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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਿ ਦੇ ਲੇਖ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝਲਿ ਕਦਿੱ ਸ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਉਹ ਅਕਿਹੀਆਂ ਸਿੱਚਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ, ਕਿਰ 
ਵੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਲੇਖਿ ਿੋ ਿੁਝ ਵੀ 
ਕਲਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝਲਿ 
ਜ਼ਰ ਰ ਕਦਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ, ਿੇਿਰ ਉਹ ਇਿੱਿ ਪਿੱਤਰ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਿਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨਗੇ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ ਲ ਪਾਠਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ। ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਤਿਰਬੇ ਅਤੇ 
ਕਮਿੱਤਰ, ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਿ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ, ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਲੋੜ ਕਬਲਿੁਲ ਨਾ ਪਵੇਗੀ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਸੂੰਸਾਰ ਅਤੇ ਤਿਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 
ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਅਕਿਹਾ ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਾ 
ਤਾਂ ਲੇਖਿ ਨ ੂੰ  ਕਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ । 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਾਠਿ ਉਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੇਖਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਤਨ ਿਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ, 
ਪੁਰਾਤਨ ਿਾਂ ਨਵੀਨ, ਪਿੇਰਣਾ ਨਾਲ ਿਾਂ ਕਬਨਾ ਪਿੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕਲਖੇ ਗਏ ਲਈ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਿਦ 
ਅਿੱਿ ਦੇ ਪਾਠਿ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇ
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹ ਿੇ ਪੜਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਪਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ 
ਤਦ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਿ ਹੋਵੇਗਾ ਿਦ ਅਸੀਂ ਲੇਖਿ ਨ ੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨਿਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ 
ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਕਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੇ ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ: 
ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਿ ਦਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  
ਪੜਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ? ਕਿਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਲੇਖਿ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਖਾਸ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਕਲਕਖਆ? ਲੇਖਿ, ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਧਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿੀ ਸਨ? ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਪਿਚਕਲਤ ਸਮਾਕਿਿ ਰੀਤੀ-ਕਰਵਾਿ ਕਿਹੋ ਕਿਹੇ 
ਸਨ? ਲੇਖਿ ਅਤੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਿ ਰੋਿੀ-ਰੋਟੀ 
ਕਿਵੇਂ ਿਮਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਿਾਰ ਕਿਹੋ ਕਿਹੀ ਸੀ? ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਿ 
ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਕਿਹੀਆਂ ਸਨ? ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਿ ਪਿਸ਼ਨ ਇਿੱਿੋ ਕਿਹੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੜਹਾ 
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ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਿੇਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿੋਲ 

ਐਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਿੱ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਸੁਭਾਓ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਕਦਆਂ, ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਿੱ ਿ 
ਪਿੱਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਵਧੇਰੇ ਔਪਚਾਕਰਿ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ 
ਕਿਤੇ ਵਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਿੱਿ ਪਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ  
1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਲੇਖਿ ਅਤੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿੂੰ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ—ਓਨਾ ਹੀ 
ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਿੋ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦ ਅਸੀਂ 
ਉਹ ਸਮਝ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿੱਿ 
ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿੋ ਕਸਖਾਏ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ 
ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿ ਲਵਾਂਗੇ। 

ਇੱਕ ਪੱਤਰ 
1 ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ ਪਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਤਰਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੁਝ 

ਕਵਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿੁਝ ਕਹਿੱ ਸੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਪਰ ਇਿੱ ਿ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨੇਮਾਵਲੀ ਵਿੋਂ ਕਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  
1 ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਿੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ 
ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਹ ਤਰਿ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਅਰੂੰਭ ਕਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਪਕਤਸਮਾ ਤਿੱ ਿ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕਨਰਦੇਕਸ਼ਿਾ ਵਿੋਂ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ 
ਸੀ।1 ਕਿਰ, ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਿੁਝ ਧਾਰਕਮਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇ ਿੇ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੀ 
ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਲੋਿਾਂ ਕਵਚਾਲੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਲ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਿੇਿਰ ਸਿੱਚ ਆਕਖਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਰ ੜਹੀਵਾਦੀ 
ਬਾਈਬਲ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਿਦੇ ਸਵੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਅਿੱ ਗੇ ਚਿੱ ਲ ਿੇ ਬਹੁਤੇ 
ਅਜ਼ਾਦ ਕਖਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਦੇ 
ਿਾਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦੇ ਪਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਵੀ ਇਹ 
ਿਲਪਨਾ ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਅਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱਿ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨੇਮਾਵਲੀ ਿਾਂ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਆਏ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇ ਿੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਘਿੱਲ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇ। ਿੇਿਰ 1 ਪਤਰਸ ਘਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਘਿੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ਵਾਲੇ 
ਕਵਅਿਤੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮ ਲ ਪਾਠਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ 
ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦਰਅਸਲ ਇਿੱਿ ਪਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੀ 
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ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਿੈਲਾਇਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿੇ ਹਨ। 

1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਲਾਮ, ਉਪਦੇਸ਼, ਤਸਿੱਲੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਿੱਟਾ, ਸਭ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਖੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਿਲੀਸੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਹਾਸ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਇਸੇ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਮਾਣ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਪੁਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੀ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਿਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੋਂ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦੇ 
ਕਵਚਾਰ ਦੇ ਅਕਿਹੇ ਕਸਿੱਟੇ ਜ਼ਰ ਰ ਕਨਿਲੇ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਿ 
ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਵਿੱ ਚ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ ਵਿੱਲ ਕਧਆਨ ਜ਼ਰ ਰ ਕਖਿੱ ਕਚਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਿਦ ਅਰੂੰਭਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਤਿਰਬੇ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਪਕਤਸਮਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਿਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਪ ਰਣ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿੇਰਣਾ 
ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਨਵੇਂ ਿਨਮ ਦੇ ਅਸ਼ਨਾਨ” (ਤੀਤੁਸ 3:5) ਦਾ ਅਿੱ ਿ 
ਦੇ ਕਵਆਖਾਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗ ੜਹਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਦ ਵੀ ਸਿੱ ਚ ਹੈ ਿਦ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਪਿਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮ ਲ ਰ ਪ ਕਵਿੱ ਚ 
ਬਪਕਤਸਮਾ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਇਿੱਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਿਲਪਨਾ 
ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੀ/ਬਪਕਤਸਮਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਗਿੱਲ ਨਾ ਿਰੇ (1:3, 23; 2:1, 2; 3:21)। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਲਈ 
ਇਹ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨਾ ਅਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਬਪਕਤਸਮਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸੋਚਦੇ। 

ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕਜ ੱ ਟਤਾ 
ਇਹ ਪੁਿੱਛਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ ਸੂੰਗਕਠਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, 

ਅਰਥਾਤ, ਿੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਲੇਖਿ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਖਾਸ ਮੌਿੇ ’ਤੇ ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 
ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਇਿੱ ਿਿੁਿੱ ਟਤਾ ’ਤੇ ਚੁਿੱ ਿੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅਿਸਰ 1 ਪਤਰਸ 4:12 ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਘੁੂੰ ਮਦੇ ਹਨ। 1 ਪਤਰਸ 4:11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਵਕਡਆਈ ਲਈ ਕਲਕਖਆ 
ਕਗਆ ਵਾਿ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਿਸਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਾ ਿੇ ਕਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4:12-19 ਕਵਿੱਚ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਵਸਤਾਰ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਕਿ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 
ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਿੱਿਮਾਤਰ ਕਹਿੱ ਸਾ, ਕਿਹੜਾ 
ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਪਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਅਰੂੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4:12–5:14 ਸੀ। ਇਹ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਕਿਸ ਬਪਕਤਸਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਿੱਲ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 
4:12–5:14 ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਘਿੱਲ ਕਦਿੱ ਤਾ। 

ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਛੋਟੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਲਤ 
ਪਿਮਾਕਣਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡੁੂੰ ਕਘਆਈ ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਕਹਲਾ, ਅਕਿਹਾ 
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ਿੋਈ ਕਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿੇਵਲ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਿੱ ਚ  
ਹੀ ਕਲਖੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱ ਿ ਬਹੁਤ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਤਤ ਨ ੂੰ  
1 ਕਤਮੋਕਥਉਸ 6:15, 16 ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਅਤੇ ਕਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ। 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੇ ਕਵਚਾਲੇ ਆ ਿੇ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਲਖਣ ਲਈ ਰੁਿ ਕਗਆ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20, 21)। ਦ ਿਾ, ਿਦ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 4:12-19 ਕਵਿੱ ਚ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਤੀਬਰ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ 
ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ “ਅਿੱਗ ਕਵਿੱ ਚ ਤਾਈ” ਿਾ ਿੇ ਪਰਖੀ 
ਗਈ ਸੀ (1:7)। 

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦੋ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੋਂ ਅਰੂੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਰਲ਼ਾ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ, ਿਾਲਪਕਨਿ ਤਰਿਾਂ 
’ਤੇ ਅਧਾਕਰਤ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਚ ਵਿੋਂ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ ਤਿੜਾ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 4:12–5:14 ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਬਾਅਦ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਦ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਿੱ ਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ। ਿੇਿਰ 4:12–5:14 ਪਤਰਸ 
ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਏਿਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਭੂੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿਾਰਿ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ 

ਲੇਖਿ ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਕਲਕਖਆ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ 
ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਦਰਕਮਆਨ ਅਕਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ 
ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਵਾਇਆ? 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਮ ਲ ਕਲਖਤ ਨ ੂੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਹ ਿੇ ਅਤੇ 
ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਤਹਾਸਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਨਿੱਿੇ-ਕਨਿੱਿੇ ਪੂੰਿ ਅਕਧਆਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਹਨ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਵਚਾਰ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿ ਸਿਦੇ ਹਾਂ: ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕਲਖੇ 
ਿਾਣ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਿਸ਼ਟ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ 
ਇਿੱ ਿ ਿੇਂਦਰੀ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ। 

1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਮਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰਾਂਗੇ 
ਪਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਭਗ ਪਕਹਲੀ 
ਸਦੀ ਦੇ 60 ਦੇ ਕਵਚਾਲੇ ਕਲਕਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਕਦਆਂ ਇਹ ਆਕਖਆ 
ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਿੁਝ ਪਾਠਿ ਇਿੱਿ ਦਹਾਿੇ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ 
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਿੱ ਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਵਿਾਦਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿੁਝ 
ਲੋਿ ਕਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ: ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ 
ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਿਸ਼ਟ ਆਣ ਪਏ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਸਰਲ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਦੇ 



 

 5 

ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ 
ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਪ ਰੀ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਲਕਖਆ ਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਲਈ 
ਤਾਂ ਿਸ਼ਟ ਆਤਕਮਿ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿੋਂ ਪਿਮਾਕਣਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਿੱ ਿ ਿੀਮਤੀ ਧਾਤ  ਵਾਂਗ 
ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਤਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਅਤੇ ਕਨਰਮਲ ਹੋ ਿੇ ਕਨਿਲੇ ਸਨ 
(1:7)। 

ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਇਸ ਿਰਿੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਯਸ  
ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਮੂੰਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੀ ਿੀਮਤ ਅਦਾ ਿਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ 
ਸੂੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਿਹਾ ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਪ ਰਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਹ ਾਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਕਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ ਰੇ ਿਰ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕਵਦਰੋਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਸਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰੇ ਿਰਦੇ। ਕਯਸ  ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਉਦਾਹਰਣ ਰਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (2:21; 3:17, 18; 
4:13)। ਕਿਉਂਿੋ ਪਿਭ  ਨੇ ਆਪ ਿਸ਼ਟ ਝਿੱ ਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿਸ਼ਟ ਝਿੱ ਲੇ 
ਿਾਣ ਨ ੂੰ  ਅਿੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਸੀ? 

ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਸਿੱਧੀ ਗਿੱਲ 
ਿਰਦਾ ਹੈ (1:6–9; 3:13–17; 4:12–19; 5:9, 10)। ਸ਼ਬਦ ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੇ ਕਿ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਲ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ 
ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਵਰੋਧ, ਅਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਕਸ਼ਿਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਿ-ਸਾਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਆਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਸਕਹ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਪਰ ਿੁਝ ਸੂੰਿੇਤ ਜ਼ਰ ਰ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। 2:12 ਅਤ ੇ3:16 ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਿੱਗ ੇ
ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਿ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਚਿੱਲਣ, ਤਾਂ ਿੋ ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਦਿ ਲਿੱ ਕਿਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਣ। ਇਹ ਸੂੰਿੇਤ ਵੀ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ 
ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਰਹੀ ਕਨੂੰ ਦੀ ਸੀ। 4:4 ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਚਰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਕਵਹਾਰ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰ ਦਾ ਿਰਦੇ 
ਸਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਇਹ ਿਸ਼ਟ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਿਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ 
ਕਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੂੰਿੇਤ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਤਾਓ ਦ ਰੋਂ ਆਉਂਦਾ 
ਵੇਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਿਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਹਾਿਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰਨ (2:13–17), ਤਾਂ ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਅਸਲ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਰੋਮੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸੀਹਤ ਅਿੇ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਾਰੀ 
ਅਕਧਿਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਿੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ 
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ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਪਿਯ ਘਟਨਾ ਿਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ 
ਸਕਮਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧੁਕਨਿ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੂੰਥ ਸੂੰਦੇਹ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਪਿਮਾਣ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਰੂੰਭਿ ਕਮਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਰੋਮੀ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਉੱਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗੌਰ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਿਾਰੀ 
ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ ਸਤਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 
ਅਕਧਿਾਰੀ ਰਾਿੇ ਿਾਂ ਸ਼ਾਸਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰੀ ਮੈਕਿਸਟਿੇਟ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 
ਵੇਚਣੇ ਿਾਂ ਸਮਾਿਿ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਆਰਕਥਿ ਬੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਕਨੂੰ ਕਦਆ ਮਸੀਹਤ ਨ ੂੰ  ਚਾਨਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਿਾਿੀ 
ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਿੇ ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਿੀਮਤ ਅਦਾ ਿਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਕਮਿ 
ਸੂੰਸਾਧਨ ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਿ ਕਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਿਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਿਰੜੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਕਖਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਕਵਿੱ ਖ ਕਵਿੱ ਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਿਦੇ ਸਨ। 

1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹੀ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 
ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਕਵਸ਼ਾ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਿ ਦੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਸ਼ਾ ਸਤਾਓ 
ਅਤੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਕਧਤ ਹੈ, ਿੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਗ ੂੰ ਿਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਿੀਤੀ ਕਿ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਕਹਮਾ ਕਵਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਿਣਾ ਨੇੜੇ ਸੀ (1:5, 7, 13; 2:12; 4:7, 13; 5:1, 4, 10)। ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਿੋ ਵੀ ਬਦਸਲ ਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਲਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਿਭ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਿ 
ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਕਨਆਈ ਵਿੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨ ੂੰ  
ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਲਕਖਆ (1:13)। ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਵਿੱ ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਬਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਆਏ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਨਕਿਿੱਠਣ 
ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ (3:14)। 1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸੂੰਗਕਠਤ ਕਵਸ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਮ ਲ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ 
ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਨ। ਿਦ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਆਸਾਵਾਂ 
ਸਿੱਚੀਆਂ ਹੋ ਿਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਸੂੰਪ ਰਨ ਹੋ ਿਾਣਗੇ (1:6–9)। 

ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਦੇ ਿਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: 
ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਿਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਦਆਂ 
ਦੁਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੰਨ ਹਨ (4:14, 16)। ਦੁਖ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਸਨ। 
ਉਹ ਇਸ ਿਰਿੇ ਡਟੇ ਰਕਹ ਸਿਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਿੁਝ ਿਾਣਦੇ ਸਨ ਿੋ ਇਹ 
ਸੂੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ; ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਿ ਕਯਸ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿਭ  ਅਤੇ ਕਨਆਈ ਵਿੋਂ ਪਰਗਟ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1:17; 4:17)। ਿਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਇਹ ਲੋਿ ਛੁਡਾਏ 
ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਿਤਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ 
ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ, “[ਉਹ] ਆਪਣੀ ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਿਲ ਅਰਥਾਤ [ਆਪਣੀਆਂ] ਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ 
ਪਰਾਪਤ” ਿਰਨਗੇ (1:9)। ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ ਪਤਰਸ ਵੀ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ, “ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 
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ਦੁਿੱ ਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਿੋ ਸਾਡੀ ਵਿੱ ਲ ਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਮਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 8:18)। 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਕਦਆਂ ਪਤਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਕਲਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ 
ਿਸ਼ਟ ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਿਨਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਅਿੱਗੇ ਚਿੱ ਲ ਿੇ ਇਹ ਨਤੀਿਾ 
ਕਨਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਰਤਾਓ ਿਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂੰਸਾਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ 
ਅਤੇ ਭਲੇ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਅਕਿਹਾ ਕਵਹਾਰ ਨਾ ਿਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹੈ (2:12; 3:8, 9, 17; 4:3, 15)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਨਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਤ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਿੋਮਲਤਾ 
ਅਤੇ ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ (3:9)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਿੇਿਰ ਿਸ਼ਟ ਆਉਣ 
ਤਾਂ ਇਸ ਿਰਿੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਿੂੰ ਮ ਿੀਤੇ ਹਨ (3:17; 4:15)। 
ਸੂੰਸਾਰਿ ਨਿਰਤ ਅਤੇ ਅਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਦਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਤਾ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਢ ਨਾ ਸਿੇ। ਪਤਰਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਚੇਤੇ ਰਿੱ ਖਣ 
ਭਈ ਉਹ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿ ਸਨ (1:14–16; 2:9), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਿਲ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਉਂਦੇ ਪਿੱਥਰ 
ਸਨ (2:5)। ਕਯਸ  ਵਿੱ ਲੋਂ  ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿੀਵਨ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਕਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਦਾ 
ਇਿੱ ਿਮਾਤਰ ਕਚੂੰ ਨਹ  ਪਕਵਿੱ ਤਰਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਮ ਨਾ, 
ὑπογραμμός (ਹੁਪੋਗਿਾਿੱਮੋਸ), ਕਯਸ  ਸੀ। ਉਸ ਕਦਆਂ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ’ਤੇ ਿਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 
ਸੀ; ਿਦ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਗਾਲਾਂ ਿਿੱ ਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗਾਲ ਨਾ ਿਿੱ ਢੀ (2:21–
23)। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ ’ਤੇ ਿੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਿਦ ਲੋਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਗਾਲਾਂ ਿਿੱ ਢਣ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਢਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਪੱਤਰ ਦਾ ਿੇਖਕ 
ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿੋਈ 

ਰਸ ਲ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੀ “ਕਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਯਸ  ਕਪਆਰ ਿਰਦਾ ਸੀ” (ਯ ਹੂੰਨਾ 
21:7), ਕਯਸ  ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਕਵਿੱ ਚ ਆ ਸਿੇ। ਇਿਿੱਲਾ “ਪਤਰਸ” ਨਾਮ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ 70 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਯ ਹੂੰਨਾ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ 
“ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ” ਇਿਿੱਠਾ ਆਇਆ ਹੈ। 17 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੇਵਲ ਸ਼ਮਊਨ ਸਦਾਇਆ 
ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੇਫ਼ਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਗਆ 
ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:42)। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵਿੱ ਚ ਰਸ ਲ ਯ ਹੂੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿੇਵਲ 20 ਵਾਰੀ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਯਸ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਰਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 
’ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਦਰਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ, ਿਾਹਲੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਬੋਲੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਕਨਹਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਧਾਰਨ 
ਮਾਨਵਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਅਿੱ ਿਦੇ। ਪਤਰਸ ਹੀ ਸੀ 
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ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕਦਆਂ ਪਿਭ  ਵਿੱ ਲ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਨਹਚਾ ਡੋਲ ਗਈ 
(ਮਿੱਤੀ 14:28–33)। ਿੈਸਰੀਆ ਕਿਕਲਿੱ ਪੀ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਿਰਾਰ ਿਰਨ ਦੀ 
ਕਦਲੇਰੀ ਿੀਤੀ, “ਤ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਿੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈਂ” (ਮਿੱਤੀ 16:16), ਹਾਲਾਂਕਿ 
ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੜੀ ਕਝੜਿ ਵੀ ਪਈ ਸੀ (ਮਿੱਤੀ 16:23)। ਿਦ ਪਿਭ  ਉੱਤੇ 
ਮੁਿਿੱ ਦਮਾ ਚਿੱਲ ਕਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਿਦ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 
ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਕਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਆਕਖਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਯਸ  
ਨਾਸਰੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਤਿੱ ਿ ਨਹੀਂ। (ਮਿੱਤੀ 26:69–75)। ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਿੱ ਿ ਵੀ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿੇਰਣਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ। 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਅਕਧਆਇ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਰ ਪਾਂਤਕਰਤ ਰਸ ਲ 
ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂੰਤੇਿੁਸਤ ਦੇ ਕਦਨ ਅਗਵਾਈ ਿੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ 
ਦਰਿ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਰਾਿ ਦੇ ਬ ਹੇ ਖੋਲਹੇ  (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱ ਬ 2:14–36; ਵੇਖੋ ਮਿੱਤੀ 16:19)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਸ ਨੇ ਿੁਰਨੇਕਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨ ੂੰ  ਪਿਚਾਰ ਿਰਿੇ ਗੈਰਯਹ ਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਬ ਹੇ ਖੋਲਹ ਕਦਿੱ ਤੇ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 10; 11)। ਅਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿਮੁਿੱ ਖਤਾ, 
ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਖਰਾਈ ਅਤੇ ਯਹ ਦੀ ਕਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਦਲੇਰੀ ਭਕਰਆ 
ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  
ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਕਯਸ  ਦੀ ਬੁਿੱ ਧੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਦ 
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  “ਪਤਰਸ” ਅਤੇ “ਿੇਫ਼ਾਸ” ਨਾਮ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:42), ਇਨਹ ਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਚ ਅਰਥ “ਚਟਾਨ” ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਤੂੰ ਨ ਵਕਰਹਆਂ 
ਦੇ ਵਿਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਯਸ  ਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਛੁਆਰੇ ਨ ੂੰ  ਤਾਿਤ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਬੁਰਿ ਬਣਾ ਕਦਿੱ ਤਾ 
ਸੀ। ਨਾ ਿੇਵਲ ਕਯਸ  ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਗੋਂ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਦਰਿ 
ਅਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਮੁਿੱ ਖਤਾ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਦਸਦਾ ਹੈ। 

ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵ 
ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਿਰਕਦਆਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਲ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ 
ਰਿੱਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ 
ਗੁਆਚ ਹੀ ਗਏ ਹਨ।2 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵਚਿਾਰ ਯਾਿ ਬ, ਪਤਰਸ, 
ਯ ਹੂੰਨਾ ਅਤੇ ਯਹ ਦਾਹ ਦੀਆਂ ਿੈਥੋਕਲਿ ਪਿੱਤਰੀਆਂ (ਅਰਥਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮ 
ਪਿੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ) ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਪਿੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਡਾਿਕਟਿਨ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱ ਡੀ ਭ ਕਮਿਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਸਦਿਾ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਹੋ 
ਗਈਆਂ ਿਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਿੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1 ਪਤਰਸ ਸਾਡੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕਵਰਸੇ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਅਟੁਿੱ ਟ ਅੂੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਦਾ ਪਿਾਰਥਨਾ ਪ ਰਬਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 
ਅਕਧਐਨ ਮਸੀਹੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ, ਕਿਸ 
ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰੂੰਭਿ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਿ ਨ ੂੰ  ਬੜੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਗਟ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਤਰ “ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸ ਲ, ਪਤਰਸ” ਨੇ ਕਲਕਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ 
ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਮ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਿ ਹੀ ਸੂੰਦੇਹ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਿ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਹੈ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਇੂੰਿੀਲ ਦੇ ਕਵਰਤਾਂਤ 
ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਕਿਰ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।3 ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਸੂੰਦੇਹ ਿੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਬ ਤ ਬਹੁਤ ਤਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਿ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਹੈ। 

ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਇਹ ਸੂੰਦੇਹ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਿ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਤਰਿ 
ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਿੱਿ ਗਲੀਲੀ ਮਛੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਕਿਹੀ ਉੱਤਮ ਸਾਕਹਤਿ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਰਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਿ ਅਿੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਿੇ ਉਸ ਕਵਿਾਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਿੱਧ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿੀ ਸੀ।4 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੁਝ 
ਲੋਿ ਇਹ ਵੀ ਤਰਿ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੇਿਰ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨਿੱਿੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰ ਰ 
ਿਰਦਾ। 

ਇਹ ਸਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ 
ਵੀ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਕਸਲਵਾਨੁਸ/ਸੀਲਾਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਲਖਾਰੀ ਆਕਖਆ (5:12)। ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਜ਼ਿਰ 
ਰਸ ਲਾਂ 15:22 ਕਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਯਹ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਸੀ। ਸੀਲਾਸ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਲੀਸੀਆ ਤੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿੋਲ ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ ਸੀ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 15) ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਿੇ ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਤਰ ਕਲਖੇ ਸਨ (1 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:1; 2 ਥਿੱਸਲੁਨੀਿੀਆਂ 1:1) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਇਿੱਿ ਪਕੜਹਆ-ਕਲਕਖਆ ਅਤੇ ਸੁਲਕਝਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹੀ ਸੀ। ਿੇਿਰ ਅਕਿਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਾਰਨ 
ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।5 ਿੇਿਰ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਕਲਖਾਰੀ ਬਣ ਿੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਕਲਕਖਆ ਅਤੇ 
ਪਤਰਸ ਕਦਆਂ ਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੀਆ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਬਣਾ ਿੇ ਕਲਕਖਆ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ 
ਪਿੱਤਰ ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੀ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਿੋ ਸੀਲਾਸ ਇਿੱਿ ਨਬੀ ਸੀ 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 15:32), ਇਸ ਿਰਿੇ 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਿੇਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੜਹ ਿਰਨ ਲਈ 
ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਰੇਿ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਕਲਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਲੇਖਿ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਇਲਾਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਾਸ 
ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਮਿੱ ਧ 60 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਕਿ ਰਸ ਲ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  “ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ” ਜ਼ਰ ਰ ਆਕਖਆ (5:1; ਵੇਖੋ 2:22, 23)। 
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ਇਹ ਿਾਿੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੋ ਸਬ ਤ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ  
ਸੂੰਦੇਹ ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਿ ਆਪ ਰਸ ਲ 
ਪਤਰਸ ਸੀ।6 

ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਕੱਥੋਂ ਦੇ ਰਲਿਣ ਵਾਿੇ ਸਨ 
ਪੌਲੁਸ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਿੁਕਰੂੰ ਥੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਵਿੱਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸੂੰਿੇਤ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਵਾਲਾ ਰਸ ਲਾਂ 15 ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ।7 ਇਸ 
ਰਸ ਲ ਨੇ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿਾਰਿਰੂੰਸ ਕਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਿੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱਬ ਪੁਸਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਹਦੇ। 
ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ 50 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 67 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਿੱ ਿ 17 ਵਰਹੇ ਿੀ 
ਿਰਦਾ ਕਰਹਾ? ਪੌਲੁਸ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਖੇ ਗਏ ਪਕਹਲੇ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਿੁਕਰੂੰਥੁਸ ਕਵਚਲੇ ਵਿੱ ਖਰੇ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਕਧਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਕਧਰ “ਿੇਫ਼ਾਸ” 
ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰਦਾ ਸੀ (1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 1:12)। ਿੀ ਪਤਰਸ ਿੁਕਰੂੰ ਥੁਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਰਹਾ 
ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੇਫ਼ਾਸ ਦਾ 
ਕਧਰ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੁਕਰੂੰਥੁਸ ਕਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ 
ਕਿ ਿੁਕਰੂੰਥੁਸ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਕਧਰ ਅਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ “ਮਸੀਹ ਦਾ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਰਦਾ 
ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਯਸ  ਉਸ ਨਗਰ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਸੀ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਿਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪ ਿੁਕਰੂੰਥੁਸ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਗਆ ਸੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੂੰਿੇਤ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ। 1 ਿੁਕਰੂੰਥੀਆਂ 
9:5 ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸਬ ਤ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਤਰਸ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ 
ਕਮਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਿੁਝ ਆਤਮ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਂ ਮਾਈਨਰ 
ਕਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰ ਚਾਰ ਵਿੱ ਡੇ ਰੋਮੀ ਸ ਕਬਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ 
ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਤੁਰਿੀ ਦੇਸ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂੰਤੁਸ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ 1 ਪਤਰਸ 
1:1 ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖਰੇ ਿਰਿੇ ਕਲਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪ ਰਬ ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਕਵਿੱ ਚ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਲ਼ਾ ਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਿੱ ਿ ਰੋਮੀ ਸ ਬਾ ਘੋਕਸ਼ਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋੋੰਪੇ 
ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਿੇ ਦਾ ਪਿਬੂੰ ਧਨ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਰਿਪ ਰਣ ਹੋ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਚਲੀਆਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਕਖਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ 
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਿੱਲ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ। ਿੇਿਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ 
ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਹੈ 
ਕਿਹੜੇ “ਪੂੰਤੁਸ, ਗਲਾਕਤਯਾ, ਿਿੱਪਦੋਕਿਯਾ, ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਖੂੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ” 
(1:1)। 

ਕਿਸ ਿਿਮ ਕਵਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੱਤਵਰ ਪਣ ਹੈ। ਿਾਂ 
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ਤਾਂ ਕਸਲਵਾਨੁਸ/ਸੀਲਾਸ (5:12) ਿਾਂ ਕਿਰ ਿੋਈ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਿ ਿਹਾਿ ਰਾਹੀਂ 
ਯ ਨਾਨੀ ਨਗਰ ਕਸਨੋਪੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਕਿ ਮਿੱਧ-ਉੱਤਰੀ ਪੂੰਤੁਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ 
ਿੂੰ ਢੇ ’ਤੇ ਸਕਥਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਾਕਤਯਾ ਦੇ ਸ ਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਿੇ ਦਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਲ ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਉੱਥੋਂ ਦਿੱ ਖਣ-ਪ ਰਬ ਵਿੱਲ ਿਿੱ ਪਦੋਕਿਯਾ ਨ ੂੰ  ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਅਕਸਯਾ ਨ ੂੰ  
ਅਤੇ ਕਿਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਲ ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਨ ੂੰ  ਕਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਿੇ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਬੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਿਹਾਜ਼ ਿਕੜਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਿ ਕਿਿੱ ਥੇ ਵੀ ਕਗਆ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉੱਥੇ 
ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹ ਿੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 
ਕਧਆਣ ਦੋਣ ਯੋਗ ਗਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਅਰੂੰਭਿ ਕਮਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਮਸੀਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਖੂੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਪਤਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਆਖੇ ਗਏ ਸ ਬੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱ ਡੇ ਭ ਗੌਕਲਿ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ 
ਦੇ ਵਸਨੀਿ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਸਮਾਿਿ, ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਈ ਵਰਹੇ ਪਕਹਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਰੋਮੀ ਤਾਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਛਮੀ ਸ ਕਬਆਂ, 
ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ, ਦੇ ਅੂੰ ਤਮ ਰਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। ਪੂੰਤੁਸ, ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਪਦੋਕਿਯਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਨੇ ਕਿਿੱ ਤ ਿੇ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਕਵਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਕਲਆ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  133 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਅਕਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲੇ ਇਿੱ ਿ 
ਦਹਾਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸ ਬੇ ਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਰੋਮੀ ਚੁੂੰ ਗੀ ਲੈਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ ਹਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਿਸ਼ਟ ਝਿੱ ਲੇ 
ਸਨ। ਿਦ ਰੋਮੀ ਤਾਿਤ ਦਾ ਕਵਰੋਧ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਮਕਲਆ ਤਾਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 
ਿਾਇਦਾ ਚੁਿੱ ਕਿਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 88 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਪੂੰਤੁਸ ਦੇ ਰਾਿੇ 
ਕਮਕਤਿਡੇਟਸ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਯੁਿੱ ਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਅਕਸਯਾ 
ਦੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਪੂੰਤੁਸ ਦੇ ਰਾਿਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦਿੱ ਤਾ। 60 ਈਸਵੀ 
ਪ ਰਵ ਦੇ ਦਹਾਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰੋਮੀ ਸੂੰਸਦ ਨੇ ਪੋੋੰਪੇ ਨ ੂੰ  ਕਮਕਤਿਡੇਟਸ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਕਿਿੱ ਠਣ ਲਈ 
ਸਿੱ ਕਦਆ। ਰੋਮੀ ਿਰਨੈਲ ਨੇ ਪੂੰਤੁਸ ਦੇ ਰਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਖਦੇੜ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਅਕਸਯਾ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ 
ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਲੁਟੇਕਰਆਂ ਦੇ ਗੜਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨ ੂੰ  
ਲਗਭਗ ਉਨਹ ਾਂ ਹਿੱਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਵਸਕਥਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਕਦਸਦਾ ਸੀ। ਰੋਮ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ 
ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਮਕਤਿਡੇਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ। 75 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ 
ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਦ ੇਅੂੰ ਤਮ ਰਾਿੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਦੀ ਸੂੰ ਸਦ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿਰ 
ਕਦਿੱ ਤਾ। 

ਕਮਕਤਿਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਪਰ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 44 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਿੈਸਰ ਦੀ ਹਿੱ ਕਤਆ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਗਿਕਹ ਯੁਿੱ ਧ ਕਛੜ ਗਏ। ਰੋਮੀ ਿਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿੌਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਕਸਯਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਕਹਮੀ 
ਨਾਲ ਟੈਿਸ ਲਗਾਏ। ਿਦ ਯੁਿੱ ਧ ਮੁਿੱ ਿ ਗਏ, ਤਦ 27 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਔਗਸਤੁਸ ਸਮਰਾਟ 
ਵਿੋਂ ਉਭਕਰਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਯੁਿੱ ਧ ਦੇ ਰੋਮੀ ਦੇਵਤਾ ਿਾਨੁਸ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਦੇ ਬ ਹੇ ਬੂੰ ਦ 
ਿੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਿਸ ਰੋਮਾਨਾ (ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿੀਤੀ ਸੀ। ਔਗਸਤੁਸ ਨੇ 
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ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰੀ ਟੈਿਸ ’ਤੇ ਰੋਿ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸਯਾ ਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਥਾਈ 
ਸਰਿਾਰ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਅਕਸਯਾ ਦੇ ਥਿੱ ਿ-ਟੁਿੱ ਟ ਚੁਿੱ ਿੇ ਵਸਨੀਿ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਵਤਾ ਵਾਂਗ ਪ ਿਣ ਲਿੱ ਗ ਪਏ। ਔਗਸਤੁਸ ਦੇ ਸਿੱਤਾ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ ਕਲਖੇ 
ਿਾਣ ਦੇ ਕਵਚਾਲੇ 100 ਵਕਰਹਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਮਲ ਗਈ 
ਸੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਿ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ/ਪੂੰਤੁਸ ਦੇ ਰੋਮੀ ਰਾਿਪਾਲ ਸੂੰ ਸਦ ਵਿੱਲੋਂ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੋਿੋਂਸਲ ਅਰਥਾਤ ਰਾਿਪਾਲ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਿੋਂਸਲ 
ਅਰਥਾਤ ਰੋਮ ਦੇ ਪਿਮੁਿੱ ਖ ਪਿਸ਼ਾਸਕਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਿਪਾਲ ਦਾ 
ਿਾਰਿਿਾਲ ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਿਾਰਿਿਾਲ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਧਨੀ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਿਰਤਿੱ ਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ 
ਕਵਿੱ ਚ ਦੋ ਰਾਿਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਗੀਉਸ ਪੌਲੁਸ (13:7) ਅਤੇ ਗਾਲੀਓ 
(18:12)। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸ ਕਬਆਂ ਨ ੂੰ , ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ/ਪੂੰਤੁਸ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਸਦੀ ਸ ਬੇ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਿੱ ਧੇ ਰੋਮ ਦੀ ਸੂੰਸਦ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਈ ਨਗਰ ਸਨ। ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਰੋਮੀ ਸੂੰ ਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਇਨਾਮ ਅਕਸਯਾ ਦਾ ਰਾਿਪਾਲ 
ਬਣਾਇਆ ਿਾਣਾ ਸੀ।  

ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਪਦੋਕਿਯਾ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਰਾਿੇ 
ਸ਼ਾਸਨ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਰੋਮ ਵਿੱਲੋਂ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰਾਿਾ ਕਨਯੁਿਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 25 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਗਲਾਕਤਯਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਿੱ ਿ ਰੋਮੀ ਸ ਬੇ ਦਾ ਦਰਿਾ 
ਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ। ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਨਾਲ ਇਹ 17 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਇਆ। ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤ ੇ
ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਸ ਬੇ ਕਸਿੱ ਧੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕਨਯੂੰਤਿਣ ਹੇਠ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ ਬੇ ਸਾਮਰਾਿ 
ਦੀ ਸਰਹਿੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਇਸ ਿਰਿੇ ਰੋਮੀ ਿੌਿੀ ਦਸਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਂ ਨੇੜ ੇ
ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਿੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਸਨ। ਿੌਿੀ ਦਸਕਤਆਂ ਦੀ ਿਵਾਬਦਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਪਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, 
ਸੂੰਸਦ ਦੇ ਪਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਵਰਗੇ ਸ ਕਬਆਂ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਿਰਨ 
ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਘਿੱ ਲਦਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਹੀ ਸ ਬੇ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਗਲਾਕਤਯਾ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ ਗਾਓਲ ਿਬੀਲੇ ਤੋਂ ਕਮਕਲਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਸ ਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 
ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਦ ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸੇ ਸਨ। ਸ ਬੇ ਦੇ ਦਿੱ ਖਣੀ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਾਕਿਯਾ 
ਅਤੇ ਲੁਸਤਿਾ ਨਗਰ ਸਨ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ 
ਨਗਰ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਛਕੜਆ ਇਲਾਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ ਬੇ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਯ ਨਾਨੀ-ਰੋਮੀ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ 
ਿਬੀਕਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਕਪੂੰਡਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਸਦੀ ਸੀ। 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਮੀ ਰਾਿਪਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੋਿੋਂਸਲ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੂੰਦਾ, 
ਸਾਮਰਾਿ ਦੀ ਿਨਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਭ ਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। 
ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਿਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਿਨਤਿ ਿੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਈ ਟੈਿਸ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਖ-
ਵਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੇਟੀਆਂ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਨਤਿ ਿੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਮੇਟੀ, ਿਾਰੋਬਾਰ 
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’ਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਿਈ ਿਮੇਟੀਆਂ। ਿਦ ਤਿੱ ਿ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਾਇਮ ਰਕਹੂੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਿਸ ਕਮਲਦੇ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਤਿੱ ਿ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਰੋਮ 
ਵਿੱਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਯਾ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ/ਪੂੰਤੁਸ ਵਰਗੇ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਿ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਬਲਿੁਲ ਕਵਚਿਾਰ ਸਨ, 
ਿੌਿੀ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਕਿਹੇ ਕਸਪਾਹੀ ਹੀ ਕਦਸਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ 
ਕਿ ਰੋਮ ਿੋਲ ਤਾਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਕਦਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਸ 
ਿਰਿੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਿ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਪਚਾਪ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 2:13–
17 ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਿਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਣ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਕਦਆਂ 
ਕਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਿੁਝ ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀ ਰੋਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਸਥਾਨਿ ਸਨ। 

1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਆਇਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸ ਕਬਆਂ ਦੇ ਕਿਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ 
ਅਰਥ ਕਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਭੂੰਨ-ਕਭੂੰਨ ਸਨ। ਨਗਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਯ ਨਾਨੀ 
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੱ ਲੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅਕਸਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੇਿ 
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬਥੁਕਨਯਾ ਅਤੇ ਪੂੰਤੁਸ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਿੂੰ ਢੇ ’ਤੇ ਵਿੱ ਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਗਲਾਕਤਯਾ ਅਤ ੇਿਿੱ ਪਦੁਕਿਯਾ ਸ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਘਿੱ ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ੇ
ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਚਾਰ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਮਹਨਤ ਿਰਦਾ ਸੀ। ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸੜਿਾਂ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਵਿੱ ਸੇ ਨਗਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਯਹ ਦੀ ਸਭਾਘਰ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਇੂੰ ਿੀਲ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਪਿਚਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰੂੰਭਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਹ ਦੀ 
ਸਭਾਘਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ ਕਨਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੁਝ ਧਰਮੀ ਗੈਰਯਹ ਦੀ ਵੀ 
ਆਏ ਸਨ ਿੋ, ਿੁਿੱ ਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਿ, ਯਹ ਦੀ ਿਰਮਿਾਂਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਉਪਦੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਯਹ ਦੀ ਸਭਾਘਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਿਸਰ ਿਾਂਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਿੱ ਸ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਿੁਝ ਪਾਠਿ ਗੈਰਯਹ ਦੀ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ (1:14, 18)। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ ਿੋ ਿਈ ਦੇਵੀ-
ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਯ ਨਾਨੀ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦੇ 
ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਿੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾ, ਮੇਨ 
ਿਾਂ ਸੀਬੇਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਿ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਕਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਿੱਿ ਸਮਾਂ 
ਅਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਕਮਿ ਿਰਮਿਾਂਡ ਿਾਦ -ਟੋਣੇ ਅਤੇ ਵਕਹਮਾ-ਭਰਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ 
ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਿਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਪਿਮਾਣ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਗਿੱਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵਕਹਮ-
ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਿਚਕਲਤ ਸਨ। ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਸੋਮੇ, ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਝੁੂੰ ਡ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ 
ਆਤਕਮਆਂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਿੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤਾਂ 
ਅਕਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿਿੱ ਥੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦ ਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਬਾਿੀ ਥਾਂਵਾਂ ਅਕਿਹੀਆਂ ਵੀ 
ਸਨ, ਕਿ ਿੇਿਰ ਿੋਈ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਿੋਈ ਸਰਾਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਿਾ ਿ ੇ
ਉਹ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱ ਖ ਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਬ ਕਦੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰ 
ਉਮੀਦ ਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। 
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ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਚੇਤੇ ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਵਸਨੀਿ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਦੇ 
ਪਿਭਾਵ ਕਵਿੱ ਚ ਆਣ ਿੇ, ਿਾਦ ਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਿੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾੜ ਕਦਿੱ ਤਾ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 19:19)। 

ਸਮ ਚੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਕਵਿੱ ਚ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਿ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ 
ਅੂੰਗ ਬਣ ਚੁਿੱ ਿੀ ਸੀ। ਿੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਤਉਹਾਰਾਂ ਿਾਂ ਦੇਵਕਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਕਪਤ ਖੇਡਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਿੱ ਿ ਿਨਤਿ ਅਪਰਾਧ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗੇ ਨਾਚਾਂ 
ਿਾਂ ਿੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਸਿੱ ਧੇ-ਕਸਿੱ ਧੇ ਇਸ ਮ ਰਤੀ 
ਪ ਿਿ ਸਮਾਿ ਦੇ ਕਵਰੋਧੀ ਕਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੂੰਡੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਲ-
ਸਬਿੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਿਾਂ ਚਮੜੇ ਿਾਂ ਕਿਰ ਕਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਕਡਆਂ ਦੀ ਦੁਿਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹਤ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਿੀਬ ਸੀ। ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੂੰ ਨੀ ਵੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਿਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ ਸਨ। ਿਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ 
ਅਿੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੋਰੀ ਿਾਂ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿਨਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ 
ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸਭ ਅਣਹੋਣੀਆਂ 
ਦੀ ਿੜਹ ਬੇਸ਼ਿੱਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਹਨ। ਿਦ ਭ ਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਿਾਂ ਅਿਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ 
ਿਰਿੇ ਵਾਪਕਰਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਦੇਵਕਤਆਂ ਦੀ ਪ ਿਾ ਦੀ ਅਣਗਕਹਲੀ 
ਿੀਤੀ ਹੈ। ਿਦ 1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਿੇਂਦਰੀ ਕਵਸ਼ੇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟ, ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 
ਸੂੰਦਰਭ ਕਵਿੱ ਚ ਵੇਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਰਕਹੂੰਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਦੀ ਅਸਲ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਕਲਕਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਿੱ ਿਮਾਤਰ ਸੂੰਿੇਤ ਸ਼ਾਇਦ 5:13 

ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਿੱ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਬਾਬੁਲ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ . . . ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਿ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿ ਅਰਥ ਇਹ 
ਕਨਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਬਾਬੁਲ ਆਖਦਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੇ 
ਸਨ (5:13 ਦੀਆਂ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ)। ਬਾਬੁਲ ਇਿੱਿ ਪਿਕਸਿੱ ਧ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਿੋ ਿਰਾਤ 
ਨਦੀ ਦੇ ਿੂੰ ਢੇ ਵਿੱ ਕਸਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਿ ਦਾ ਿੇਂਦਰ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ 587 ਈਸਵੀ ਪ ਰਵ 
ਕਵਿੱ ਚ ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 
ਪਕਹਲਾ ਝੁਿਾਓ ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ “ਬਾਬੁਲ” ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਪਿਕਸਿੱ ਧ ਨਗਰ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ 
ਵਿੋਂ ਲੈ ਕਲਆ ਿਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਕਵਿੱ ਚ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਕਦਖਦੀ ਹੈ। 

ਪਕਹਲੀ, ਅਰੂੰਭਿ ਿਲੀਸੀਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿੱ ਿਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਿ ਦੇ ਪਿੱਛਮੀ ਕਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਿੋੜਦੀ ਹੈ, ਪ ਰਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੁਲ ਇਿੱਿਦਮ ਪ ਰਬ 
ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਦ ਕਿ ਪਿਾਚੀਨ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪਿਮਾਣ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹਨ, ਅਕਿਹਾ 
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ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੱ ਖੇ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬੁਲ ਇਿੱਿ ਛੋਟੇ ਕਿਹੇ ਕਪੂੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਹੋਰ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਬਕਚਆ ਸੀ।8 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਾਸ਼ 
18:2 ਕਵਿੱ ਚ ਰਸ ਲ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੇ ਗਏ ਬਾਬੁਲ ਨ ੂੰ  
ਪੁਰਾਤਨ ਪਿਕਸਿੱ ਧ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਬਾਬੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਈਸ਼ਵਰਹੀਣਤਾ, ਿਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਅਤੇ ਅਿੱ ਕਤਆਚਾਰ ਦਾ ਪਿਤੀਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।9 ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਵਿੱ ਚ 
ਆਕਖਆ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨੈਕਤਿ ਅਤੇ ਆਤਕਮਿ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਰੋਮ ਨ ੂੰ  ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਵੇਕਖਆ। ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿ ਬਾਬੁਲ ਨਾਮ ਆਖਕਦਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਿਾਂਦੇ 
ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਮ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ, ਦ ਕਬਗ ਐਿੱਪਲ 
ਆਖਕਦਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਿੱਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਉ ਯੋਰਿ ਕਸਟੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਿਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਧਆਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਆਤਕਮਿ ਸੁਧਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਰੋਮਨ ਿੈਥੋਕਲਿਵਾਦ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਰਤ 
ਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਖਾਰਿ ਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਪੋਪ ਪਤਰਸ ਸੀ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪ ਿਦੇ ਰੋਮ ਕਗਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ 
ਿਾਲ (ਪਿੋਟੈਸਟੈੋੰਟ ਮ ਵਮੈੋੰਟ) ਵੇਲੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂੰਨ ਕਲਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 5:13 
ਕਵਿੱ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ “ਬਾਬੁਲ” ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਗਰ ਵਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਪਕਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਪ ਰਬੀ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚੋਂ 
ਕਲਕਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਅਿੱਿ ਵੀ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਸਮ ਹ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਕਿਰ ਵੀ, ਪਿਮਾਣ ਇਸ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਦੇ ਕਵਰੁਿੱ ਧ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਮਾਣਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ 
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਮਰਿੁਸ (5:12, 13) ਉਹ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱ ਛਮੀ ਿਲੀਸੀਆ 
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹਨ। ਿਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਿਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਹੀ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿਦ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਰਸ ਲ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਕਵਚਲੇ ਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਾਰ ਯੁਸੇਕਬਅਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਲਗਭਗ ਇਿੱਿੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਟ ਨੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਿਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹੀਦ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਨੀਰੇ ਨੇ 68 ਈਸਵੀ ਕਵਿੱ ਚ ਆਤਮ-ਹਿੱ ਕਤਆ ਿਰ ਲਈ ਸੀ। ਿਦ ਕਿ ਇਹ 
ਿਾਣਨਾ ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਚਰ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਆਕਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਯਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪਿਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਕਦਆਂ ਿਾਿੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਿਾਿੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ 
ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਓ ਅਰੂੰਭ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗਿੱਲ 
ਦਾ ਿੋਈ ਸੂੰਿੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਓ ਰੋਮ ਤੋਂ ਅਰੂੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਇਸ ਅਰੂੰਭਿ ਕਮਤੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸਤਾਓ ਅਿੇ ਨਹੀਂ ਿੈਕਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਇਸ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸੂੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਛੇਿੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਆਰਕਥਿ ਦਬਾਓ ਨ ੂੰ  ਮਕਹਸ ਸ 
ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤੀ ਸਥਾਨਿ ਅਕਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਿਾਰਨ ਆ 
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ਕਰਹਾ ਸੀ। ਅੂੰ ਤ ਕਵਿੱ ਚ, ਪਤਰਸ ਕਿਨਹ ਾਂ ਿਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਖ ਕਰਹਾ ਸੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਹਿੱਦ 
ਤਿੱ ਿ ਪਕਰਪਿੱਿ ਹੋਣ ਦਾ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਕਮਲ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਲੀਸੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿਰ ਲਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ 5:1)। ਿਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਿਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  65 ਈਸਵੀ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਸੀ। 

ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 
ਅਰੂੰਭਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1:1, 2), ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ 

ਦੇ ਮਨ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਿਾਰੇ, ਆਸ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਕਤਿੱ ਕਗਆ ਉੱਤੇ ਿੇਂਦਕਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਇਨਹ ਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਬਲ ਬਖਕਸ਼ਆ ਸੀ। ਇਿੱ ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਿ ਵਾਿ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤ 
ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਉਸ ਘੜੀ ’ਤੇ ਕਚੂੰ ਤਨ ਿਰਨ ਲਈ ਆਖ ਕਰਹਾ ਸੀ ਿਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਸਲ 
ਰ ਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ: “ਸਾਨ ੂੰ  ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ” (1:3), “ਓਸ 
ਅਵਨਾਸੀ, ਕਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਿੁਮਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਾਰ ਲਈ” (1:4), “ਿੋ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ” (1:5), “ਿਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤੀ” (1:9), “ਇਸੇ ਮੁਿਤੀ” (1:10), “ਕਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ” (1:13), “ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾ” (1:17),  
“ਤੁਸੀਂ . . . ਕਨਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ” 
(1:18), “ਸਕਮਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਿੱ ਚ” (1:20), “ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ 
ਹੋਵ”ੇ (1:21)। 

ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਹਿੱਸਾ 1:3–2:10 ਹੈ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਕਿ ਅਕਿਹੇ ਲੋਿ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਲਆ ਹੈ। 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਗਆਨਤਾ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਾਮਨਾਂ 
ਕਵਿੱ ਚ ਿੀ ਰਹੇ ਸਨ (1:14)। ਮਸੀਹ ਕਵਿੱ ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਕਣਆ ਹੋਇਆ ਵੂੰ ਸ, ਿਾਿਿਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਾਹੀ ਮੂੰਡਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ (1:1, 2; 2:9, 10)। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਨਮ ਹੋ 
ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ ਇਸ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਕਮਸ਼ਨ, ਇਿੱ ਿ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਜ਼ਰ ਰਤ 
ਕਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਕਵਅਰਥਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਿਾਪਤ ਿਰਿੇ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਹੋ ਿਾਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਿਰਵਾ ਿੇ ਪਤਰਸ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱ ਲ 
ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਿਰੇਗਾ। ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੱਸਾ, 2:11–4:11, ਹੁਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭਕਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ 
ਕਿਵੇਂ ਯਾਿ ਬ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ: “ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਿ ਰਿੱ ਖੋ” (2:12); “ਤੁਸੀਂ ਪਿਭ  ਦੇ ਨਕਮਿੱਤ 
ਮਨੁਿੱ ਖ ਦੇ ਹਰੇਿ ਪਰਬੂੰ ਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ” (2:13); “ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿੇ . . . ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਾਣੋ” (2:16); “ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਿਰੋ” (2:17); ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਿਈ। ਅਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨ ੂੰ  ਭੁਲਾਇਆ 
ਕਗਆ ਹੈ (2:12; 4:7)। ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਕਨਆਦ ਸੀ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਿਰ 
ਕਰਹਾ ਸੀ (3:13, 14)। ਿਸ਼ਟ ਉਹ ਬੁਕਨਆਦ ਸਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵਿਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ 
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ਨਵਾਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਕਰਹਾ ਸੀ (3:15)। 
ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿੱ ਸੇ, 4:12–5:11, ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ 1:3–2:10 ਅਰੂੰਭ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਿਸ਼ਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ 
ਉੱਠਦੇ ਕਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਿੋ 4:11 ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਨਾਲ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਿੋ 4:12–5:11 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਰੜੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਓ 
ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  4:11 ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਿ 
ਕਵਦਵਾਨ ਨੇ ਆਕਖਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕਹਿੱ ਸੇ ਸਨ। ਪਕਹਲਾ ਕਹਿੱਸਾ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਿੱ ਟ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ   
1 ਪਤਰਸ 1:1–4:11 ਘਿੱ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਦ ਿਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਉਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਿਰੜੇ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ 1:1, 2 ਅਤੇ 1 ਪਤਰਸ 
4:12–5:14 ਘਿੱ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ।10 ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਤਰਿ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਿਦ ਪਤਰਸ ਆਪਣਾ 
ਪਿੱਤਰ ਕਲਿੱ ਖ ਚੁਿੱ ਿਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲੀ ਕਿ ਉਸ ਕਦਆਂ ਪਾਠਿਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ 
ਸਤਾਓ ਆਣ ਕਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਿਰਿੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਖਣਾ ਅਰੂੰ ਭ 
ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ 4:12–5:11 ਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਕਦਿੱ ਤਾ।11 ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਝਾਓ 
ਗੌਰ ਿਰਨ ਲਾਇਿ ਹਨ, ਕਿਰ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਖੇ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਕਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਿੇ ਕਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁਿੱ ਿ ਸਿੀਏ। ਇਹ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੈ 
ਕਿ 1 ਪਤਰਸ 4:12–5:11 ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਿਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਿੱ ਸਲੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਿਸ਼ਟ 
ਝਿੱਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਕਮੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ (4:16)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ “ਮਸੀਹੀ” ਸ਼ਬਦ ਕਤੂੰ ਨ 
ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋ ਇਿੱ ਿ ਵਾਰੀ ਇਿੱ ਥੇ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ 
11:26; 26:28)। ਅਕਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਤਣਾਓ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਤੀਉੱਤਰ ਦੇਣ? “ਸ਼ੁਭ 
ਿਰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਓਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਦੇਣ” ਦੁਆਰਾ 
(4:19)। ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੀਤੇ (5:1–4), ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ (5:5–11) ਅਤੇ ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਿੀਤਾ (5:12–
14)। ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਰ ਪਰੇਖਾ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ। 

ਰੂਪਰੇਖਾ 
I. ਸਲਾਮ: ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (1:1, 2) 
 
II. ਕਨਹਚਾ ਦਾ ਨਤੀਿਾ, ਮੁਿਤੀ (1:3–2:10) 

 A. “ਿੀਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਸਕਰਓਂ ਿਨਮ ਕਦਿੱ ਤਾ” (1:3–5) 
 B. “ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਕਵਆਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ” (1:6–9) 
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 C. ਨਬੀਆਂ ਨੇ . . . ਅਗੂੰਮ ਵਾਿ ਿੀਤਾ (1:10–12) 
D. ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਲੋਿ (1:13–16) 
 E. ਭੈਅ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਿਰੋ (1:17–21) 
 F. ਅਕਵਨਾਸੀ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਿਨਮੇ (1:22-25) 
G. “ਨਕਵਆਂ ਿੂੰ ਕਮਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਵਾਂਗਰ” (2:1–3) 
H. ਮਸੀਹ, ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦਾ ਪਿੱਥਰ; ਮਸੀਹੀ, ਇਿੱ ਿ ਿੀਉਂਦਾ ਘਰ (2:4–8) 
 I. ਅਨਹੇ ਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਿ ਚਾਨਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਿੱਦ ਕਲਆ (2:9, 10) 

 
 III. ਿਸ਼ਟ ਝਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਕਿਹਾ ਕਵਹਾਰ (2:11–4:11) 
 A. “ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ” (2:11, 12) 
 B. ਅਧੀਨਤਾ: ਮਸੀਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਅੂੰਗ (2:13–3:7) 
 1. ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ (2:13–17) 
 2. ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ (2:18–20) 
 3. ਸਲੀਬ ’ਤੇ ਮੋਏ ਕਯਸ  ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ (2:21–25) 
 4. ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ (3:1–6) 
 5. ਪਤੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ (3:7) 
 C. ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਕਮਿਤਾ ਲਈ ਿਸ਼ਟ ਝਿੱਲਦੇ ਹਨ (3:8–17) 
 1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿੀਵਨ ਦੀ ਮੂੰਗ (3:8–12) 
 2. ਆਪਣੇ ਕਹਰਕਦਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਿਰਨਾ (3:13–17) 
 D. ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ (3:18–22) 
 E. ਸਰੀਰ ਦੇ ਿੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਤਕਮਿ ਹਕਥਆਰ ਚੁਿੱ ਿਣਾ (4:1–3) 
 F. ਦੁਸ਼ਟ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ (4:4–6) 
 G. ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ (4:7–11) 
 
 IV. ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ (4:12–5:11) 
 A. ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ (4:12–16) 
 B. ਆਪਣੀਆਂ ਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਤਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ (4:17–19) 
 C. ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ (5:1–4) 
 D. ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲਿੱ ਿ ਬੂੰ ਨਹ ਣਾ (5:5-8) 
 E. ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ (5:9–11) 
 
 V. ਅੂੰਤਮ ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ (5:12–14) 

ਪਰਾਸੰਲਿਕਤਾ 
ਮਸੀਹੀ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ 

ਛ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀ ਵਾਧਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਰਨ 
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ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਿੀਵਨ ਵਿੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਿੇਕਰਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿਹੇ ਪਾਠ  
1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਮ ਲ ਕਲਖਤ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਆਇਤ-ਦਰ-ਆਇਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-
ਸ਼ਬਦ ਿਰਿੇ ਕਨਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਿੁਝ ਪਾਠ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਅਕਧਐਨ ਿਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਿ ਨੇ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 

ਦਾ ਐਨੇ ਕਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਿੂੰ ਨਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਿਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ 
ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਕਵਚਾਰ ਨਾਲ ਮਨਨ ਿਰਨ। 

1. ਕਿਉਂਿੋ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਸ ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, 
ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਹਣ ਿਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦ ਸਰੀਰ ਬੁਿੱ ਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਿਦ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਸੂੰਸਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਨਿਰਤ ਅਤੇ 
ਿੁੜਿੱ ਤਣ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਧ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿੀਵਨ 
ਦੇ ਸੂੰਿਟ ਥੋੜੇ ਕਚਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਸਦੀਪਿਤਾ ਖੜਹੀ ਹੈ (1:6)। 

2. ਕਿਉਂਿੋ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਿੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਸਾਰਥਿਤਾ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ਾ ਕਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਿੱਿ ਟੀਚੇ ਵਿੱ ਲ 
ਵਧ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

3. ਕਿਉਂਿੋ ਪਿਭ  ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਿੇ ਮਸੀਹੀ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਤਾਂ ਛਿੱ ਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਤਆਗੇਗਾ (5:7)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਪਕਹਲੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਦ ਿੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਿੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਹੁਣ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਿ ਅਕਿਹਾ ਰਾਿ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਿੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਬਾਿੀ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ਨਾ ਤਾਂ 1 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸਤਿ ਕਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ 

ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਝਿੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 1 ਪਤਰਸ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਗਿੱਲਾਂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1. ਭੋਲੇ ਲੋਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਿਰਿੇ ਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਝਿੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂੰ ਸਾਰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ 
ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਭਾਲਦਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾੜ ਖਾਵੇ (5:8)। ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਇਿੱ ਿ ਵਿੱ ਡੀ ਅਬਾਦੀ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਹੇਠ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲ ਹੈਰਾਨੀ 
ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿੀਤਾ 
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ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਭਕਲਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

2. ਿੁਝ ਿਸ਼ਟ ਪਾਪ ਦੇ ਕਸਿੱ ਧੇ ਨਤੀਕਿਆਂ ਵਿੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਦ ਅਕਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋਬਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਖਮਾ ਿਰ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਈ ਵਾਰ ਇਸ ਿੀਵਨ ਦੇ ਿਸ਼ਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 
ਬਿੱ ਚੇ ਤੋਬਾ ਿਰਿੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱ ਲ ਮੁੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਿਹਾ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਿਰਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਿੂੰ ਮਾਂ ਿਰਿੇ ਿਸ਼ਟ ਨਾ 
ਭੋਗਣੇ ਪੈਣ (2:11, 12; 4:15, 16)। 

3. ਿਦ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਆਪ ਕਯਸ  ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਯਸ  ਨੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਸ਼ਟ ਭੋਗੇ (2:24)। ਇਿੱਿ ਭਾਵ ਕਵਿੱ ਚ ਕਯਸ  
ਦੇ ਪੈਰੋਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਲੋਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਿਰ 
ਸਿਣ। 

ਪਤਰਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਿਪਲਨਕ ਕਿਾਣੀ 
ਇਿੱਿ ਮਸੀਹੀ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਿਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਸੁਿਨਾ ਵੇਕਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਨੇ 

ਕਵਿੱ ਚ ਵੇਕਖਆ ਕਿ ਇਿੱਿ ਸਵਰਗਦ ਤ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੈਰ ਿਰਵਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਿਦ ਉਹ 
ਸਭ ਿੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੂੰ ਦ ਿਰ ਕਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱ ਿੇ ਪਾਸੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸਵਰਗਦ ਤ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਇਹ ਲੋਿ ਿੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹੇ ਹਨ?” ਸਵਰਗਦ ਤ ਨੇ ਿਵਾਬ ਕਦਿੱ ਤਾ, “ਕਿਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਤ ੂੰ  ਬੋਲਦ ੇ
ਹੋਏ ਵੇਖ ਕਰਹਾ ਹੈਂ ਉਹ ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ 
ਸਮਝਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ।” ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸੋਕਚਆ, “ਇਹ ਸਮ ਹ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਗਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਇਸ ਸਮ ਹ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਿਦਾ।” 

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਅਿੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਿੱ ਿ ਉਪਦੇਸ਼ਿ ਦੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸਵਰਗਦ ਤ ਨ ੂੰ  
ਕਿਰ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਇਹ ਿੌਣ ਹਨ?” ਸਵਰਗਦ ਤ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਇਹ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋ ਬੋਲ ਕਰਹਾ 
ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਲ ਯ ਹੂੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਕਰਹਾ ਹੈ ਿਦ ਉਹ ਪਿਭ  ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤ ੇ
ਕਸਰ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਕਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਪਿੇਮ ਬਾਰੇ ਕਸਖਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਿ ਿਨ ਨਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕਗਆ। 
ਇਹ ਲੋਿ ਪਕਵਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਭਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਕਹਸ ਸ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਿਦਾ। 

ਿਦ ਉਹ ਅਿੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਵੇਕਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ 
ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, “ਇਹ ਲੋਿ ਿੌਣ ਹਨ?” ਸਵਰਗਦ ਤ ਨੇ ਆਕਖਆ, “ਇਹ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ 
ਹੈ। ਇਹ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭ  ਦਾ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ 
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ਸੀ।” ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸੋਕਚਆ, “ਮੈਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਰੁਿ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਿੋ ਆਖ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।” 
ਇਹ ਿਹਾਣੀ ਿਾਲਪਕਨਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਝ ਿਲਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰਦੀ ਹੈ, 
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੂੰਦੇਹ, ਲਗਨ 
ਅਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਟਿੱ ਪਣੀਆਂ 
11 ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਨਾ ਬਾਿੀ ਲੋਿਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿਚਕਲਤ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਿਿੈਂਿ ਐਿੱਲ ਿਿੌਸ, 

1 ਪੀਟਰ: ਏ ਪਾਸਿਲ ਕਲਟਰਿੀ (ਲੂੰ ਡਨ: ਏ. ਆਰ. ਮਬੋਿੇ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ ਕਲਕਮਟੇਡ, 1954)। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਿਾਰ 
ਸੀਕਮਤ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। 2ਿਨੌ ਐਚ. ਐਕਲਅਟ, “ਕਦ ਕਰਹੈਕਬਕਲਟੇਸ਼ਨ ਆਿ ਐਨ ਐਿਸੇਕਿਕਟਿਲ ਸਟੈਪ-
ਚਾਈਲਡ: 1 ਪੀਟਰ ਇਨ ਕਰਸੇਂਟ ਕਰਸਰਚ,” ਿਰਨਲ ਆਿ ਕਬਬਕਲਿਲ ਕਲਟਰੇਚਰ 95 (ਿ ਨ 1976): 243–
54. 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਿਮੈਂਟਿੀਆਂ ਕਤਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 3ਅਰੂੰ ਭਿ ਿਲੀਸੀਆ 
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਿੇ. ਰਾਮਸੇ ਮਾਈਿਲਸ, 1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਕਬਬਕਲਿਲ ਿਮੈਂਟਿੀ, ਕਿਲਦ 49 (ਵੇਿੋ, ਟੈਿਸਸ: 
ਵਰਡ ਬੁਿਸ, 1988), xxxii. 4ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੋਮ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਮਾਣ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤ ੇਪਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਰੋਮ ਦੇ 
ਿਲੇਮੇਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਾਪਤ ਿੀਤੀ (1 ਿਲੇਮੇਂਟ 5.4)। ਇਗਨੇਕਸ਼ਅਸ ਨੇ 
ਵੀ ਇਹੋ ਸੂੰ ਿੇਤ ਕਦਿੱ ਤੇ (ਇਗਨੇਕਸ਼ਅਸ ਰੋਮਨਸ 4.2)। ਯੁਸੇਕਬਅਸ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਗਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿੁਕਰੂੰ ਥਸੁ ਦ ੇ
ਡਾਯਨੋਕਸਯਸੁ ਦਾ ਇਸ ੇਵਿੱ ਲ ਹਵਾਲਾ ਕਦਿੱ ਤਾ (ਯੁਸੇਕਬਅਸ ਏਿਲੇਕਜ਼ਐਸਕਟਿਲ ਕਹਸਟਰੀ 2.25)। 5ਵੇਨ ਏ. ਗੂਡਮ 
ਨੇ ਬੜੀ ਤਿੜਾਈ ਨਾਲ ਆਕਖਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਾਸ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਿੇ ਕਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਣ ਵਾਲਾ 
ਕਲਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਵੇਨ ਏ. ਗੂਡਮ, ਦ ਿਰਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਪੀਟਰ: ਐਨ ਇੂੰ ਟਿਡੋਿਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਮੈਂਟਿੀ, 
ਕਟਨਡੇਲ ਕਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼, ਕਿਲਦ 17 [ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਕਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰਸ 
ਪਬਕਲਕਸ਼ੂੰ ਗ ਿੂੰਪਨੀ, 1988], 23–24; ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ. ਰੈਂਡੋਲਿ ਕਰਚਰਡਸ, “ਕਸਲਵਾਨੁਸ ਵਾਜ਼ ਨੌਟ ਪੀਟਰਸ 
ਸੈਿਰੇਟੇਰੀ: ਕਥਓਲੋਕਿਿਲ ਬਾਯਸ ਇਨ ਇੂੰਟਰਪਿੇਕਟੂੰ ਗ διὰ Σιλουανοῦ . . . ἔγραψα ਇਨ 1 ਪੀਟਰ 5:12,” 
ਿਰਨਲ ਆਿ ਦ ਇਵੈਂਿਕੈਲਿਲ ਕਥਓਲੋਕਿਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 43 [ਕਸਤੂੰ ਬਰ 2000]: 417–32.) ਐਡਵਰਡ 
ਗੋਰਡਨ ਸੇਲਕਵਨ ਨੇ ਤਿੜਾ ਤਰਿ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਾਸ ਹੀ ਉਹ ਕਲਖਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ 
ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਿੌਇਨੇ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੁਝਾਓ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਖਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਲਾਸ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਕਿਰ ਿੋਈ ਹੋਰ। ਅਕਿਹਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ ਹ ੈਕਿ ਇਿੱ ਿ ਗਲੀਲੀ ਮਛਆੁਰੇ ਿੋਲ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਿਾਂ ਸੂੰ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਐਨੇ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਖ ਕਲਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਪਤਰਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਸਦਾ ਹੈ। (ਐਡਵਰਡ ਗੋਰਡਨ ਸੇਲਕਵਨ, ਦ 
ਿਰਸਟ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ: ਦ ਗਿੀਿ ਟੈਿਸਟ, ਕਵਦ ਇੂੰ ਟਿਡੋਿਸ਼ਨ, ਨੋਟਸ, ਐਡਂ ਐਿੱਸੇਸ, ਥੌਰਨਐਪਲ 
ਿਮੈਂਟਿੀਜ਼, ਦ ਿਾ ਸੂੰ ਸਿਰਨ [ਲੂੰ ਡਨ: ਮੈਿਕਮਲਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, 1947; ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਿਾਸ਼ਨ ਗਿੈਂਡ ਰੈਕਪਡਸ, 
ਕਮਸ਼ੀਗਨ: ਬੇਿਰ ਬੁਿ ਹਾਉਸ, 1981], 11–16.) 6ਇਹ ਕਦਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਿ 2 ਪਤਰਸ 1:16–18 
ਕਵਿੱ ਚ ਰ ਪ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਿੇਤ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਪਿਮਾਣ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਲੇਖਿ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਿਦਾ। ਉਹ ਲੋਿ ਤਰਿ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਇੂੰਿੀਲ ਦ ੇਕਿਸ ੇਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਘਟਨਾਿਿਮ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਟੀ 
ਤੌਰ ’ਤ ੇਨਹੀਂ ਪਾ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਿ ਦੋਵੇਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਿਦੇ। 7ਕਿਉਂਿ ੋਅਕਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀਆ ਂਕਲਖਤਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਿਰਤਿੱਬ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ, ਤਾਂ ਆਕਖਆ ਦਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇ
ਿਰਤਿੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਿ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਕਵਿੱ ਚ ਆਖਰੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰ ਵੀ, ਿਦ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸਤਿ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱ ਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ-
ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਲਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂਿਾਲ ਹੈ। 8ਸਟਿਬੈੋ ਕਿਓਗਿਾਿੀ 16.1.5. 
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9ਜ਼ਿਰਯਾਹ 5:5–11 ਕਵਿੱ ਚ “ਬਦੀ” ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਿ ਏਿਾਹ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਅਤ ੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  “ਕਸ਼ਨਆਰ ਦਸੇ” ਕਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਨਆਰ ਦੇਸ, ਿ ੋ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ 
ਇਸਰਾਏਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। 10ਸੀ. ਐਿੱਿ. ਡੀ. ਮੋਲ, “ਦ ਨੇਚਰ ਐਡਂ ਪਰਪਸ ਆਿ 1 ਪੀਟਰ,” ਕਨਉ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸਟਡੀਜ਼ 3 (ਨਵੂੰਬਰ 1956): 10. 

11ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਿੇ. ਡਬਕਲਊ. ਸੀ. ਵੈਂਡ, ਦ ਿਨਰਲ ਅਕਪਸਟਲ ਆਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਸੇਂਟ 
ਿ ਡ (ਲੂੰ ਡਨ: ਮਥੁੈਅਨ ਐਡਂ ਿੂੰਪਨੀ, ਕਲਕਮਟੇਡ, 1934), 13. 
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