂ ਹਵਚ 
ਵੂੰ ਡ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 20. ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਹਸਿਤ ਦਾ 
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ਹਖਆਲ ਰੱਖਣ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ . . . ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਹਵਚ ਰੱੁਝ ੇਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਆਸਰੇ ਛੱਡ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ 
ਦ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇਆਤਮਕ ਪੋਿਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਨਹਚਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਦਾ 
ਕੇਂਦਰ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਿੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ, “ਅੱਤ ਪਹਵੱਤਰ ਹਨਿਚਾ” ਹਵਚ ਉਿ ਸਿ 
ਕੁਝ ਿਾਮਲ ਿੈ ਜੋ ਮਸੀਿ ਦ ੇਬਾਰੇ ਉਸ ਦ ੇਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਹਜਸ ਸਾਿਨ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਇਸ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, 
ਉਿ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਵਿਵਾਸੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵਾਸ 
ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਫਰਨ ਅਤੇ ਮਸੀਿ ਉੱਤੇ ਿਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਕਤੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕ,ੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਖਾਇਆ ਹਕ ਪਵਿੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮਕ ਵਾਿੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀ ਚਾਿਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਆਇਤ 21. ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੂੰਤ ਦ ੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪੱੁਜਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਮਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਹਵਰੋਿ ਅਤੇ ਰਸ ਲੀ ਹਵਿਵਾਸ ਦ ੇਪਰਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਸ ਦ ੇਹਸੱਟੇ ਨ ੂੰ  ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨਗੇ। “ਓਸ ਹਨਿਚਾ 
ਦ ੇਲਈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਇੱਕ ੋਿੀ ਵਾਰ ਸੂੰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ” (ਆਇਤ 3) ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ 
ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਹਵਚ ਿਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਅਤੇ “ਅੱਤ ਪਹਵੱਤਰ ਹਨਿਚਾ” ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਨਿੀਂ 
ਿੋ ਸਕਦੀ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ੋ ਹਜਿੇ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦ ਜੇ 
ਉੱਤੇ ਹਨਰਿਰ ਜ਼ਰ ਰ ਿਨ। ਇੱਕ ਿਾਵ ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ 
ਮੌਜ ਦ ਸੀ (ਮੱਤੀ 12:28) ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਵ ਨਾਲ ਅਜ ੇਇਿ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ (ਮਰਕੁਸ 
9:1)। ਹਯਸ  ਦ ੇਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਬ ਿੇ ਖੋਲਹ ਹਦੱਤੇ ਪਰ 
ਇਸ ਦਾ ਸੂੰਪ ਰਨ ਆਗਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿਾਵ ਇਿ ਵੀ ਿੈ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੂੰਤੇਕੁਸਤ ਦ ੇ ਹਦਨ ਖੁਿਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਹਵਚ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਲਆ (ਰਸ ਲਾਂ 2:37–42)। ਪੌਲੁਸ ਆਖ 
ਸਹਕਆ ਹਕ ਮਸੀਿ ਨੇ “ਸਾਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਿਕਾਰ ਦ ੇਵੱਸ ਹਵਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਪਆਰੇ ਪੱੁਤਰ ਦ ੇ
ਰਾਜ ਹਵਚ ਪੁਚਾ ਹਦੱਤਾ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13)। 

ਿਾਲਾਂਹਕ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਿਾਵ ਨਾਲ ਉਿ ਅਜ ੇਵੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਿੇ ਿਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ ਿਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜ੍ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਿਹਰਆ ਤਜਰਬਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਿਜਨਕਾਰ 
ਆਤਮਕ ਤਾਂਘ ਦ ੇਉਸ ਹਸਖਰ ’ਤ ੇਪੱੁਜ ਗਏ ਹਜਿੜ੍ਾ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿੁਤਾ 
ਹਿੂੰਨ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਾਂ, “ਯਿੋਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕ, ਤਕੜ੍ਾ ਿੋ ਅਤੇ 
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ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਦਲੇਰ ਿੋਵੇ, ਿਾਂ, ਯਿੋਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਉਡੀਕ” (ਜ਼ਬ ਰਾਂ 27:14); “ਸਾਡਾ ਜੀ 
ਯਿੋਵਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿੋ ਸਾਡਾ ਸਿਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਿੈ” (ਜ਼ਬ ਰਾਂ 
33:20)। ਯਿ ਦਾਿ ਵਾਂਗ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 
ਿੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ “ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਅਹਿਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸੱਕਦੇ” 
(1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:50)। ਮੌਤ ਦ ੇਇਸ ਪਾਸੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿ  ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ। 
ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਿਵਾਸੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿ  ਦ ੇਸਰੀਰ ਹਵਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਜਦ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ ਹਕ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਹਕ ਇਿ ਸਿਨਾਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜ੍ੀ 
ਇੱਛਾ ਿੈ (ਵੇਖੋ 2 ਹਤਮੋਹਥਉਸ 4:8)। 

ਹਮਲ ਚੁੱ ਕਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਹਵਚਕਾਰ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਇਿ ਹਖੱਚ-ਤਾਣ 
ਨਾ ਹਸਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਰਾਸਤ ਹਵਚ ਹਦਸਦੀ ਿੈ, ਸਗੋਂ 
ਇਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂੰਪ ਰਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਸਲ ਮੱੁਦਾ ਿੈ। ਬਾਅਦ ਹਵਚ, 
ਜਦ ਮਸੀਿ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਆਖਰੀ ਤੁਰਹੀ ਫ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:52), 
ਇੱਕ ਰ ਪਾਂਤਰਨ ਿੋਵੇਗਾ। ਮਰਨਿਾਰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿ  ਅਮਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 
ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਅਤ ੇਨਾਸਵਾਨ 
ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਅਮਰਤਾ ਹਨਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ “ਜੀਵਨ” ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ 
ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੂੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੋਣ ਦਾ ਿਾਵ 
“ਸਦੀਪਕ” (αἰώνιος, ਆਇਓਹਨਓਸ ) ਿਬਦ ਹਵਚ ਲੁਹਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ 
ਇਿ ਿਬਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਮਣਤੀ ਨ ੂੰ —ਉਸ ਦ ੇਬੇਅੂੰ ਤ ਿੋਣ ਨ ੂੰ —ਓਨਾ ਨਿੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹਜੂੰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਹਵਿੇਿਤਾ ਿੈ।2 ਜਦਹਕ “ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ” ਦੀ ਿਰਪ ਰੀ ਆਉਣੀ ਅਜ ੇਬਾਕੀ ਿੈ, ਪਰ ਹਫਰ 
ਵੀ ਇੱਕ ਿਾਵ ਨਾਲ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ” ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ 
ਵੀ ਿੈ। 

ਹਵਿੇਿ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਹਵਚ “ਜੀਵਨ” ਿੋਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, 
ਹਜਸ ਹਵਚਲੀਆਂ ਹਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਬੁੱ ਿ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਿਾਮਲ ਸਨ। 
ਜਦ ਮ ਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 
ਿਹਲਆਈ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੁਹਰਆਈ ਰੱਖ ਹਦੱਤੀ ਿੈ” (ਹਬਵਸਥਾ 30:15), ਤਾਂ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਨਾਨ ਹਵਚ ਹਮਲਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜਦ ਹਯਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਉਿ ਨੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ 
ਬਖ਼ਹਿਆ ਜੋ ਆਪ ਹਵਚ ਜੀਉਣ ਰੱਖੇ” (ਯ ਿੂੰਨਾ 5:26), ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਯਸ  ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 
ਕਰਨਾ ਿੈ। “ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ” ਇਸ ਵੇਲੇ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਅਜ ੇਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ 
ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ “ਉਡੀਰ ਕਰਦੇ ਰਿੋ।” 

ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਿਨ ਉਿ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਅਹਜਿੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
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ਹਵਚ ਸਾਂਝੀ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਹਵਿੇਸਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ। 
ਹਯਸ  ਨੇ ਆਹਖਆ, “ਹਜਿੜ੍ਾ ਪੱੁਤਰ ਉੱਤੇ ਹਨਿਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਉਸ ਦਾ ਿੈ” 
(ਯ ਿੂੰਨਾ 3:36)। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਿੁਣ ਹਮਲ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ, 
“ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹ  ਮੈਨ ੂੰ  ਘੱਹਲਆ ਸਦੀਪਕ 
ਜੀਉਣ ਉਿ ਦਾ ਿੈ” (ਯ ਿੂੰਨਾ 5:24)। ਪਰਮਸ਼ੇ ਰ ਦ ੇਪਰਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਦ ੇਆਤਮਕ ਸਰੋਤਾਂ ਹਵਚ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਸੂੰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਤਰੀਹਕਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਿੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਿ  
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ 
ਹਵਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ। 

ਆਇਤਾਂ 22, 23. ਹਕਉਂਹਕ ਕੋਈ ਹਨਰਬਲ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਕੋਈ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ 
ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਹਗਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਰੱਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਤਆਗ ਦੇਣ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ ਹਕ 
ਉਿ ਵਕੰਵਨਆਂ ਉੱਤੇ ਵਜਹੜੇ ਦ ਬਧਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦਯਾ ਕਰਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਬੁੱ ਿ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਹਲਆ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫੁੱ ਟ ਪਾਈ, ਹਜਿੜ੍ੇ “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨ ੂੰ  
ਉਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ” (ਆਇਤ 4), ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ 
ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ ਪਏ ਿੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਰਾਜ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ ਨਿੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਹਜਿੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ ਨਵੇਂ 
ਸਨ, ਹਨਿਹਚਤ ਨਿੀਂ ਸਨ ਹਕ ਹਕਸ ’ਤ ੇਹਵਿਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕਸ ’ਤੇ ਿਰੋਸਾ ਕਰਨ। 
ਉਿ ਵੀ “ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ ਪਏ ਿੋਏ” ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਸਨ। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ 
ਮਜਬ ਤ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਕ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ। 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਕੋਲ ਵਾਹਪਸ 
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ (ਵੇਖੋ ਯਾਕ ਬ 5:20)। 

ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੋਸਮ ਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਹਰਿਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਤੂੰ ਨ ਦੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਿੂੰਨ ਸਮ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 
ਆਇਤ 22 ਹਵਚ ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ ਪਏ ਿੋਇਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦ ੇਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਇਤ 23 ਨ ੂੰ  
ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅਰੂੰਿ ਕੀਤਾ ਵਕੰਵਨਆਂ ਨੰੂ..ਬਚਾਓ। ਇਿ “ਹਕੂੰ ਹਨਆਂ ਨ ੂੰ ” ਦ ਬਿਾ 
ਹਵਚ ਪਏ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਜਾਪਦੇ ਿਨ। ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਹਤੂੰ ਨ ਹਿੂੰਨ 
ਸਮ ਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ: (1) ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜਿੜ੍ੇ ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ ਪਏ ਿੋਏ ਸਨ, 
(2) ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਧੂ ਵਖੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ (3) ਵਕੰਵਨਆ ਂ ਉੱਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਯਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦ ੋਸਮ ਿ ਆਪਸ ਹਵਚ ਐਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ ਹਕ 
ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਹਸਰਫ਼ ਦੋ ਸਮ ਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਇਿ ਵੀ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਿਾਂ ਸਮ ਿਾਂ ਦ ੇਲਈ ਆਖੀਆਂ। ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਜਾਪਦਾ 
ਹਕ ਲੇਖਕ ਹਤੂੰ ਨ ਸਮ ਿਾਂ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਿਾ ਹਵਚ 
ਪਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਿਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗ ਹਵਚੋਂ ਿ  ਹਖੱਚ ਕੇ 
ਕੱਢਣਾ ਸੀ। “ਦਯਾ” ਆਇਤਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਹਵਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਬਦ ਿੈ। 

ਿਾਇਦ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਅੂੰ ਤਮ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ “ਪਾਪ ਨ ੂੰ  
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ਹਘਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਪਆਰ ਕਰਨ” ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਿਟ ਉਦਾਿਰਨ ਿੋਰ 
ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਿਰਾ ਪਾਪ ਹਵਚ ਜਾਂ ਹਕਸੇ 
ਗਲਤ ਡਾਕਹਟਰਨ ਹਵਚ ਹਡੱਗ ਹਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਹਪਸ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਪ ਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਸਮਾਜ ਹਕਸੇ ਹਨਰਬਲ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਨਾ 
ਹਤਆਗੇ। 

ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ-ਉਸਤਤ (24, 25) 
24ਹ ਣ ਵਜਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨੰੂ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਮਵਹਮਾ ਦ ੇਸਨਮ ਖ ਅਨੰਦ ਸਵਹਤ ਵਨਰਮਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 25ਓਸੇ ਦੀ 
ਅਰਥਾਤ ਓਸ ਅਦ ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਵਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਜ ੱ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਹ ਣ ਿੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜ ੱ ਗਾਂ ਤੀਕ ਰ 
ਮਵਹਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ, ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਹੋਿੇ। ਆਮੀਨ। 

ਆਇਤ 24. ਿਾਲਾਂਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਛੋਟਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਇਦ ਅੱਜ ਦ ੇਪਾਠਕ ਨ ੂੰ  
ਇਿ ਹਦਲਚਸਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਪਣ ੇ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਬਲ ਦੀ 
ਸਿ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮੇਿੁਰ-ਉਸਤਤ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਪਰੇਮ ਹਵਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਹਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਵਅਕਤੀਗਤ 
ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਸੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਦੀ ਹਨਿਹਚਤਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਤੁਹਲਤ ਕੀਤਾ। 
ਿੁਣ ਕੋਈ ਸੂੰਦੇਿ ਨਾ ਰਿੇ। ਮਸੀਿ ਿਮੇਿਾ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਖੜ੍ਾ ਰਿੇਗਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਿ ਪਰਿ  ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਿੀ ਿੈ ਵਜਹੜਾ 
ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨੰੂ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਜਿਾ ਕਝੁ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਿਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਆਲਸੀ ਿੋਣ ਲਈ ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਨਿਚਾ ਹਵਚ ਹਦਰੜ੍ਹ 
ਖੜ੍ੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਵਿਵਾਸੀ ਦ ੇਆਪਣੇ ਮੋਹਢਆਂ ਤੋਂ ਿਟਾਇਆ ਨਿੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਹਨਿਹਚਤਤਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਅਕਤੀ ਮਸੀਿ ਉੱਤੇ ਹਨਿਚਾ ਕਰੇਗਾ, 
ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਮੂੰਗਦਾ ਰਿੇਗਾ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ 
ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਪਾਪ ਤੋਂ ਹਫਰਦਾ ਰਿੇਗਾ – ਉਿੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਖੜ੍ਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਵਹਮਾ ਦ ੇਸਨਮ ਖ ਅਨੰਦ ਸਵਹਤ ਵਨਰਮਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 25. ਯਿ ਦਾਿ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ 
ਨ ੂੰ  ਮ ਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆਖੇ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਨਆਈ ਂਆਖੇ (ਆਇਤ 4)। ਜੇਕਰ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਨਆਈ ਂਿੈ, ਤਾਂ ਹਯਸ  ਵੀ ਹਨਆਈ ਂਿੈ। ਆਇਤ 15 ਦਾ ਿਾਵ ਇਿੋ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ 
ਨੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨ ੂੰ  ਬਰਾਬਰੀ ਹਵਚ ਉੱਚਾ ਵੇਹਖਆ। ਮਸੀਿੀ ਹਨਿਚਾ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਿੈ। ਇਿ ਮਸੀਿ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਹਰਤ ਿੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸਾਰੀ 
ਿਹਲਆਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੀ ਅਰਾਿਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਮਵਹਮਾ, 
ਪਰਾਕਰਮ, ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਲਈ ਿੋਵੇ। ਆਮੀਨ। 
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ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਪਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ (ਆਇਤ 21) 

ਐਨੀ ਮੇ ਐਲਸਟਨ ਲੁਈਸ ਕਈ ਵਹਰਹਆਂ ਤੋਂ ਟੇਨੇਸੀ ਦ ੇ ਮੇਮਹਫਸ ਿਹਿਰ ਦ ੇ
ਿਾਰਹਡੂੰਗ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਗਰੈਜੁਏਟ ਸਕ ਲ ਆਫ ਹਰਲੀਜਨ ਹਵਚ ਲਾਈਬਰੇਹਰਅਨ ਸੀ। ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਬਿੁਤ ਪਸੂੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬਿੁਤ ਪਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਨੀ ਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਜ਼ਬ ਰਾਂ 130 ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਸਖਾਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਬ ਰ ਦੀ ਆਇਤ 6 ਆਖਦੀ ਿੈ, 
“ਹਜੂੰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨ ੂੰ , ਉੱਨਾ ਿੀ ਵੱਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  ਉਡੀਕਦੀ ਿੈ।” ਉਿ 
ਇਿ ਆਖਹਦਆਂ ਿਰਮਾਉਂਦੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਜ਼ਬ ਰਾਂ 130 ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੂੰਦ ਜ਼ਬ ਰ ਿੈ। 
ਐਨੀ ਮੇ ਮਾਰਚ 9, 2006 ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਹਵਚੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹਵਚੋਂ 
ਹਜੂੰ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਮਲ ਚੁੱ ਕ ੇ ਿਨ, ਉਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਿੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ 
ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਪੱਕ ੇਅਤੇ ਿੀਰਜ ਨਾਲ 
ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਬ ਰਾਂ 130 ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹਸਖਾਇਆ ਸੀ। 

ਮੈਂ ਇਿ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸੇਬਰਾ ਹਵਅਕਤੀ ਿਾਂ। ਹਕਸੇ ਦੇ 
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿੁਤ ਔਖਾ ਿੈ। ਪਰਿ  ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਔਖਾ ਿੈ। ਮੈਂ ਵੇਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ਜਦ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੇ ਉਦੇਿ ਇਸ 
ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੁੂੰ ਦੀ। ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਹਜਿੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹਵਚ ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜ੍ੀ ਮੇਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਵਾਂਗ 
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਿਹਵੱਖ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਹਨਿਹਚਤ ਿੈ। ਅਜ ੇਬਿੁਤ ਸਾਰਾ 
ਕੂੰ ਮ ਪ ਰਾ ਿੋਣਾ ਬਾਕੀ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਅਹਜਿੇ ਸੂੰਕਟ ਵੀ ਿਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ੇ ਿਨ। 
ਦਰਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਹਜਿੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਅਲਹਵਦਾ ਆਖਣਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਸਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਸਾਿਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ 
ਦ ੇਿੱਥਾਂ ਹਵਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 

“ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ” ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦ ੋਿਾਵ ਹਨਕਲ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਡੀਕ ਹਚੂੰ ਤਾ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਡੀਕ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਵਾਂਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ 
ਹਕਰਸਮਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਵ ਿੋਰ 
ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਹਨਿਹਚਤਤਾ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਅਹਗਆਤ 
ਦਾ ਿੈ, ਡਰ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਿੀਏ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਿਬਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਿਾਵ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਮਸੀਿ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਲਈ ਹਚੂੰ ਤਤ ਿਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰ ਤਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। 
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ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਇਿ ਿਬਦ 1 ਕੁਹਰੂੰ ਥੀਆਂ 2:14; 15:44, 46 ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ 3:15 ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਵਾਲਟਰ 

ਬਾਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ “ਸੁਿਾਵਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਿਰੇਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਿੈ, 
ਜੋ ਹਕ ਤਜਰਬ ੇਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਿੈ ਹਜਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਿਖਸੀਅਤ [ਆਤਮਾ] ਿੈ” (ਵਾਲਟਰ ਬਾਵਰ, ਏ ਗਰੀਕ-
ਇੂੰਗਹਲਿ ਲੈਕਹਸਕਨ ਆਫ ਦ ਹਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਹਕਰਿਚੀਅਨ ਹਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ 
ਸੂੰ ਸਕਰਨ, ਸਹੋਿਆ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਾਦਨ, ਫਰੈਡਹਰਕ ਹਵਲੀਅਸ ਡੈਂਕਰ [ਹਿਕਾਗੋ: ਯ ਹਨਵਰਹਸਟੀ ਆਫ ਹਿਕਾਗੋ ਪਰਸੈ, 
2000], 1100)। 2ਿਬਦ ਆਇਓਹਨਓਸ, “ਸਦੀਪਕ,” ਉਸ ਨਾਉਂ ਦਾ ਹਵਿਿੇਣ ਰ ਪ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਯੱੁਗ” 
(αἰών, ਆਇਓਨ) ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ “ਸਦੀਪਕ” ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਿੋਵੇਗਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਦੀ ਹਵਿਿੇਤਾ।” 
ਜਦ ਇੱਕ ਹਵਿਵਾਸੀ ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਵਚ ਮਸੀਿ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਿੈ, ਤਦ ਉਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਹਰਸ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੱੁਗ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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