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ਅਿਧਆਇ 1 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ  
ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 

ਸਲਾਮ (1:1) 
1ਿਲਖਤੁਮ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 

ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਜੋ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ। 

ਆਇਤ 1. ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਮ ਦ ੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 
ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਘੱਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵੇਖੋ  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:1, 2; ਗਲਾਤੀਆ ਂ 1:1, 2; 1 ਪਤਰਸ 1:1), ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ 
ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਿਲਖਾਰੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਿਯਸੂ ’ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:8) ਅਤ ੇ
ਗੈਰਕੌਮ� ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਿਣਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:15)। ਿਕ� ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹ� ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਰਸੂਲ ਨਹ� ਆਿਖਆ, ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  ਹੋਰਨ� ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:1; 9:1)। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ (2:18), ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 
ਉਸ ਨ�  ਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ 
ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

ਿਸਲਵਾਨੁਸ (ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਨਾਮ), ਜੋ ਿਕ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ 
ਨਬੀ ਸੀਲਾਸ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤ� ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ 
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:22, 32) ਅਤੇ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ 
ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਹਾਇਕ ਵਜ� ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:40; 17:1–9)। ਇਸ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ 60-65 ਈਸਵੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ 1 ਪਤਰਸ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥ� ’ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  
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ਬਾਬੁਲ ਆਿਖਆ (1 ਪਤਰਸ 5:12)। ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੱਤਰ 
ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਇਹ ਅਸ� ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਨਹ� ਆਖ ਸਕਦੇ। 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਤੀਜਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਇਬਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 
ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਸਤ�ਾ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰੁਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਵਜ� ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:1–3)। 
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਤ ਇਬਰਾਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮਸੀਹ 
ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਣ� ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:5; 3:4–15)। ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:19, 20)। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। “ਕਲੀਿਸਯਾ” ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ 
ਸ਼ਬਦ ἐκκλησία (ਏਕਲੀਿਸਯਾ), ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇਕੱਠ।” ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਇਕੱਠ (ਮੱਤੀ 16:18) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:2)। ਗੈਰਮਸੀਹੀ ਇਕੱਠ 
ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19:32 
ਿਵਚਲੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਲਈ। ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਗਏ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜ� ਇਕੱਠ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ 
ਜ� ਮੰਡਲੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 
ਲੋਕ� ਦੀ ਸੀ। “ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਥੇ ਅਤੇ  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:1 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਜ� ਉਸ “ਿਵੱਚ” ਜ� “ਦੇ” ਸੰਤ� ਨੰੂ ਸੰਬਧੋਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸੰਬੋਧਨ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ 
ਖਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਲਓਨ ਮੋਿਰਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹ� ਬਣੀ 
ਸੀ,” ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਪੱਤਰ ਉਸ ਵੱਲ� ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਪੱਤਰ ਹਨ।1 ਪਰ ਿਫਰ 
ਵੀ ਇਸ ਤਰ�� ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਲੇਖਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਧਾਰਨਾ ਨਹ� 
ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਨ� � ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਸਭਨ� ਵਸਨੀਕ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 
ਨਹ� ਬਣੀ ਸੀ, ਸਗ� ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਨਾਲ ਜੋ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਜੁਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ3:10, 
23), ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:19) ਅਤੇ 
ਇਸ ਕਰਕੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ” ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 8:14–16; ਗਲਾਤੀਆ ਂ4:6, 7)। ਿਜਨ� � ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਦਾ 
“ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ” ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ 6:3, 4; ਗਲਾਤੀਆ ਂ 3:26, 27)। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਪੱਤਰ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � �ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫ਼ਜ਼ਲ, 
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ਿਕਰਪਾ (χάρις, ਖਾਰੀਸ) ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਸਲਾਮ� ਿਵੱਚ “ਿਕਰਪਾ” ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸ਼�ਤੀ (εἰρήνη, ਆਈਰੀਨ) ਦੀ 
ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਯੁੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣਾ। 
ਜਦਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ָׁשלֹום (ਸ਼ਾਲੋਮ) ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਭਾਵ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਯਹੂਦੀ ਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਲੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ (1:2–4) 
2ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਸ� ਸਭਨ� ਦੇ 

ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�। 3ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 
ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ �ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ 
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨ�ਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹ�। 4ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਭਈ ਤੁਸ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਿਦਆਂ “ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ�” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ εὐχαριστέω (ਯੂਖਾਿਰਸਟੇਓ) ਹੈ (ਵੇਖੋ  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:3; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 1:4)। ਇਹ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 
ਰਹੇ ਸਨ (1:8–10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
[ਉਨ� � ਦਾ] ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:3)। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ�  
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ (5:17, 18)। 

ਆਇਤ 3. ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨ�ਤ ਚਤੇ ੇਕਰਦ ੇਹ� ਦਰਅਸਲ ਆਇਤ 2 ਦਾ 
ਹੀ ਜਾਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ” ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਦਆਂ ਜਤਨ� ਨੰੂ 
“ਿਨ�ਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦ”ੇ ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪ�ਾਰਥਾਨਾਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ
4:16)।  

ਿਜਨ� � ਖਾਸ ਗੱਲ� ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦ ੇ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ . . . ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ 
ਸਨ। 

ਿਨਹਚਾ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮਸੀਹੀ ਿਕਰਪਾਵ� ਹੋਰ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ 
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ਵਾਰੀ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (5:8; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ13:13; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:3–5; 1 ਪਤਰਸ 
1:21, 22)। ਇਨ� � �ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜ਼ੋਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨ�  ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਪ�ੇਰਨਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ), ਉਸ ਸਦਕਾ 
ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ ਤਰੌ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਣੁ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਿਨਹਚਾ ਕੰਮ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
(ਯਾਕੂਬ 2:14–17; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ11); ਪ�ੇਮ, ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ἀγάπη (ਅਗਾਪੇ ) ਸ਼ਬਦ 
ਤ� ਹੈ, ਿਮਹਨਤ ਜ� “ਕਠਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ” ਕਰਨਾ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ; ਆਸਾ ਡਟੇ ਰਿਹਣਾ 
(ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ� ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ) ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � 
�ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸਦੀਪਕ ਮਿਹਮਾ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗ�ਹ ਵਧਦੇ ਰਹੇ (ਰੋਮੀਆ ਂ8:18–25; 
15:4), ਜੋ ਆਸਾ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਐਥਲਬਰਟ ਸਟੋਫਰ ਨ�  ਅਗਾਪੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ�ਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਨਵ� ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਅਗਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।2 ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਿਦਆਂ 
ਮੋਿਰਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, 

ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ� 
ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਸਗ� ਇੱਕ ਨਵ� ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ, ਿਜਵ� ਯਹੰੂਨਾ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਅਗਾਪੇ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਮਝ 
ਸਕਦੇ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ� ਵੀ ਨਹ�। ਇਸ ਨੰੂ ਕੇਵਲ 
ਸਲੀਬ �ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਾਸਿਚੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ 
ਪ�ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਰਾਹ� ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10)।3 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਅਗਾਪੇ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅਗਾਪੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਅਗਾਪੇ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸਨ ਨ�  
ਠੀਕ ਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਅਗਾਪੇ “ਸਭ ਤ� �ਚ ਕੋਿਟ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਹੈ।”4 ਿਧਆਨ ਦਵੋ ਿਕ 
ਆਇਤ 4 ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ [ਅਗਾਪਾਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ]” ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਆਇਤ 4. ਭਰਾਵੋ (ἀδελφός, ਅਡੇਲਫੋਸ) ਇੱਕ ਪ�ੇਮ ਭਿਰਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ (2:1; 3:2; 4:6; 4:10)। 
ਕੇਵਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਚੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ (ἠγαπημένοι ὑπὸ [τοῦ] θεοῦ, ਗਾਪੇਮੇਨ� ਏ ਹੁਪੋ [ਟੋ] 
ਿਥਓ) ਹਨ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 3:16), ਪਰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ 
ਪਿਹਲ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਸੀਹੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਪਆਰੇ” ਹਨ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ 
ਿਗਆ ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 5:19)। ਯਹੂਦਾਹ 21 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
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ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵੱਲ� ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਤੁਸ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ (“ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ”; KJV) 
ਿਲਖਿਦਆਂ ਇਸੇ ਚੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ 
ਿਦਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਵ� ਹੀ 
ਿਜਵ� ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਹਲ ਨਾ 
ਕਰਦਾ ਤ�, ਮੇਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 64:6); ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ 
ਬਣਨ ਲਈ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13 ਇਸ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ “ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ” ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇ
ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਉਹ ਬਚਾਏ 
ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜ� ਧਾਰਨਾ  
ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਤ (ਜ� ਆਿਗਆਕਾਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਵ�  
ਿਕ 2 ਪਤਰਸ 1:5–11 ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� (ਆਇਤ 10), ਤ� 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਿਜਹੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ�� 
ਨਹ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤ� ਬਮੁੇਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਸਨ (3:5; 
4:6; 5:6–9)। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ (ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ (ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ) ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸ� ਆਪ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� 
ਿਕਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੋਵ�ਗੇ। 

ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਨ� ਕੀ ਅਤੇ ਨ� ਕੀ ਨਾਲ ਿਗਆਨ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਦਆਂ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰੇ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਲੁੱ ਸੀਆ ਂ3:12–17 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ 
ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ 
ਅਤੇ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦਵੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਆਿਖਆ 
ਭਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ 
’ਤੇ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹ� 
ਸੀ। ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੰੂਹ� ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ� � ਨਵ� 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ (1:5–7) 
5ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਨਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੀ ਗੱਲ� ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਸਮਰੱਥਾ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੀ ਿਜਵ� 
ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਸ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। 6ਅਤੇ 
ਤੁਸ� ਉਸ ਬਚਨ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ 
ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਓ। 7ਐਥ� ਤੀਕ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਨ� � 
ਸਭਨ� ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਮਕਦਿੂਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣ।ੇ 

ਆਇਤ 5. ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ 
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਸਾਡੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, 
ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ (2:8, 9), ਪਰ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਭਰਾਵ� ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਤੱਤ  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:1–11) ਉਨ� � ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵੱਲ� ਵੀ 
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22–36 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਇਹ ਤ� 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੱਤ ਿਨਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ; ਪਰ ਜਦ� 
ਇਹ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 17:1–9), ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ “ਭਗਤ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ” ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ δύναμις (ਡੁਨਾਿਮਸ) ਤ� ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� 
ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ “ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ” ਆਏ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਨ� ਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਕੀਕਤ 
ਸੀ।5 ਇਸ ਤਰ�� ਪੌਲੁਸ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ 
ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਕਲੇ ਨਹ� ਸਨ; ਸਗ� 
ਉਹ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ 
ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਅਚਰਜ ਕੰਮ� ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
�ਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 2:4, 5; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:12; 
ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ2:1–4)। 

ਿਫਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਨ� � ਦਾ 
ਿਵਹਾਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯਗੋ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ 
ਭਈ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਸ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਤਮ-ਰੱਿਖਆ ਦਾ ਭਾਵ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ ਹੋਰ 
ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆ ਂਨ�  ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� 
ਦੇ ਸੁਆਰਥੀ ਮਕਸਦ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸਗ� ਉਨ� � ਨ�  ਸਭਕੁਝ 
[ਉਨ� � ਦੇ] ਨਿਮੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਬਾਕੀ ਘੁਮੱਕੜ 
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ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ ਅਤ ੇਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ� ਨ�  
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ: ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 6)। 

ਆਇਤ 6. ਰੀਸ ਕਰਨ (μιμητής, ਿਮਮੇਟੇਸ) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕ� ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:4), ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਆਖ ਸਕਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:1) ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ਭੁ ਦੀ। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ; 
ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਨ� � ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ “ਪ�ਭੂ” ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:1; 
4:16)। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ 
ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�, ਜ� ਿਫਰ ਉਹ ਵੇਖਣਗ ੇਿਕ ਅਸ� “ਿਨਰੀਆਂ ਗੱਲ� 
ਹੀ ਗੱਲ�” ਕਰਦੇ ਹ�, ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ 
ਤੱਕ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਰਾਹ� ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ। 

ਇਹ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਗ�ਹ ਵਧ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 
ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੰਕਟ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀ 
ਲੋਕ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:5–9) ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਗੀ 
ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ (2:14; ਵੇਖੋ 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:12)। 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ 
ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਉਸ ਨੰੂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਨੰਦ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਮਲਾਪ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸ� ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਵੱਲ� ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੰਦ ਦੇ 
ਵੇਰਵੇ �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ (8:39; 16:34)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ ਅਨੰਦ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਤਾਪ �ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਨ� � 
ਦੇ ਸਤਾਓ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਣ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼�ਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਤਕੜੀ ਸੀ (ਰੋਮੀਆ ਂ8:18 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ)। 

ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਨ� � ਨ�  ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਿਜਸ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਉਨ� � ਿਦਆਂ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 
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ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਐਨਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਕ� ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � 
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੋ 
ਸੂਬੇ ਸਨ। ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ�ੀਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਿਰੰਥੁਸ 
ਅਤੇ ਅਥੇਨ�  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ�ੀਸ ਦਾ �ਤਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਿਰਯਾ, ਿਫਿਲੱਪੈ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ 
ਪਿਹਲ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ 
(ਆਇਤ 6) ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪ ਵੀ ਨ� ੜਲੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ “ਆਦਰਸ਼” 
(NIV), ਜ� ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। “ਨਮੂਨਾ” ਸ਼ਬਦ τύπος (ਟੁਪੋਸ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਿਪਆ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਯੂਹੰਨਾ 20:25 ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਆ 
ਿਨਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਜ� ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ।6 ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ 
ਹੈ, ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉਵ� ਹੀ ਉਨ� � ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:1)। 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਜੰਨੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਿਫਰ ਹੋਰ� ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ 
ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਇਹ ਨਹ� ਿਸਆਣੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨ� , ਭਾਵ� ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ 
ਭਾਵ� ਮਾੜਾ, ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ 
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦ ੇਸ਼ਾਇਦ ਹਜਾਰ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ 
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਨ�  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:41 ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ 
ਿਲਆ ਸੀ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੀ ਆਇਤ 44 ਿਵੱਚ “ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦਾ ਪ�ਭਾਵ (1:8–10) 
8ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ�  ਪ�ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਧੰੁਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ 
ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਗ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਹੈ ਸਭਨ� ਥਾਈ ਂਉਜਾਗਰ ਹੋ 
ਗਈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ�। 9ਓਹ ਤ� ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸ� 
ਿਕਵ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਭਈ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 10ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਸੁਰਗ� ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਓਨ 
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ੋਧ ਤ� 
ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 8. ਇਹ ਆਇਤ, ਆਇਤ� 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀ ਿਕਸ ਪੱਖ� ਇੱਕ “ਉਦਾਹਰਣ” (ਆਇਤ 7) ਸਨ। ਇਸ ਤਰ�� 



 

 

 23 

ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ ਇਨ� � ਅੰਤਮ ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪ�ਭੂ ਦ ੇ ਬਚਨ (ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ (πίστις, 
ਿਪਸਿਤਸ) ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਸੀ (ਆਪਣੀ ਿਮਆਰ ਵਜ� ਉਸ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ), ਦੀ ਧੰੁਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਮੂਰਤ� ’ਤੇ ਨਹ� ਸਗ� ਸੱਚੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਸੀ। 

“ਧੰੁਮ” ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਬਜਲੀ ਗੱਜਣ ਜ� ਤੁਰ�ੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਵ�ਗ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰ ਜਦੀ ਹੈ ਜ� ਹੰੁਗਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਸ ਦੀ ਧੰੁਮ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਧੰੁਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਿਮਸਰੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਿਥਤ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਬ ਤ� ਪੱਛਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ�ਮੱੁਖ ਰੋਮੀ 
ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ�� ਉਨ� � ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਵੱਲ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ, ਅਖਾਯਾ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਥਾਈ ਂ (“ਹਪ 
ਪਾਸੇ”; NIV) ਪੱੁਜ ਗਈ ਸੀ। 

“ਸਭਨ� ਥਾਈ”ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਤਕਥਨੀ ਹੈ—ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਰ 
ਛਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲਸੁ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ। ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਹ ਿਮਲੇ 
ਸਨ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਸੁਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਸੁਨ� ਹੇ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: ਪਿਹਲਾ, �ਥ� ਦੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ, ਿਜਹੜੇ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਤ� ਪ�ਚਾਰ ਸੁਣਦ ੇਸਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਦੂਜਾ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ। 

ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ “ਨਮੂਨ� ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਿਵੱਚ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਧੰੁਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ? 

ਆਇਤ 9. ਇਹ ਆਇਤ, ਆਇਤ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦ ੇ ਮੱੁਖ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ 
ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ� ਤ� ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ� � ਦਾ “ਸੁਆਗਤ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ (RSV)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸਨ। NIV ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬਦਲ 
ਗਏ ਸਨ” ਵਜ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਦਲੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 
“ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ” ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ (ਮੱਤੀ 18:3)। ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਤੋਬਾ, ਜ� 
ਮਨਬਦਲੀ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। “ਮੁੜ”ੇ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ 
ἐπιστρέφω (ਏਿਪਸਟ�ੇਫੋ) ਤ� ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ “ਮੁੜਨ” ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ 
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ਕਰਤੱਬ 3:19)।7 
ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜ� ਬੁੱ ਤ� ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਿਜ਼ਉਸ, ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਅਰਿਤਿਮਸ (ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਡਾਇਨਾ ਦਾ ਅਫ਼ਸੁਸ ਰੂਪ) ਦੇਵੀ-
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਿਕ� ਜੋ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 
ਿਤਉਹਾਰ ਇਨ� � ਦੇਵੀ-ਦਵੇਿਤਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਮਾਜਕ 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ� � 
ਿਤਉਹਾਰ� ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੱਲ ਨੰੂ, ਇੱਕ 
ਬੇਹਤਰ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਏ—ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ� � 
ਮੂਰਤ� ਵ�ਗ ਿਮ�ਤ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਹੀਣ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਿਲਜਾਣ 
ਲਈ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 3:10; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:1–7)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
“ਸੱਚਾ” ਹੈ, ਜ� ਅਸਲ ਹੈ, ਉਨ� � ਮੂਰਤ� ਵ�ਗ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾਵ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਹਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 8:4–6)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ 
ਸਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δουλεύω (ਡੋਲੇਓ), ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ “ਗੁਲਾਮ ਵ�ਗ” ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਨਰੰਤਰ 
ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਚੇ ਬਾਕੀ ਦ ੇ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਦੇਣਾ (ਰੋਮੀਆ ਂ 6:15–18)। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ਮੱਤੀ 20:28)। ਜੇਕਰ ਇਸ 
ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਮਝ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਆਇਤ 10. ਆਇਤ 9 ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਇੱਥੇ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਡੀਕ ਸ਼ਬਦ 
ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ἀναμένω (ਅਨਾਮੇਨ� ) ਤ� ਹੈ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਬਰਟਸਨ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਨ� ਮੇਨ� ਅਨ ਵਰਤਮਾਨ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸਧਾਰਨ 
ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ “ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ।”8 ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਤ�ਘ” ਲਗਾਈ ਬੈਠ�  ਹਨ। 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 
ਪੌਲਸੁ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। (ਹੋਰਨ� ਗੈਰਕੌਮ� ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ�ਚਾਰ ਲਈ ਰਸੂਲ� ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 14:15–17; 17:22–31 ਵੇਖੋ।) ਿਯਸੂ ਨ�  ਪ�ਿਤੱਿਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਿਪਸ 
ਆਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14:3) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ “ਉਡੀਕ” ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 
3:20)। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਦੁੱ ਤੀ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ 
ਅਿਮੱਟ ਤ�ਘ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਦ ੇਅਲੌਿਕਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 
ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਓਨ [ਿਪਤਾ ਨ� ] ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ (1 ਪਤਰਸ 
1:3; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:24–33)। ਿਮ�ਤ ਮੂਰਤ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਇਸ ਪ�ੇਮੀ 
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ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਇਹ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ੋਧ ਤ� ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 

ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸ�। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਰਮਨਿਪਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਤ� ਨਹ� 
ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਿਵਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਬਾਈਬਲ ’ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਿਦ�ੜ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਮ� ਦੇ 
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ�ੋਧ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ 
ਮਨੱੁਖੀ ਕ�ੋਧ ਵ�ਗ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ� ਬੇਕਾਬੂ ਕ�ੋਧ ਨਹ� ਹੈ; ਸਗ� ਇਹ ਗਲਤ ਅਤ ੇ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ �ਠਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਬਰਦਤਸ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ “ਿਹਸਾਬ ਦੇਣ” ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਸ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਸਾਡੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ� ਡੂੰ ਘਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਉਸ ਦਾ 
ਕ�ੋਧ ਸਾਡੇ ਕ�ੋਧ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਭਆਣਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਇਤ� ਵੀ ਇਸ ਕ�ੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀਆਂ �ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (2:16; ਰਸੂਲ� ਦ ੇ
ਕਰਤੱਬ 17:28–31; ਰੋਮੀਆ ਂ2:5–8)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਤਰ�� 
ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤ� ਬਚ ਜਾਣ; ਸੋ ਉਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਰਾਹ� ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀ (ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ) ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਕ�ੋਧ ਤ� “ਬਚਾ” ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 
ਕਈ ਵਰ�ੇ ਪਿਹਲ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਇੱਕ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 
ਸੀਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਿਡਨ� ਿਮਨ� ਸ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰਕ ਬਠੈਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਿਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਿਡਨ� ਿਮਨ� ਸ਼ਨ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ ਨ�  ਆਿਖਆ, 
“ਪ�ਭੂ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।” ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪ�ਭੂ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਮਰਕੁਸ 13:32, 33 
ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ।” ਹ�, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰਕ 
ਸਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕਦ� ਵਾਿਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰ� ਤ� ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ� 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮ� ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
ਕੀਤਾ ਸੀ (1:1—3:13), ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨੰੂ ਵੇਖਣ (4:1–12) ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ (4:13—5:11)। 

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ (1:1) 

ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਉਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਹ 
ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਉਹ ਿਨ�ਕੇ-ਿਨ�ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਤ� ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੋ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਇਸ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ 
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ । ਇਹ ਸੱਚਾਈ 
ਇਸ ਆਇਤ 1 ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਤ 5 ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ 
ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸ�ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ
5:27)। ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ� � �ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਨ� � ਪੱਤਰ� 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦ ੇ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 3:14)। ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਵ� ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਪੜ�ੇ ਜਾਣੇ ਸਨ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:16)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਨ� � ਪੱਤਰ� ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਸ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੱੁਖੀ ਸਾਧਨ� ਰਾਹ� ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪ�ੇਰਣਾ ਪਾਏ ਇਸ ਹਰਕਾਰੇ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਰਾਹ� ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹ�। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਲਖਤ� ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਲਖਤ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਤ ਫੜ ਕੇ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਪਰਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ� ਦੇ 
ਰਾਹ� ਸਾਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪੜ�ੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।  

ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਹ� ਆਇਆ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਤ� ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ 
ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਸਭਨ� ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸਨ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਰ ਸਮ� ਦੇ 
ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਹਨ . . . ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ 
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।”9 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਚੰਤਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਿਹਮੀਆਂ ਸਨ, 
ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੀ 
ਕੁਝ ਗਲਤਫਿਹਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਨੰੂ 
ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ! ਇਸ ਤ� ਿਬਨਾ ਅਸ� ਸਾਡ ੇਲਈ ਉਸ ਦੀ 
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ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸਮ� ਅਤੇ 
ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਸੱਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਚਨ 
ਵਜ� ਨਹ�, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਡ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।        EC 

ਮਸੀਹੀ ਕੌਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? (1:1) 

ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ �ਤਰ ਅਸ� ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਦੇਣਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ �ਤਰ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ �ਤਰ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵਚਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣੇ ਿਬਨਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਨ। ਕਿਹਣ ਦਾ 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। 

ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ� ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਨ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਜ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨ� ੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ! 

ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ� ਆਤਮਕ ਅਸੀਸ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੁਲ�ੇ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਬੋਲ ਸਿਕਆ। ਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ 
ਯੁੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 
ਸੁਮੇਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸੀ। 

ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਨਹ� ਆਖਣਾ ਿਪਆ, “ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਅਸੀਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗ।ੇ” ਉਹ ਤ� ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ�ੇਮ ਪੁਚਾ ਸਿਕਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਜਹੜੀ ਿਕਰਪਾ 
ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਖੋਲ�ਣ। 

ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਓਹ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਨਬਵੂਤ ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਕੀਤੀ: ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਰੱਬੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 
ਅਸੀਸ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।              EC 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ (1:2, 3) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪ, ਸੀਲਾਸ ਅਤ ੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਅਸ� ਇੱਕ 
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ਦੂਜੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਅਿਜਹੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ-ਿਮੱਕ ਿਹਰਿਦਆਂ ਤ� ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ। “ਅਸ�” ਸ਼ਬਦ 

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ�  ਜਣੇ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਤੰਨ�  ਜਣੇ 
ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ� � 
ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਕੰਨੀ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ! 

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਜਹੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ 
ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ—ਉਨ� � ਦਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਮਹਨਤੀ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਿਦ�ੜ� ਆਸ। ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਗੁਣ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਕ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ�ਾਰਥਨਾ ਉਨ� � ਸਭਨ� ਦੇ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ� ਦੋ ਜਿਣਆ ਲਈ ਨਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ 
ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਜਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਦੇ ਲਈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨਹ� 
ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ 
ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ “ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ” ਕਰਨ (5:17)। ਦੋਵ� 
ਥਾਈ ਂ ਇੱਕੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ, ἀδιαλείπτως (ਆਿਡਆਲੇਪਟੋਸ), ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨ�  ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਲਈ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਉਦ� ਅਸ� ਆਪਣਾ ਸਰਬ�ਤਮ ਕਰਦ ੇਹ�?          EC 

ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ (1:2, 3) 

ਬਾਕੀ ਗੱਲ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਲਿਖਆ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਿਜਹੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਿਕ 
ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ� ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਨ� � ਦ ੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਸੀਸ� 
ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 
ਜੀਉਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ� ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ 
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ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋਤਾ ਤ� ਜਾਣੂ ਹ�, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  

ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਿਕ ਸਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਨ� � ਸਭਨ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:3, 4) ਅਤ ੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਗਣਦਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।               EC 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (1:1–3) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਨ�  
ਆਪਣੀਆਂ “ਪ�ਾਰਥਨਾਵ�” ਿਵੱਚ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਹ�, ਸਗ� “ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ” 
ਿਦੱਤਾ (ਆਇਤ 2)। ਉਹ ਉਨ� � ਦ ੇਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗਜ਼ੁਾਰ ਿਕ� ਸੀ? 

ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੇ “ਿਨਹਚਾ ਦ ੇ ਕੰਮ” ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਿਨਹਚਾ ਿਕਿਰਆਹੀਣ 
ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, 
“ਮ� ਆਪਿਣਆਂ ਅਮਲ� ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵਖਾਵ�ਗਾ” (ਯਾਕੂਬ 2:18)। 

ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੇ “ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ” ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਆਇਤ 3 ਿਵੱਚ ਪ�ੇਮ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਪੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਅਕਸਰ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀਏ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:2)। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੇ “ਆਸਾ ਦੇ ਧੀਰਜ” ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਨਵ� 
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਨ� � ਦੀ ਆਸਾ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਧੀਰਜ 
ਿਸਖਾਇਆ। ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਸਦੀਪਕ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ’ਤੇ ਿਟਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆ ਂ8:18–39)। ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ “ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ �ਤੇ” ਸੀ, 
ਜੋ ਕਦੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ (ਆਇਤ 3)। 

ਇਨ� � ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ “ਿਨਹਚਾ,” “ਪ�ੇਮ” ਅਤੇ 
“ਆਸਾ” ’ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੱੁਖ ਮਸੀਹੀ ਿਕਰਪਾਵ� ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 5:8; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
13:13; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:3–5)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ� � ਿਦਆਂ ਕੰਮ� ਤ� ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ। 
ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ਰੇਣਾਦਾਈ “ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕੰਮ”—ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 
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ਐਲਡਰ, ਜੋ ਿਬਨਾ ਥੱਕੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ੇਰਣਾਦਾਈ “ਪ�ਮੇ ਦੀ ਿਮਹਨਤ”—ਇੱਕ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਜੋ ਅੱਸੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤ� ਵਧ ਵਿਰ�ਆਂ ਤ� ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਸਮਰਪਣ ਸੱਚਮੱੁਚ “ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ” ਹੈ।  

ਪ�ੇਰਣਾਦਾਈ “ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ”—ਇੱਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਮੱਧ ਟੇਨ� ਸੀ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ 
ਤ� ਆਏ ਬਾਈਬਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ� ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਥੱਕੇ 
ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ 
ਦੀ “ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ” ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਪ�ੇਰਣਾਦਾਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹ� ਹਨ ਿਜਹੜੇ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ�� ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਉਨ� � 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ, ਪ�ੇਮ 
ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।             EE 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (1:1–5) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। 
ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ, 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ 
ਸਰਬ�ਤਮ ਹੈ। 

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦ ੇਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ 
ਅਿਧਆਇਆਂ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਖਬਰ� ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜ� ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹ� 
ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ। ਇਹ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ� ਦੀ “ਕੇਵਲ” ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਵ� ਕੇ ਹੋਰਨ� ਿਨ�ਜੀ ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵੀ ਉਨ� � 
ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ 
ਬੁਿਨਆਦ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਤਰ� ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚਕਾਰ 
ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ 
ਰਵੱਈਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਜੋ 
ਅਸ� ਇਨ� � ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਨ� � ਤ� ਅਸੀਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ! 



 

 

 31 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ 
ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ 
ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨੰੂ ਮੁੜ ਨਵ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ! 
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤ� ਅਸ� ਕੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀਵਨ 
ਿਕਵ� ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਸਆਣੋ (1:1)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵਜ� 
ਿਸਆਿਣਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਵਜ� ਿਸਆਣਨਾ 
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ—ਉਸ ਦੀ ਹ�ਦ, ਉਸ ਦੇ 
ਚਿਰੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ 
ਦੀ ਇੱਛਾ—ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ! 

ਜਦ� ਅਸ� ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਪੱਤਰ� ਦੇ ਅਰੰਭ ਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਜਾਪ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਸ� ਅਰੰਭ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤ� ਨੰੂ 
ਇਹ ਸੋਚਿਦਆਂ ਪੜ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਤ� ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ 
ਕਰਨ ਜ� ਇਨ� � �ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਲਖਤ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸੱਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਣ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 
ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਿਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ� ਦੀ ਤਰ�� ਹੀ 
ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤ� ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹ�, ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਵਜ� ਵੇਖੀਏ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਲਖੇ ਗਏ 
ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਲਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹਨ। ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੱਲ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ—ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ! 

ਇਹ ਵਾਕ, “ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤ ੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ” (1:1) ਮਸੀਹੀ 
ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਹਨ, “ਿਕ�ਿਕ ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਜੀ�ਦੇ ਅਰ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਅਤੇ ਮਜੂਦ ਹ�” 
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:28)। ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ ਭਗਤੀਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ�ਰੇਣਾ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੀਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:21) ਅਤੇ “ਹੁਣ ਤ� ਮ� ਤ� ਨਹ� ਜੀ�ਦਾ 
ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ” (ਗਲਾਤੀਆ ਂ2:20)। 

ਅਸ� ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਅਸ� ਹਰ ਿਦਨ ਹਰ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�? ਅਸ� ਮਸੀਹ ਿਵਚਲੇ 
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ਆਪਣੇ ਭੈਣ� ਅਤੇ ਭਰਾਵ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹ�? ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨ�  
ਅਿਜਹਾ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੁਆਰਾ (1:9), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ 
ਦੁਆਰਾ (2:13), ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (2:14) 
ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾਦਾਈ ਤਾਕਤ ਮੰਨਣ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ (1:3)। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਚਾਰ ਭਾਈਆਂ 
ਦੇ ਲਈ “ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ” ਬੋਲਣਾ ਸੀ (1:1)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਬਲ 
ਿਵਚਾਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸੀਸ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜ� ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣਗ,ੇ ਪਰ 
ਇਹ ਦੋਵ� ਸਭ ਤ� ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ  
ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਿਰਆ ਇੱਕ  
ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨ�  ਅਿਜਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਿਸਆਣ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਦੀ ਨਕਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ 
ਸਨ (1:6)। ਤੁਸ� ਿਕੰਨ�  ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਭਗਤੀਪੂਰਣ ਨ� ਟ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 
ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਲਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਮ�ਬਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ 
ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਵੱਲ� 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰਨ� ਦੇਸ�-ਪ�ਦੇਸ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ-
ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਆਇਤ ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਨੰੂ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ�� 
ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ� ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ 
ਕਰ ਸਕੀਏ! 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ (1:2)। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ: “ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ 
ਪ�ਾਰਥਨ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਸ� ਸਭਨ� ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�” (1:2)। ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਲਈ 
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ਹੈ? ਇਹ ਵਡਮੱੁਲਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ! ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ ਉਹ “ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਥਾਤ 
ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ” ਕਰਨ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:20)। “ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ” ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਹਨ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ 
ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ ਇੱਕ ਭਗਤੀਪੂਰਣ ਭਾਵ ਹੈ। 

ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਕੀ 
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਿਹੱਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਭਾਲਦ ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� 
ਿਜਨ� � ਦੇ ਲਈ ਅਸ� ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਿਜਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ “ਧੰਨਵਾਦ” ਆਖਦੇ ਹ�? 
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਭਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜੰਨਾ ਅਸ� ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ� ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ 
ਮੰਗਦੇ ਹ�? ਆਓ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਬਣੀਏ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ! 

ਆਇਤ 2 ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਸੀਲਾਸ ਅਤ ੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਕੇਵਲ 
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਨਹ�, ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ 
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਰਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਸੋਚੋ ਿਕ ਸੰਕਟ� ਿਵੱਚ ਿਘਰੇ, ਿਨਰਾਸ਼, ਿਨਰਬਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ, ਜਦ� ਭਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, “ਮ� ਰੋਜਾਨਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ�।” ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹ� ਆਖ ਸਕਣਗੇ, “ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਹੈ।” 

ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ� ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ (1:3)। ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ� 
ਅਸ� ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੰੁਦੇ ਹ� ਤ� ਕੀ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ� 
ਜ� ਕੀ ਅਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਲਈ ਅਸ� 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�? ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਜੋ ਸੋਿਚਆ ਉਹ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ 
“ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ �ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ 
ਧੀਰਜ” (1:3) ਵਜ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਅਤੇ 
ਰਵੱਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਸਾਡੇ “ਸੋਚ” ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਵਚਾਰ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਜਦ ਿਕ ਅਸ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ� ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਤ� 
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ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮਨ� ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ 
ਨਹ� ਿਦੰਦ ੇਹ�। “ਮਨ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ”-ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹ�, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। 
ਜਦ� ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ “ਿਧਆਨ ਕਰਨ” ਜ� “ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ” ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਰਵੱਈਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਣ 
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ� ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ? ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ  
ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਧੰਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ 
ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ �ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਜ਼ਬੂਰ 1:2)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, 
“. . . ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਦਰ ਜੋਗ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਥਾਰਥ 
ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂ ਸ਼ੱੁਧ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਨ� ਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤ� ਇਨ� � ਗੱਲ� ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ” 
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:8)। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਸ�ਝੇ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਅਸ� ਛ�ਹਦੇ ਹ�। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ (1:4)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ� ਲਾ ਸਕਦੇ ਹ�? ਆਇਤ 4 ਪੜ�:ੋ “ਹੇ ਭਰਾਵੋ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਭਈ ਤੁਸ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ।” ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੰੂ 
ਉਨ� � ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਸਨ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਅਸ� 
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ 
ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ�, “ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ 
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,” ਜ� ਸ਼ਾਇਦ, “ਮ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� 
ਸੀ ਚੁਣਨਾ।” ਜਦ� ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਿਵਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਕਹਾ ਿਗਆ, “. . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਜਸ ਪਰਕਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾ�ਦਾ ਸੀ ਅੰਗ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ 
ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:18)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨਾਲ ਪ�ਸੰਨ ਹੈ 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ! 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸੱਚੇ ਹ�, ਅਸ� ਲੋਕ� 
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਕਹ�ਗ,ੇ “ਜਦ ਿਕ ਮ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਹ� ਸੀ ਚੁਣਨਾ, ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ �ਤਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਮੈਨੰੂ 
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਮ� ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ 
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ਕਰ�ਗਾ।” ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਨਹ� ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ; ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਉਸ ਨ�  
ਉਨ� � ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ� ਕਰਕੇ ਨਹ� ਜੋ ਅਸ� ਕੀਤੇ ਸਗ� ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ” (ਤੀਤੁਸ 3:5)। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ 
ਜਦ� ਅਸ� ਇਸ ਯੋਗ ਨਹ� ਸੀ ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ-ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ (1:5)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ� 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ� ਪਰਗਟ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹ� ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਵਜ� ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਤੀ ਿਕਵ� 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਆਇਤ 5 ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ “ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ” ਆਈ। ਦੂਜਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ “ਸ਼ਕਤੀ 
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ” ਆਈ। ਇਹ ਦੋਵ� ਿਵਚਾਰ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ 
ਿਪੱਛੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 

ਪਿਹਲਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਉਦ� ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨ�  ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ 
ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹ� ਤ� ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ� ਨ�  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਹ ਨਹ� ਦੱਸ 
ਸਕਦੇ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ ਜ� ਨਹ�। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ 
ਅਤੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ “ਸ਼ਬਦ” ਿਦੱਤੇ ਤ� ਜੋ ਅਸ� “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�” ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
2:11–13)। ਜਦ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ, ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ “... ਮਨੱੁਖ� 
ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਸਗ� ਿਜਵ� ਉਹ ਸੱਚ� ਮੱੁਚ� ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ...” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
2:13)। 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ “ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ” ਵੀ 
ਆਈ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ�ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਿਕਵ� ਿਵਖਾਈ ਗਈ?”; “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?”; “ਕੀ ਇਹ ‘ਪੂਰਨ 
ਭਰੋਸਾ’ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜ� ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ?” 5 ਆਇਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ 
ਿਹੱਸਾ ਸਾਨੰੂ ਇਨ� � ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਡਮੱੁਲੀ ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। “ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਿਮੱਤ ਤੁਸ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ” ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ 
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ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦ� ਇਨ� � ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ� ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦ ੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ 
ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਨਾ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰ� ਦੀ ਅਲੌਿਕਕ ਸ਼ਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ� ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਜਦ� ਪ�ਚਾਰਕ ਬੌਬ ਐਬਨੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕ 1993 ਿਵੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਗਏ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� 
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ� ਬਾਕੀ ਧਰਮ� 
ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹੋ।” ਜਦ� ਬੌਬ ਨ�  ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤ� 
ਉਸ ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।” ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਤ� ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਪਆਰ ਦੀ 
ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਪ�ੇਮ ਰੱਖੋ ਤ� ਇਸ ਤ� ਸਭ ਜਾਣਨਗ ੇਭਈ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ 
ਹੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 13:35)। ਆਓ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ 
ਵਾਰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਦ� ਵੀ ਵਚਨ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ! 

ਿਸੱਟਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵ� ਅਤੇ ਭੈਣ� ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ, 
ਉਨ� � ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ� � ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਣੇਾ, 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਏਹ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨਾ ਸਾਨੰੂ ਅਤ ੇਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ 
ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ 
ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸ� ਇਨ� � ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ!                TP 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਕਵ� ਆ�ਦੀ ਹੈ? (1:2-5) 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਉਹ ਸੀ ਉਨ� � ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਦ� ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜ� ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸ� ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹ�। ਰੇਮੰਡ ਸੀ. 
ਕੈਲਸੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “[ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ] ਚੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ [ਰਾਹ�] … ਚੁਣੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ �ਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਹੈ।”10 

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਕਬਲੂ 
ਕੀਤਾ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵ� ਲੋਕ� ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ 
ਬਦਲਦਾ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰੂਹ� ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਉਨ� � ਕੋਲ ਿਕਵ� ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਵ� ਆ�ਦੀ ਹੈ? 
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ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ� ਆਈ। ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ 
ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦ ੇਮਨ� ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ,ਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦੇ 
ਮਨ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ 
ਅੰਤ। ਮਨੱੁਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨਹ� ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵ� ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 
ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਅਸ� ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ 
(ਅਫਸੀਆਂ 6:17)। ਪੌਲੁਸ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ� � ਲਈ 
ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨ�  ਬੋਿਲਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿੋਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ, ਹਰ 
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਿਕ ਉਹ 
ਸਭ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਸੁਿਣਆ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ�  ਉਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ। ਉਨ� � ਕੋਲ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ; ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਆ�ਦੀ ਹੈ।               EC 

ਉਨ� � ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ (1:4-7) 

ਆਇਤ 4 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੇ ਭਰਾਵ� ਦਾ ਇੱਕ “ਚੁਣਾਅ” (NASB) ਜ� ਇੱਕ “ਚੋਣ” (KJV) ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ” ਸਨ (ਆਇਤ 4)। ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 3:16), ਪਰ ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ 
ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ 
ਇਸ ਖਾਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ]ਆਪਣੇ  
ਆਪ ਨੰੂ[ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ” (ਯਹੂਦਾਹ 21) ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਦੋ ਗੱਲ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਆਖਦੀ ਹੈ, 
“ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਜਗਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨ�  ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤ . . . ।” 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਲਣ ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦ ੇ ਲੇਖਕ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਉਹ ਿਸੱਧ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨ� 
ਸਭਨ� ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ5:9)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ 
ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸ� ਉਸ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ 
ਬਣ ਕੇ ਜ� ਤ� ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਜ� ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਨਾਸ ਨੰੂ 
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ� (ਯੂਹੰਨਾ 12:48)।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨ�  ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13)। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, 
“ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਓ” (ਆਇਤ 6)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨ�  
ਤੇ ਚੱਲਣ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:1)। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ� ਉਨ� � ਸਭਨ� 
ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ” (ਆਇਤ 
7), ਉਹ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ” ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  
ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ��, 
ਅਸ� ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਜਦ� ਉਹ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੱੁਚ, ਅਸ� ਇਹ ਗੀਤ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੀ 
ਗਾ�ਦੇ ਹ�, 

ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, 
ਉਸ ਦੀ ਕੋਮਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, 
�ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਛ� ਹੇਠ, 
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਕਰੇਗੀ।11 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹ�।                EE 

ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ (1:6-8) 

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਿਗਆ। 
ਿਫਰ ਵੀ, ਸਤਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ� � ਨ�  ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ 
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੇ 
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਉਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
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ਇਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ।  
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਖੇਡ� ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਪ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਥਸਲੁਨੀਕੀ ਭਰਾ 
ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਮ� 
ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵੱਚ ਖਰਾ �ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਤ� �ਪਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਆਓ ਅਸ� ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਿਜਆ ਂਲਈ ਿਕਵ� ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ। ਉਹ ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਕਲ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।” ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲ� ਬਣੇ ਸਨ।  

ਉਹ ਧੀਰਜ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨਾ ਸਨ। ਜਦ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਆਏ ਤ� ਉਨ� � ਨ�  ਹਾਰ ਨਹ� 
ਮੰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਨ� � ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਡੁੰ ਿਘਆਈ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ� ਸਤਾਓ ਦੀ ਹਨ� ਰੀ ਚੱਲੀ ਤ� ਉਨ� � ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਿਫੱਕਾ ਨਹ� ਿਪਆ।  

ਉਹ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਸਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਅਨੰਦ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ 
ਸੁਖਦ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਤੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਕਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਆਤਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤੱਕ 
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਸਨ। ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ �ਤੇ ਨਹ� ਸੀ ਜ� 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ �ਤੇ ਨਹ� ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ 
ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ! 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ� 
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਉਹ ਹੈ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਮੂਿਨਆਂ 
ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ-ਿਯਸੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ, ਸਤਾਓ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਅਨੰਦਤ ਰਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਕੇ।            EC 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨ�  (1:6-10) 

ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋਰਨ� ਬੱਿਚਆ ਂ
ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗ� ਬਾਲਗ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ 
ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਖਡਾਰੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੀਆਂ 
ਿਨਪੰੁਨਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵ� ਦੀ 
ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� 
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।  

ਅਿਧਆਇ 1 ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਗ ਰੀਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ 
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6–10 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਪ�ਭੂ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ� ਦੀ ਰੀਸ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਰੀਸ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਭਰਾਵ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦ ੇ
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਇਹ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? 
ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨ�  ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਮਸੀਹੀ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ (1:6)। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ 
“ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਿਸਖਣ ਨਾਲ� ਫੜਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ”-ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੰੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਿਸੱਖਣਾ ਪਾਠ� ਨੰੂ 
ਸੁਣਨ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਫੜਨ 
ਨਾਲ� ਿਸੱਖਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,” ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਚਨ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਾਭ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਧੂਰਾ ਿਵਹਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।  

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਤਦ ਹੀ �ਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਿਸਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੰੂ ਵੀ 
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਜਦ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਤ� ਉਹ ਿਯਸੂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ (1:6)। ਇਸ ਤ� ਉਨ� � ਸਭਨ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਰਾਹ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਭਟਕਾ�ਦੇ ਹ�। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਵਜ� ਧਰਮੀ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਜਦ ਿਕ “ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ 
ਿਵਚਾਰ ਸੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਨ� � 
ਨ�  ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ�  ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਰਫ ਸੌ 
ਕੁ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਜਦ� ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਅਿਜਹੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ� ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪੂਜਾ, ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਿਤਉਹਾਰ 
ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵ�-ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ�  ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ–ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਤ� ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� 
ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆ;ਂ ਉਹ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 
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ਵਾਲੀਆ ਂਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ; ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਜਲੂਸ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� 
ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 
ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦੇ। ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ� ਬੇਦਖਲੀ ਅਤ ੇਕੱੁਟਮਾਰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਸਨ। 

ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 
ਸਨ। ਸਾਡ ੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ! ਉਨ� � ਨ�  ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਰਵੱਈਆ ਿਕਵ� 
ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਨੱੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨ� -ਚੋਟ, ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵ� ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ-ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਥ� ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨ�  ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਬਰਕਤ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ� � ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, 
ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ “ਉਸੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੰਤੋਖ 
ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਸੀ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:11)।  

ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਅਤੇ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦੇ। ਉਨ� � ਨ�  ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � 
ਨ�  ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ 
ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸ� ਫ਼ਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�? ਕੀ 
ਅਸ� ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 
ਰਾਹ ਹੈ, ਕੀ ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹ�? 

ਦੂਿਜਆ ਂ ਦੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ (1:7)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੰੂ 
ਚੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� 
ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਨਾ ਿਸਰਫ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਅਤੇ ਬਿਰਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਅਥੇਨ�  ਅਤੇ 
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  
ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦਤ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਚੱਲਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਮਸੀਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ 
ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਆਣਾ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ� ਹੈ। ਮੰਡਲੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ� 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸ� ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵ� ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ 
ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮਿਖ਼ਿਤਆਰੀ-ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� 
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ਦਾ ਆਪ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਸਮਝ ਲ�ਦ ੇਹ�। ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ 
ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸਗ� ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ, ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੋਕ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਵ� 
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ! 

ਜਦ� ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ�  ਉਨ� � ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਮੁਸ਼ਕਲ� 
ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਅਸ� ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼� ਖਰੀਦਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ� ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਇਨ� � ਆਰੰਭਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ ਹੋਣ 
ਜ� ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਯੁੱ ਧ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਹਨ। 
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੰੂ ਿਦ�ੜ 
ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ ਅਤੇ ਮਹ�ਦੀਪ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� 
ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸਰਫ ਵੱਡੀਆ ਂਮੰਡਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡ ੇਨਮੂਨ�  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ� � 
ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਗ� ਇੱਕ ਛੋਟੀ 
ਿਜਹੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ (1:8)। ਜਦ� ਥੱਸਲੁਕੀਨ�  ਿਵੱਚ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ! 
ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ� � ਤ� ਅੱਗੇ ਿਨ�ਕਲ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਠ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਤਰ�� ਿਸਖ ਕੇ, ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ 
ਿਸਰਫ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਵ� 
ਇਸ ਤ� ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ (1:8)। ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਇੱਧਰ-�ਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪਈ ਿਕ 
ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ� 
ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਸਨ। 

ਸੱਚੀ ਿਨਹਚਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਬਦਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ� � 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਦ ੇਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਸ�ਪਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ! 
ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧੋਖੇ, ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਅਤ ੇ ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ 
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮੱੁਚੀ ਕਲੀਸੀਆ 
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ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਿਰਆ ਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ 
ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ� ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ� ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਹ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ 
ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦ ੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ।  

ਨਮੂਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਨਾ (1:9, 10)। ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੋਣ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦਵੇਿਤਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਤ� ਅਥੇਨ�  ਦੇ ਲੋਕ 
ਅਣਜਾਣ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:22–31)। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰਬੋਤਮ ਬੁੱ ਧ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਪ�ੇਮ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾ ਤੁੱ ਛ ਸੀ। ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹ� 
ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨ� ੜਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਤ� ਦੂਰ ਨਹ�” (ਆਇਤ 27)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਜਹੜ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ 
ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।  

ਉਨ� � ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦਵੇਿਤਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  ਫ਼ਰਕ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣਨ ਦੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ (1:9, 10)। ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਨ� � 
ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਉਸ ਦ ੇਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਧ�ਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਰਥੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾਗਣ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਨ� � 
ਨ�  ਇੱਕ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ।  

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ� ਸਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ� ਸਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ� ਸਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛ ੇਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ 
ਿਵੱਚ ਅਟੱਲ ਰਿਹਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹ� ਹੰੁਦੀ-ਿਸਰਫ ਬਰਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ 
ਅਪਨਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਚੋਣ ਕਰੋ! 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ 
ਹ�, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ�ੇਰਣਾਵ�, ਕੁਝ 
ਕਾਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਿਹੱਸੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦ ੇ ਪ�ਤੀ ਇਨ� � ਪਿਹਲ� 
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ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਰਿਹ ਚੱੁਕੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਨ�  ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 
ਿਯਸੂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ 
ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� �-ਅਤੇ ਸਾਡ-ੇਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਿਚਆ 
ਿਕ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤ ੇਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੇ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਉਨ� � ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ! 

ਿਸੱਟਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ 
ਿਵੱਚ ਨਮੂਨ�  ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਹ ਕੰਮ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਿਜਨ� � ਨ�  
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਨ� � ਹਰੇਕ ਨ�  ਮਸੀਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਉਨ� ਦ ੇਨਮੂਨ�  
�ਤੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸ�ਪ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਅਸ� ਇਸ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਚੱਲਣ ਦ ੇ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਹ�?                TP 

ਚੰਗੇ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (1:8-10) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਮੂਨ�  ਬਣੇ। 
“ਨਮੂਨ� ” ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੂਪੋਸ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਿਕਸਮ,” “ਆਦਰਸ਼” ਜ� “ਮਾਡਲ।”12 ਿਸਰਫ ਇਹੋ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਵਜ� ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਉਨ� � ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਪ�ਭੂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦੀ ਧੰੁਮ ਪਈ ਹੈ” (ਆਇਤ 8)। ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੂੰ ਜਣਾ ਜ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਨ ਨੰੂ 
ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ 
(ਯੂਨਾਨ ਦੇ �ਤਰੀ ਿਹੱਸੇ) ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅਖਾਯਾ (ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸੇ) ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ 
ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ� � ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਾਇਦੀਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਸੀ। 

ਆਇਤ 9 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� � ਹੋਰਨ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ� ਲੋਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗ ੇਕੰਮ� ਬਾਰੇ “ਦੱਸਦੇ ਸਨ” ਿਕ ਿਕਵ� ਉਨ� � ਨ�  ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।” ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� 
ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਧੰੁਮ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ�ਕੜੇ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋਕ� ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸ� ਉਨ� � ਖਾਸ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ� 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ 
ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ�ਚਾਰਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
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ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� 
ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਮੂਨ�  ਬਣਨ ਲਈ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ 
ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨ�  �ਿਚਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਅਤ ੇ ਭੈਣ� ਨੰੂ 
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜਦ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਨਮੂਨ�  ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਅਸ� ਵਚਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਿਕਵ� ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।             EE 

ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਮਨਬਦਲੀ (1:9, 10) 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮ� ਦੇ ਸਨ। 

ਉਨ� � ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੋ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆਂ ਆਇਤ� ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨ� ਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਥੋੜ�ੇ ਿਜਹੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵੱਡਾ 
ਬਦਲਾਅ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਨ� � ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਹਨ?  
ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ� । ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਵੱਚ� ਗੁਜਰਨਾ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸ� ਜੋ ਹ� ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� 
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ� ਉਸ ਥ� ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤ� 
ਔਖਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਬਦਲੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱੁਚੀ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸਨ। 

ਜੈਫਰੀ ਡੈਹਮਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ 
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨ�  ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਰੀ ਮੋਟ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ 
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 
ਡੈਹਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ 
ਬਾਈਬਲ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਜ� ਨਹ�। ਡੈਹਮਰ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ 
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਭੇਿਜਆ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਆਿਖਆ। ਜਦ� ਉਹ ਪਾਪ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ� ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਜੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਭਨ� ਦੇ ਲਈ ਹੈ-ਭੈੜੇ ਤ� ਭੈੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਸਰੇਸ਼ਠ ਤ� 
ਸਰੇਸ਼ਠ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਤ� ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਸਰੇਸ਼ਠ! 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ। “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕਬੂਲ 
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ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ 
ਝੂਠ�  ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ�ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸੱਚਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਦਾ 
(ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ)। 

ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਆਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ 
ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। 

“ਉਡੀਕ” ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੰਬੰਧਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 
ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ “�ਪਰ” ਵੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� 
ਇਕੱਲੇ ਖੜ�ੇ ਹੰੁਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਇਸ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ�� ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ� ਉਹ: ਆਪਣੇ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਲਈ “�ਪਰ� ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ” ਸਨ। ਉਨ� � ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ, ਿਜੱਤ, 
ਆਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਧੀਰਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 
ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ। 

ਆਓ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨ�  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਿਗਆ 
ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬੇਜਾਨ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪ�ਚਿਲਤ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਏ ਭਾਵ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ 
ਿਕ� ਨਹ� ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।               EC 

ਮੂਰਤੀਆ ਂਤ� ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ (1:9, 10) 

ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1-9 ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ� ਸਬਤ� ਦੇ ਿਦਨ� 
ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤ ੇਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤ ੇਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਰਤ�ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਭਗਤ� ਅਤੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਔਰਤ� ਨ�  ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬੜੀ ਹੀ 
ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਭੀੜ ਨੰੂ ਭੜਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ� � ਨ�  ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ�ਿਸੱਧ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ: “ਏਹ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਜਗਤ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਏਥੱੇ ਵੀ 
ਆਏ ਹਨ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:6)। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ �ਥੇ 
ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਵੱਲ� ਚੰਗੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਿਲਖੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਿਜ� ਹੀ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤ� ਆਇਆ, 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਜੋ 
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ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ �ਨਤੀ ਤੇ 
ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਿਲਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

“ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ”ੇ (1:9)। 9 ਆਇਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “. . . ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ।” 
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ�  ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ� ਦੀ ਥ� ਸੀ। ਇਹ ਥ� ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਲੋਿਨਕਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਆ ਭਿਰਆ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ 
ਿਬਲਕੁਲ ਨ� ੜੇ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ, ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੂਰਬੀ-ਪੱਛਮੀ ਸੜਕ� ਿਵਚ� 
ਇੱਕ ਸੜਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਿਵਚ� ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ।  

ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੌਸਮ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਓਲੰਿਪਸ ਪਹਾੜ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵੇਿਤਆ ਂਦਾ ਘਰ 
ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਅਸ� ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ 
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਓਲੰਿਪਸ ਪਹਾੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਤ 9 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ� ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ।” 
ਇਹ “ਮੁੜ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰੱਤਬ 
3:19 (KJV) ਿਵੱਚ “ਬਦਲੋ” ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚੱੁਕੇ 
ਸਨ। ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਦਾ 
ਮੱੁਖ ਿਬੰਦੂ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ “ਮੁੜ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਤੋਬਾ ਕਰੋ” ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। “ਤੋਬਾ ਕਰੋ” ਸ਼ਬਦ ਮੀਟਾਨ� ਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਮਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ। ਸਵਰਗੀ ਚਾਰਲਸ ਰੌਬਰਟਸਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, “ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਮਨ ਪਾਉਣਾ।’” ਇਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਨ� ਿੜ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਆਇਤ 
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰੱਤਬ 3:19 ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ� ਮੁੜ ਚੱੁਕੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਮਨ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।” 

“ਮੁੜ ੇਭਈ ਸਤ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ” (1:9)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅੱਗੇ ਇਹ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜੇ ਹਨ ਭਈ “ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ।” ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ “ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜੀ�ਦਾ” 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਓਲੰਿਪਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ�  ਸਨ। ਿਜਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� 
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹ� ਸੀ। 

ਉਹ “ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ” ਮੁੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੜੇ ਹਨ; ਪਰ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਸੀ ਮੁੜੇ। ਇਸ ਅਿਧਆਇ 
ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਪਿਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤ� ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਵੇਖਦੇ ਹ�। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਪ�ਭੂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦੀ ਧੰੁਮ ਮੱਚੀ . . .” (ਆਇਤ 8)। ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ 
ਿਮਹਨਤ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਸਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, 
ਉਤਿੇਜਤ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਚ�ਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਤ ੇ
‘ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਜਦ� ਉਹ ਗਾ�ਦੇ ਹਨ, 
‘ਮ� ਮਿਹਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹ�।’” ਿਫਰ ਵੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�� 
ਨਹ� ਸੀ। 

ਭਰੋਸਾ ਿਨਹਚਾ ਵਾਲੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। “ਿਨਹਚਾ” ਨੰੂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ 
ਕੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸੇ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 
ਕੰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ 
ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

“ਉਹ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਦੇ ਸੁਰਗ� ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ”ੇ (1:10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ� ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜੇ।” ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜੇ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹ� 
ਹੈ? ਿਫਰ ਵੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਕ ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਨ�  ਿਸਰਫ ਇਹ ਨਹ� ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ 
ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ�  ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:30, 31 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਹੁਣ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ 
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਹ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥ� ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਿਕ� ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਿਦਨ 
ਠਿਹਰਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆ� ਕਰੇਗਾ ਓਸ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਠਿਹਰਾਇਆ।” ਸਬੂਤ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਗੱਲ 
ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, “ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨ� �ਤੇ ਸਾਬਤ 
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੱੁਖ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ 
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨ�  ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਆਲਸ ਵਾਲਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲਾ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਪ�ੇਰਣਾ 
ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ�; ਜਦ� ਅਸ� ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�, 
ਅਸ� ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਜਦ� ਅਸ� ਇਸ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਿਦਨ ਨੰੂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ 
ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਉਹ “ਿਦਨ” ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸਾਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਕਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ 
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ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣ।  

ਿਸੱਟਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦ ੇ ਲੋਕ ਿਕਵ� ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ? “ਓਹ ਤ� ਆਪ ਦੱਸਦੇ  
ਹਨ   ... ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਭਈ ਸਤ ਸ਼�ੀ ਅਕਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਦ ੇ ਸੁਰਗ� ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਓਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕ�ਧੋ ਤ� 
ਬਚਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9, 10)। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਮੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ 
ਅਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਤ� ਿਬਨ�, ਅਸ� ਇੱਕ 
ਆਸਹੀਣ ਅੰਤ, ਇੱਕ ਆਸਹੀਣ ਕਬਰ, ਇੱਕ ਆਸਹੀਣ ਜੀ �ਠਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਹੀਣ 
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹ�; ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ 
ਦੋਵ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ।               AM 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਲੀਓਨ ਮਿੌਰਸ, ਦ ਫਰਸਟ ਐਡਂ ਸੈਕੰਡ ਏਿਪਸਲਸ ਟੂ ਦ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਸ, ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ 

ਕਮ�ਟਰੀ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟਸੈਟਾਮ�ਟ (ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ 
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