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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈ ਪੁਸਤਕ� ਿਵੱਚ� ਤੇਰ� ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਚਾਰ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ; ਤੀਤੁਸ; ਅਤੇ ਿਫਲੇਮੋਨ) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਨ�  ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਨੰੂ ਿਲਖੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ� � ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� 
ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਮਲੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨਾਲ� ਹੁਣ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਣ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਕੇ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:37) ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਨ� � ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ 
ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਡੂੰ ਘੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ 
ਮੰਡਲੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਸੀਹੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ� ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮੱਥੇ ਗਏ ਸਮ� 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–10)। ਉਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਦੋ ਪੱਤਰ ਉਨ� � ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖੇ। 

ਲੇਖਕ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ਮਾਣ 

ਵਚਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ 
(1:1; 2:18)। ਹਵਾਲੇ ਿਵਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 1:2 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਰੋਮੀਆ ਂ1:8 ਵੇਖੋ ਅਤੇ 4:1 ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:10 ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:8 ਵੇਖੋ।) 

ਹੋਰਨ� ਸਰੋਤ� ਤ� ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਢੁਕਵ� 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:4)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ 
ਉਸ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਿਲਖੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ। (1:1 ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।) 
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ਬਾਹਰੀ ਪ�ਮਾਣ 

ਬਾਈਬਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਪੌਲਸੁ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਰੋਮ ਦੇ ਕਲੇਮ�ਟ ਨ�  95 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ, “ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� 
ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”1 ਇਹ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ5:18 ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੇ ਇਗਨ� ਿਸ਼ਅਸ ਨ�  110 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ, “ਅਤੇ ਤੁਸ� 
ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।” ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:172 ਤ� ਆਇਆ ਹੈ। 140 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਪ�ਿੇਰਤ 
ਪੁਸਤਕ� ਦੀ ਮਾਰਿਸਔਨ ਆਿਧਕਾਰਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਵਜ� ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 170 ਈਸਵੀ 
ਦੇ ਮੂਰਾਟੋਿਰਅਨ ਭਾਗ ਦੀ ਰੋਮੀ ਅਿਧਕਾਰਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 180 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਆਰੇਨ� ਅਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਅਗ�ਸਟ ਹੇਰੇਸੀਜ਼ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।3 

200 ਈਸਵੀ ਤ� ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੇ 
ਆ ਰਹੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ 
ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਨਹ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੈ। 

ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ 

ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਿਲਿਕਯਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
21:39; 11:25), ਜੋ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਯਹੂਦੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 
ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਬ�ੇਰੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਐਲੇਕਜ਼�ਿਡ�ਆ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਲਾਈਬ�ੇਰੀ 
ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਨਾਗਿਰਕ 
ਅਥੇਨ� ਡੋਿਸਅਸ ਸੀ ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਓਕਟੇਿਵਅਨ ਅਗਸਤੁਸ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਨਮ 1–10 ਈਸਵੀ ਦ ੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਹੋਇਆ ਸੀ। 34–35 
ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਥਰਾਓ ਵੇਲੇ ਲੂਕਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ “ਜੁਆਨ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:58)। ਜਦ 62–63 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਬੁੱ ਢਾ” ਆਿਖਆ (ਿਫਲੇਮੋਨ 9)। 

ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ� ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤ� ਸੀ 
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:5–8)। ਉਸ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਮ ਸੌਲੁਸ ਸੀ: ਉਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਮ 
ਪੌਲੁਸ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:9)। ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ (ਰਸੂਲ� 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:25–29)। ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਫੀ ਧਨੀ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨ� ਉਹ 
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ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਹ� ਭੇਜ ਸੱਕਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
22:3)। 

ਉਸ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ 

ਪੱਕੇ ਯਹੂਦੀ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪੰਜ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ 
ਨ� ਮ ਪੜ�ਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸੁਸ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 
ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕ� ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:28 ਿਵੱਚ 
ਉਸ ਨ�  ਕਰੇਤ ਦੇ ਨਬੀ ਏਿਪਮੇਿਨਡੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਮੌਤ 650 ਈਸਵੀ 
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 15:33 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਯਨੂਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰ 
ਮੇਨ� �ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਮੌਤ 300 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਬੀ ਗਮਲੀਏਲ ਕੋਲ� ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:3; 5:34)।4 ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ� ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ 
ਨੌਜਵਾਨ ਬਣ ਿਗਆ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ1:11–14)। ਪਲਸਤੀਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਬਰਾਨੀ, ਯਨੂਾਨੀ ਅਤ ੇਅਰਾਮੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਿਰਵਾਜ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਲੜਕੇ ਨੰੂ 
ਪੜ�ਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ “ਪੇਸ਼ਾ” ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ।5 ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਤੰਬੂ 
ਬਣਾਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ 
ਪ�ਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੀ ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤ� 
ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:1–5)। 

ਉਸ ਦੇ ਸਤਾਓ 

ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਐਨਾ ਸਮਰਪਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਿਭਆਣਕ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਪੱਕਾ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇੱਕ “ਫੌਜੀ ਆਗ”ੂ ਵਜ� ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਉਨ� � 
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ ਲ�ਦੇ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 6:15)। ਜਦ� ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਨਹ� ਬੈਿਠਆ, ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਿਫ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ 
ਉਨ� � ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਹੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੱੁਖ 
ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਤਾਓ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਆਗੂ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ� ਦੇ 
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ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਤੰਨ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ (9:1–19; 
22:3–16; 26:9–18)। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ “ਵੱਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤ�” ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ, 
ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ “ਅਣਖੀ” ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ1:11–14)। ਉਹ ਪੂਰੀ 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 
ਹਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:1) ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਦਆਂ ਜਤਨ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਪ�ਭੂ ਨ�  ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਨ� � ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ “ਅਕਾਸ਼� ਇੱਕ ਜੋਤ” ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕਾਈ ਤ� ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਦੰਿਮਸਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1–9)। ਤਦ 
ਿਯਸੂ ਨ�  ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਜਤਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਨਾਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਦੰਿਮਸਕ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:10)। 

�ਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਪੌਲੁਸ 
ਨੰੂ ਦਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16)। ਆਪਣੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਮਗਰ� ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਗੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ 
ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:17–21)। ਇਸ ਤਰ�� ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ 
ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਪ�ਚਾਰਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ “ਹੱਥ ਪਾਇਆ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:12)। ਉਸ ਨ�   
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਅਧੂਰਾ ਜੰਮ” ਆਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਹਵਾਲਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:8)। 

ਰਸੂਲ ਵਜ� ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ “ਬਹੁਤ ਿਦਨ” ਪ�ਚਾਰ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਰਸੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:23)। ਨਗਰ ਿਵੱਚ� ਬਚ 
ਿਨਕਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:25), ਉਹ ਅਰਬ ਨੰੂ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਨ�  
ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ1:11–17)। 
ਿਤੰਨ ਵਿਰ�ਆਂ ਮਗਰ� ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ 
(ਗਲਾਤੀਆ ਂ 1:18, 19)। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤ� ਉਹ ਤਰਸੁਸ ਨੰੂ ਿਗਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
11:25) ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ �ਥ ੇ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
15:23)। ਿਫਰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਅਦਭੁਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਨਬਾਸ 
ਆਣ ਕੇ ਸੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਲੈ ਿਗਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:25)। ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤ� ਿਤੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ’ਤੇ ਘੱਿਲਆ 
ਿਗਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:1—21:17)। ਉਸ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਦਾ ਰਸੂਲ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ (ਰੋਮੀਆਂ 
11:13; ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:15; ਗਲਾਤੀਆ ਂ2:6–9)। 



 

 

 5 

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਪੌਲੁਸ ਲਗਭਗ 50–51 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਉਤਲੇ ਗ�ੀਸ ਿਵੱਚ ਹੈ (ਪੇਜ 14 ’ਤੇ “ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ)। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–9 ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਿਧਆਣ ਿਦਓ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਨਗਰ ਿਵਚਲੇ ਯਹੂਦੀ-
ਸਭਾਘਰ ਿਵੱਚ “ਿਤੰਨ ਸਬਤ�” ਤੱਕ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ (17:2)। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਪਰਿਤਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:1, 2)। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ� � 
ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਨ�  ਇਨ� � ਇਲਾਿਕਆਂ ਜ� ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਲੰਘਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ 
ਿਦੱਤਾ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ �ਥੇ ਰੱੁਕ  
ਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਿਬਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਨਹ� ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ: ਉਦ� ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 315 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਸ�ਡਰ 

ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ ੇਨਾਮ ’ਤੇ “ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ”6 
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਨ�  ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪ�ਿਸੱਧ ਿਮਸਰੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 
ਸਥਾਿਪਤ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਪਾਰੀ ਆ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ। 

ਰੋਮੀਆਂ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ’ਤੇ 168 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਨ� � ਨ�  
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹ�ਨਗਰ ਬਣ ਿਗਆ। 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ �ਥੇ ਪੱੁਿਜਆ ਸੀ, ਉਦ� ਇਸ ਨਗਰ �ਤੇ ਸੱਤ ਪੋਲੀਟਾਰਕ (ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:6 ਿਵੱਚ “ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ” ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਸ਼ਾਸਨ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਮੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਪੌਲੁਸ �ਥੇ ਸੀ, ਉਦ� ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤ� ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:9)। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲ� ਦੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਸਨ, “ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ 
ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੇ ਸਨ।”7 

ਨਗਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਯਹੂਦੀ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1)  
ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਗਿਰਕ ਗੈਰਯਹੂਦੀ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:4;  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:9; 2:14)। ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਤ� ਉਸ ਨਗਰ 
ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਯਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪੱੁਜੇ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
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ਕਰਤੱਬ 17:13, 14)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੋਮੀ ਸਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਬਿਣਆ ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਨਗਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 
ਲਗਭਗ 809,457 (2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ 
ਸਾਲੋਿਨਕਾ ਜ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ�ੀਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹ�ਨਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਕੱਪੜੇ ਦੀਆ ਂ ਫੈਰਟਰੀਆਂ, ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 
ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸੋਲ�ਵ� 
ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤ� ਆਏ ਸਨ। 

ਿਲੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥ� 
ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ� ਆਏ ਸਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਸਮ� ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜਾਣਾ ਿਪਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–10)। ਉਹ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ 
ਮਹੀਨ�  ਹੀ �ਥੇ ਰਿਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਚਾਰ 
ਲਈ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ “ਡੱਕ ਿਲਆ” ਿਗਆ (2:17, 18)। 
ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ �ਥੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਪਸ ਆ�ਦਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਉਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਅਥੇਨ�  ਤ� ਘੱਿਲਆ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਮਲੇ (3:1–7)।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮ� ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ 
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਿਜਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 
ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 3:6, 7)। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ� � ਦ ੇਮਨ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ 
ਿਵਚਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ 
ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ। ਅਿਜਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 50–51 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਇਸ 
ਪੱਤਰ ਨੰੂ 51 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣ 
ਦੀ ਿਮਤੀ 1909 ਿਵੱਚ ਡੇਲਫੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਇੱਕ ਿਸ਼ਲਾਲੇਖ ’ਤੇ ਿਲਖੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਾਲੀਓ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ 52 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਰੰਭ 
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:12)। ਇਸ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸ� 
ਇਸ ਿਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ 51 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ 
ਸੀ (2:17 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ)। ਇਹ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਸਭਨ� ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� 
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ਪਿਹਲ� ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਓ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ (2:4-3:5), 

ਉਨ� � ਦੀ ਿਬਪਤਾ ’ਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ (3:6-
10) ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਇੱਕ ਨ� ਿਤਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਲਈ (4:1-8) 
ਿਲਿਖਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ ਨੰੂ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਥ� �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤ� ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ (4:13-
5:11)। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ 1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਭਨ� ਆਇਤ� ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ 
ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਆਇਤ� ਇਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
(1:9) ਜੋ ਿਤੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ� ਿਵੱਚ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਹੈ (1:5, 6; 4:8; 5:19), ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਈਸਵਰਤਾਈ (3:11, 12), ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹ� ਮੁਕਤੀ (4:14; 5:9, 10), ਪਿਵੱਤਰ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਇਖਿਤਆਰ (2:13), ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ  
ਦੀ ਸੰਗਤੀ (1:1; 5:5), ਿਨ�ਜੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ (4:3-8) 
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਿਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਾ (4:11, 12; 
5:12–15)। 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ8 
I. ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ (ਅਿਧਆਇ 1–3)  

A. ਸਲਾਮ (1:1)  
B. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ (1:2-4)  
C. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ (1:5-7)  
D. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ�ਭਾਵ (1:8-10)  
E. ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਚਾਅ (2:1-12)  

1. ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ (2:1-8)  
2. ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਖਰਾਈ (2:9-12)  

F. ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ 
(2:13-16)  

G. ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚਰਸਥਾਈ ਿਦਲਚਸਪੀ (2:17-20)  
H. ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ (3:1-5)  
 I. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲ� ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਅਨੰਦ (3:6-10)  

 J. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲ� ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� 
  (3:11-13)  
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II. ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਅਿਧਆਇ 4; 5)  
A. ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ (4:1-8)  
B. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ (4:9-12)  
C. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ (4:13-18)  
D. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ (5:1-11)  
E. ਿਵਹਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ (5:12-22)  
F. ਅੰਤਮ ਮਸਲੇ (5:23-28)  

ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ 
ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਿਕਵ� ਜੀ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਹੜਾ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਨ� ਮ 
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਿਹਲਾ, ਨਵ� ਨ� ਮ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਰਜ 
ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ1:3)। ਜਦ� ਅਸ� ਉਹ 
ਸਭ ਪੜ�ਦੇ ਹ� ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, ਆਿਖਆ 
ਅਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਦ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ, ਨਵ� ਨ� ਮ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ 
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਉਵ� ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਵ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਰਾਹ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਲਣ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  
ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹੋ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦ ੇਕਰਤੱਬ 17:26, 27)। 
ਉਨ� � ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਇਸ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨੰੂ 
ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:30)। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ�, ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਮਤ� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਯਸੂ ਦ ੇ
ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਿਮੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ�ਨ ਨਾਲ ਅਸ� ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸ� ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ� ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ 
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ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵਚਾਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੱਦ-ੋਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ� ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 
ਬਾਕੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡ ੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ�, ਕਲੀਿਸਯਾ, ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਫਲਦਾਈ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੱਤਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ �ਤਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ 
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਸਾਲੋਿਨਕਾ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਨਗਰ ਦੇ ਨਵ� 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ (ਅਰਥਾਤ ਸੀਲਾਸ) ਅਤੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਿਫਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਿਰਯਾ, ਅਥੇਨ�  ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ 
ਨੰੂ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਬਹੁਤ 
ਮਾੜਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ’ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–9)। ਇਨ� � ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਉਨ� � ਵੱਲ� ਇਨ� � ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ� 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਪਿਹਲਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਨ� � ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਾਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ� ਪ�ਚਾਰਕ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹੋ 
ਿਜਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੀਏ। ਅਸ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ। ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ� �ਤੋ ਗੌਰ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ� � ਚੰਗੇ ਗੁਣ� ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵੋ। ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 
ਚੰਗਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਕੰਮ� ਅਤੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਜ� ਤ� ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਜ� ਿਫਰ ਉਨ� � �ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਯੋਗ ਿਗਣਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਲੋਕ� ਿਵਚਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ� �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ। 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨ�  ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 
ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ� � ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ (1:6, 9, 10)। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੂਰੇ ਿਤੰਨ 
ਅਿਧਆਇਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸੇ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਿਸਆਣ ਗਏ ਸਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ �ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ (2:13)। ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ 
ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਿਸਆਣ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦਾ 
ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਜੀਵਨ �ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 
ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਦਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 
(1:6; 2:14) ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਸ ਦੀ 
ਪੈਰਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ (1:7)। ਇਨ� � ਸਭਨ� ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ  
ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ  
ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ� ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ� ਈਸ਼ਵਰੀ  
ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਜਦ� 
ਚੰਗੇ ਗਣੁ� ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਹਲਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਦ� ਸੰਬੰਧ 
ਿਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਤਨ� ਿਵੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਕੇਵਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾ ਤ� ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਪ�ੇਮ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦਰਾਰ 
ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਭਿਲਆਈ 
ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ, ਤ� ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ 
ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਮ ਭਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 
ਉਨ� � ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 
ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਸੇ ਤਰ��, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪ�ਦ ੇਹਨ, ਜੇਕਰ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਮੰੂਹ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ। 
ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਫਿਲੱਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਤ� ਉਸ ਨ�  ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ 
ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਆਦਰ ਜੋਗ, ਜਥਾਰਥ, ਸ਼ੱੁਧ, 
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ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨ� ਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:8)। ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ 
ਜੀਵਨ� ਿਵਚਲੇ ਇਨ� � ਗੁਣ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਿਦਆਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚਲਾ ਵਾਧਾ। ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਜੂਾ 
ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚਲੇ ਵਾਧੇ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਤ� ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਰੰਭ �ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ 
ਕਰਿਦਆਂ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਅਿਧਆਇ 4 ਦਾ ਅਰੰਭ “ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ” ਸ਼ਬਦ� 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਸਗ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ 
ਿਪਛਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ �ਤ ੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਾਰੀ 
ਆਪਣੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (4:1, 10)। ਆਖਰੀ ਦੋ ਅਿਧਆਇ ਨਵ� 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਤ� 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਸਆਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਪਾਪ ਨੰੂ ਕੇਵਲ 
ਿਸਆਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਚਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਉਦ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ� �ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਿਦਆਂ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਲੋਕ� ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣਾ 
ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤ� ਵਧਣ ਦਾ ਜਤਨ ਤੱਕ 
ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ; ਉਹ ਇਸ ਿਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ 
ਅਿਜਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡਾ 
ਰਵੱਈਆ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਅਸ� ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਨਹ� 
ਕਰ ਸਕ�ਗੇ। 

ਿਫਿਲੱਪੈ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਇਸ ਗੱਲ 
ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਿਜਹ ਨ�  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੱੁਢ ਧਿਰਆ ਸੋ ਿਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋੜੀ ਉਹ ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:6)। ਇਸੇ ਤਰ��, ਉਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਪ�ਭੂ . . . ਵਧਾਵੇ,” ਤੁਸ� “ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ,” “ਹੋਰ ਭੀ 
ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ” ਅਤੇ “�ਨਤੀ ਕਰੋ” (3:12; 4:1, 10; 5:11)। ਅਸ� ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ 
ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਇਸ 
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ਗੱਲ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਰੰਭ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਦੇਈਏ, 
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ 
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 

ਿਸੱਟਾ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਕੁਝ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਕੰਮੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਨੰੂ 
ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦ ੇਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਦ ੇ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸੋਚੀਏ ਿਕ ਕੇਵਲ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਹੀ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੰੂ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਗੂ—ਿਯਸੂ—ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸ� ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਬਾਕੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨਾਲ� ਵਧ ਕੇ ਿਯਸੂ ਿਦਆਂ ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹ�, ਰੋਜਾਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨ�  ਵ�ਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ�? ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨ�  ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ� � ਿਦਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਰਸਾਏ। ਇਸ 
ਤਰ�� ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੀ ਤੁਸ� 
ਚੰਗੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਜੀਉਣਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ-
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਵ�ਗ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਇੱਕ 
ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਵ�ਗ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ�, “ਤੁਸ� ਮੇਰੀ ਰੀਸ 
ਕਰੋ ਿਜਵ� ਮ� ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹ�।” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:33)? ਉਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤ ੇਸੁਿਣਆ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ 
ਓਹੀਓ ਕਰੋ ਤ� ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:9)। 
ਆਓ ਇਸ ਤਰ� ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕੀਏ! 

ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵਾਸ 
ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਿਵਚਲਾ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (1:10; 2:19; 3:13; 4:14–17; 5:1–
3, 23)। ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ �ਤੇ ਐਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ 
ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ�� ਉਹ ਿਯਸੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ 
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਸਦੀਪਕਤਾ ਸੀ! 
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ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤ ੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਇੱਕ 
ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਮ�ਤਕ� ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਠ�  ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਹ ਗੱਲ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ 
ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਨਹ� ਹੈ—
ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਿਵੱਚ 
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਆਪਣੇ 
ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਰਿਦਆਂ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ! 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਆਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਿਦਆਂ ਮਿਹਮਾ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰ�ਗੇ!                TP 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਕਲੇਮ�ਟ ਆਫ ਰੋਮ 1 ਕਲੇਮ�ਟ 38.4. 2ਇਗਨ� ਿਸ਼ਅਸ ਅਿਪਸਲ ਟੂ ਦ ਇਿਫਿਸ਼ਅਨਸ 10.1. 

3ਆਰੇਨ� ਅਸ ਅਗ�ਸਟ ਹੇਰੇਸੀਜ਼ 5.6.1. 4ਐਫ.ਐਫ. ਬ�ਸ, ਪੌਲ: ਅਪੋਸਲ ਆਫ ਦ ਹਾਰਟ ਸੈ�ਟ ਫ�ੀ (ਗ��ਡ 
ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1977), 43; ਅਤੇ ਐਵਰੇਟ 
ਫਰਗੁਸਨ, ਬੈਕਗ�ਾ�ਡਸ ਆਫ ਅਰਲੀ ਿਕ�ਸ਼ਿਟਐਿਨਟੀ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ (ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1993), 102–3. 5ਫਰਗੁਸਨ, 103. ਤੋਸ ਿਕੱਦੁਿਸ਼ਨ 1:11 ਿਵੱਚ 
ਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ। 6ਦੀ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਸਟ�ਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਿਡਆ, ਸੰਪਾਦਨ 
ਜੈਫ�ੀ ਡਬਿਲਯੂ. ਬ�ੋਮਾਇਲੀ (ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 
1988), 4:837 ਡੋਨਲਡ ਐ�ਚ. ਮੈਡਿਵਗ ਿਵਚ “ਥੈਸਾਲੋਿਨਕਾ”। 7ਦੀ ਐਕਸਪੋਿਜ਼ਟਰਸ ਬਾਈਬਲ ਕਮ�ਟ�ੀ, 
ਸੰਪਾਦਨ ਫ��ਕ ਈ. ਗੇਬੇਲਾਇਨ (ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਜ�ਡਰਵਨ, 1978), 11:230 ਰੋਬਰਟ ਐਲ. 
ਥੋਮਸ ਿਵੱਚ “1 ਥੈਸਾਲੋਿਨਅਨਸ”। 8ਰੇਮੰਡ ਸੀ. ਕੇਲਸੀ, ਦ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ ਪੌਲ ਟ ੂ ਦ ਥੈਸਾਲੋਿਨਅਨਸ, ਦ 
ਿਲਿਵੰਗ ਵਰਡ ਕਮ�ਟ�ੀ, ਿਜਲਦ 13 (ਔਸਿਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ.ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੰਪਨੀ, 1968), 18–19 ਿਵੱਚ� 
ਿਲਆ ਿਗਆ। 
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