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ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀਆਇਤਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੀ,ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹ।ੈਉਹਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 1:1)। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ (2:21-24; 3:18; 4:1;
5:1) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਖੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ
ਿਵੱਚ ਡੰੂਘੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਕੁਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ “ਪੁੱਤਰ“
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (5:13), ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ (ਰਸੂਲ 12:12) ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ ਏ. 60-64 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
5:13 ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਬਾਬਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹ।ੈ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ

ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ
ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਿਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿ ਪਾ ਿਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ
1 ਪਤਰਸ 5:12 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ
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ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।”ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਤਆਚਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਿਲਆਹੋਇਆਸੀ। 1 ਪਤਰਸਉੱਤਰੀ
ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਤੀਉੱਤਰ ਦੇਣਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ— 1:1, 2
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ— 1:3-12
3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼— 1:13-5:12
4. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ— 5:13, 14

ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪਤਰਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ

ਪੁੰਤੁਸ, ਗਲਾਿਤਯਾ, ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਆਿਸਯਾ ਅਤੇ ਿਬਥੁਨੀਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕ ਆਿਗਆਕਰ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਸ਼ਾ
3ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੀ

ਵਧੇਰੇ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਾਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 4ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ,
ਿਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਰਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 5 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
6ਇਹਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ
ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਹ।ੋ 7 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਾਏ ਹੋਏ ਨਾਸਵਾਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਖਆ
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ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ
ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਨੱਕਲੇ। 8 ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾਂ ਵੇਖੇ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ
ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹ।ੈ 9 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹ।ੋ 10ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ
ਕੀਤੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਅਥਵਾ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 12ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲੀ ਿਜਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
13ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ

ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ 14 ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਜਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। 15ਸਗੋਂ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; “ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ” 17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨਕੰਮੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 19 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਸੀ। 20ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ
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ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 21 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। 22 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਪਆਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖ।ੋ 23 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹ।ੈ 24 ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 25ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

2
ਜੀਵਤ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ

1ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 2ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ l 4 ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ
ਹ,ੋ ਮੰਨ ਇੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ l 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਇੱਕਆਤਿਮਕਘਰ ਬਣਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਆਤਿਮਕਬਲੀਦਾਨਚੜਾਓ, ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ l 6ਇਸਲਈਜੋ ਪਿਵੱਤਰਗਰ੍ੰਥ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੰੂ
ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ 8ਅਤ,ੇ ਠਕਰ
ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ। ਉਹਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ
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ਤੋਂ ਠਕਰ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆਹੋਇਆਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ਼ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆ 10 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹ।ੈ

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ
11ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ

ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ
ਹਨ l 12 ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ l 13ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 14 ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ l 16 ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਬੁਰਾਈ
ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝੋ l
17 ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ l 18 ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹ,ੋ ਕੇਵਲ ਭਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਭਾਅ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵੀ l 19 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
ਝੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹ ਲਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਵਾਨ ਹੈ l 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਡਆਈਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਵਾਨ ਹੈ l 21 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ
ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ l 22ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਿਨੱਕਲੀ l 23 ਉਹ



ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ 2:24 vi ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ 3:9

ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ l
24ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੁੱਖ (ਸਲੀਬ) ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੀਏ
l 25 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ
ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਹ।ੋ

3
ਪਤੀ ਪਤਨੀ

1ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੇ ਪਤਨੀਓ,ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਬਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ
ਚਾਲ ਢਾਲ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਖੱਚੇ ਜਾਣ 2 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਚਾਲ
ਢਾਲ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਲੈਣ l 3 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ਼ ਗੁੰਦਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਦਖਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 4 ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ
ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸ਼ੰਗਾਰ
ਦੀਆਂ ਸਨ 6 ਿਜਵੇਂ ਸਾਰਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਹੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ 7 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੇ ਪਤੀਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ
ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ
ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ।

ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਵ
8ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ,ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਦਰਦੀ ਬਣ,ੋ ਭਰੱਪਣ

ਦਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ 9ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
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ਬਰਕਤ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋ 10 ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਣਾ,ਅਤੇ ਭਲੇ
ਿਦਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ 11ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ,
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨੰੂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹ।ੈ 13ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਚੁਸਤ
ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇਗਾ? 14 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ 15 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੰੂ ਸਦਾ ਿਤਆਰ ਰਹ,ੋ ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ 16ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੰੂ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 17 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ
ਝੱਿਲਆਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 19 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਿਮਆਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ 20 ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਜਣੇ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ 21ਇਹ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ,ੈਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਧੋਣਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੋਜਣਾ ਹ।ੈ 22ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹ,ੈ ਦੂਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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4
ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ

1 ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ
ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ 2 ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੰੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ
ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱੁਚਪੁਿਣਆ,ਂ ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ,
ਨਾਚ ਰੰਗਾ,ਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ
4 ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਦਚਲਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ l 5 ਉਹ
ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਨੰੂ
ਿਤਆਰ ਹੈ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ
ਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ
7 ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹ।ੈਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ

ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਲਈਸੁਚੇਤ ਰਹੋ 8ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਪਆਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
9 ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ 10 ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜੋ-ਜੋ
ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿਚਤ ਹੈ 11 ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ,ੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋਜੁੱਗ ਹਨ।ਆਮੀਨ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋਣਾ
12 ਹੁਣ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਿਜਹੜੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਲਾਬਂੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਖਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਅਚਰਜ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
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ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਖੀ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 13 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਹੋ ਓਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੋ 14 ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹ,ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ 16 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਤਾਂ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰੋ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਨਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 18ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਿਠਕਾਣਾ? 19ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਪ ਦੇਣ l

5
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਸਾਝਂੀ ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ 2 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਇੱਜੜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਪਰ ਲਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 3ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮ
ਚਲਾਓ ਸਗੋਂ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ 4 ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਧਾਨ ਅਯਾਲੀ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੇਜ ਦਾ ਮੁਕਟ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
5ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੇ ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵ,ੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਸੋ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਿਵਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ
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ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰੇ 7ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ 8ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਸ਼ੈਤਾਨਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਾਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸਨੰੂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ 9ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣੇ
ਪੈਂਦੇ ਹਨ 10ਅਤੇ ਪਰਮ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ
ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਿਲਆ ਤਾਂ
ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਿਮਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ 11ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ
ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ।ਆਮੀਨ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ

ਭਾਈ ਹੈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ 13 ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਕੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ 14 ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ
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