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ਅਿਧਆਇ 2 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ  
ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ (2:1-12) 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ (2:1-8) 

1ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਉਹ 
ਅਕਾਰਥ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ। 2ਭਾਵ� ਅਸ� ਅੱਗੇ ਿਫਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਿਜਹਾ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ 
ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਪਜਸ ਝੱਿਲਆ ਤ� ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਦਲੇਰ ਹੋਏ। 3ਸਾਡਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਤ� ਧੋਖੇ ਤ� ਨਹ�, ਨਾ ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਤ�, ਨਾ ਛਲ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 4ਪਰੰਤ ੂ ਿਜਵ� 
ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ�  ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹ� ਜੋ ਇੰਜੀਲ ਸਾਨੰੂ ਸ�ਪੀ ਜਾਵੇ ਿਤਵ� ਅਸ� 
ਬੋਲਦੇ ਹ�, ਇ� ਨਹ� ਭਈ ਅਸ� ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਰਝਾ�ਦੇ ਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਡਆ ਂਮਨ� ਨੰੂ ਪਰਤਾ�ਦਾ ਹੈ। 5ਿਕ� ਜੋ ਨਾ ਤ� ਅਸ� ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਕਦ ੇਕੀਤੀਆਂ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। 6ਅਤੇ ਨਾ ਅਸ� ਮਨੱੁਖ� ਪਾਸ� ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸ�, ਨਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ�, ਨਾ ਹੋਰਨ� ਪਾਸ�, ਭਾਵ� ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਪਾ 
ਸੱਕਦੇ ਸ�। 7ਪਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਜੇਹੇ ਅਸੀਲ ਸ� ਿਜਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। 8ਇ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦਣੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸ� ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� 
ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ। 

ਆਇਤ 1. ਆਉਣਾ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ εἴσοδος (ਏਸੋਡੋਸ ) 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ “ਦੌਰੇ” (NIV) ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 1:9 ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਓ ਭਗਤ” (NASB; NIV) ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ� � ਭਰਾਵ� ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਨ� � ਦ ੇਲਈ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ।1 ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨੰੂ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਨ� � 
ਿਵਚਾਲੇ ਆਉਣਾ ਅਕਾਰਥ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਅਕਾਰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ 
ਸ਼ਬਦ κενός (ਕੇਨ� ਸ ) ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ”ੇ 
ਜ� “ਬੇਕਾਰ।” ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। 

1:5 ਿਵੱਚ “ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਸ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ 
ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ” ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ 
ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸ ਸਮ� ਿਵਚ ਕਈ ਕਰਦੇ ਸਨ)। ਪੋਲੁਸ ਨ�  
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਮ� ਿਕਵ� ਜੀਵਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਿਕ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ 
ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤ� ਨੰੂ ਮੱਦੇ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਨ� � ਉਦੇਸ਼� ਅਤ ੇਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ� ਨਹ�। 

ਆਇਤ 2. ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਤ� ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ�, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਫਿਲੱਪੈ 
ਿਵੱਚ ਦੁਖ ਅਤੇ ਅਪਜਸ ਝੱਿਲਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:16–40)। ਇਸ ਦ ੇ
ਿਵੱਚ ਬ�ਤ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨ�  ਿਵੱਚ ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰ� ਕਾਠ ਠ� ਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:23, 24)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਫਰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 
ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ-ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ� ਉਹ 
ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।  

ਿਫਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਦੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ (1:5 ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ) 
ਿਦਲੇਰੀ ਿਵਖਾਈ (“ਿਦਲੇਰ ਸਨ” KJV) “ਿਦਲੇਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
παρρησιάζομαι (ਪਾਰੇਸੀਆਜ਼ੋਮਾਈ ) ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨਾ।”2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਨ�  ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਝੱਲੇ ਸਨ। “ਝਗੜੇ ਰਗੜ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀγών (ਅਗੋਨ ) ਤ� 
ਆ�ਦਾ ਹੈ। “ਅਗੋਨ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਖੇਡ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।”3 
ਇਹ “ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:30 ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਜਤਨ ਜ� ([ਿਜਵ� ਿਕ] ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 2:1 ਿਵਚ) 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ” ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।4 ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੁਸ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਜਤਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਤਰ�� ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਝੂਠ�  ਸਨ, ਤ� 
ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਨੰੂ 
ਨਹ� ਰੋਿਕਆ, ਤਰਕਪੂਰਣ ਿਸੱਟਾ ਇਹ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਸੱਚੇ ਮਨ�  ਪ�ਿੇਰਤ ਹੋਏ 
ਸਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ [ਆਪਣੇ] ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਦਲੇਰੀ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 28:20; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:16)।  

ਆਇਤ 3. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � 
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ਝੂਠ�  ਦੋਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਏ 
ਸਨ (ਆਇਤ 1 ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)। ਇਹ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ 
“ਧੋਖੇ,” “ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਅਤੇ “ਛਲ” ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ� � ਨ�  ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਅਿਜਹਾ 
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 

ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ παράκλησις (ਪਾਰਾਕਲੇਿਸਸ) ਤ� 
ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ NIV ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਪੀਲ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
παρακαλέω (ਪੈਰਾਕਲੀਓ ) ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਨ�ਵ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 3:2 ਿਵੱਚ 
“ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੋ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, “ਅਪੀਲ ਜੋ ਅਸ� ਕਰਦੇ 
ਹ�” (NIV) ਧੋਖੇ ਜ� ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਜ� ਛਲ ਤ� ਨਹ� ਿਨ�ਕਲੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਧੋਖੇ” ਤ� 
ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:11)। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨ� ਿਤਕ ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਭੋਗ 
ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ� ਦੇ ਮੰਿਦਰ� ਨੰੂ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਅਪਰੋਦੀਤੁਸ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਦੇ ਰਾਹ� ਪ�ਿੇਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ�ਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ “ਧੋਖੇ” ਜ� “ਫ਼ਰੇਬ” (RSV) ਤ� ਨਹ� ਆਇਆ ਸੀ। “ਧੋਖਾ” 
ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δόλος (ਡੋਲੋਸ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਪਟ ਭਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ” ਉਠਾਉਣਾ।5 ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਫਰਤ ੂਪ�ਚਾਰਕ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆ ਂਤ� 
ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ� ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ 
ਵ�ਗ ਿਜਹੜੇ ਸਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਹ� ਹਨ” ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਿਨ�ਕਲਦਾ ਸੀ ਿਕ “ਤੁਸ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 4. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  ਉਹ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਨ� � 
�ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਆਇਤ 3); ਬਲਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਮਨੱੁਖ� ਵ�ਗ ਬੋਲਦੇ ਸਨ 
(ਹ� ਵਾਚਕ) ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ�  ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। “ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ” ਸ਼ਬਦ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ δοκιμάζω (ਡੋਕੀਮਾਜ਼ੋ ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ “ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਿਰਆ” 
ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਰਤਾਉਣਾ” ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ “ਸੰਪੂਰਣ ਹਾਲਤ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜ�ਿਚਆ ਅਤੇ ਪਰਿਖਆ”6 ਤ� ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਾਵਨ ਕੀਤ ੇਹੋਣ 
(ਵੇਖੋ 1 ਸਮੂਏਲ 16:7)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਪਰਤਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ 5:21, ਿਜੱਥ ੇ NIV ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰਖੋ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਹ ਪਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਕਦ ੇਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸ਼ੱੁਧ 
ਨਹ� ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
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ਸ�ਿਪਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 1:1)। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਨਹ� ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਿਰਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� 
ਸੀ ਕੀਤੀ; ਬਜਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਉਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਭਾਿਲਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ 
ਸਾਿਡਆਂ ਮਨ� ਨੰੂ ਪਰਤਾ�ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 11:20)। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ 
ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਨੱੁਖ� ਨ�  ਉਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:5)।  

ਆਇਤ 5. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂ
ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆ ਂ ਗੱਲ� ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ। “ਖੁਸ਼ਾਮਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਿਵੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ 
ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ। ਕੁਝ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਭਰਾਵ� ਵੱਲ� ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਜ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ�ਚਾਰਕ� ਵਜ� ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ�� 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਿਹਣ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਜਦ� ਕੋਈ ਭਰਾ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ 
ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਹਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋ, ਜਦ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ� ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਝੂਠ�  ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ�ਦੇ ਹ�। 

ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਵਾਕ ਿਵੱਚ, “ਪੜਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πρόφασις 
(ਪਰੋਫੇਿਸਸ ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ। [ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ] “ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵਰਤ� (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
27:30; ਲੂਕਾ 20:47; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:18) ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 
ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਾਰਣ ਜ� ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦਾ ਇੱਕ �ਤ-ੋ�ਤ� ਚੰਗਾ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।”7 ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ ਜ� ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ 
ਿਚੰਤਾ” ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  

“ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ” ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਸੱਚਾ 
ਪ�ਗਟਾਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ। “ਲੋਭ” ਦੁਿਨਆਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਦ� ਵੱਧ ਇੱਛਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲੋਕ� ਕੋਲ� ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 
ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤ� ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਨ� � 
ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਨ� � ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18; 
1 ਯੂਹੰਨਾ 5:9)। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜ ੇ
ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਅਸ਼ੱੁਧ ਉਦੇਸ਼� ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ (ਆਇਤ 1)। 

ਆਇਤ 6. ਲੋਭ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਿਕਤੇ ਦੂਰ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਮਨੱੁਖ� ਪਾਸ� ਵਿਡਆਈ (“ਿਸਫ਼ਤ”; NIV) ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ। 
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ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨ� ਪਾਸ� ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲੀ ਇਖ਼ਿਤਆਰ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ� ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ� � ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮ� ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 
“ਇਖ਼ਿਤਆਰ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ βάρος (ਬਾਰੋਸ) ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰਨ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੱਚ “ਭਾਰੀ” (2:9)। NIV ਅਤੇ NASB 
ਦੀਆਂ ਪਗ ਿਟੱਪਣੀਆਂ “ਭਾਰ” ਜ� “ਭਾਰੀ” ਦਾ ਬਦਲਵ� ਅਨੁਵਾਦ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ, 
ਹੋਵਾਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।8 ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ “ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ” ਦੇ ਿਵਸਤਰਤ 
ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਇਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ “ਰਸੂਲ” 
ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:14 
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)।9 

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹ� ਸਨ; ਬਲਿਕ, ਪੌਲੁਸ [ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਤੀ] ਅਸੀਲ ਸੀ 
ਿਜਹੀ ਮਾਤਾ [ਜੋ] ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥ ੇ“ਅਸੀਲ” ਲਈ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
νήπιος (ਨ� ਪੀਓਸ) ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨ,” ਉਹ 
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਮਲਨਸਾਰ ਹੈ।10 “ਮਾਤਾ ਜੋ ਪਾਲਦੀ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਯਨੂਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
τροφός (ਟਰੋਫੋਸ ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 
ਕਰਨਾ।” ਿਕ�ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ “ਮ� ਦੇ ਆਪਣੇ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, “ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮ�” ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। “ਪਾਲਦੀ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ θάλπω (ਥਾਲਪੋ) ਤ� ਆ�ਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ�  
ਤੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਆਇਤ 11;  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:15), ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 
ਿਮਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਕੰਨ�  “ਅਸੀਲ” ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਮ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ�  ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੋਮਲ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ।11 

ਆਇਤ 8. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ (ਿਮਲਾਪ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਆ�ਦੀ ਹੈ) ਵੰਡੀ, ਪਰ ਭਰਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਡੂੰ ਘਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸਨ, ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸੀ 
(ਰੋਮੀਆਂ 9:1–3)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਜਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਸ਼ਬਦ 
ψυχή (ਸੁਕੇ ) ਤ� ਆਇਆ ਹੈ। “ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 
‘ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ (ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ) ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ’ ਪਰ 
‘ਪਰ’ ਅਸ� ਬੇਿਝਜਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ�ਪਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 
ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ।’”12 ਉਹ “ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਤ� ਿਪੱਛੇ ਨਹ� ਹਟੇ।”13 ਇਸ ਭਗਤੀ 
ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ 
ਿਵਸਤਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਸਰਫ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹ� ਸੀ; ਇਹ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀ।  
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ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ (2:9-12) 

9ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਪੋਹਿਰਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਤ� ਹੋਵੇਗੀ ਭਈ ਅਸ� ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ �ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਰਾਤ ਿਦਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 10ਤੁਸ� ਸਾਖੀ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਜੋ ਿਕਹੀ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੁਸ� ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ 
ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। 11ਸੋ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ� ਨੰੂ ਿਤਵ� ਅਸ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਰਹੇ। 
12ਜੋ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ 
ਸੱਦਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 9. ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੰੂ 3 ਆਇਤ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਪ�ਤੀਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਥੱਸਲਨੁਕੀਆਂ ਨੰੂ “ਧੋਖਾ” ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਥ,ੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇਣ 
ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਖੁਦ ਉਨ� � ਦ ੇਿਮਹਨਤ ਪੋਹਿਰਆਂ 
ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:3; 
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:7–10)। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਿਦਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਸੀ। 
“ਿਮਹਨਤ” ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ Κόπος (ਕੋਪੋਸ) ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਹਿਰਆਂ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ μόχθος (ਮੋਚਥੋਸ) ਇਸ ਦੀ ਕਿਠਨਾਈ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵ� ਸ਼ਬਦ “ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਿਦਨ ਡਟੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।”14 ਉਹ ਚੇਤੇ 
ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤ� ਨਹ� ਸੀ, ਉਹ ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 10. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ� ਭਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤ� ਉਹ 
ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗ ੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਸੀ), ਉਸ ਨ�  ਧਰਮ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਇਆ) ਅਤੇ ਿਨਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)। 
“ਿਨਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ” ਸ਼ਬਦ ἀμέμπτως, (ਅਮੈਮਪਟੋਸ) “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਅਤੇ “ਧਰਮ” 
ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਿਨਰਦੋਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਉਹ 
ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ “ਿਜਹੜਾ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਨੰਦਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ 
ਖਰਾ �ਤਰਦਾ ਹੈ।”15 

ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਇਸ ਿਸੱਟੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਨ ਅਤ ੇਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ �ਥੇ ਫੇਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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ਆਇਤ 11. ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ “ਇੱਕ ਮ� 
ਵਰਗਾ” ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ 
ਬਾਲਕ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅਸੀਲਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ�  
ਵਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੱਥ,ੇ ਉਹ ਉਨ� � ਕੰਮ� ਦੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਿਦਆਂ, ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਕੰਨਾ ਨ� ੜੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ (ਿਜਵ� ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ�ਤੀ ਨ� ੜਤਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸ 
ਦਾ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਮੂਿਹਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੀ। ਿਜਵ� ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ� ਤੇ 
ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ (ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ 
ਸਮਝਾ�ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ (ਆਇਤ 12)।  

“ਸਮਝਾ�ਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ μαρτύρομαι (ਮਾਰਟੁਰੋਮਾਈ ) 
“ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ‘ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ੇ
ਿਲਆਉਣਾ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਕਰਕੇ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ’ (ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ) . . . । ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਸੀ ਜ� ਉਸ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।”16 

ਆਇਤ 12. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ  
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ (ਕਲੀਸੀਆ; ਮੱਤੀ 16:18; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13)  
ਿਵੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਸੱਦਦਾ ਹੈ,  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ “ਿਵੱਚ” ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 
ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:18)। ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ 
ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪ�ਭੂ ਦ ੇਤੇਜ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦ ੇਹਨ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:18), ਪਰ ਿਨਆਂ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਅਸ� ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵ�ਗੇ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:4; 1 ਪਤਰਸ 
5:10)। 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਤੀ  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ (2:13-16) 

13ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਵੀ ਿਨ�ਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਭਈ ਜਦ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਥ� ਿਮਿਲਆ ਤ� ਉਹ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ 
ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਸਗ� ਿਜਵ� ਉਹ ਸੱਚ� ਮੁੱ ਚ� ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14ਿਕ� ਜੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, 
ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਓਹਨ� ਕਲੀਿਸਯ� ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਦੀਆ ਂਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਓਹੋ 
ਦੁਖ ਝੱਲੇ ਿਜਹੜੇ ਓਹਨ� ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਝੱਲੇ ਸਨ। 15ਨਾਲੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਨਾਲੇ 
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ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਭਾ�ਦੇ 
ਅਤੇ ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ। 16ਓਹ ਸਾਨੰੂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਤ� ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਓਜਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਜੋ ਓਹਨ� ਦੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 
ਸਦਾ ਭਿਰਆ ਰਹੇ !ਫਰ ਕ�ੋਧ ਓਹਨ� ਦੇ �ਤੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਣ ਿਪਆ ਹੈ! 

ਆਇਤ 13. ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਨ�ਤ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਬਚਨ ਨੰੂ 
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰ ਘੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। 

“[ਯੂਨਾਨੀ] ਿਕਿਰਆ [παρπλαμβάνω] ਪਾਰਾਲਾਮਬਾਨ� , ‘ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ’ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦਾ ਸਿਹ-ਸੰਬੰਧ [παραδίδωμι] ਪਾਰਾਡੀਡਮੋੀ, ‘ਦੇਣਾ,’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।”17 ਆਇਤ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਕਰਦਾ ਹੈ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐνεργέω (ਐਨਰਗੀਓ ) 
ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। “RSV ਅਨੁਵਾਦ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਵਚਲੇ ਰੂਪ (‘ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,’ 
ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਐਨਰਗੇਟਾਈ ) ਲ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਕਿਰਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
‘ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ)’; ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ।”18 

ਜਦ� ਪੌਲਸੁ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  �ਥੇ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਪ�ਚਾਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਬਚਨ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ; 
ਬਲਿਕ, ਉਨ� � ਨ�  ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 
ਸੱਚੀ ਮੁੱ ਚ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ� � ਿਵੱਚ “ਆਪਣਾ ਕੰਮ” ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ (ਅਫਸੀਆ ਂ3:20; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:16; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ) 
ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ 
ਮਸੀਹੀ ਹਨ। 

ਆਇਤ 14. ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਫੇਰ ਪਰਚਿਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਥੀਆ ਂਦ ੇਭਰਾ ਸਨ। ਇਨ� � ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯ� (“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਹੋਣਾ”; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28) ਵਰਗੇ ਜ� “ਿਪੱਛ ੇਚੱਲਣ ਵਾਲੇ” (KJV) ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਜ� ਰਸਮੀ ਨ�ਅ ਨਹ� ਹੈ। NIV ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ�” ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ 
ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜੱਥ ੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ  
(2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:10) ਅਤ ੇਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ 
ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4)।  

ਉਨ� � ਨ�  ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੁਖ ਝੱਿਲਆ ਸੀ 
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(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:27–42; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ 40)। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਿਲਆ ਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਕ “ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਿਲਆ”ਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ συμφυλέτης 
(ਸਮਫੁਲੇਟਸ) ਤ� ਲਈ ਗਈ ਹੈ, “ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੱਤ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”19 ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਗਾਵਤ ਨੰੂ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ 
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–9)। 

ਆਇਤ 15. ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਉਨ� � ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, 
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 
ਯਹੂਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਲੋਕ� ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੰਦਾ ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਨੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:1–5), ਪਰ ਇਹ ਉਹੋ 
ਿਪਆਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਦ ੇ ਿਵਰੱੁਧ ਅਵਾਜ਼ 
ਉਠਾਏ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਇਨ� � 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਨ� � ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜ�ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਠੁਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ 
ਰੋਮੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਿਜਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਿਵਰੱੁਧ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਹੋ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ (ਮੱਤੀ 27:15–26; ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 2:22–24)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ ਸੀ। 
ਮੱਤੀ 23:29–32 ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ “ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� 
ਿਕ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51, 52 ਉਨ� � ਦੇ ਵੱਢ ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੂਕਾ 
11:47–51 ਨ�  ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ 
ਧਰਮੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 
ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ” (ਆਇਤ 51)। ਇਹ ਨਬੀ ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  
ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਬਲਿਕ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ 2 ਇਤਹਾਸ 24:20, 21 ਿਵੱਚ “ਪੱਥਰ� ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ” ਵਜ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਸੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਠਾਇਆ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। KJV ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਵੱਚ “ਸਾਨੰੂ ਸਤਾਇਆ” ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 17:1–10)। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤ� ਨੰੂ ਕਬਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਭਾ�ਦ ੇ ਸਨ; ਇਸ ਤਰ��, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਨ�  ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ 
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ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22–24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6)। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ 
ਿਕ ਉਹ ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਦ� ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ “ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� 
ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਨ�ਅ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ 
ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ�ਦੇ ਸਨ। ਬਲਿਕ, 
ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ 
ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਨ।20 

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ (ਆਇਤ 15) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਆਇਤ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਾਈਆ ਂ
ਕੌਮ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 22:21, 22 ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਸ 
ਨ�  ਇਹ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮੈਨੰੂ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ�” ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� 
ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਿਕਹਾ ਤ� ਉਹ �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ “ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 
ਧਰਤੀ �ਤ� ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਓ … ।” 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ�” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἔθνος (ਏਥਨ� ਸ) 
ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਥਾਰਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਕੌਮ�” ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਤ� ਿਸਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ “ਕੌਮ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨ� ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।”21 

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ �ਤਮ ਜਾਤੀ 
ਵਜ� ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਹ “ਖਾਰ” ਖ�ਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:42–45) ਅਤ ੇ
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਉਨ� � ਵੱਲ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਉਨ� � ਦੇ 
ਪੈਮਾਨ�  ਤੇ ਸਦਾ ਪਾਪ� ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ” (NIV) ਜ� ਉਨ� � ਦ ੇਪਾਪ� ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਦਾ 
ਭਿਰਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਕ�ੋਧ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ] ਓਹਨ� ਦੇ �ਤੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਣ 
ਿਪਆ ਹੈ। “ਕ�ੋਧ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ὀργή (ਓਰਗ ੇ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਿਵਰੱੁਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਠ� ਸ ਕਠ� ਰ 
ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਿਸਰ� �ਤ ੇ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ 
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਭੂਤਕਾਲ 
ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਇ� ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਮਲ ਚੱੁਕੀ 
ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਯਸਾਯਾਹ 53:5 ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ “ਉਹ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 
“ਕ�ੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ” ਸਨ “ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆ� 
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ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ” (ਰੋਮੀਆ ਂ2:5, 6)। ਪਿਹਲ� ਇਹ ਸਜ਼ਾ 70 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ (ਤੀਤੁਸ 
ਅਧੀਨ) ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਆਖ਼ਰੀ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗੀ। “ਹੱਦ ਤੀਕ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਸ਼ਬਦ τέλος 
(ਟੇਲੋਸ ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਆਖ਼ਰ” ਉਨ� � 
�ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ ਆਣ ਿਪਆ ਹੈ।22 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਸਥਾਈ ਿਦਲਚਸਪੀ (2:17-20) 
17ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਜੋ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਥ� ਿਵਛੜੇ ਰਹੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਪਰ 

ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਤ� ਅਸ� ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਤਨ 
ਕੀਤਾ। 18ਿਕ� ਜੋ ਅਸ� ਅਰਥਾਤ ਮ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ 
ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਡੱਕ ਿਲਆ। 19ਸਾਡੀ ਆਸ ਯਾ ਅਨੰਦ ਯਾ 
ਅਭਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਤੁਸ� ਨਹ� ਹੋਵੋਗੇ? 20ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। 

ਆਇਤ 17. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਭਾਵਨਾ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ ਉਨ� � ਤ� 
ਿਵਛਿੜਆ (“ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਿਰਹਾ”; NIV) ਿਰਹਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਤ� ਿਵਛੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 17:1-10)। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਿਵਛੜੇ ਰਹੇ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਸ਼ਬਦ Ἀπορφανίζω (ਅਪੋਰਫਾਿਨਜ਼ੋ ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਤੁਹਾਡ ੇ ਤ� ਅਨਾਥ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”23 Καιρός ὥρα (ਕੇਰੋਸ ਹੋਰਾ ) ਦਾ 
ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮ�,” ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਥੋੜਾ ਿਚਰ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਵ�ਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਿਜਨ� � ਦੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ� � ਤ� ਿਵਛੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨ� � ਤ� 
ਦੂਰ ਨਹ� ਸੀ। ਉਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਭਰਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ� � ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ “ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ” ਉਨ� � ਤ� 
ਿਵਛਿੜਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਲਈ ਿਕ�ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
17:13–15)। 17 ਆਇਤ ਨਾਲੇ 3:10 ਿਵੱਚ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸੀਹੀ ਸੰਬੰਧ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆ ਂਦ ੇਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤ� ਸ਼ਤਾਨ ਨ�  ਡੱਕ ਿਲਆ, ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 
ਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਾਨ�  ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਅਸ� ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:3 ਅਤੇ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
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2:11 ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।  
ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ “ਵਾਰ ਵਾਰ” 

ਰੋਕ ਿਲਆ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ “ਡੱਕ ਿਲਆ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕਿਰਆ ἐνέκοψεν 
(ਏਕੇਪੋਸੇਨ) ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਿਰਆ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਲੰਿਘਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਤਾਨ ਤੇ 
ਲਾਇਆ। “ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ, ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਦੀ 
ਿਵਰੋਧਤਾ,” ਜ� ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।24 

ਆਇਤ� 19, 20. ਸ਼ਬਦ ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕ� ਬੜੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਆਸ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ 
ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ (ਉਸ ਦੀ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ; 4:15; 
5:1–3), ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਭਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੋਣਗੇ। “ਅਭਮਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ  
ਦੇ ਸ਼ਬਦ καύχησις (ਕਾਉਚੈਿਸਸ) ਤ� ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਿਵਡ ਜੇ. ਿਵਲੀਅਮਸ ਨ�  
ਿਲਿਖਆ ਹੈ,  

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਘਮੰਡ” ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਰੋਮੀਆਂ 3:27; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:10, 17) ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਭਮਾਨ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਖੇਡ� ਦੇ ਰੂਪਕ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਖਡਾਰੀ ਵਜ� ਅਭਮਾਨ ਕਰਿਦਆਂ, 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।25 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡਾ ਪਰਤਾਪ ਹੋ। “ਪਰਤਾਪ” ਸ਼ਬਦ ਯਨੂਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ δόξα (ਡੌਕਸਾ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ “ਉਸ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ‘ਕੋਈ 
ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਤੁਲਨਾ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:7, ਿਜੱਥੇ ‘ਇਸਤ�ੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਤਾਪ 
(δόξα) ਹੈ।’”26 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ (ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਿਵਚ) “ਅਭਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਉਹ ਉਨ� ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫਲ ਵਜ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ “ਆਸ” ਸਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:1), 
ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡ ੇਰਾਹ� ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਭਾਵ 
ਿਵੱਚ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(ਮੱਤੀ 25:14–28)। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਨਭਾਈ ਸੀ (3 ਯੂਹੰਨਾ 3:3, 4)। 
ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਿਗਆਨ ਦੇ 
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ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਵ�ਗੇ। 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਗੁਆ ਨਾ ਦੇਣ। 
ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ “ਮੁਕਟ” ਿਕਹਾ ਜਦ� ਆਖਰੀ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ 
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ “ਮੁਕਟ” ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ 
ਸਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:13–15; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:1; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:6–8 ਵੀ ਵੇਖੋ)।  

ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ 
ਕਈਆਂ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਤਾਅ ਦਾ 
ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ ਸਨ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਝੂਠਾ ਡਰਪੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵ� ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਆਵੇਗਾ।  

ਿਫਰ ਵੀ, ਦੋਹ� ਪੱਤ�ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨ�  
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਅਸਲ ਿਵੱਚ �ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜੰਨਾ 
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਝੂਠ�  ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੀਆਂ 
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

ਉਸ ਨ�  ਜੋ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨ�  ਖੁਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦ ੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � 
ਿਵਚਾਲੇ ਿਕਵ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਿਜਹੜੀ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ 
ਿਚੱਤਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਆਇਆ (2:1, 2) 

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤ� ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16 
ਅਤੇ 17 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ� ਅਤੇ 17 ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�, ਜੋ ਿਕ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤ� ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। 

ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸਤਾਅ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਝੱਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ �ਥ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਰੋਿਕਆ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ 
ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ, ਮਾਿਰਆ ਕੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਪਰ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ 
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ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਨਹ� ਰੋਿਕਆ। ਉਹ ਉਨ� � ਕੋਲ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ� � ਨ�  ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਿਧਆਨ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਦੋ ਆਇਤ� ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਥਤੀ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ 
ਇੱਕ ਪ�ਾਚਰਕ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਵੇਗਾ? 

ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਬੜੀ ਡੂੰ ਿਘਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਤੇ ਿਕ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ? 
ਇਸ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਹਰ ਥ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕ� ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਇੰਨੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਮਲੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ ਝੱਲਣ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਉਹ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਜਦ� ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨ�  ਫੇਰ ਕਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਿਗਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਹਾਰ �ਥੇ ਵੀ 
ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸੁਖਦ 
ਸਮੰੁਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨ�  ਿਸਰਫ ਸੱੁਕੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਤ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਚਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ 
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ ਦੁਖ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਖੁਦ ਨੰੂ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ।  

ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। 
ਸਤਾਓ, ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ, ਤੁੱ ਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱੁਟ ਮਾਰ ਨ�  ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਿਵੱਚ 
ਮੱਠਾ ਨਹ� ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ।  

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਿਦੱਤੀ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ�, ਿਸਰਫ ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਤ� ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 
ਸਤਾਓ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।           EC 

ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (2:1–12) 

ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ 2 ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ 
ਿਕ ਉਨ� � ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਕਸਤ ਹੋਏ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ� ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ 
ਇਕੱਠ�  ਸਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਹ 
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ਿਸੱਖਣ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

2:1–12 ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਘਮੰਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ; 
ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਨ� ਿੜ� ਜ�ਚ ਕਰੀਏ ਤ� ਇਹ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਸੰਬੰਧ�, ਰਵੱਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਜ�ਚਣਾ ਸੀ। ਿਕ�? ਉਹ ਇਨ� � ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ �ਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਤ� 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼�, ਰਵੱਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਵੀ ਜ�ਚਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (2:1–3)। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੂਜਆਂ ਨਾਲ 
ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ? ਜਦ� ਇਹ ਪ�ਚਾਰਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਿਪਆ; ਪਰ ਉਨ� � ਦਾ 
ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ� � ਦਾ ਆਉਣਾ “ਅਕਾਰਥ” ਜ� “ਬੇਕਾਰ” 
ਨਹ� ਸੀ। ਆਇਤ 1 ਸਾਨੰੂ ਨਵ� ਥ� ਨੰੂ “ਸਭਨ� ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਪਰ ਿਨ�ਜ ਕਰਕੇ 
ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ” (ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜ� ਸਮਝਣ 
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਇਹੋ ਿਜਹੇ 
ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਜਾਣਦੇ ਹ�–ਅਰਥਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤ� ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ- 
ਤ� ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਕਦੇ ਵੀ “ਅਕਾਰਥ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।  

ਅਸ� ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਲੱਭ 
ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਜ� ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਡਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਆਇਤ 2 ਆਇਤ 1 ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  “ਦੁਖ” ਅਤੇ “ਅਪਜਸ” ਝੱਿਲਆ ਸੀ। ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 16:19–23 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਰੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਫੜਨਾ, ਹਾਕਮ� ਦੇ ਕੋਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੱੁਿਟਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੈਦਖ਼ਾਨ�  ਿਵੱਚ 
ਸੱੁਟਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰ� ਕਾਠ ਠ� ਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ 
ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵੀ 
ਿਮਲੇਗੀ। ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਨ� � ਲੋਕ� ਨ�  ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਹਾਰ 
ਮੰਨੀ ਸੀ ਜ� ਨਹ�।  

ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤ� ਅਮਿਫ਼ਪੁਿਲਸ ਅਤ ੇ ਅਪੱੁਲੋਿਨਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ 
ਆਏ ਇਨ� � ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–3)। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਰੋਧ 
ਬਹੁਤ-“ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਰੋਧ”-ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ! 
ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਤ� ਿਕਤੇ ਪਰੇ 
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ਸਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ “ਅਪਜਸ” ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਰਗੜ”ੇ ਗਾਲ� ਕੱਢਣ, 
ਜੱਦ-ੋਜਿਹਦ, ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਸਗ� ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਤਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦ�ੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਸੱਠ ਮੀਲ ਦੂਰ 
ਬਿਰਯਾ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿਕ �ਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ�ੀ 
ਕਰਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:13)।  

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਅਸ� ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਾਰ 
ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਨ� � ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਿਕਆਂ ਵਜ� ਵੇਖੀਏ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਜੀਵੀਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਨਮੂਨ�  ਿਵਖਾਉਣ ਅਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਹਨ।  

ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਗਲਤ ਹਨ, ਤ� ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਜ�ਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਚਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ 
ਹਨ (2:3)। ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 
ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ “ਧੋਖੇ,” “ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਅਤੇ “ਛਲ” 
ਦੁਆਰਾ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦੇ ਵੱਡੇ 
ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਬਾਰੇ 
ਿਚੰਤਤ ਹੈ-ਇਸ ਦੇ ਰਵੱਈਆ,ਂ ਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਬਾਰੇ। ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ 
ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ�  ਉਦੇਸ਼ ਸਨ (ਿਫਿਲੱਪੀਆ ਂ1:15–
17)। ਪੌਲੁਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਵੱਲ� ਵਿਡਆਈ ਜ� ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਸੀ 
(2:6, 9)। 

ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼� ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ �ਨਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ 
ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਜ�ਚਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ� ਬੜੀ ਕਠ� ਰਤਾਈ ਨਾਲ 
ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ-
ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦ ੇਹ� ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ� ਜੋ ਕਾਰਣ 
ਿਦੰਦੇ ਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼� ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ 
ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵਗਨ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸ� ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
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ਅਸ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਲ�ਦਾ ਹ�। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।  

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ (2:4–11)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਆਏ 
ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੰਜੀਲ ਸ�ਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ (2:4)। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। 
ਇਹ ਆਇਤ� ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਜ� ਚਰਚ ਦ ੇਆਗ ੂਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਕੀ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਆਇਤ� 5, 6)। 
ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ, ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  ਨਾ ਤ� ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ� � 
ਨ�  ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ 
ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ, ਸਗ� ਿਸਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਤ�। ਪ�ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪ�ੇਰਣਾ, ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੰੂ ਪ�ਫੱੁਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰੇ।  

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ� , ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆ ਂ
�ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪ�ਭਾਵ ਨਾ ਪਾ�ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਧਾਰਣ 
ਰੀਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ�ਿਤ�ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� 
ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਣ, “ਵਾਹ, ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨ� ਤਾ ਹੈ!” ਨਾ ਹੀ “ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਹੈ!” ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ!” ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ। ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪ�ਿਤ�ਤਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਿਕ 
ਸਾਨੰੂ! 

ਦੂਸਰਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਿਨਮਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਆਇਤ� 7, 8)। ਜਦ� 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ? ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਾਸ, ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ� ਦੇ ਵ�ਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 
ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸਬਕ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮ�, ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ� ਜ� ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ 
ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ� ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦਯਾ ਅਤ ੇਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤ� ਛੋਟੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 
ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ! ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ�ਚਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਿਜਹੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ 
ਜੋ “ਸੱਪ� ਵਰਗੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ� ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ” (ਮੱਤੀ 10:16)? ਮ� ਇੱਕ 
ਪ�ਚਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਨ�  ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਕੁਝ ਗ�ੇਜੁਏਟ� ਦੀ ਉਨ� � ਦੇ “ਿਦਆਲ,ੂ” ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿਕ 
ਇਹ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:25)। ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਮ� ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਿਚਆ ਨਹ� ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਪ�ਚਾਰਕ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ�, 
ਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਡੀਕਨ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ� ਅਸ� ਸ਼ਕਤੀ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹ�, ਤ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਯਾਦ ਕਰੋ: “ਉਹ ਿਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨ�  ਨੰੂ ਨਾ ਤੜੋੇਗਾ, 
ਨਾ ਧੁਖਦੀ ਹੋਈ ਸਣ ਨੰੂ ਬੁਝਾਵੇਗਾ . . .” (ਮੱਤੀ 12:20)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮ�, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਨਵਜਾਤ “ਬੱਿਚਆ”ਂ ਦੇ ਨਾਲ 
“ਮਾਿਪਆਂ” ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ। ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ “ਚਾਹਵੰਦ . . . ਿਪਆਰੇ” 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰੇ” ਬਣ ਗਏ ਸਨ 
(2:8)।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਮੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਬਣ 
ਜਾਣ। ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 
ਤ� ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਉਨ� � ਦੀ ਉਸ ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਮ�ਬਰ� 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਤੀਸਰਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਆਇਤ� 9–11)। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 
ਵ�ਗ, ਪ�ਚਾਰਕ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਆਇਤ 9 ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ ਦ ੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਿਕ�ਿਕ ਇਨ� � ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਸਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਇੰਜੀਲ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਲਈ ਿਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:6, 7; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ 4:15–17)। 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਇਹ ਮੰਗ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਆ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇ। ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ� � �ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹ� ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ 
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ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਕਾਿਮਆਂ ਨ�  ਮਸੀਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।  

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਜ� 
ਨਾ ਿਮਲੇ ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 
ਆਲਸ ਲਈ ਜ� ਕੰਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹ� ਹੈ।  

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ, ਪ�ਿਤਭਾ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸ� ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ 
ਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ? ਸਚਮੱੁਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱੁਝ 
ਸੰਸਥਾਵ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 2:10 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ: “. . . ਿਕਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ 
ਤੁਸ� ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।) ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਇਹ 
ਿਤਗੜੀ ਇੰਨੀ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਸੰਯੋਗ� ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਹਨ, 
ਸਗ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇੱਕ �ਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ 
ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਮਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹ� 
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਜਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ 
ਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵ� ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਜਦ� ਪ�ਚਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ, “ਇੱਥੇ ਉਹ 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ 
ਹਨ ਿਜਨ� � ਤ� ਕਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੋਈ 
ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 11 ਇਨ� � ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਤਗੜੀ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: “. . . ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ� ਨੰੂ ਿਤਵ� 
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾ�ਦੇ 
ਰਹੇ।” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।) ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਪ�ਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਿਹਦਾਇਤ�, ਪ�ੇਰਣਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ 
ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਚੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:4)। ਿਜਵ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਸਹੀ ਪ�ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੇ 
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ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਿਰਪੱਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 

ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਸਾਧਨ� ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: “ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ 
ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰੋ . . .” (5:11)। ਆਓ ਅਸ� ਉਹ ਿਮਹਨਤੀ, 
ਧੀਰਜਵਾਨ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ 
ਲੋਕ� ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ! ਸਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਵ�ਗ 
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਪਤਾਵ�, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆ ਂਮਾਤਾਵ� ਦੇ ਵ�ਗ!  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ (2:12)। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ 
ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵ� ਜੀਵਨ ਅਕਸਰ “ਯੋਗ” ਹੋਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 2:12 ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ “ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ 
ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ . . . ਸੱਦਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਤ� ਿਕਸ 
ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਪ�ਿਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਤ� ਇਹ ਆਸ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਸਭ ਕੱੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ� � ਤ� ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕੀ ਭਾ�ਦਾ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:10)। ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ ਮਸੀਹੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।  

ਆਇਤ 12 ਇਹ ਨਹ� ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜ� ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਵੰਡਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹ�। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਯੋਗ 
ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਿਕ ਉਦਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 
ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ?  

ਿਸੱਟਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇਨ� � 
ਆਇਤ� ਦੇ ਸਬਕ� ਨੰੂ ਿਸਖ ਜਾਵੇ! ਆਓ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਗੂ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸ� 
ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਆਗਆੂਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
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ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਿਪੱਛ ੇਚੱਲਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।             TP 

ਪੌਲੁਸ ਿਦਲੇਰ ਸੀ (2:2, 3) 

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਸੀਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ “ਹਰ ਗੱਲ 
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਿਮਲੇ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:18)। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਭਰੀ 
ਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:15)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ ਅਿਧਆਇ 1 ਅਤੇ 2 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ।  

ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ 
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਦੁਰ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ  
ਸੀ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 2; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:16–24), ਉਸ ਨ�  ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ  
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਕਹਾ  
ਸੀ, “ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ  
ਕਰਤੱਬ 5:29)।  

ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਸੀ। ਇਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ” ਸੀ, (ਆਇਤ 2)। 
ਸਵਰਗ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੀ 
ਮੌਤ, ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15)। ਕੁਝ  
ਲੋਕ� ਨ�  ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਿਸਰਫ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 1:16)।  

ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੱੁਧ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤ� ਧੋਖੇ 
ਤ� ਨਹ�, ਨਾ ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਤ� . . .” (ਆਇਤ 3)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਨੰੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 
ਿਜਨਸੀ ਅਪਿਵੱਤ�ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੁੱ ਤਪ�ਸਤ ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਮੰਦਰ� ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਚਿਰੱਤਰ ਿਚੱਤਰਣ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਤਿਮਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤ� ਧੋਖੇ ਤ� ਨਹ�, ... 
ਛਲ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 3)। ਇੰਜੀਲ ਪ�ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੱੁਧ ਸਨ। 
ਦੂਸਰੇ ਛਲੀ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ, “ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�” 
(ਆਇਤ 5), ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੱੁਧ 
ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੀ-ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵੇਖਣਾ।  

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੱੁਧ, ਅਤੇ 
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ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।            EE 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪ�ਚਾਰਕ (2:2–6) 

ਹਰੇਕ ਸੱਚਾ ਪ�ਚਾਰਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ 
ਪ�ਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ� ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਤੱਤ ਹਨ? 
ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲੇਰ (2:2)। ਪੌਲੁਸ ਕੋਿੜਆਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤ� ਜੇਲ� ਿਵੱਚ ਚਲਾ 

ਿਗਆ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ 
ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾਈ (2:3)। ਉਹ ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਨਹ� ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸ�ਪੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ (2:4)। ਉਸ ਨ�  ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ�ਚਾਰਕ ਹੀ ਿਨਆਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜ ੇਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹ� 
ਹੋਇਆ ਹੈ।                 EC 

ਸ਼ੱੁਧ ਮਨ ਿਵੱਚ� (2:3–6) 

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਇਹ ਬੁਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਪ�ਚਾਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਗਲਤ ਕਾਰਣ� ਲਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ, ਸੱਚਾ ਪ�ਚਾਰ ਜੋ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ
ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਆਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੱੁਛੇ, “ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ?”  

ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਤ� ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਿਦਲ। ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਨਹ� ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਸਭਨ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਹੀਦ� ਨ�  ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਝੂਠ ਦੇ 
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ।  

ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਦਲ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਜ� 
ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਿਚੰਿਨ� ਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 
ਿਦਲ ਸ਼ੱੁਧ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਗੁਆਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੱੁਧ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  

ਅਸ਼ੱੁਧ ਪ�ੇਰਣਾਵ� ਤ� ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਿਦਲ। ਉਸ ਨ�  ਨਾ ਤ� ਛਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ 
ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪ�ਚਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।  

ਉਸ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ 
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ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣ, ਤ� ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ  
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਨਵ� 
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਿਹਮਾ ਨ�  ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਵੇਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਪੈਸੇ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ; ਲਾਲਚ ਜ� ਲੋਭ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਵੱਸ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬ-ੂਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨ�  ਿਕੰਨਾ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪ�ਚਾਰਕ 
ਪ�ੇਰਣਾ ਿਵੱਚ ਇੰਨ�  ਸ਼ੱੁਧ ਹੰੁਦੇ ਿਜਨ� � ਪੌਲੁਸ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਤੇ ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ  
ਪ�ਿਤ ਸਨਮਾਨ ਿਕ� ਿਡੱਗ ਪ�ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋ  
ਸਕਦਾ ਹੈ?                EC 

ਪੌਲੁਸ ਿਨਮਰ ਸੀ (2:6–8) 

ਆਇਤ 2 ਅਤੇ 3 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। 
ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਅਸੀਲ ਸ�।” ਉਹ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਪ�ਿਤ ਿਨਮਰ ਸੀ। “ਿਨਮਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਨੁਲੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ “ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ” (ਆਇਤ 7) ਦੀ ਵ�ਗ ਕੀਤੀ।  

ਪੌਲੁਸ “[ਆਪਣੇ] ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ” (ਆਇਤ 6)। ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਮੰੂਹ-ਫੱਟ, ਕਠ� ਰ, ਜ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਝੋ 
ਬਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਨ�  ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।  

ਪੌਲੁਸ [ਉਨ� �] ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ “ਿਨਮਰ ਸੀ” (ਆਇਤ 7)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨ 
ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ� � 
ਦੇ ਲਈ “ਿਪਆਰੇ ਬਣ . . . ਸਾਓ” (ਆਇਤ 8)।  

ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਸਮਰਿਪਤ ਸੀ (ਆਇਤ 8)। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸ� . . .” ਇੱਕ ਿਨਮਰ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜ� ਪੁਰਖ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਵ� ਇੱਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ “ਦੇਖਭਾਲ” ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੰਜੀਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
(ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ)। ਸ਼ਬਦ “ਦੇਖਭਾਲ” ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 9:1–3)। 

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ 



 

 

 73 

ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਾ ਿਸਰਫ 
ਇੰਜੀਲ, ਸਗ� ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।                                  EE 

ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣਾ (2:7–12) 

ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨ�ਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤ� ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ� ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਅਸ� ਬੋਲਦ ੇਹ� ਉਹ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਕੀ ਹ�।  

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਵ�ਚ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਵੇਖੋ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਵ� ਿਰਹਾ 
ਹ�। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦਾ ਿਕ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹ�?” 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਕਵ� 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸੱਚੀ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਇੱਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮ� ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਪ�ੇਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ। “ਲੋਕ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਤ,ੇ” ਉਹ �ਥੇ ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ-ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ 
ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।  

ਿਕਸੇ ਦਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਹੀ 
ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ� � ਦ ੇਆਤਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ 
ਪ�ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਬੁੱ ਲ�� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ। ਉਸ ਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤ� ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਗਵਾਹ ਸਨ, 
ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ, ਉਨ� � ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ।  

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ�ਚਾਰਕ ਸੀ! ਉਹ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ� 
�ਤਮ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆ�ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਉਹ 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਨਹ� ਹੈ।                   EC 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ “ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ” ਸੀ (2:9–12) 

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵ�ਗ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਤੁਸ� ਸਾਖੀ ਹੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਜੋ ਿਕਹੀ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੂਸ਼ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੁਸ� ਿਨਹਚਾਵਾਨ� ਨਾਲ ਸਾਡਾ 
ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ” (ਆਇਤ 10)। ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, 
ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 11)। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 9)। 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ 
ਉਨ� � ਲੋਕ� ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱਤੀ 
ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਿਕਰਤ ਕੀਤੀ,” 
“ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ,” ਅਤੇ “ਿਦਨ ਰਾਤ” ਕੰਮ ਕੀਤਾ।  

ਉਹ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  “ਵਚਨਬੱਧਤਾ,” “ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ” 
ਅਤੇ “ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ,” ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ 
ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ਿਤ 
ਸ਼ਰਧਾ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ� ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨ� ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਂ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਲ ੂਅਤੇ ਉਦਾਰ 
ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਨ�  ਵਚਨ ਦੇ ਪ�ਿਤ 
ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ। ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ, 
ਬਲਿਕ ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ� ਉਹ ਇਸਤਰੀ 
ਜ� ਪੁਰਖ ਿਡੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  
ਪੌਲਸੁ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਮ� ਉਸ ਕੋਲ� ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 
ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਸਨ (ਆਇਤ� 11, 12)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ “ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ,” “ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ” ਅਤੇ 
“ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ” ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਬੱਸ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ, ਿਜਵ� ਚੰਗੇ ਿਪਤਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮ� ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਆ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰਨ। 
ਜਦ� ਅਸ� ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�, 
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ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਕ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਨੰੂ, ਵੀ, ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਆ ਦ ੇਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ�, 
ਤ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੌਿਤਕ ਬਰਕਤ� ਦੇ ਰਾਹ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸ� ਸੱਚੇ, 
ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਸੱਚਾਈ ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ 
ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।                EE 

ਿਕਵ� ਸੁਣਨਾ ਹੈ (2:13) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨ�  ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ 
ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ “ਚੰਗੇ ਿਦਲ�” ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ “ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹ�” ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ 
(ਆਇਤ 13)। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਵਰਗੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 10:14)। ਪਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲਾਤੀਆਂ 1:11 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਮ� ਉਸ 
ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਮ� ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹ� ਭਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਹੈ।” ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਮਨਬਦਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਨਹ� ਿਗਆ (ਆਇਤ 17) ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ (ਆਇਤ 12)। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ 
ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ  
ਿਮਿਲਆ ਸੀ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਵਚਨ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ” ਦੇ ਵ�ਗ ਸਮਿਝਆ (ਆਇਤ 13)। ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ� ਹੈ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16)। 
ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨਾ,” ਹੈ, ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਰੂਪਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ “ਗ�ਿਹਣ 
ਕੀਤਾ,” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  
ਇਸ ਨੰੂ “ਸਵੀਕਾਰ,” ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ 
ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ।  

ਿਫਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨ� , ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰ “ਆਪਣਾ ਕੰਮ [ਕੀਤਾ]” ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ 
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ 3:20 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਬੋਿਲਆ “ਉਸ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੋਹੰਦੀ ਹੈ।” ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:12, 13, 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਬਾਹੋ; 
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ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨ� ਕ 
ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਿਚੱਤਰ  
ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ  
(2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:18)। 

ਜਦ� ਅਸ� ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹ�, ਕੀ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ�  
ਿਨਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹ�? ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵ� ਇਹ “ਮਨੱੁਖ� ਵੱਲ�” ਹੋਵੇ, ਭਾਵ� ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਆਪਸ ਿਵੱਚ� ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਨੰੂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ” 
(ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ10:25), ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, “ਪ�ਚਾਰਕ ਸਾਿਹਬ, ਇਹ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ �ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ� ੀ ਰੱਖਣ” 
(ਤੀਤੁਸ 3:1), ਪਰ ਕਲੀਿਸਆ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।” 
ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ ਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ  
ਨਹ� ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜੋ 
ਉਹ ਹਨ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਲਖਤਾ ਦਾ ਖੰਡਣ ਨਹ� ਹੋ ਸੱਕਦਾ (ਯੂਹੰਨਾ 
10:35) ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ “ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ” ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
12:29)। ਚੰਗੇ-ਿਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ!              EE 

ਜਦ� ਵਚਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ (2:13) 

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤ� ਿਬਨ� ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨਹ� ਹੈ। 

ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸ ਵਚਨ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਿਨਰੰਤਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਮਨਬਦਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ 
ਖੋਲ� ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

ਉਸ ਨ�  ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ। ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ, ਇਸ ਨੰੂ ਤੋਿਲਆ ਅਤੇ 
ਪਾਇਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਿਨਆ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸ 
ਆਤਮਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ� � ਲੋਕ� ਤ� ਪਰੇ ਵੇਿਖਆ 
ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਗਏ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ 
ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਤੱਕ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ� ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।  
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ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਾ, ਸਰਗਰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ� � ਨ�  
ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਬੇਜਾਨ, ਧੰੁਦਲੇ, 
ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤੱਥ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਾ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨੰੂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।  

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਜ�ਦੇ ਅਤੇ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਮਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਵਚਨ ਜ� ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।  

ਹਰੇਕ ਨ� ਕ ਿਦਲ ਪੱੁਛੇਗਾ, “ਮੈਨੰੂ ਵਚਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?”          EC 

ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ (2:1–13) 

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਯਹੂਦੀ ਤੱਤ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਹ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਅਤੇ ਿਸਲਾਸ ਉਨ� � ਦੇ 
ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਇੱਕ 
ਤਸਵੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਇੰਜੀਲ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ, 
ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ 
ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੀ ਿਨਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਕਾਿਮਆਂ ਨ�  ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇ, “ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 
ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ  
ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?” ਤ� ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:1–4 ਹੋਵੇਗਾ।  
ਦੂਸਰਾ �ਤਰ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1–13 ਹੋਵੇਗਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ 
ਹਵਾਲਾ 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:1–4 ਿਜੰਨਾ ਪ�ਿਸੱਧ ਜ� ਅਕਸਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ 
ਨਹ� ਹੈ; ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਅਕ, ਪ�ਚਾਰਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ 
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਦੇਸ਼ (2:13)। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ੇਿਰਤ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਸੀ। ਨਵ� ਨ� ਮ 
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਦੀ ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ 
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ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਜੋ ਅਸ� . . . ਕੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ 
ਹੈ ਭਈ ਤੁਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ4:2, 3; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ)। ਆਇਤ 8 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “. . . ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਗ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” ਇਨ� � ਦੋਵ� 
ਆਇਤ� ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਰੱਖੋ। ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 2 ਅਤੇ 8 ਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹਨ? ਆਇਤ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸ� . . . ਕੀ ਕੀ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ।” ਆਇਤ 8 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “. . . ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਹ� 
ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ . . . ।” ਹੁਣ ਇਨ� � ਦੋਵ� ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।” 

ਪ�ੇਰਣਾ (2:1–6, 8)। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹ� 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਜਸ �ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱ ਖ ਮੈਲ ਨੰੂ 
ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼� ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੱੁਿਟਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਵੀ ਉਨ� � ਨ�  ਲਗਾਤਾਰ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।  

ਉਹ ਪਾਪ, ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ, ਜ� ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, 
“ਮ� ਲੋਕ� ਦੇ ਕੋਲ� ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�I ਮ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਜ� ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹ� ਸਨ।” 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਵਾਰਥੀ ਪਿਰਣਾਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਆਇਤ 5 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼� ਨ�  ਨਹ� ਚਲਾਇਆ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸੀ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕਲੀਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਨ� � ਦੇ ਕੋਲ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਕਿਰੰਥੀਆਂ 9 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  
ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ 
ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ 
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ 
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮ� ਤ� ਹੋਰਨ� ਕਲੀਿਸਯ� ਤ� ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੁੱ ਟ 
ਿਲਆ।” ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਸ ਨ�  2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:8 ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਭੀ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ।  

ਉਹ ਮਨੱੁਖੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਮਿਹਮਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਜਸ 
ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਹਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਜਲਾਈ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਉਸ 
ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਉਸ ਨ�  2:6 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ: “ਨਾ 
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ਅਸ� ਮਨੱੁਖ� ਪਾਸ� ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸ�, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ�, ਨਾ ਹੋਰਨ� ਪਾਸ�।” 
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ  

ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਯੂਹੰਨਾ 5:44 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ, ਤੁਸ� ਿਕੱਕੰੂ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ 
ਇੱਕ ਦੂਏ ਤ� ਵਿਡਆਈ ਲ�ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਡਆਈ ਜੋ ਵਾਿਹਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਹੈ ਨਹ� 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?” 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕ� ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਨ�  ਪ�ੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਿਰਤ ਨਹ� ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਭ ਦ ੇਚੋਗੇ ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਵਰਤ ਨਹ� 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ� ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਇਤ 8 
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨਰੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸ� ਇਸ ਲਈ ਜੋ 
ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ।” 

ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਤੱਥ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨਹ� ਵੰਿਡਆ। ਅਸ� ਮਾਫ਼ੀ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹ�-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਧੀਰਜ, ਪਛਚਾਤਾਪ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 
ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਸ� ਿਸਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹ� 
ਿਲਆਏ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਿਸੱਿਖਅਕ, ਇੰਜੀਲ 
ਪ�ਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ 
ਹਨ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵ�ਗ, ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਓ।” ਇਹ 
ਕਿਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਕਸਦ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। 
ਉਹ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰੂਹ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 

ਤਰੀਕਾ (2:7, 11)। ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਗਿਹਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋ 
ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ 
ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਜੇਹੇ ਅਸੀਲ ਸ� ਿਜਹੀ 
ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।” ਆਇਤ 11 ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨ ਨੰੂ 
ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਿਦਖਾ�ਦਾ 
ਹੈ: ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਸੋ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ� ਨੰੂ ਿਤਵ� ਅਸ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਰਹੇ।” 

ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਸਮ� ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਗ 
ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਪ�ੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਅਤ ੇਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਮ ਡੁੱ ਲ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਨਬਦਲੀ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਸ਼ਾ 



 

 

 80 

ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਪ�ੇਮੀ ਪਹੰੁਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ੇਮ 
ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਅਕਸਰ ਿਪਆਰ ਿਦਲ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਤਰਕ । ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ 
ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਜੋਰਜ ਸੰਿਤਆਨਾ ਨ�  1905 ਿਵੱਚ ਪੰਜ-ਗ�ੰ ਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦ ਲਾਇਫ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ 
ਪਿਹਲੀ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤ� ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨ�  ਉਸ 
ਕੰਮ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ� � 
ਸਾਰੇ ਸਾਲ� ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੱੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਗਆ, “ਕੀ 
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ? ਕੀ 
ਹੁਣ ਤੁਸ� ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ?” ਉਸ ਨ�  �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹ�! 
ਨਹ�! ਮ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਗੱਲ� ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 
ਸੁਰ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�।” ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
ਮਹਾਨ ਿਸੱਿਖਆਵ�, ਪ�ਚਾਰ, ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪ�ੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਸੱਟਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਜੀਲ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਦ� ਇਹ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮ� ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮ� 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਅਸ� ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਨ� � 
ਤੱਕ ਇਸ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਸੱਚੀ ਿਚੰਤਾ 
ਿਵਖਾ ਸਕੀਏ।  

ਅਸ� ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ: “ਿਜਵ� ਉਹ ਸੱਚ� ਮੱੁਚ� ਹੈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ . . .” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 2:13)। ਅਸ� 
ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ ਨਾ ਿਕ ਲਾਲਚ ਦ,ੇ ਨਾ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ� ਤ� ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੰੂ। ਅਸ� ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ� ਜਦ� ਇਸ 
ਪ�ੇਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨ�  ਉਸ ਰਾਹ ਨੰੂ ਸੁਗੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਿਚਆ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ-“ਿਜਹੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ,” ਜ� 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅਰਥ ਪੂਰਣ, “ਿਜਵ� ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ� ਨੰੂ।”          AM 

ਚੰਗੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (2:13–20) 

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  
ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ� ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਿਕ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਤਰੀਕਾ ਿਕਹੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ 
ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਦੂਸਰੇ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ 
ਜਣੇ ਨ�  ਿਕਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਆਿਖਰਕਾਰ, 
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਸ਼�ੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸ�, ਸਹੀ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ 
ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਚੰਗੇ 
ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹੋਵੋਗੇ। ” 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13–20 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਜੋ 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ� ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਉਹ “ਚੰਗੇ ਿਦਲ�” ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। 
ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤ� 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਉਸ ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ�ਤਰ 
ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ “ਚੰਗੇ ਿਦਲ�” ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।          EE 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਸੱਿਖਅਕ (2:13–20) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਸੀ। 2:13–
20 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਹੋਣ ਦੇ 
ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਾਸ, ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
ਦੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ� ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਿਕ 
ਉਨ� � ਦੇ ਇੱਕਠ�  ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਨਖਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਫੱਕਾ 
ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੰਤ 
ਿਮੱਤਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ� � ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦ ੇਮਨ� ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 

ਜਦ� ਅਸ� ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਜਦ� ਅਸ� ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਅਨੰਤ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ�। ਿਸਖਾਉਣਾ, 
ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ (2:13)। ਜਦ� ਿਸੱਿਖਅਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ� 
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੰਝ ਚੱਲਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਵਚਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤ� ਕੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਅਦਭੱੁਤ ਚੀਜ਼� ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ! ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਪ�ਚਾਰ ਉਨ� � ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਪ�ਿਤ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ, ਤ� ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ! 

1:2, 3 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ 2:13 ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੈਲ 
ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨ�  ਿਨਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤ।ੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ 
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ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨ�  ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਸ਼ੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਅਨੰਤ ਿਕਸਮਤ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ� � ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  
ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਨ� � ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ! 

ਸਾਨੰੂ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਿਕ 
ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕਲੀਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ (2:14, 15)। ਭਾਵ� ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਦ ੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦ ੇ ਸੰਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 
ਰਿਹਣਾ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਅਤ ੇਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮਸੀਹੀ 
ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਵ� “ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸ 
ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਮ� ਕੀ ਕਰ�ਗਾ?”; “ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤ� ਮ� ਕੀ ਕਰ�ਗਾ?”; “ਕੀ ਮ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ� ਸ਼ਤਾਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ?” 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਕੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ� � ਨ�  
ਸਿਹ ਿਲਆ; ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹੇ (2:14, 15)। ਕਈ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ 
ਅਰਾਧਨਾ ਮਨ� ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਸੋਚੀਏ ਿਕ ਉਨ� � ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 
ਨਹ� ਗਜ਼ੁਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ, 
ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ-ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦ ੇਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।  

ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਕੱੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਇਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹੀਏ! ਦੁੱ ਖ� ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਣੇ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ 
ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਮੱਤਰ�, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਜ� ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 
ਭਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁੱ ਛਤਾ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਸਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਿਹਣ ਤ� ਰੋਕ ਨਹ� 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ 
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ� ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ�  ਪੈਣ, ਆਓ ਿਨਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ� ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ।  

ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਦੀ ਉਮੀਦ (2:15, 16)। ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ� ਤੇ 
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 
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ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ� ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਉਨ� � ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਦੋਵ� ਦੇ ਲਈ 
ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਨਾ ਿਕ ਉਪ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਨੰੂ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਜਦ� ਅਸ� ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ� 
ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਉਸ ਹਰ ਚੰਗੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਬੋਲਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਉਨ� � ਚੰਗੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ� ਸ਼ਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ! 

ਭਾਵ� ਪਾਪ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਮੌਤ, ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਜੁਦਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ “ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤ� ਮੌਤ ਹੈ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 6:23)। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਪਾਪ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪਿਰਣਾਮ� ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਤ� ਭੱਜ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� 
ਿਨਕਲਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੋ ਿਕ 
ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ� ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਪਿਰਣਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 
ਿਜ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ (2:17, 18)। ਜਦਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਤ� ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਤ� ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਉਨ� � ਿਦਆਂ ਕੰਮ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਿਕ 
ਦੂਸਰੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ� ਤ� ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, 
ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਾਸ, ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਿਫਰ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।  

ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨ� ਸਥਾਨ� ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਯਾਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। ਿਪਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅਤੇ ਪ�ੀਿਤ ਇਹ ਸਭ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ 
ਿਹੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� 
ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ� ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

ਿਵਰੋਧ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੰੂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ 
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ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਸਕਣ ਜੋ ਅਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ �ਥੇ ਪ�ੇਮ ਹੈ! 

ਪੁਨਰ-ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ (2:19, 20)। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਝਟਕਾ 
ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਆਿਖਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਿਯਸੂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪ�ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 
ਮੌਤ ਨੰੂ ਵੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:23–26)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� 
ਜੁਦਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਨਰ-ਿਮਲਣ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਅਿਧਆਇ 2 ਦਾ ਅੰਤ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ �ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਘੁੰ ਮਣਾ ਨਹ� ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਦ ੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਨ� � ਲਈ ਪੁਨਰ-ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਿਸੱਿਖਅਕ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ? “ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਅਸ� ਉਸ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹ�! ਿਕ�? ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖ�ਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਰਹ�ਗੇ! ਅਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣੋ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ� ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣੋ!” 

ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� 
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਹੀਏ ਿਕ “ਮ� 
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�!” ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈ ਜ� 
ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨ�  ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਕਹੇ, “ਮ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ 
ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤ� ਿਕ ਮ� ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕ�!” 

ਿਸੱਟਾ। ਕਲੀਸੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰਿਤਤ ਹੋਣ। ਿਸੱਿਖਅਕ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣ� ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ 
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਣਗ।ੇ 

ਇਹ ਆਇਤ� ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ  
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।                 TP 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣਾ (2:14–16) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱ ਖ 
ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦੇ, ਿਬਨ� ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਇਤ� 14 ਤ� 
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16 ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ�ਿਤਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਓਹਨ� ਕਲੀਿਸਯ� ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ . . . , 
ਆਪਣੀ [ਆਪਣੀ] ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਓਹੋ ਦੁਖ ਝੱਲੇ [ਰਹੇ ਹਨ]” (ਆਇਤ 14)। 
ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੁਖ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ 
(ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:27–42; 8)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ “ਦੇਸ਼ 
ਵਾਸੀਆਂ,” ਗੈਰ ਕੌਮ� ਦੇ ਕੋਲ� ਦੁੱ ਖ ਝੱਿਲਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਭੜਕਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–10)। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ ਿਜਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ (ਆਇਤ� 15, 16)। ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਾਥੀ ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 9:1–4), ਤ� ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਸੀਆ 
�ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ 
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕ 
ਰੋਮੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਚੜ�ਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ” (ਮੱਤੀ 27:15–
26; ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22–24)। ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ . . . 
ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸੀ” (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:29–32; ਲੂਕਾ 11:47–51; ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 7:51, 52)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ� ਕਲੀਸੀਆ ਲੱਭਣ 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਨ� � ਨ�  “[ਉਸ ਨੰੂ] ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 17:1–9)। ਉਹ “ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪ�ਿਤਕੂਲ ਸਨ,” ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ “ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ” ਰੋਕਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
13:42–45; 22:21, 22)। 

ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ, “ਓਹਨ� ਦੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਦਾ ਭਿਰਆ ਰਹੇ,” ਜ� 
ਿਜਵ� NIV ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ� ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣਾ” ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
“ਭਾ�ਦੇ ਨਹ� ਸਨ,” ਪਰ “ਓਹਨ� ਦੇ �ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕ�ੋਧ ਆਣ ਿਪਆ ਹੈ” (ਆਇਤ 16)। 
ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਦ�ੋਹ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾਵ� ਸਨ, ਪਰ ਆਇਤ 16 ਦ ੇ
ਿਵੱਚ “ਕ�ੋਧ” ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ “ਆ ਿਗਆ” ਭੂਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀ ਿਜਵ� ਇਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਇਿਤਹਾਸ ਨ�  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ 70 ਈ. ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਸਮ� ਉਨ� � ਦੇ �ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ 
ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਦ�ੋਹੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! 

ਕੀ ਅੱਜ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ�? ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼� 
ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ 
ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ �ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਹੰਸਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਹੋ  
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾ�ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।               EE 
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ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੱਿਚਆਈ (2:14–16) 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
�ਥਲ–ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸ਼�ਤ ਹਵਾਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਤੁਰੰਤ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਫ਼ੂਾਨ ਆਇਆ। ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ 
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵ�ਗ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਨਾ ਸਕੇ; ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  
ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ� ਨੰੂ ਸਿਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹ�।  

ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਗਭਗ ਸਦਾ ਿਵਰੋਧਤਾ ਨੰੂ ਜਗਾ�ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵ�ਗ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਹਸ਼ੀ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ� � ਦੇ 
ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਰਾਹ� ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਨ� � ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜ� ਦੰਗ ੇਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹ� ਸਨ; ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 
ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਵ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਜਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਤਾਨ ਉਨ� � ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਸਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ, ਨਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਪ�ਿਤ �ਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹੀ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ� , ਅਤ ੇਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ� , ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਮਹਾਨ ਦੁੱ ਖ ਉਠਾਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ 
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਨ� � ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ 
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ �ਤਰ ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦੇ �ਤ ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ ਟੁੱ ਟੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਉਨ� � ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸ� 
ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਵੱਲ� ਿਵਰੋਧ ਦਾ �ਠਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ 
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਉਨ� � ਨ�  ਤੁਹਾਥ� ਅਗਿਲਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ�� ਸਤਾਇਆ ਸੀ” 
(ਮੱਤੀ 5:12)। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਗਭਗ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 
ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।                           EC 
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ਪ�ਚਾਰਕ� ਦਾ “ਅਨੰਦ” (2:17–20)  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ “ਅਨੰਦ” ਅਤੇ “ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸਨ (ਆਇਤ 
19)। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ “ਭਰਾ” ਿਕਹਾ ਅਤ ੇ ਉਹ ਉਨ� � ਦਾ “ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਣ 
ਕਰਨਾ” ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ (ਆਇਤ 17)। ਕਲੀਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦ ੇ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੋਵੇ (ਆਇਤ� 7, 11, 17)। 

ਉਹ ਉਸ ਦੀ “ਆਸ” ਸਨ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ  
(1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:1); ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਨਆਂ ਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ, “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਉਹ 
ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ” (ਆਇਤ 19)। ਉਹ (ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ) ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 
25:14–30)। 

ਉਹ ਉਸ ਦਾ “ਅਨੰਦ” ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਾਮ 
ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਸ ਚੋਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮਸੀਹ ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 10:10)। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਆਪਣੀ ਇਸ 
ਤੀਸਰੀ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਇਸ ਨਾਲ� ਮੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹ� ਜੋ ਮ� ਸੁਣ� 
ਭਈ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਸਿਚਆਈ �ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ” (3 ਯੂਹੰਨਾ 4)। 

ਉਹ ਉਸ ਦ ੇ “ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਮੁਕਟ” ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦ ੇ “ਮੁਕਟ” ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ। ਿਜਸ ਰੂਪਕ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਲੰਪੀਅਨ ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ 
ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਜੱਤਣ ਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਜੱਿਤਆ 
ਸੀ। ਿਫਰ ਇਹ ਚੈਿਪਅਨ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ 
ਨੰੂ ਤਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ “ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਦਾ ਮੁਕਟ” ਸੀ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੰਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇ
ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਿਦਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਜੋ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੰੂ “ਚੰਗੇ ਿਦਲ,” ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।               EE 

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ (2:17–20) 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ� ਅਸ� ਉਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।  

ਮਸੀਹੀ ਇੱਕਠ�  ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਭਰਾ ਿਨਰੰਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ 
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ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ� ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਤ� ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਸ ਦ ੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਿਵਛੋੜਾ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ 
ਿਲਆਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, Ἀπορφανίζω (ਅਪੋਰਫਾਨੀਜ਼ੋ ) 
ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇਸ ਤ� ਅਲੱਗ” ਜ� “ਅਨਾਥ।” ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ 
ਉਨ� � ਤ� ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨ�  ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਿਜਵ� 
ਇੱਕ ਮ� ਜ� ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਆ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ 
ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਆਉਣ ਤ� ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ ਸੀ, ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ: ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 22:3; ਰਸੂਲ� ਦ ੇਕਰਤੱਬ 5:3)। 

ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਨੰਦ, ਆਸ਼ਾ, 
ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਆਤਿਮਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਣ 
ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਿਨਆ।  

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਸਨ ਿਜਵ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ 
ਸਭ ਤ� ਿਪਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ, ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ, ਅਸ� ਸਾਰੇ 
ਇਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।  

ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੜਫ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਿਵਚਲਾ 
ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਿਨਜੀ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਉਸ ਦੇ 
ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ 
ਗਏ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਵੱਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ: “ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ 
ਿਕਹਾ, ‘ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ!’” (ਮੱਤੀ 12:49)। ਉਹ ਿਜਸ ਤਰ�� ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ 
ਆਪਣੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਅਤੇ ਭੈਣ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਆਮਦ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਵ�ਗ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਦਭੱੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ 
ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।              EC 
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