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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਸਰੀ ਨ ੂੰ  
ਪੜ੍ਹਣ ਤ ੇਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਹਿਤ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵੱਖਰੇ – ਵੱਖਰੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਨ। ਯ ਨਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਪਰੇ ਿਟਾ ਕੇ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ 
ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚਲੇ ਹਿੱਤ, ਸਮੱਗਰੀ, ਿਬਦਾਵਲੀ, ਹਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਿੈਲੀ, ਅਤ ੇ
ਿਾਰਹਮਕ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਵਚ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਫਰਕ ਇੂੰ ਨੇ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਿਨ ਕੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਿਨ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਲੇਖਕ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸੋਚ 
ਇਿ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਹਕ ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਹਲਖੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਹਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਿੋਰਨਾਂ ਆਰੂੰ ਹਿਕ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੌਨਾ ਬਣਾ 
ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਪੱਤਰੀ ਦ ੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਹਢਆ ਹਕ ਜੋਿੀਲੇ 
ਮਸੀਿੀਆਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਮ ਿ ਨੇ, ਹਵਰੋਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ, 2 ਪਤਰਸ ਪੱਤਰੀ 
ਹਲਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਉੱਤੇ ਰਸ ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ੍ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਹਚਆ ਹਕ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਹਵਚਲੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਝ ਠੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਿੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣ ਹਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਲੇਖਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਜਦਹਕ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪੱਿਟ ਫਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਨ, 

ਪਰ ਇਿ ਫਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿੋਰ ਵੀ ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਿੱੁਿ ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਦ ੇਸਪੱਿਟ ਵਾਕਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਿਾਨਦਾਰ ਵਾਕਾਂ, ਅਸਿਾਰਣ ਿਬਦਾਂ, ਅਤ ੇ
ਜਹਟਲ ਵਾਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿਰੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਕ ਸਿੀ ਤਰੀਕ ੇਦ ੇਨਾਲ ਖਤਮ ਿੋਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦ ੇ ਹਵਚ ਘੁਲ-ਹਮਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਹਲਖਣ ਦਾ ਇਿ ਤਰੀਕਾ ਿੀ 
ਿਾਇਦ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਹਕ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ ਹਕ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਹਣਕਤਾ ਤ ੇ ਇੂੰ ਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਿੀਂ 
ਹਦੱਤੀ ਿੈ ਹਜੂੰ ਨੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਹਦੱਤੀ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਇੱਕ ਹਵਦਵਾਨ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ ਿੈ, “ਨਾ ਿੀ ਕੈਥੋਹਲਕ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚੋਂ ਹਕਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਿੀ ਸੂੰਪ ਰਣ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਦੀ ਹਕਸੇ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕਾ ਤ ੇਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਮਸੀਿੀਅਤ 
ਹਵਚ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨ ਦ ੇਲਈ ਇੂੰਨੀ ਡਟ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਜੂੰ ਨੀ ਇਸ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ 
ਨੇ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਿੈ।”1 
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ਮਤਿੇਦ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ, 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸਪੱਿਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹਕ ਇਿ ਵੀ 
ਰਸ ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ ਹਜਵੇਂ 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ। ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ 
ਦਾ ਲੇਖਕ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਿ ਕੇ, ਿੋਿ ਹਵਚ ਿੋ ਕੇ ਹਕ ਉਿ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪਰਿ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਰਿਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦ ੇਅਹਿਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਿੋਵੇ ਹਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦ ੇਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਿੋਖਾਿੜ੍ੀ ਦੇ 
ਰ ਪ ਹਵਚ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਿ ਬਿਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  ਿੋਖਾਿੜ੍ੀ ਦੇ ਦਾਅਹਵਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦ ੇ
ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਕ ਪਤਰਸ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦ ੇ
ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਹਕਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੱਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਕੇਂਦਰ ਹਵਚ ਸਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ 
ਿੋਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰ ਦ ਸਰੇ ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਸੀ।  

2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ ਤੇ “ਿਮਊਨ [ਜਾਂ ਸਾਈਮਨ] 
ਪਤਰਸ,” ਦ ੇਰ ਪ ਹਵੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਹਸਰਫ “ਪਤਰਸ” ਿੈ। 
ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਵਚ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  “ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਲ” ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ; ਪਰ 
ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ, ਪੌਲੀਨ ਦ ੇਫੈਿਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਬਦ “ਬੂੰ ਿ ਆ ਦੇਸ” ਜੋਹੜ੍ਆ ਹਗਆ 
ਿੈ। ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਹਵਚ 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇੂੰਜੀਲ ਦ ੇ ਦ ੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ 
ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਦ ੋ ਮੱੁਖ 
ਹਖਡਾਰੀ ਸਨ। ਇਿ ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਕੇ ਸਪੱਿਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਹਕ 
ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਪਰਸਤੁਤ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਿਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤ ੇ
ਅਿਾਰਤ ਿੈ। ਜਦ ਹਕ ਿੋਰ ਅੂੰ ਤਹਰਕ ਸਬ ਤ ਹਨਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਿਨ, 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ 
ਪਰਮਾਹਣਕਤਾ ਦ ੇਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਨੇ ਿੀ ਦਾਅਵੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਹਜੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ 
ਿਨ।  

2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦ ੇਹਵਿੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਨ ਨੇ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਿ 
ਕੇ ਹਜਸ ਤ ੇਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਹਿਆਨ ਸੀ ਵੱਿ ਕੇ ਹਖੱਹਚਆ। 
ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, “ਦ ਸਰੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਰਸ ਲ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਿੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤ ਅਹਜਿਾ ਕਹਿ ਰਿੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ 
ਇੱਕ ਪਰੇਰਣਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਹਕ ਇਿ ਰਸ ਲ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ ਜ਼ਰ ਰ ਸੱਚ ਿੈ।” ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਅਲੋਚਕ ਸਰਕ ਲਰ ਤਰਕ ਦੇ 
ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪੱੁਹਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, “ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ 
ਹਕ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਹਕ ਇਿ ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਸੱਚ ਿੈ?” ਅਤੇ 
ਉਿ ਉੱਤਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ, “ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪਰੇਹਰਤ ਿੈ,” ਤਾਂ ਉਿ ਮੱੁਦੇ ਤੋਂ ਿਟ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਪੱੁਹਛਆ ਜਾਵੇ, “ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਹਕ ਇਿ ਪਰੇਰਣਾਯੁਕਤ ਿੈ?” ਤਾਂ ਉਿ ਉੱਤਰ ਹਦੂੰ ਦਾ 
ਿੈ, “ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪਰੇਹਰਤ ਪਤਰਸ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ।” ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 
ਿੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਿਕਤੀਿਾਲੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੱਤਰੀ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
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ਿੁਰ ਆਤੀ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਹਵਦਵਾਨ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੱਚਾ ਅਤ ੇ
ਪਰਮਾਹਣਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਹਤਆਰ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਰਣਾ, ਅਹਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਰਿਾਿਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਲੇਖਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਸਵਾਲ 
ਿੈ।  

ਪਤਰਸ ਦੀ ਲੇਖਣਕਾਰੀ ਵਿਰ ੱ ਧ ਦਲੀਲ 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਬ ਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

ਹਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਪੱਤਰੀ ਹਯਸ  ਦ ੇ
ਉਸੇ ਰਸ ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਿੀ ਿੈ। ਆਲੋਚਕ 
ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਨਿੀਂ ਰੱਦਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਿਨ। ਹਜੱਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਵਿਵਾਸ ਿੈ ਹਕ ਸਬ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਉੱਿਰ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਪਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਤਰਕ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁਰ  ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ 1 ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਇੱਕ ੋਲੇਖਕ 
ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਲਖੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹਵਚੋਂ 
ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਹਲਖੀ ਿੈ ਤਾਂ, ਤਰਕ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਦ ਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਿੈ। ਉਿ 
ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਿਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਹਿਹਤਕ ਿੈਲੀਆਂ ਬਿੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਚੂੰਗੀ 
ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਗਈ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਬਿੁਤ ਘੱਟ 
ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਰਤਕ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਹਲਖੀ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਘਟੀਆ ਦ ੇਲਈ ਹਕਸੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਰਿਾਿਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤ)ੇ ਹਜਵੇਂ ਇਿ ਬਨਾਵਟੀ, ਪਰਿਾਹਵਤ, ਅਤੇ ਿਾਨਦਾਰ 
ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਵਾਕ ਹਜਵੇਂ “ਉਿ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਹਦੱਤੇ ਿਨ” (1:4), 
“ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ . . . ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਖੁਲਹ ਨਾਲ ਪਰਵੇਿ ਕਰਨਾ 
ਹਮਲੇਗਾ” (1:11), “ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਜੋ ਅਨਹੇ ਰੇ ਥਾਂ ਹਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਿੈ ਹਜੂੰ ਨਾ ਹਚਰ ਪੌਿ ਨਾ 
ਫੁੱ ਟੇ ਅਤੇ ਹਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਿਾਹਡਆਂ ਹਿਰਹਦਆਂ ਹਵੱਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ” (1:19), ਅਤ ੇ
“ਪਿ ਆਂ ਦੀ ਹਨਆਈ ਂਹਜਿੜ੍ੇ ਅਸਲੋਂ  ਬੁੱ ਿਿੀਨ ਿਨ ਅਤੇ ਹਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਟ 
ਿੋਣ ਦ ੇਲਈ ਉਤਪਤ ਿੋਏ” (2:12) ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ ਅਲੂੰ ਕਾਰਮਈ ਿਾਿਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ। 
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚ, ਬਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਆਲੂੰ ਕਾਰਮਈ 
ਿਾਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 1 ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਹਿੂੰਨ ਿਨ।  
1 ਪਤਰਸ ਹਵੱਚ ਿਬਦ ਅਤੇ ਰ ਪ ਦੋਵਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਹਵਚ, “ਆਸ” ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੈ। ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਦਵਾਉਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਹਕ ਅੂੰ ਤ ਦ ੇ
ਹਦਨਾਂ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਗਟ ਿੋਵੇਗੀ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਅੱਹਤਆਚਾਰ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਨਹਜੱਠਣ ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿ  ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਸੀਿੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ 
ਲਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਹਨਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇ
ਅੱਹਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਜਦਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਪਰਿ  ਦੀ ਆਮਦ ਦ ੇਬਾਰੇ ਮੁਿਕਲ ਨਾਲ ਿੀ 
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ਬੋਹਲਆ ਿੈ, ਇੂੰਝ ਜਾਪ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਵਿੇ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਿ 
ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਕ ਪਰਿ  ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਹਵਚ ਦੇਰ ਹਕਉਂ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਆਪਣ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਿੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦ ੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ  
1 ਪਤਰਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਬਦ “ਆਸ” ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਬਦ, “ਹਗਆਨ” ਿੈ। ਅੱਗੇ, 
1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ, ਸਲੀਬ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਬਪਹਤਸਮੇ, ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤ ੇਜ਼ੋਰ 
ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿਾਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਜਦਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਕਈ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਾਲੇ ਿਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ 
ਮੂੰਨਣਾ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੱਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣ ੇਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ , 
ਹਕ ਉਿ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਿੈ, ਿੋਰ ਪੱਹਕਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ 
ਿਵਾਹਲਆਂ ਹਵਚ ਇਿ ਿਾਮਲ ਿਨ: (1) ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਵਿੇਰੇ ਪਰਚਹਲਤ ਨਾਮ 
ਿਮਊਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦ ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ, ਹਿਮਓਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (1:1)।2  
(2) ਲੇਖਕ ਨੇ ਯ ਿੂੰਨਾ 21:18, 19 ਹਵਚ ਹਯਸ  ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਹਵਚਕਾਰ ਿੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 
ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਿ  ਨੇ ਰਸ ਲ ਦੀ ਿਾਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (1:14)। 
(3) ਲੇਖਕ ਨੇ ਰ ਪ ਜਲਾਲੀ ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਿੋਈ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਉਸ 
ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ “ਡਾਢੇ ਿੜ੍ਕ ਵਾਲੇ ਤੇਜ” ਨੇ ਹਯਸ  ਦ ੇਨਾਲ “ਪਹਵੱਤਰ ਪਿਾੜ੍” ਉੱਤੇ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ (1:16–18)। (4) ਉਸ ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਿਲਕਾ ਹਜਿਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 
(3:1)। (5) ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇਇੱਕਮਾਤਰ ਬਾਿਰੀ ਿਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਲੇਖਕ 
ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ “ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਿੈ” 
(3:15, 16)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇਿਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਵਿੇਿ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਸਮੀਹਖਅਕ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਘੱਟ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਿੋਣਗੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
“ਿੋਰਨਾਂ ਹਲਖਤਾਂ” ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਹਵਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ (3:16)। 

2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹਵਚਕਾਰ ਸਪੱਿਟ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਿਨ। 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਪਤਰਸ ’ਤ ੇਅਿਾਹਰਤ 
ਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਰਅਸਲ 2 ਪਤਰਸ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ’ਤ ੇਅਿਾਹਰਤ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, 
ਇਸ ਕਰਕ ੇ60 ਈਸਵੀ ਦ ੇ ਮੱਿ ਹਵਚ ਿੋਈ ਰਸ ਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਹਲਹਖਆ 
ਹਗਆ ਿੋਵੇਗਾ। 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਚਲਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਪੇਚੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦ ੇਪਰਿਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਕੇ, ਹਕ 1 ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਇੱਕੋ 
ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ ਹਲੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇਅਸਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦ ੇ ਅਤੇ ਇਤਿਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰੂੰਿਕ 
ਮਸੀਿੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਮਕਸਦ ਇਿੋ ਿੈ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠਾ ਅਤੇ ਗਲਤ 
ਪਰਮਾਹਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ  
2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿੋਈ ਿੈ, ਉਿ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆਏ ਸਨ। 
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ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ, 2 ਪਤਰਸ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ
ਸਮਰਹਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹਕ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਲਖਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਵਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕ ਇਿ ਿੈ 
ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਲੇਖਕ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਿ ਹਲਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਿ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ 
ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪ ਹਲਹਖਆ ਿੁੂੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਉਂਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ। 

ਅਰੂੰਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਹਲੱਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇ
ਕਾਫੀ ਪਰਮਾਣ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਦ ਜੇ ਪੱਤਰ ਦ ੇਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲੱਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਬਿੁਤ 
ਘੱਟ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱਦ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਦਿੋਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਹਲਹਖਆ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ 
ਵਿੇਰੇ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਹਲੱਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਦ ਜੇ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ 
ਜਾਣ ਦ ੇਪਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਤਕੜ੍ੇ ਿਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਕਾ ਕਈ ਸਮੀਹਖਅਕ ਮੂੰਨਦੇ 
ਿਨ ਹਕ 1 ਪਤਰਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਪਰ  
2 ਪਤਰਸ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। 

ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਓ 
ਹਦੂੰ ਦ ੇਿਾਂ ਹਕ ਉਿ ਸਮੀਹਖਆਤਮਕ ਟੀਕ ੇਪੜ੍ਹਨ।3 ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਇਿ ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਸਮੀਹਖਅਕ ਇਸ ਹਸੱਟੇ ’ਤ ੇਹਕਉਂ ਪੱੁਜ ੇਿਨ ਹਕ ਜੇਕਰ 1 ਪਤਰਸ ਉਸ ਰਸ ਲ 
ਵੱਲੋਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਤਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 
ਹਲਹਖਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਰਕ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 1 ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਇੱਕ ੋਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ 
ਹਲੱਖੇ ਿੀ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਹਲਆਂ ਹਵਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ
ਮਿਿ ਰ ਲੇਖਾਂ ਦ ੇਹਲਖਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇਸਮੀਹਖਅਕਾਂ 
ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਮਿਿ ਰ ਪਰਕਾਿਨਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਕਥਨ ਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  
ਹਮਲਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚ 
ਬਾਈਬਲੀ ਹਸੱਹਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਹਬਤਾਇਆ ਿੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿੈਰਾਨ ਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ ਹਕ ਅਹਜਿੇ ਕਥਨ ਹਕਉਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ 
ਪਤਰਸ ਦ ੇ2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਲੇਖਕ ਿੋਣ ’ਤ ੇਸਵਾਲ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜੂੰ ਨੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਿਨ, ਿੋਰਨਾਂ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਿਰੇਕ ਦ ੇਉੱਤਰ ਹਦੱਤੇ ਿਨ। 
ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਨ ਿੈਲੀ ਹਵਚਲੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦ ੋ
ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਿੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਿੋਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਚੂੰ ਗੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਕ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦਾਅਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਢੁਕਵੀਂ ਤਵੱਜ ੋ ਦੇਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿਨ। 
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ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿੈਲੀ ਹਵਚਲੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਕੁਝ ਿੱਦ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਿੂੰਨ-ਹਿੂੰਨ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦ ੇ
ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਕਰਕ ੇਇਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ 
ਹਿੂੰਨਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪੂੰਜਵੀ ਸਦੀ ਹਵਚ ਜੇਰੋਮ 
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੇਰੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਕਾਰਨ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। ਜੇਰੋਮ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹਵਦਵਾਨ 
ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਹਵਿਾਲ ਕੂੰ ਮ ਸਦਕਾ ਿੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਲਗੇਟ ਦਾ ਪਰਕਾਿਨ ਿੋ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹਕ 
ਇੱਕ ਅਹਜਿਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹਣਆ ਹਜਸ ਨੇ ਯ ਰਪ ’ਤੇ ਲਗਿਗ ਇੱਕ ਿਜ਼ਾਰ ਵਰਹੇ ਤੱਕ ਰਾਜ 
ਕੀਤਾ। ਜੇਰੋਮ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਹਦੱਤਾ ਹਕ 1 ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਿੂੰਨਤਾ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਇਿ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਹਲੱਖਣ ਲਈ ਹਿੂੰਨ-ਹਿੂੰਨ 
ਹਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਪੁਰਾਤਨ ਸੂੰਸਾਰ ਹਵਚ ਹਲਖਾਰੀ ਿਬਦ-ਦਰ-ਿਬਦ ਨਕਲਨਵੀਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ 
ਮੁਨਿੀ ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵਿ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਢੁਕਵੇਂ ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕ ਿੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣ ੇਸਾਮੀ ਦੀ ਸਦਦ ਕਰਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਦ ੇਕੋਲ ਰਸ ਲ ਨੇ ਸੀਲਾਸ 
ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਿ ਹਲਖਾਰੀ ਸੀ ਹਜਸ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ (1 ਪਤਰਸ 5:12)। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਕਸੇ 
ਹਲਖਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੀ ਪੱਤਰ ਹਲਖਦਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਲਖਾਰੀ, ਤਰਹਤਯੁਸ 
ਨਾਮਕ ਮਸੀਿੀ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਇਸ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਆਪਣ ੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹਲਹਖਆ 
(ਰੋਮੀਆਂ 16:22)। ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਸੀਲਾਸ ਦੀ ਅਤ ੇ 
2 ਪਤਰਸ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਲਖਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਿੈਲੀ 
ਹਵਚਲੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਪਾਠਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ 1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ  
2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਹਚੂੰ ਤਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ 
ਔਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਆਪਣ ੇ ਹਵਿਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱ ਖ ਿੋਗ ਰਿੇ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਹਦਆ ਂ
ਪਤਰਸ ਲਈ ਇਿ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਮਸੀਿ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਿ ਦ ੇਮਹਿਮਾ ਹਵਚ 
ਪਰਗਟ ਿੋਣ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰੇ। ਦ ਜ ੇਪਾਸੇ, ਜਦ ਹਵਿਾ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਨੈਹਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਾਕਹਟਰਨ ਮਸੀਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿੇ ਸਨ, ਤਦ ਲੇਖਕ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੇ ਸੂੰਸਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਂ
ਦੀ ਲੋੜ੍ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਉਦੇਿ ’ਤ ੇ ਗੱਲ ਕਰਹਦਆਂ ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਿੈਰਾਨੀ ਨਿੀਂ 
ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਹਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਲੀਬ, ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਿਾਰਨ, ਬਪਹਤਸਮਾ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ 
ਮਸੀਿ ਦ ੇਛੁਟਕਾਰੇ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦ ੇਹਵਿੇ ਵੱਖਰੇ ਿੋਣ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਲਖੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪਤਰਸ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀਹਖਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਹਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਹਵਚਲੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਾਹਲਆਂ 
ਉੱਤੇ ਹਟਹਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ 
ਪਤਰਸ ਿੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ ਹਕ ਰਸ ਲ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਨਿੀਂ ਹਲੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਤਜਰਹਬਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ 
ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿ  ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਬਲ ਅਤੇ 
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ਹਦਲਚਸਪੀ ਨ ੂੰ  ਜੋਹੜ੍ਆ ਿੁੂੰਦਾ। ਇਿ ਗੱਲ ਬੜ੍ੀ ਿਾਸੋਿੋਣੀ ਜਾਪਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਹਦਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਹਵਚ 
ਪਰਿ  ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦ ੇਤਜਰਹਬਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਿੋਰ ਲੋਕ ਪਤਰਸ 
ਨ ੂੰ  2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਪਰਿ  ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦ ੇ ਤਜਰਹਬਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਬਿੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਿੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇੂੰਜੀਲਾਂ ਹਵਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਹਗਆ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ 
ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਿ ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਹਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕ ੇਰੱਦ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰ ਪ ਜਲਾਲੀ ਿੋਣ ਵਰਗੀ 
ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਿੈ (1:17, 18)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਿਾਰਨ ਹਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੋਰਨਾਂ “ਹਲਖਤਾਂ” ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ (3:16)। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੋਵੇਂ ਿੀ 60 ਈਸਵੀ ਦ ੇਮੱਿ ਹਵਚ ਰੋਮ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਦਿਾਕ ੇਹਵਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਿੀਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤ ੇਹਵਿਵਾਸ 
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਰਸ ਲ ਇੱਕ ੋਿਹਿਰ ਹਵਚ ਕੈਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ 
ਉੱਥੇ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਿੀਂ ਸਨ। ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ  
ਪੱਤਰ ਪਹੜ੍ਹਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਵੀ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਖੇ ਗਏ ਿੋਰਨਾਂ 
ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿੀ ਿੋਵੇ। ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਚ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ 
ਜਾਪਦਾ ਿੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗਦਰਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਸੀ। ਿਾਂ, ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਕੈਨਨ ਨ ੂੰ  
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਮੱਿ ਹਵਚ ਅਜ ੇਸੂੰ ਪ ਰਨ ਰ ਪ ਨਿੀਂ ਹਮਹਲਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਐਨਾ ਆਹਖਆ ਸੀ ਹਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦ ੇਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਵੇਂ ਤੋਹੜ੍ਆ-ਮਰੋਹੜ੍ਆ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋਰਨਾਂ ਹਲਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਿ ਕਥਨ ਉਸ ਸਹਤਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਹਦਆਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ 
ਰਸ ਲ ਇੱਕ ਦ ਜ ੇਦ ੇਕੂੰ ਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਜੇਕਰ ਇਿ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ  
2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਿ ਤੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਹਦਖਾਈ 
ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਤਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ 
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਅਹਜਿੇ ਦਾਅਹਵਆਂ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਅਜ ੇਤੱਕ 
ਨਿੀਂ ਹਮਲੇ ਿਨ। 40 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 100 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਹਵਚ 
ਿੋਏ ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਾਸਕਾਰ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਪਤਰਸ 
ਹਵਚ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਕੀ 
ਹਸਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਹਵਚਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਹਨਰਿਾਹਰਤ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਿੈ। ਆਿੁਹਨਕ ਹਵਦਵਾਨ ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
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ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਬਾਅਦ ਹਵਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ 
ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਦਾ ਹਨਰਿਾਰਣ 
ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਸਾਿਮਣ ੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ 
ਹਵਚਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਅਿ ਰੇ ਹਨਕਲਣਗੇ। 

ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਜ ਰੀ ਹਮਲਣ 
ਹਵਚ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੇਰੇ ਔਹਖਆਈ ਿੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਿ ਹਵਚ 
ਇਤਿਾਸਕਾਰ ਯ ਸੇਹਬਅਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਹਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਕੁਝ ਹਿੱਹਸਆਂ ਹਵਚ 2 ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।4 ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਅਹਜਿੇ ਸੂੰ ਿਾਹਵਤ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜ ਦ 
ਿਨ, ਜੋ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲੀ ਮੂੰਜ ਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 
ਸਦੀ ਹਵਚ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਹਵਚਕਾਰ ਕਈ ਨਕਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਹਵੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤ ੇਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਪੋਕਾਹਲਪਸ ਆਫ ਪੀਟਰ, ਜੋ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇ ਅਰੂੰਿ ਹਵਚ 
ਹਦਖਾਈ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਕਲੀਸੀਆ ਕੋਲ ਚੂੰਗੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਹਕ ਜਦ ਕੋਈ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਸਾਵਿਾਨ ਰਹਿਣ।5 ਇਿ ਗੱਲ ਹਦਲਚਸਪ ਿੈ ਹਕ ਜਦਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਅਰੂੰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 
ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਚਹਲਤ 
ਿੋਰਨਾਂ ਦਤਸਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਹਦਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਗਆ। 

ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣ ਨ ੂੰ  ਿੱੁਿ ਇਤਿਾਸਕ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਹਖਆ ਅਤੇ ਮਾਹਪਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ 
ਤਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਪਰਮਾਣ ਬੇਨਤੀਜੇ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਗੱਲ 
ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੇ 
ਰਸ ਲ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜ ਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਦੋ 
ਕਾਰਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਤਰਸ ਦਾ 
ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰੂੰ ਿਕ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਿੇਿ 
ਦਾਅਵੇ ਦ ੇਨਾਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹਯਸ  ਦ ੇਨਾਲ 
ਰਹਿੂੰ ਹਦਆਂ ਵੇਹਖਆ ਸੀ, ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਅਸਲੀ ਮੂੰਨ 
ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਜਾ, ਅਰੂੰਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮ ਿਕ 
ਪਰਵਾਨਗੀ, ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰ ਅਸਲੀ ਿੈ, ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਆਹਖਰਕਾਰ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦ ੇਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹਲਆ। 

ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਹਵਚ ਇਸ ਗਲਤ ਿਾਰਨਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਹਕ ਇਿ 
ਪੱਤਰ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 
ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ 
ਨਿੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈ: 2 ਪਤਰਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ 
ਲਾਿਕਾਰੀ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦ ੇਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਹਖਆ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਿ ਤਾਂ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਲਈ ਹਚੂੰ ਤਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ 
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ਹਕ ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਚ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਰੱੁਿ ਉਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਖਹਤਆਰ ਜ਼ਰ ਰ ਹਦੂੰ ਦਾ। ਉਿ 
ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕ ੇਜੇਕਰ 
ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਿੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ 
ਿੀ ਿੋਣਾ ਸੀ। 

ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਹਦਆਂ ਅਹਜਿੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਹਜਿੜ੍ੀ ਉਿ 
ਆਿੁਹਨਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ 
ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਹਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਤਕੜ੍ਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਹਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ ਹਲਖੇ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਉਿ ਆਪ ਰਸ ਲ ਿੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਹਫਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾ ਹਵਅਕਤੀ ਮੂੰਨਣਾ ਬਿੁਤ ਔਖਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿ  ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨੇ ਅਹਜਿੇ ਗੁਣਾਂ 
ਉੱਤੇ ਬਿੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ 
ਿੈ, ਇਿ ਜਾਣਹਦਆਂ ਹਕ ਇਿ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦ ੇਦਾਅਹਵਆਂ ’ਤ ੇਖੜ੍ਹਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  
ਰਸ ਲ ਨੇ ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝ ਠੇ ਿਨ। ਤਾਂ ਹਫਰ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ। ਹਫਰ ਤਾਂ ਸਮੀਹਖਅਕ ਵੀ 
ਸੱਚ ੇਨਿੀਂ ਿਨ ਜਦ ਉਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਿ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਨਿੀਂ ਹਲਹਖਆ ਿੈ; ਪਰ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਇਿ ਪੱਤਰ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਵੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਅਹਜਿਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ਾ ਮਸੀਿ ਦੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਹਬਨਾਂ ਹਝਝਕੇ ਇਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਰਸ ਲ ਪਤਸਰ ਦਾ 
ਅਸਲ ਪੱਤਰ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਿ ਵੀ ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਇਿ ਹਵਿਵਾਸ ਦਾ 
ਇੱਕ ਕਥਨ ਿੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱ ਕ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ 
ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ; ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਿਨਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰੂੰਿਕ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  
ਰੱਹਦਆ ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਜਦਹਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ 
ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰ ਝ ਠਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਹਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਹਵਚ ਕੋਈ 
ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿੀਂ ਹਦਸਦਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਝ ਠਾ ਆਖਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸੂੰਕੋਚ ਿਰੇ ਿੋਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਪਾਠਕ, ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਵਲਖਣ ਦੀ ਥਾਂ 
2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੂੰ ਹਜ਼ਲ ਦੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਪਰਿਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 3:1 ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 

ਉੱਤੇ ਹਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਿੇ ਹਪਆਹਰਓ, ਿੁਣ ਇਿ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖਦਾ ਿਾਂ” (3:1)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਦ ਕਈ ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ 
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ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਆਇਤ ਹਵਚ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ “ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ” ਸਮਝ 
ਰਿੇ ਿਾਂ ਉਿ 1 ਪਤਰਸ ਿੀ ਿੋਵੇ। ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਹਜਿਾ ਪੱਤਰ ਹਲਹਖਆ ਿੋਵੇ ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
ਿਾਇਦ 2 ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਉਸ ਦਾ ਦ ਜਾ ਪੱਤਰ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਇਿ 
1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸੂੰ ਦੇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਅਹਜਿਾ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਹਲਹਖਆ ਸੀ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਨਿੀਂ 
ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਹਕਆ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 
ਹਪਛਲੀ ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 5:9) ਅਤੇ ਲਾਉਹਦਕੀਆ ਦ ੇਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੀ 
ਗਈ ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:16)। 

ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਪਛਲੀ ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ 
ਸੂੰਕੇਤ ਹਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਹਖਆ ਹਕ ਮੈਂ ਇਿ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ, “ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਲਖਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ 
ਹਵਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹਚੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਦਾ ਿਾਂ।” (3:1)। ਪਤਰਸ ਹਕਸ 
ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ? ਆਪਣ ੇਦ ਜੇ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ ਘਟਨਾ 
ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਉਿ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਆਪਸ ਹਵਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ (1:14, 17)। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਸਾਿਮਣੇ 
ਮਸੀਿ ਦੀ ਡਾਕਹਟਰਨ ਨ ੂੰ  ਤਕੜ੍ਾਈ ਨਾਲ ਫੜ੍ੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਜੇਕਰ  
1 ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2 ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਇੱਕ ਹਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ 
ਪੱਤਰ ਿੈ। 1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਿ ਸਿ ਪਰਿ  ਦੀ 
ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਿਤ ਿੈ। 1 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੀ ਸਮੱਹਸਆ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 
ਬਾਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਇਆ ਸਤਾਓ ਿੈ, ਜਦਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੀ ਸਮੱਹਸਆ ਅੂੰਦਰਲੇ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿਨ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਹਸਆ 
ਦਾ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਿਾਇਦ ਲੇਖਕ ਉਨਹ ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 
ਹਨਰਿਰ ਸੀ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਮਲ ਰਿੀਆਂ ਸਨ। ਇਿ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਹਕ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ “ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ” ਆਹਖਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ ਇਨਹ ਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਦ ੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਵੱਲੋਂ  
2 ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੀ ਗਈ ਹਪਛਲੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੀ। 
ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਟੀਕਾ-ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਹਵਚ ਪਰਮੱੁਖ ਹਦਰਿਟੀਕੋਣ ਇਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ 
ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰਹੇ ਬਾਅਦ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਤਰਕ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਿੈ: ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ 3:1 ਹਵਚ ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਪਛਲੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਪਤਰਸ ਿੈ,  
ਤਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਅਹਸਯਾ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਉਿੀ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਿਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ 
1 ਪਤਰਸ 1:1 ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਿਾਇਦ 1 ਪਤਰਸ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਰਹੇ 
ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ ਲ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹਗਆ ਸੀ 
ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਸਨ। ਇਿ ਜਾਣ ਕੇ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਖੁਿਖਬਰੀ 
ਦੀਆਂ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦ ੇਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਰਿੇ ਸਨ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
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ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਹਕਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਨ। 
ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮੱਹਸਆ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਹਵਚਕਾਰਲੀ  

ਵੱਡੀ ਹਿੂੰਨਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਆਖਦਾ ਿੈ। ਅੱਜ ਦ ੇਪਾਠਕ ਨ ੂੰ   
2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੀਆਂ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ 3:1 ਦਾ ਿਵਾਲਾ 1 ਪਤਰਸ 
ਨਾਲੋਂ ਹਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਦ ਜੇ ਪੱਤਰ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿੋਰਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ 3:1 ਹਵਚ ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਪੱਤਰ 1 ਪਤਰਸ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਹਫਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨਿਹਚਤਤਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ 1 ਪਤਰਸ ਅਤੇ  
2 ਪਤਰਸ ਆਖਦੇ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕਿੜ੍ਾ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਵੀ ਸੂੰ ਿਵ 
ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   
ਇਸ ਕਰਮ ਹਵਚ ਹਕਉਂ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਰਮ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਡੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿਨ? 
ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਰੱਹਖਆ? ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਓਨੇ 
ਔਖੇ ਨਿੀਂ ਿਨ ਹਜੂੰ ਨੇ ਜਾਪਦੇ ਿਨ। 

ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ੋਹਨਯਮਾਂ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ 
ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 
ਿਨ ਅਤੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਲੂੰ ਮੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਹਵਚ 
ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਫ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਕਰਮ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀਂ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਲੇਮੋਨ, ਜੋ ਹਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇਕਰਮ ਹਵਚ ਹਤਮੋਹਥਉਸ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਬਾਕੀ ਦ ੇਪੱਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਕਰਮ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਨ,6 ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ 
ਦ ੇਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਪੱਤਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਮੂੰਨਣਾ ਤਰਕਪ ਰਨ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਸ ਕਰਮ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ ਹਕ ਲੂੰ ਮੇ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਅਦ ਹਵਚ। 
ਿਾਂ, ਹਸਰਫ਼ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯ ਿੂੰਨਾ ਨੇ ਿੀ ਬਾਕੀ ਦ ੇ ਪੱਤਰਾਂ ਹਵਚ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਿਨ; ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਿਤੀ ਦੇ ਅਿਾਰ 
’ਤ ੇਲੂੰ ਮੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਹਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ 
ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ 
ਨਿੀਂ ਹਕ 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  2 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ 
ਇਸ ਕਰਕ ੇਰੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ 2 ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਲੂੰ ਮਾ ਿੈ। 

ਅਹਜਿੇ ਕੁਝ ਸੂੰਕੇਤ ਮੌਜ ਦ ਿਨ, ਜੋ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ   
1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, 2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ 
ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 
’ਤ,ੇ ਜਾਂ ਹਫਰ ਿਾਇਦ ਹਸਰਫ਼ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ 
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ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਅਹਜਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਹਸਰਫ਼ 
ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਿੀ ਹਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ। 2 ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦੀ, 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਨਿੀਂ ਬਖਹਿਆ, ਨ ਿ ਦੀ ਅਤੇ ਲ ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ (2:4–
8)। ਹਫਰ 2 ਪਤਰਸ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਰਗਦ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਨਆਉਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਿੱਥ ਹਵਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੂੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ (2:11)। ਜੇਕਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਿ ਪੱਤਰ ਯਰ ਿਲਮ 
ਦੀ ਮਿਾਂਸਿਾ (ਰਸ ਲਾਂ 15) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਰੋਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿ ਹਦਯਾ ਹਵਚ ਰਹਿੂੰ ਦੇ 
ਿੋਏ ਹਲਹਖਆ,7 ਤਾਂ ਹਫਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਅਹਜਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 
ਹਕਉਂ ਕੀਤੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਰਫ਼ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਿੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਇਿ ਵੀ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰਯਿ ਦੀ ਇਲਾਹਕਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਗਰੇਟਰ ਸੀਹਰਯਾ, ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਹਸਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਫੈਲੀਆਂ 
ਿੋਣਗੀਆਂ। ਇਿੋ ਕਾਰਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਉਂ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਨਬ ਵਤ (1:14) ਅਤੇ ਰ ਪ ਜਲਾਲੀ ਿੋਣ ਹਜਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 
ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ। 

ਿਾਇਦ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਜਾਣ ’ਤ ੇਿੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ 
ਗੈਰਯਿ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਯ ਨਾਨੀ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰਯਿ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ 
ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣ  ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। ਸਮੀਹਖਆਤਮਕ ਟੀਕ ੇ ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ  
2 ਪਤਰਸ, ਹਫਲੋ (ਮਸੀਿ ਦ ੇਵੇਲੇ ਿੋਇਆ ਇੱਕ ਐਲੇਕਜ਼ੇਂਹਡਰਅਨ ਯਿ ਦੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਦ ੇਿੋਰ ਯ ਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਿੈ।8 ਇਿ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਅਹਜਿੀ ਿਾਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 
ਹਫਰ ਯਿ ਦੀ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਅਹਜਿੀ ਿਾਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂੰ ਿਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਿਾਇਦ ਪਤਰਸ ਨੇ 
ਪੱਤਰ ਹਲਖਣ ਲਈ ਅਹਜਿੇ ਹਲਖਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿੋਵੇਗਾ ਹਜਸ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ 
ਗੈਰਯਿ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਰਿੀ ਿੋਵੇਗੀ, ਤਦ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਿਾਿਾ ਦੇ 60 ਈਸਵੀ 
ਦ ੇ ਮੱਿ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹਵਚਲੀ ਿਾਿਾ ਿੋਣ ਦ ੇਸੂੰਦੇਿ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਿਨ ਹਕ ਗਰੇਟਰ ਸੀਹਰਯਾ/ਹਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਹਵਚ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਿ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿਾਵਹਰਆਂ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਸਨ।9 ਜੇਕਰ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਸੀਂ 
ਮੂੰਨਦੇ ਵੀ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦ ੇ60 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਦ ੇਮੱਿ ਹਵਚ ਹਲਖੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੈਰਯਿ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਿੀਂ ਉੱਠਦਾ ਿੈ। ਿਾਵੇਂ  
2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਤੀ 40 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਿਾਕ ੇਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 60 
ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਦਾ ਮੱਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਿਾਵੇਂ ਇਿ ਯਿੁਹਦਯਾ ਤੋਂ ਹਲਹਖਆ 
ਹਗਆ ਿੋਵੇਂ ਜਾਂ ਰੋਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗਲੀਲੀ ਮਛੁਆਰੇ ਤੋਂ ਐਨੀ ਵਿੀਆ 
ਗੈਰਯਿ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
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ਇਿ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ 
ਿੋਈ ਿੈ ਉਿ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਾਸ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਇਿ ਤਰਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੋਹਵਚਾਰਾਂ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਫਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: 

2 ਪਤਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਆਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਕੀ ਹਸਖਾ ਰਿੇ 
ਸਨ। ਉਿ ਅਨੈਹਤਕ ਸਨ; ਇਿ ਤਾਂ ਹਬਲਕੁਲ ਸਪੱਿਟ ਿੈ (2:14)। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ 
ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਹਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ (2:10, 11)। ਉਿ 
ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਿੋਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿ  ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਅਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇੱਥੇ ਦੋਿਰੇਪਣ ਜਾਂ 
ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ 
ਿਨ ਹਕ ਹਯਸ  ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਿਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਕ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਰਿੱਸਵਾਦ ਦ ੇਪਰਮੱੁਖ 
ਤੱਤ ਸਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਝ ਠੇ 
ਗੁਰ  ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੂੰਿ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਿੋਏ ਸਨ। 

40 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 150 ਈਸਵੀ ਹਵਚਕਾਰ ਿੋਏ ਹਸੱਹਖਆਤਮਕ (ਡਾਕਹਟਰਨਲ) 
ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਾਸਕਾਰ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਿਨ। ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ, ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ
ਕੁਝ ਹਿੱਹਸਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿੱਸਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਨਿਹਚਤਤਾ 
ਹਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ ਹਕ ਇਸ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਹਕੱਥ ੇ ਿੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਿ 
ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਆ ਵੜ੍ੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਅਤੇ 
ਹਸੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਿਾਰ ’ਤ ੇ2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  
40 ਈਸਵੀ ਦ ੇ ਦਿਾਕੇ ਦ ੇ ਅੂੰ ਤ ਦੀ ਬਜਾਇ 60 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਿਾਕ ੇ ਦੇ ਮੱਿ ਹਵਚ 
ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨਾ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ 
ਪਾਉਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਹਜਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ  ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  
ਰੱਦਦੇ ਿਨ, ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਦੇਿਕ 
ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਿੋਏ ਹਵਕਾਸ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਹਣਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹਜਿੜ੍ੇ ਲੋਕ ਇਿ ਆਖਦੇ 
ਿਨ ਹਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਨੇ 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਦ ੇਅੂੰ ਤ ਦੀ ਬਜਾਇ 
60 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਦ ੇਮੱਿ ਹਵਚ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਉਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ ੋ
ਦਿਾਕ ੇਹਪਛਾਂਿ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

2 ਪਤਰਸ ਦੀ ਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕੇ ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਿ ਤੋਂ 
ਗੂੰ ਿੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਪਤਰਸ ਪੌਲੁਤ ਦ ੇਕੁਝ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ 
(3:15, 16)। ਕੀ ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਹਵਚ ਿੀ ਪਤਰਸ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ
ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋ ਹਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜ੍ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਹਲਖਤਾਂ” ਨਾਲ 
ਕਰ ਹਰਿਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ 3:15, 16 ਦ ੇਕਥਨ ਤੋਂ 
ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਿ ਹਸਰਫ਼ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਕ ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਿਨ, ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਅਹਜਿੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ 
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ਔਹਖਆਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਿ ਲਈ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਹਕਆ ਸੀ। 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕੇ 
ਦ ੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਜਾਣ ਹਗਆ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ 
ਗਲਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ ਰਸ ਲਾਂ 15 ਹਵਚਲੀ ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਮਿਾਂਸਿਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ 
ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 2 ਪਤਰਸ ਦੀ 
ਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  40 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਿਾਕ ੇਦ ੇਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਰਗਮ ਸਮੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਅਸੀਂ ਇਿ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ, ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ 
ਯਾਕ ਬ ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਅਰੂੰਿਕ ਸਮੇਂ ਹਵਚ, 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇ
ਦਿਾਕ ੇਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ, ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਿ ਸੁਝਾਓ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਾਂ 
ਹਕ ਇਿ ਪੱਤਰ ਯਿ ਦੀ-ਮਸੀਿੀ, ਸੀਹਰਯਾ/ਹਫਹਲਸਤੀਨ ਮਾਿੌਲ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ। ਜੇਕਰ 
ਅਹਜਿਾ ਿੈ ਤਾਂ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  1 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ, 
ਯਾਕ ਬ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਯਿ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਮਸੀਿੀ ਿੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਸਹਤਰਤ ਹਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਇਲਾਕੇ ਹਵਚ 
ਫੈਲੇ ਿੋਏ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਦ ੇ ਪਰਿ  ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕਾਫੀ 
ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਦੂੰ ਹਮਸਕ ਦੇ ਯਿ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸੀਿੀ ਿੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਿ ਵੀ ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ 
ਦ ੇਪਰਿ  ਹਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਿੋਰਨਾਂ ਹਪੂੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਿਹਿਰਾਂ 
ਦ ੇ ਯਿ ਦੀ ਵੀ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਆ ਗਏ ਿੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਉਪਦੇਿਕ ਇਨਹ ਾਂ ਯਿ ਦੀ-ਮਸੀਿੀ 
ਸਮਾਜਾਂ ਹਵਚ ਆਣ ਵੜ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੀਿੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਬਾਗੀ ਿੋਣ (ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਕਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਜਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ 
ਸਨ। ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ 
ਆਗ ਆਂ ਦੀ ਅਿੀਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਹਲਆ ਸੀ। ਿਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ 
ਮੂੰਗੀ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਅਹਜਿੇ ਿੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਸੱਚ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਹਤੂੰ ਨੇ 
ਪੱਤਰ, ਯਾਕ ਬ, ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ, 40 ਈਸਵੀ ਦ ੇਦਿਾਕ ੇਦੇ ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ ਹਲਖੇ 
ਗਏ ਸਨ। 

2 ਪਤਰਸ ਵਿਚਲੇ ਝੂਠੇ ਗ ਰੂ 
ਟੀਕਾਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਗਲਤ ਉਪਦੇਿ 

ਅਰੂੰਿਕ ਰਿੱਸਵਾਦ ਦ ੇਸਮਰਥਕ ਸਨ।10 ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ’ਤ ੇਹਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਇਿ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਸਨ। ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ 
ਹਕ ਸਾਰੀ ਸਹਰਿਟ ਨ ੂੰ  ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਹਵਚ ਵੂੰ ਹਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਤਮਾ 
ਚੂੰਗਾ ਿੈ; ਪਦਾਰਥ ਦੁਿਟ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਹਕਉਂਜੋ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਰ ਪ 
ਹਵਚ ਆਤਮਕ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿ  ਦਾ ਰ ਪ ਿਾਰਨ ਕਰ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਉਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਯਸ  ਨੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਰਤੀ ਉਤਲੀ ਆਪਣੀ 
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ਸੇਵਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਿਾਹਰਆ ਸੀ (2 ਯ ਿੂੰਨਾ 7)। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂੰਕੇਤ 
ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਦੋਗਲੇ ਸਨ। ਦੋਗਲੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, “ਓਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਹਜਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੱੁਲ ਹਲਆ ਸੀ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ” (2 ਪਤਰਸ 2:1), ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਪਰਿ  
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।11 

ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ੇ ਗਰੌ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹਲਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲ ਦ ੇ
ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਪ ਰੇ ਿਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। 
ਗੌਰ ਕਰੋ ਹਕ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਸਰਫ਼ ਸਾਿਮਣਾ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਝ ਠਾ ਸਾਬਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇਸ 
ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਿ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਗੁਰ  ਸਨ। ਇਿ ਆਖ ਕੇ ਉਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਉਸ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਆਖਣਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਇਿ ਉਪਦੇਿਕ 
ਅਨੈਹਤਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨਯਮਿੀਣ ਖੁਿਖਬਰੀ ਦ ੇਸਮਰਥਕ ਸਨ (2:19)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਯਸ  
ਦ ੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਈਿਵਰਤਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (2:1)। ਹਕਉਂਜੋ ਹਯਸ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਈਿਵਰੀ ਨਿੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਉਿ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ” ਨ ੂੰ  ਮਿੱਤਵਿੀਣ 
ਆਹਖਆ ਸੀ (3:4)। ਉਿ ਮੂੰਨਦੇ ਸਨ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਗਆਨ ਯਰ ਿਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦ ੇਆਗ ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਸਰਫ਼ ਇਿ 
ਿੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 

2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਰਵਮਆਨ ਸੰਬੰਧ 
ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ “ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਚ ਿੀ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਿੋਣਗੇ” (2 ਪਤਰਸ 2:1) ਅਤ ੇ

ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤ ੇਗਏ “ਿਤਾਨੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੀ ਹਕਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਉਲਟਾ 
ਕਰ ਕੇ ਲੁੱ ਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ” (ਯਿ ਦਾਿ 4) ਵੇਰਹਵਆਂ ਹਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ 
ਿੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਿਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਿਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੀਆਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਿਾਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਚ ਸਨ। ਹਜਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਿ ਿੈ ਿਾਿਾ 
ਹਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹਜਿੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕੋਂ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ
ਉਦਾਿਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਿਾਰਨ ਿਬਦਾਂ ਤੇ ਿਬਦ ਸਮ ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਦ ਤਾਂ ਨ ੂੰ , ਨ ਿ ਦ ੇਵੇਲੇ ਦ ੇ
ਪੁਰਾਣ ੇਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਸਦ ਮ ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ ਦ ੇਨਗਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਬਖਹਿਆ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਉਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੈਹਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਨਿੀਂ ਬਖਿੇਗਾ ਹਜਿੜ੍ੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਆਣ ਵੜ੍ੇ ਿਨ  
(2 ਪਤਰਸ 2:4–9)। ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ 
ਉਦਾਿਰਨ ਇਿ ਸਨ, ਹਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਹਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਏ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਦ ਤ ਅਤੇ ਸਦ ਮ 
ਅਤੇ ਅਮ ਰਾਿ। ਜਦ ਦੋਿਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯ ਨਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਐਨੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ  
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਿੈ। (ਪੇਜ 151 ’ਤ ੇਹਦੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟ 
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ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ।) 
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ। ਕੁਝ 

ਲੋਕ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ੋ
ਸਰੋਤ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਵੇਰਵਾ ਸਮੱਹਸਆ ਨ ੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਵਿਾ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਸੁਨੇਿੇ ਹਲਖਣ ਲਈ ਹਕਵੇਂ 
ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ (2 ਪਤਰਸ 1:21), ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ 
ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਹਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਕ ਮਨੱੁਖੀ ਹਦਮਾਗ ਅਤੇ 
ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹਕਵੇਂ ਿੋਈ ਹਕ ਹਲਖਤਾਂ ਹਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ 
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਿੈ: ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਿੇ ਹਲਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਿੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੈਲੀ, ਿਬਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸਹਲਆਂ ਹਵਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਦੇ। 

ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਆਤਮਾ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ 
ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹਕ ਬਾਈਬਲ ਹਵਚ ਉਿ ਸੁਨੇਿਾ ਹਲਹਖਆ ਜਾਵੇ ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਰਮੇਿੁਰ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ। ਿਰੇਕ ਲੇਖਕ ਦ ੇਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਿਤ ਅਤੇ ਿਬਦਾਵਲੀ ਬਣੀ ਰਿੀ। ਿਰੇਕ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਹਖਆ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹਵਚਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਬਾਰੇ ਅਹਜਿੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਿੀਂ ਹਲਖੇ ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਸਰਫ਼ 
ਹਖਆਲੀ ਿਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਹਜਿੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਖਤਾਂ ਪੇਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਤਿਾਸਕ 
ਸਹਮਆਂ ਹਵਚ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਲਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ 
ਪਹਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਹਵਚ ਹਲਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਿੀ ਹਵਅਕਤੀ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ੇ ਉਿ ਆਮ 
ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕ ੇ ਅਸੀਂ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੀ ਿਾਿਾ ਦੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਪਹਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹਲਹਖਆ। 

ਜੇਕਰ ਇਿ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ 
ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੋਇਆ ਹਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਵੇਰਵੇ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  2 ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਤੋਂ 
ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਹਖਆ ਜਾਂ ਹਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਿੀ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਹਖਆ। ਜਦਹਕ 
ਇਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਿੈ ਹਜਸ ਉੱਤੋ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਇਿ 
ਆਖਣਾ ਹਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਕਸੇ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਹਖਆ, ਇੱਕ 
ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਨਾ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ 
ਅਹਜਿਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਦੋਿਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ 
ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਸ ਤੋਂ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਅਹਗਆਤ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ  
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਚੂੰਗਾ ਿੋਵੇਗਾ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ 
2 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ, ਨਾਲੇ ਹਕਸੇ ਅਹਗਆਤ ਸਰੋਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ ਹਕਸੇ ਤੀਜ ੇਸਰੋਤ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਹਲਆ, ਦੋਿਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹਵਚਲੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਇੱਕ ਨੇ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਹਖਆ। ਿੁਣ ਸਵਾਲ ਇਿ ਿੈ 
ਹਕ ਹਕਸ ਨੇ ਹਕਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਹਖਆ? ਹਕਿੜ੍ਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ? 
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ਪੁਰਾਣ ੇਟੀਕਾ ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਪੱਤਰ ਹਲਹਖਆ। ਪਰ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਿੁਹਨਕ ਟੀਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਇਿ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਹਕ 
ਯਿ ਦਾਿ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ। ਯਿ ਦਾਿ ਦ ੇਪਹਿਲਾਂ ਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਤਰਕ ਬਿੁਤ ਤਕੜ੍ਾ ਿੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਿ ਤਰਕ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ 
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੈ ਇਸ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਇਿ ਸੋਚਣਾ ਵਿੇਰੇ ਤਰਕਪ ਰਨ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ  2 ਪਤਰਸ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਿੱਸੇ 
ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਪਣ ੇਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਿੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੇ ਕੁਝ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲੂੰ ਮੇ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਿੈਰਾਨੀ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ 2 ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਹਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ , ਹਜਵੇਂ 
ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਿੀ ਅੱਗੇ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਘੱਲ ਹਦੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿ 
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਿਾਿਾ ਦ ੇਮਾਿਰ 
ਲੋਕ ਦੋਿਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ੇਹਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੈਲੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ 
ਉਿ ਇਸ ਹਸੱਟੇ ’ਤ ੇਪੱੁਜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਿਨ ਹਕ ਯਿ ਦਾਿ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿ ਦਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੂੰ ਤ ਹਵਚ, ਿਾਵੇਂ ਯਿ ਦਾਿ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ ਿਾਵੇਂ 2 ਪਤਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ 
ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਕਦੇ-ਕਦੇ 2 ਪਤਰਸ ਹਵੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਯਿ ਦਾਿ ਹਵੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। 

ਵਸੱਟਾ 
ਜਦਹਕ ਪ ਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਇਿ ਹਬਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ 

ਹਕਨਹ ਾਂ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਹਫਰ ਵੀ ਿੇਠ ਹਲਹਖਆ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਗੈਰਯਿ ਦੀਆਂ ਦ ੇਹਵਚ ਹਮਿਨ ਦਾ ਕੂੰ ਮ 
ਅਜ ੇਅਰੂੰ ਿ ਿੀ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਹਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਸੀਹਰਯਾ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਯਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਹਵਚ ਕੂੰ ਮ ਿੁਰ  ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੂੰ ਿਵ ਿੈ ਹਕ ਅਰੂੰਿਕ ਹਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਮਸੀਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰਮਸੀਿੀ ਯਿ ਦੀ ਇੱਕ ੋਸਿਾਘਰਾਂ ਹਵਚ ਬੂੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਿੋਣਗੇ, ਿਾਲਾਂਹਕ 
ਮਸੀਿੀ ਯਿ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਬੂੰ ਦਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹਯਸ  ਦੀ ਮਸੀਿ ਵਜੋਂ ਅਰਾਿਨਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਣਗੇ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਹਯਸ  ਦੀ 
ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਾਕੇ ਹਵਚਕਾਰ ਹਮਿਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਯਰ ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਗਏ 
ਿੋਣ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਯਿੁਹਦਯਾ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਹਵਚ 
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੂੰ ਹਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਯਿ ਦੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਿ  ਹਵਚ ਹਲਆਉਣ ਹਵਚ ਉਿ ਸਫਲ ਿੋਏ ਿੋਣਗੇ। 

ਇੱਕ ਦਿਾਕੇ ਦ ੇ ਦਰਹਮਆਨ ਿੀ ਕੁਝ ਉਪਦੇਿਕ, ਿਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਕਰਪਾ 
ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨ ੂੰ  ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 
ਹਕ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਗਤੀਪ ਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। ਉਿ 
ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਵੜ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਹਲਆ। ਯਿ ਦਾਿ 
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਹਸਆਣ ਗਏ ਹਕ ਅਹਜਿੀ ਹਸੱਹਖਆ ਮਸੀਿਤ ਦ ੇਸੁਨੇਿੇ 
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ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਇਸ ਦ ੇਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਹਵਗਾੜ੍ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਿੀ, 
ਪਹਿਲਾਂ ਯਿ ਦਾਿ ਨੇ, ਹਫਰ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ ਹਲਖੇ ਹਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੇ ਪਰਿਾਵ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ 
ਕੀਤਾ। ਯਾਕ ਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਹਜਿੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪੱਤਰ ਹਲਹਖਆ। 
ਯਿ ਦਾਿ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਕ ਬ ਵੀ ਹਚੂੰ ਤਤ ਸੀ ਹਕ ਜਦ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 
ਹਵਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹਸੱਹਖਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਲੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਹਦੱਤਾ। ਯਾਕ ਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ 
ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਹਵਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਿਨ। ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ 2 ਪਤਰਸ ਆਖਦੇ 
ਿਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਹਨਿੱਕਲ ਹਪਆ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ 
ਯਿ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਯਿ ਦੀਆਂ ਹਵਚਕਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਵਚ ਏਿੀਆ 
ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਕੁਹਰੂੰਥੁਸ ਿਾਮਲ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਉਿ ਰੋਮ ਆ ਹਗਆ। 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  
ਹਲਖਣ ਦ ੇ ਕਈ ਵਰਹੇ ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਿ ਪੱਤਰ ਹਲਹਖਆ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ  
1 ਪਤਰਸ ਦ ੇਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ। 

ਰੂਪ ਰੇਖਾ 
 I. ਸਲਾਮ: ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਜਿੜ੍ੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ  
  (1:1, 2)  
 
 II. ਮਸੀਿ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਗਆਨ (1:3–21)  
 A. ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (1:3–9)  
 B. ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਹਵਚ ਪਰਵੇਿ (1:10, 11)  
 C. ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ (1:12–15)  
 D. “ਉਿ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਦ ੇਗਵਾਿ” (1:16–18)  
 E. ਹਲਖਤਾਂ ਦਾ ਇਖਹਤਆਰ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ (1:19–21)  
 
 III. ਝ ਠੇ ਗੁਰ  (2:1–22)  
 A. ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਹਵਰੱੁਿ ਹਚਤਾਉਣੀ (2:1–3)  
 B. ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਹਨਆਉਂ ਦੀ ਹਨਿਹਚਤਤਾ (2:4–10)  
 C. ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਚਹਰੱਤਰ (2:10–16)  
 D. ਹਵਨਾਸ ਦ ੇਗੁਲਾਮ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿੋਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ (2:17–22)  

 
 IV. ਮਸੀਿ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ (3:1–16) 
 A. “ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹਚੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਨਾ” (3:1, 2)  
 B. “ਉਿ ਦ ੇਆਉਣ ਦ ੇਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਿੈ?” (3:3–7)  
 C. “ਪਰਿ  ਦਾ ਹਦਨ” (3:8–10)  
 D. ਪਰਿ  ਦ ੇਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਹਿਆਨ ਹਵਚ ਰੱਖਹਦਆਂ ਪਹਵੱਤਰ ਜੀਵਨ (3:11–13)  
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 E. ਹਮਿਨਤ ਲਈ ਸੱਦਾ (3:14–16)  
 
 V. ਇੱਕ ਅੂੰਤਮ ਤਾਗੀਦ (3:17, 18)  

ਪਰਾਸੰਵਗਕਤਾ 
ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਨਹਚਾ 

ਡਯ ਕ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦ ੇਕੈਂਪਸ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਹਵਚ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ’ਤ ੇਇਿ ਿਬਦ ਹਲਖੇ 
ਸਨ: “ਡਯ ਕ ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦ ੇਟੀਚੇ ਇਿ ਿਨ ਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦੇ 
ਉਪਦੇਿਾਂ ਅਤੇ ਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦ ੇਸਦੀਪਕ ਹਮਲਾਪ 
ਹਵਚ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” 

ਮੌਜ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ ਚਲਨ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣੀ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਡੱਬੇ 
ਹਵਚ ਅਤੇ ਹਗਆਨ ਨ ੂੰ , ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ ਹਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਵਹਗਆਨੀ 
ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਦ ਜੇ ਡੱਬੇ ਹਵਚ ਬੂੰ ਦ ਕਰਕ ੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਡਯ ਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ’ਤ ੇਹਲਖੇ ਿਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਅਹਜਿਾ ਿਮੇਿਾ 
ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਆਇਆ ਿੈ। “ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ” ਅਤੇ “ਯ ਨੀਵਰਸ” ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਿਬਦ ਸੁਝਾਓ 
ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਹਕ ਸਮ ਚ ੇ ਹਗਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਹਨਆਦੀ ਏਕਤਾ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ 
ਇਿ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਹਕ ਉਿ ਏਕਤਾ ਹਕੱਥੇ ਿੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਿੁਰ ਹਵਚ ਹਵਿਵਾਸ ਹਵਅਕਤ 
ਕਰਨਾ ਿੀ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਹਵਚ ਇਿ ਦਾਅਵਾ ਿੈ ਹਕ ਸਮ ਚ ੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਪ 
ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਹਗਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਿੁਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਸਮਝ 
ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਮੇਿੁਰ ਆਪਣ ੇਹਵਰੋਿ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਪਣੇ ਦ ਜੇ ਪੱਤਰ ਹਵਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਬਾਰੇ ਹਵਸਤਾਰ ਹਵਚ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਦੱਹਸਆ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਪੱਤਰ ਦ ੇਅਰੂੰਿਕ 
ਹਿੱਸੇ ਹਵਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿੋਇਆ ਹਗਆਨ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਇਿ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੇ 
ਹਵਰੋਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਅਹਜਿਾ ਹਗਆਨ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਿੜ੍ਾ ਪਤਰਸ 
ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਹਗਆਨ ਤੋਂ ਵਿ ਕੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ 
ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਹਵੱਚੋਂ ਹਪਛਾਂਿ ਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਗਆਨ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ 
ਮਿੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਹਦਰੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਗਆਨ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਿ ਕੋਲੋਂ  ਹਮਹਲਆ ਸੀ, ਉਿ ਸਰਬਉੱਚ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਹਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਸਦਾਚਾਰ 
ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦ ੇਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਹਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਿੀ ਲਈ ਹਗਆਨ ਦਾ 
ਅਰਥ ਿੈ, “ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦ ੇਉਪਦੇਿਾਂ ਅਤੇ ਚਹਰੱਤਰ ਹਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਗਆਨ ਅਤੇ 
ਿਰਮ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਹਮਲਾਪ।” 

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਐਵਰੈਿੱਟ ਐਿੱਫ. ਿੈਰੀਸਨ, ਇੂੰਟਰੋਡਕਿਨ ਟ  ਦ ਹਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ (ਗਰੈਂਡ ਰੈਹਪਡਸ, ਹਮਿੀਗਨ: ਹਵਲੀਅਮ 
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ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਹਲਹਿੂੰ ਗ ਕੂੰਪਨੀ, 1964), 386. 2ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਮ ਲ ਹਲਖਤਾਂ 1:1 ਹਵਚ “ਿਮਊਨ” 
ਹਲਖਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ “ਹਿਮਓਨ,” ਪਰ “ਹਿਮਓਨ” ਪੜ੍ਹ ੇਜਾਣ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿੇਰੇ ਤਕੜ੍ ੇਿਨ। ਜਦ ਪਤਰਸ 
ਦੀ ਗੱਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ “ਹਿਮਓਨ” ਨਾਮ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ 15:14 ਹਵਚ ਹਦਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। 31 ਪਤਰਸ 
ਲਈ ਬਾਿਰੀ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਪੇਿਕਿ ਜੇ. ਰਾਮਸ ੇਮਾਈਕਲਸ, 1 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਹਬਬਹਲਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, 
ਹਜਲਦ 49 (ਵੇਕੋ, ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1988), xxxi-xxxiv ਹਵਚ ਹਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। 2 ਪਤਰਸ ਲਈ ਵੇਖੋ 
ਚਾਰਲਸ ਹਬੱਗ, ਅਹਪਸਟਲਸ ਆਫ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਐਡਂ ਸੇਂਟ ਜ ਡ, ਇੂੰਟਰਨੈਿਨਲ ਹਕਰਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ (ਐਹਡਨਬਰਾ: 
ਟੀ. ਐਡਂ ਟੀ. ਕਲਾਰਕ, 1902), 199–210. 4ਯ ਸੇਹਬਅਸ ਐਕਲੇਹਜ਼ਐਸਹਟਕਲ ਹਿਸਟਰੀ 3.3.1, 4; 
3.25.3. ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਯ ਸਹੇਬਅਸ ਨ ੂੰ  ਆਪ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿੋਣ ’ਤੇ ਸੂੰ ਦੇਿ ਸੀ। 5ਵੇਖੋ ਡੋਲਨਡ 
ਗਥਰੀ, ਹਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇੂੰ ਟਰੋਡਕਿਨ (ਡਾਉਨਰਸ ਗੂਵ, ਇਹਲਨੌਏ: ਇੂੰ ਟਰ-ਵਰਹਸਟੀ ਪਰਸੈ, 1970), 671–
84. ਗਥਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹਕ ਿਾਲਾਂਹਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਇਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਥਾ ਸੀ ਹਕ ਕੋਈ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਲਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤ ੇਹਕਸ ੇਪਰਹਸੱਿ ਿਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹਲਖ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਇਿ ਉਸ ੇਨੇ 
ਹਲਹਖਆ ਿੋਵੇ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ ਇਿ ਆਮ ਪਰਥਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕ ਅਹਜਿੇ ਦਤਸਾਵੇਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪੱਤਰ ਦਾ ਰ ਪ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
6ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਯਾਕ ਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯਿ ਦਾਿ ਬਾਅਦ ਹਵਚ ਹਕਉਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 7ਰਸ ਲਾਂ 15:7 
ਪਤਰਸ ਦੇ ਯਰ ਿਲਮ ਹਵਚ ਿੋਣ ਦਾ ਅੂੰਤਮ ਿਵਾਲਾ ਿੈ। 8ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ, ਵੇਖੋ ਹਰਚਰਡ ਜੇ. ਬਾਓਖਮ, ਜ ਡ, 
2 ਪੀਟਰ, ਵਰਡ ਹਬਬਹਲਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਹਜਲਦ 50 (ਵੇਕੋ, ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1983), 135–51. 9ਇਸ 
ਹਵਿੇ ’ਤੇ ਹਵਸਹਤਰਤ ਸਾਹਿਤ ਹਵੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਮਾਰਹਟਨ ਿੇਂਗਲ, ਜੁਡਾਈਜ਼ਮ ਐਡਂ ਿੇਲੇਨੀਜ਼ਮ (ਹਫਲਾਡੇਲਹਫਆ: 
ਫੋਰਟਰਸ ਪਰੈਸ, 1974), 1:58–106. 10ਰਿੱਸਵਾਦ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਦ ਜੀ ਸਦੀ 
ਹਵਚ ਕਈ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਹਵਚ ਆਣ ਵੜ੍ੀ। ਇਸ ਹਸੱਹਖਆ ਦਾ ਅਰੂੰ ਿਕ ਰ ਪ ਯ ਿੂੰ ਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਇਦ 
ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬਾਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। 

11ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਏਰੀਅਨ ਹਵਵਾਦ ਨੇ ਪਰਿ  ਦੇ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਰੱਬੀ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਹਦੱਤਾ।  
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