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ਅਿਧਆਇ 3 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ (3:1–5) 
1ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ� ਅਸ� ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸੱਕੇ ਤ� ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹ 

ਜਾਣ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਜਾਿਣਆ। 2ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। 3ਤ� ਜੋ ਇਨ� � 
ਿਬਪਤ� ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕ� ਜੋ ਤਸੁ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸ� ਇਸੇ 
ਲਈ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹ�। 4ਸਗ� ਜ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗ� ਹੀ ਆਖਦ ੇਹੰੁਦ ੇ
ਸ� ਜੋ ਅਸ� ਿਬਪਤ� ਭੋਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਈਓ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। 
5ਇਸ ਕਾਰਨ ਮ� ਵੀ ਜ� ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸੱਿਕਆ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਮਲੂਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਘੱਿਲਆ ਭਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਨਾ ਿਕਵ� 
ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਅਕਾਰਥ ਗਈ ਹੋਵੇ।  

ਆਇਤ 1. ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ “ਮਹਾਨ ਇੱਛਾ” (2:17) ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਦਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਹੋਰ ਝੱਲ [στέγω, ਸਟੈਜੋ] ਨਾ ਸੱਕੇ। “ਿਕਿਰਆ στέγω ਦਾ 
ਅਰਥ ਿਸਰਫ ‘ਢੱਕਣਾ’; . . . ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ,’ ਸਿਹਣਾ 
ਹੈ।”1 ਪੌਲੁਸ ਦੀ “ਇੱਛਾ” ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੇ 
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ� � ਦੀ ਖਬਰ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗਾ 
ਜਾਿਣਆ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਆਪ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ 
ਜਵਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਥ� ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ (2:14), ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਿਗਆ ਤ� ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ� ਆ ਕੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।  

ਇਹ ਤੱਥ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਰਸੂਲ� ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
ਅਤੇ ਿਸਲਾਸ ਦੇ ਅਥੈਨ�  ਤਾਈ ਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
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17:14, 15), ਉਹ ਕੁਝ ਸਮ� ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਿਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ (ਆਇਤ 2)। ਅਸ� ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ 
ਿਸਲਾਸ ਨੰੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ (ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਰਯਾ) ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ 
ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹ [καταλείπω, ਕਾਤਾਲੇਈਪੋ, “ਿਪੱਛੇ ਛੱਡਣਾ,” ਜ� 
“ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ”]2 ਜਾਣ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਜਾਿਣਆ। ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਬੁੱ ਤਪ�ਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਮਦਦ 
ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 
ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਸਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਜੋ 
“ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤ�” (ਿਜੱਥੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰੀਯਾ ਸਿਥਤ ਸਨ) ਇਕੱਠ�  ਆਏ ਸਨ, ਉਨ� � 
ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:1-5)।  

ਆਇਤ 2. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ 
ਿਫਰ ਤ� ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਰੇਖ�ਿਕਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪ�ਦਿਸ਼ਤ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਤ� ਬੇਹਤਰ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰਣਨ ਹੈ, 
ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪੌਲੁਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, “ਸੇਵਕ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ συνεργός (ਸੁਨ� ਰਗੋਸ) ਤ� 
ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਿਕ, ਕੁਝ ਹੱਥ-ਿਲਿਖਤ ਖਰਿੜਆਂ ਿਵੱਚ διάκονος (ਡਾਇਕੋਨ� ਸ)।3 

ਡਾਇਕੋਨ� ਸ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਰੋਮੀਆਂ 16:1 (RSV) ਿਵੱਚ “ਡੀਕਨ� ਸ” 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:8 ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਪਰ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਦ 
ਹੈ, �ਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ� ਸੇਵਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਇੱਕ “ਕਰਮਚਾਰੀ” ਹੈ। “ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ,” ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਪ�ਚਾਰਕ 
ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਮਨ ਤ� ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਕੀਨ 
ਿਦਵਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਸਮਝਣ ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।  

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
“ਮਜ਼ਬੂਤ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ στηρίζω (ਸਟੇਰੀਜ਼ੋ) ਤ� ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ 
“ਅਰਥ ਹੈ ‘ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ,’ ‘ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ’ . . . ਅਤ ੇਠੀਕ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ-ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਕਸਮ ਜੋ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”4 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ 
[ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦ]ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਦਲੇਰ ਕਰਨ (1:8; 3:5–7; 5:8 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ 
ਕਰੋ), ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ “ਿਹੰਮਤ ਦੇਣ” ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 
ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 3. ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ, 
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ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਉਖੜ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ “ਿਵਚਿਲਤ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ,” ਿਜਵ� RSV 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ� � ਦੁੱ ਖ� ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤ� ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸਿਥਤੀ। “ਇਹ ਦੁਖ” ਉਹ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਸਨ ਜੋ 2:14 ਿਵੱਚ “[ਉਨ� � ਦ]ੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਾਸੀਆਂ” ਵੱਲ� ਿਮਲੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ 
ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਣਗੇ ਿਕ�ਿਕ, ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ�  
ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਿਜਹੀਆਂ 
ਪਰੀਿਖਆਵ� 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:12 ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਯੂਹੰਨਾ 
15:19; ਮੱਤੀ 10:34)। 

ਆਇਤ 4. ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗ� ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸ� ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ προελέγομεν 
(ਪ�ੋਏਲੇਗੋਮੇਨ) ਤ� ਹੈ, ਜੋ προλέγω (ਪ�ੋਲੇਗ)ੋ ਦਾ ਅਪੂਰਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਪੂਰਣ ਿਕਿਰਆਵ� 
ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ NASB ਦੇ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਰੱਿਖਆ ਹੈ” 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 
ਪਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 
“ਉਸ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ।  

ਆਇਤ 5. ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸੱਿਕਆ, 
ਤ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ 
ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ�  (ਸ਼ਤਾਨ, ਮੱਤੀ 4:3–5) ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨ� � ਨੰੂ 
ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਕਾਰਥ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਰੂਹ� ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ (2:1 ਤੇ κενός 
[ਕੇਨ� ਸ], “ਅਕਾਰਥ ਗਈ ਹੋਵੇ” ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ।) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਨ�ਵ “ਮ�” ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤ�  
ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕੇ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗਿਹਰੀ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਚੰਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਨ� � 
ਗੱਲ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨ�  ਕਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਨਹ� ਸੀ। 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲ�  ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਅਨੰਦ (3:6–10) 
6ਪਰ ਹੁਣ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ 
ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਈ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ 
ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਅਸ� ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ। 7ਤ� ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। 8ਿਕ� ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ 
ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। 9ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਲਈ ਿਜਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ 
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ਿਵਖੇ ਿਕਹੜੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? 10ਅਸ� ਰਾਤ ਿਦਨ ਅਤਯੰਤ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਘਾਟਾ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ।  

ਆਇਤ 6. ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਿਲਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮ� ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  “ਹੁਣੇ 
ਹੁਣੇ” (NIV) ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨ�  ਤ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 18:5)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ [ਉਸ ਦੇ] ਲਈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 
ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ। “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
εὐαγγελίζω (ਯੂਏਜਂਲੀਜ਼ੋ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ [ਜ�] 
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ।”5 ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:4 ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ 
ਕਰੋ)।  

ਇਹ “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ, ਜ� “ਦਾਨ” ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ 
(KJV)। ਉਨ� � ਦਾ “ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 
“ਕੰਮ,” ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ “ਿਪਆਰ” ਉਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜੋ “ਿਮਹਨਤ” ਨੰੂ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ (1:3)। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਸੱਚਾ ਪ�ੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ 
ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:10 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਿਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਦਆਲੂਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹ� ਹੋਏ 
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਿਸੱਿਖਅਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਧੋਖਾ” ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ (2:3; NIV)। 
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਿਜਵ� ਉਹ ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ (2:17)। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  
ਉਸ ਕਠ� ਰ ਜਾਇਜੇ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਲੋਚਕ� ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਗ�ਿਹਣ ਨਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, �ਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ 
ਲਈ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ� ਿਸਧ�ਤ ਿਵੱਚ ਜ� ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਭਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੰੁਦੇ।  

ਆਇਤ 7. ਪਿਹਲ� ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੌਲੁਸ ਦੁਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ, 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
17:16–18)। ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਦੀ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੋ �ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦੇ 
“ਸੰਕਟ” ਨੰੂ ਭੜਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:5, 6)। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਕੋਲ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ 
ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼�ਤੀ, ਜ� “ਉਤਸ਼ਾਹ” ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ-ਜੋ ਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ 
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ਭਰੋਸਾ ਸੀ (NIV)। 
“ਸ਼�ਤੀ” ਆਇਤ 2 ਿਵਚਲੇ “ਤਕੜਾ” ਸ਼ਬਦ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ παρακαλέω 

(ਪਾਰਾਕਾਲੇਓ) ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹ�ਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ� ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ।”6 ਜੋਰਜ ਬ�ੋਮਨ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਪਾਰਾਕਾਲੇਓ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ 109 ਵਾਰ 
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹਨ: (a) ਸੰਮਣ, ਸੱਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਿਮੰਨਤ ਕਰਨਾ;  
(b) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ; (c) ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। ਨ�ਵ [παράκλησις] 
ਪਾਰਾਕਲੇਿਸਸ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ, ਿਹੰਮਤ ਦੇਣੀ।”7 ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਕਿਹੰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ” ਨਹ� (NASB) ਪਰ (ἐφ ὑμῖν, ਏਫੁਿਮਨ) “ਤੁਹਾਡੇ 
�ਤੇ” “ਤਸੱਲੀ” ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। “ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ‘�ਪਰ’ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਣ 
ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਨਵ� ਤਾਕਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ . . . [ਅ]ਤੇ ਜੋ ਪ�ਭਾਵ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਨਵ� ਤਾਕਤ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਯਗੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਉਨ� � ਮੁਸ਼ਕਲ� ਤ� �ਪਰ �ਠ ਸਕੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਪਾਇਆ।”8 

ਆਇਤ 8. ਪ�ਭੁ ਿਵੱਚ, ਪੱਕੇ ਰਹੋ στήκω (ਸਟੇਕੋ) ਤ� ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ 
ਆਪ “ਡੋਲਣ” (3:3) ਬਚਾਓ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ” (1:3; NIV) ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ�ਕਾਰ “ਕੰਮ” ਅਤੇ “ਿਮਹਨਤ” ਨਾਲ 
ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (1:2, 3)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਝਜਕ ਅਤੇ 
ਅਿਨਸ਼ਚਤਾ ਿਦਖਾਏ ਿਬਨ� “ਹਰ ਸਮ� ਪ�ਭੁ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
15:58)। ਸਟੀਕੋ [στήκω] ਿਹਸਤਮੇੀ “ਦੇ ਿਸੱਧ ਰੂਪ ਿਵੱਚ� ਿਵਕਸਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ 
ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ἵστημι (ਿਹਸਤੇਮੀ) ਤ� ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੱਕੇ ਰਹੋ . . .”9 
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ 
ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਆਤਿਮਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ �ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੀ, 
ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ “ਆਪਣਾ ਮਨ �ਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਤੇ ਲਾ�ਦਾ ਸੀ” 
(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:1–4)। ਕੀ ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਹ�? ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇਖ 
ਕੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ-ਭੈਣ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
�ਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੰੂ ਕਦ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� 
ਚਰਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ� ਸਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਟੀਮ ਿਜੱਤਦੀ ਹੈ? 

ਆਇਤ 9. ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਇਨ� � ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਵੇਖੋ 1:2, 3 ਤੇ ਿਵਚਾਰ-
ਵਟ�ਦਰਾ)। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  
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ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਸੱਧੇ ਤਰੌ 
ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ�� ਉਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸ� . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? ਭਾਵ�, ਉਸ ਨ�  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ 
ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਉਹ 
ਥੋੜਾ ਹੈ। “ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹ�?’ ਿਜੱਥੇ ਿਕਿਰਆ [ἀνταποδίδωμι]ਐਟਂਾਪੌਡੀਡੋਮੀ, ਇੱਥੇ ਅਿਨਸ਼ਚਤ 
ਸਧਾਰਣ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ 1:6), ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਜੋ 
ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ।’”10 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਅਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਪੌਲੁਸ 
ਕੋਲ� ਪਿੜਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਨ� � ਦ ੇਲਈ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ� 6-10 ਿਵੱਚ 
“ਤੁਹਾਡਾ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੀ” ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਅਨੰਦ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜ� “ਸਾਡ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ” (NIV)। ਜਾਿਹਰ 
ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 
ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਸੁਭਾਅ ਤ� ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ . . . ਸਾਹਮਣੇ” ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਨਹ� ਸੀ 
ਪਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀ।  

ਆਇਤ 10. ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਸਿਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਿਦਨ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਕਹਾ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਬਨ� ਸ਼ੱਕ 
ਇਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ (ਯਾਕੂਬ 5:16 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤ� ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਜ� 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਿਕਆ 
ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਘਾਟਾ 
[ਸੀ] ਪੂਰਾ [ਜ� ਸਹੀ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ] ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਨ� � ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਅੰਤਰਾਲ ਸਨ। “ਪੂਰਾ” καταρτίζω (ਕਾਤਾਰਿਤਜ਼ੋ) ਤ� ਹੈ, ਜੋ ਜਾਲ� ਦੀ ਜ� ਆਦਮੀਆਂ 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:1) ਦੀ “ਮੁਰੰਮਤ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 4:21)। ਕਾਤਾਰਿਤਜ਼ੋ 
11 ਦੇ ਲਈ ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸੰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਵੇਖੋ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ 
ਸੀ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤ� ਿਕ ਉਹ “ਹੋਰ ਵੀ 
ਵੱਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ” (4:1, 10) ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਨ� � ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ 
“ਿਨਹਚਾ” ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ 
ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਪ�ਮੱੁਖ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਜੀ ਆਮਦ 
ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। “ਿਨਹਚਾ” ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਯੋਗ ਯਹੂਦਾਹ 3 ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲ�  ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵ�  
ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� (3:11–13) 

11ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ 
ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 12ਅਤੇ ਪ�ਭੁ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨ� 
ਮਨੱੁਖ� ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ, ਿਜਵ� ਅਸ� ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 
13ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤ� ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਓਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦਸ਼ੋ ਹੋਣ।  

ਆਇਤ 11. ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਪਰਿਤਆ ਤ� 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਮਾਲਕ, 
ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ [ਉਸ ਦੇ] ਆਪ ਰਾਹ (“ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ”; NIV) 
ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਦੋਵ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ ਸੰਬੰਧ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਲੌਿਕਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ 
“ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ” ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ� � ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ 
ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦੀਆ ਂਸਨ। “ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ” κατευθύνω (ਕੇਟੂਥੂਨ� ) ਤ� 
ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ “ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਿਰਆ” ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ, “[ਇੱਕ] ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ 
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”12 ਸ਼ਬਦ “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ” ਉਸ ਪੱੁਤਰਪੁਣੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਸੀ।  

ਕੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ �ਤਰ 
ਿਮਿਲਆ ਸੀ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ ਸਾਲ� 
ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਲੰਿਘਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ��ਤ ਿਜੱਥੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਸਿਥਤ 
ਸੀ, ਅਤੇ “ਉਨ� � ਿਜਿਲਆਂ” ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ “ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼” ਿਦੱਤਾ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
20:1, 2)। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਉਨ� � ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ� ਸੀ  
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਸੀ 
(1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:3)।  

ਆਇਤ 12. ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪ�ੇਮ (ਅਗਾਪੇ, 1:3 ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਨੰੂ 
ਵੇਖੋ) ਉਨ� � ਦੀ ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਆਰ ਦੀ 
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ 
ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪ�ੇਮ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤ� �ਪਰ �ਠ ਸਕੇ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ 
ਉਸ ਸਮ� ਖੜਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਤ�ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ
“ਵਿਹਣ” ਲੱਗ ਪਵੇ (NIV)। ਉਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਪ�ੇਮ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ, 
ਅਰਥਾਤ, �ਥ� ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਧੇ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਜੋ ਿਸਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇ ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਣਗੇ (ਵੇਖੋ 1 ਯੂਹੰਨਾ 
4:7; ਗਲਾਤੀਆ ਂ6:10)। ਸ਼ਬਦ “ਬਹੁਤਾ” “ਵਧਣ” ਦੀ ਪ�ਚੰਡਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 
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ਿਜਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਦਵੋ� ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਰਫ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਡੇਿਵਡ ਜੇ. 
ਿਵਿਲਅਮਜ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।13  

ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਦ�ੋਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ 
ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ 
ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 
ਯੂਹੰਨਾ 3:16; ਮੱਤੀ 5:48)। ਕੀ ਅਸ�, ਸੱਚਮੱੁਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�? ਕੀ 
ਅਸ� ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�? ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ 
ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੰਜੀਲ 
ਦੇਣਾ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਸਾਡੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 13. ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਮੁਕਤੀ, 
ਆਿਖਰਕਾਰ, ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਦੀ 
ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� (4:15 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਆਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 5:22–30)।  

ਇੱਥੇ “ਆਮਦ” ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ παρουσία 
(ਪਾਰੋਉਸੀਆ) ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ 2:19 ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੇਤਰ 
ਪ�ਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 2:19 ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ: 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਰਥ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ “ਹਜ਼ੂਰੀ” ਹੈ (ਿਜਵ� 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 16:17, 
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 10:10 ਿਵੱਚ ਹੈ)। ਇਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ “ਹਾਿਜ਼ਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,” “ਆਮਦ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 7:6 f.)। ਲੋਕ� ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜ� ਸਮਰਾਟ ਦੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ 
ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਤ� ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਸਾਿਹਤ 
ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ . . . । ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ  
ਹੈ . . . ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਆਮਦ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਦਨਾਮ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਕਈ 
ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ 
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ਆਮਦ ਤੇ ਤਾਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।14 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਸੰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ “ਸੰਤ” ਕੌਣ ਹਨ? ਯਨੂਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἅγιοι (ਹਾਜੀਓਆਈ ) 
ਹੈ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ” ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਿਤਮ 
ਿਨਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� 
ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆ?ਂ ਜ� ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ? 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ�ਸੰਗ� ਦੋਵ� ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, 
NASB, KJV, ਅਤੇ RSV ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੰਤ,” ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  “ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ�,” ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦਾ ਪੱਖ ਿਲਆ 
ਹੈ, ਜਦਿਕ NIV ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਖੱੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ,” ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਤ� ਿਕ ਇਨ� � ਨੰੂ “ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ” ਜ� “ਸਵਰਗਦੂਤ” ਦੋਵ� ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜਦਿਕ ਹੋਰਨ� ਪ�ਸੰਗ� ਿਵੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἄγγελοι (ਐਨਜੈਲਓਈ), “ਸਵਰਗਦੂਤ,” ਉਸ ਦੇ 
“ਨਾਲ” ਆਉਣਗੇ (ਮੱਤੀ 25:31; ਮਰਕੁਸ 8:38; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:7), ਅਤੇ ਜਦਿਕ 
ਅਕਸਰ ਇਨ� � ਸਵਰਗਦੂਤ� ਨੰੂ ਅਕਸਰ “ਪਿਵੱਤਰ” (ਮਰਕੁਸ 8:38; ਲੂਕਾ 9:26) 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ� ਨੰੂ “ਪਿਵੱਤਰ 
ਲੋਕ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਉਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਭੇਦ 
ਕੀਤਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਭੇਦ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹ� ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਠ� ਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਿਸਰਫ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੀ ਹਨ। ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਸੰਤ�15 ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ� ਇਕੱਠ�  ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ 
ਜੇ. ਡਬਿਲਯੂ. ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਅਤੇ ਵਾਏ. ਪ�ਡਲੀਟਨ ਸੰਤ� ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ।16 

ਆਈ. ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨ�  ਇੱਥੇ “ਸੰਤ�” ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “[the] ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦ ੇਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।”17 ਇੱਥ ੇਹਾਗੀਓਈ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ� ਕੁਝ 
ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ “ਸਾਰੇ” ਉਹੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ “ਨਾਲ” ਆਵੇਗੀ, ਜਦਿਕ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤ ੇਕੁਝ ਸੰਤ ਹੁਣ ਵੀ “ਿਜ਼ੰਦਾ” ਹਨ।  
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ਿਲੰਡਸੇ ਦਾ ਰੈਪਚਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਆਿਦ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼18 

   
 
 
 
 
 

 
 

ਿਵਲੀਅਮਸ ਨ�  ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ “ਰੈਪਚਰ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ” ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅੰਤ ਸਮ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੋ ਤਰ�� ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ: ਪਿਹਲ� ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ 
ਵਾਰ ਖੱੁਲ�ੇ  ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਲੇਸ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ (ਜੋ ਇਸ 
ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ �ਤੇ ਪਵੇਗਾ)। ਪਿਹਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਰੈਪਚਰ 
ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੰੂ ਪ�ਕਟੀਕਰਣ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἁρπάζω (ਹਾਰਪਾਜ਼ੋ), 
ਿਜਸ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ (ਰਾਪੇਰੇ) ਤ� “ਰੈਪਚਰ” ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  
4:17 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਅਸ� . . . ਅਚਾਣਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵ�ਗੇ।” ਪਰ ਪੌਲਸੁ ਇਸ ਨੰੂ 
ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ . . . । ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਤ� ਕੱਢੇ ਗਏ ਿਸੱਟੇ ’ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤ� ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤ� ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਇਨ� � 
ਸੰਤ� ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ 
ਆਇਤ� ਦੱਸੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਮਰਕੁਸ 13:27; ਪਰਕਾਸ਼ 11:11), ਪਰ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� 
ਇੱਕ ਵੀ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:13, ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ।19 

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਵ� ਸਵਰਗਦੂਤ� ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਭਾਵ� ਸੰਤ� ਨੰੂ, ਇੱਕ ਗੱਲ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦ ੇ
ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ (ਬਲ ਦੇਵੇ, ਸਿਥਰ ਕਰੇ) ਤ� ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਿਨਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ . . . ਦੇ ਅੱਗੇ (ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ) ਿਨਰਦੋਸ਼ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤ� ਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ 
[ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਸ਼ੱੁਧ, 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7–10] ਖੜ�ੇ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਜੋ 
ਉਹ ਉਸ ਆਖਰੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤ�ਘ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ 
ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ “ਿਨਰਦੋਸ਼” ਠਿਹਰਣ।20 

ਿਫਰ ਿਲੰਡਸੇ ਨ�  ਿਕਹਾ 

“ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ” 
ਲੋਕ� ਦੇ ਮਸੀਹ 

ਦੀ ਦੂਸਰੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� 

ਰੈਪਚਰ  

ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਆਮਦ ਉਨ� � 

ਲੋਕ� ਦੇ 
“ਨਾਲ” ਜੋ 7 
ਸਾਲ ਪਿਹਲ� 
ਉਠਾਏ ਗਏ 

ਸਨ 

ਇਹ ਭੌਿਤਕ ਰਾਜ 
“ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਰਾਜ 

ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗਾ” ਪੇਜ 165 

ਮਹ� ਸੰਕਟ 
ਸੱਤ ਸਾਲ 

ਿਯਸੂ ਦੇ 
1,000 ਸਾਲਾ 
ਭੌਿਤਕ ਰਾਜ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
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ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 

ਇੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ 

ਅਿਧਆਇ 3 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਉਨ� � ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੌਰਾਨ 
ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ 
(ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� 17:1–9)। ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਸਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮ� 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਨਗਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੰਤਤ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸ� ਇੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ 
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੋ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਹੇਠ� ਿਲਖੀ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ: 

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੰੂ ਮੇਿਰਆਂ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਿਵਰਲੀਆਂ ਚੀਜ� ਅਰਥਾਤ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ 
ਮਨ ਅਤੇ ਿਹਰਦੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਨੰੂ (ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ�) ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੰੂ 

ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਰੱਬੀ ਸਿਰਸ਼ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਟੀਚਾ ਹੈ। 
ਮੇਰੇ �ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਿਕ ਮ� ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਥਾਹ ਦਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹ ਸਕ� ਤ� 

ਜੋ ਮ� ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਛੋਹ�। 
ਜਦ ਮ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖ� ਤ� ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿਛਛਲਾਪਣ ਅਚੰਭੇ ਦੀਆਂ 

ਡੰੂਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ। 
ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬੀ ਪ�ੇਮ ਸਦਕਾ ਕੁਲਵੰਤ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਿਵਰਾਟ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜੋਗ ਬਣਾ।        EE 

ਭਾਈਆ ਂਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ (3:2) 

ਆਇਤ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਅਸ� ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ 
ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਭਈ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ।” ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਇਹ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ 
ਖਰੀ �ਤਰੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗ ਨਾ 
ਪੈਣ (ਆਇਤ 5)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ 
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ 
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ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ �ਥੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ “ਭਰਾ” ਅਤੇ “ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ” ਸੀ (ਆਇਤ 2)। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਕਵ� ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਜਾਨ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ “ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ” ਘੱਿਲਆ। ਉਸ 
ਨ�  ਇਹ ਟੀਚੇ ਿਕਵ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ�  ਸਨ? ਬਾਈਬਲ ਿਵਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ� ਕੁਝ ਨਹ� 
ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਅਸ� ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਦੋਹ� ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ। ਸਭਨ� 
ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸ� ਇਨ� � ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ 
ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲੇ। 
ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਮ�ਬਰ 
ਨੰੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵ�ਗ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਈੇਏ, ਮਤੇ “ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ 
ਅਕਾਰਥ” ਹੋ ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 5)।             EE 

ਸਥਾਨਕ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ (3:1–3) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਡੂੰ ਘੀ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ 
ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ, ਜੋ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੇਨ�  ਗਏ ਸਨ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਿਕ ਉਹ ਬਿਰਯਾ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇ ਕੋਲ ਅਥੇਨ�  ਘੱਲਣ (ਰਸੂਲ� 17:15)। ਦਰਅਸਲ 
ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੋਵ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਿਰੰਥ ਨੰੂ ਜਾਣ, ਪਰ 
ਉਹ ਦੋਹ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਲਜਾ ਸਿਕਆ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ 
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਲੂਕਾ ਇਹ ਨਹ� ਿਲਖਦਾ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਿਲਆ ਸੀ। 

ਰਸੂਲ� 17:15 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਨੇ�  ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
�ਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਬਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਛੱਡ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ 
ਸੀਲਾਸ ਨੰੂ ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ (ਰਸੂਲ� 17:15)। ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਥੇਨ�  ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਪੌਲੁਸ ਕੁਿਰੰਥ ਿਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� 18:1), ਿਜੱਥੇ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤ� 
ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ (ਰਸੂਲ� 18:5)। ਇਨ� � ਆਇਤ� (ਆਇਤ� 1, 2) ਤ� 
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ 
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ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਥ� ਕੋਈ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹ� ਹੈ। ਰਸੂਲ� 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਲੂਕਾ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਅਥੇਨ�  ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵੱਲ ਉਸ 
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹ� ਸੀ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਣ 
ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਅਥੇਨ�  ਪੱੁਜਣ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਿਕ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਪੌਲੁਸ 
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਇਨ� � ਿਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਿਦਆਂ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਿਸਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੋਵ� ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਕੁਿਰੰਥ ਿਵੱਚ 
ਆਣ ਕੇ ਿਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤ� ਆਏ ਸਨ (ਰਸੂਲ� 18:5)। 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਿਲਆ, ਉਦ� ਅਸ� ਸਥਾਨਕ 
ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਘੱਲੇ ਜਾਣ ਿਪੱਛੇ ਜੋ 
ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਿਲਿਖਆ 
ਿਕ ਉਹ “ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸੱਿਕਆ,” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ 
ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ 
ਝੱਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਮਜਾ ਆ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ 
ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦ�ੜ ਕਰਨਾ। ਿਕ� ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ 
ਅਜੇ ਨਵ� ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਨਵ� 
ਸਨ। ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰੇ, ਤਕੜਾ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦ�ੜ ਕਰੇ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਸ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਮਜਬੂਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ। “ਤਸੱਲੀ” ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
παρακαλέω (ਪਾਰਾਕਾਲੇਓ ) ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਤਾਕੀਦ” ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ� ਿਵੱਚ� ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਸੋ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੋਲ 
ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਾਓ ਦੇ ਹਥੌਿੜਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ� ਦੇ ਪ�ਹਾਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਡਰੇ ਬੈਠ�  
ਸਨ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ 
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ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਿਹਣ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ�ਚਾਰਕ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਪ�ਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ 
“ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ�  ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ 
ਿਦਵਾਉਣਾ ਹੈ।” ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ�  ਹੋਏ ਲੋਕ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਸਨ 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਸਤਾ�ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 
ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।             EC 

ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦ ੇਲਈ ਡਰਦਾ ਹੈ (3:5) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਇਤ 5 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ, “ਇਸ ਕਾਰਨ ਮ� ਵੀ ਜ� ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸੱਿਕਆ 
ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਮਲੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਿਲਆ ਭਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ�  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਨਾ ਿਕਵ� ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਅਕਾਰਥ ਗਈ ਹੋਵੇ।” 
ਪੌਲੁਸ ਿਚੰਤਤ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਿਡੱਗ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ “ਿਨਆਣੇ” ਸਨ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ
5:12)। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ� � ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ (2:7, 11), ਪਰ ਉਹ 
ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ (2:17)। ਉਹ ਿਨਆਣੇ ਸਨ, ਿਵਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਾਓ ਝੱਲ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਤ� ਬੇਮੱੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨ� � �ਤੇ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਜਸ “ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ ਨ�  
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਸ਼ਤਾਨ ਬੁਕਦੇ ਸ਼�ਹ ਵ�ਙੁ ਭਾਲਦਾ 
ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਿਕਹ ਨੰੂ ਪਾੜ ਖਾਵ�” (1 ਪਤਰਸ 5:8)। ਸ਼ਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� 17:5; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 2:14)। 
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਆਂ ਲੋਕ� ਨ�  ਇਸ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ �ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਹ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਣਗ।ੇ 

ਇਹ ਜਾਣਿਦਆਂ ਿਕ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ (“ਅੱਗ� ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸ�”) ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  “ਿਬਪਤਾ 
ਭੋਗਣੀਆ ਂ ਹਨ” (ਆਇਤ 4)। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵ� ਸਰੀਰਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ 
(ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� 16:22; 17:6)। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 
15:19)। ਭਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਤਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: “ਸੱਭੇ ਿਜੰਨ��  ਮਸੀਹ 
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
3:12)। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮ�ਬਰ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਕੀ ਅਸ� ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹ�? ਿਜਵ� ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਵ� ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ� 
ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।          EE 

ਜਦ� ਸਤਾਓ ਆ�ਦਾ ਹੈ (3:3–5) 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਤਾਓ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। 
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ਇਸ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਖੰੁਖਾਰ ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ�, ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਵੱਲ� ਘੇਿਰਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਤਾਓ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਵ� ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਤਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ�ਿਦਆਂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ 
ਿਦੱਤੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ� � ਗੱਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, 
ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ� � ਨ�  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ� ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਸੰਕਟ� ਿਵੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਤਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ� 
ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਪਿਹਲ� ਤ� “ਥਾਪੇ ਹੋਏ” ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਤਾਓ ਭੋਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਿਬਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ 
ਨਹ� ਿਲਆ ਸਿਕਆ, ਤ� ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਹੇ ਿਬਨਾ ਜੀ ਨਹ� ਸਕਣਗ।ੇ 

ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨ�  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਾਓ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਚਤਾਉਣੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਭਈ ਉਸ ਨ�  
ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਗਆ, �ਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਓ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। 

ਸਤਾਓ ਸਾਨੰੂ ਡਾਵ�ਡੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸ� ਇਨ� � ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੇ 
ਪਰਤਾਪੀ ਮਕਸਦ ਤ� ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਇਤ 3 ਬਾਰੇ ਰੇਮੰਡ ਸੀ. ਕੇਲਸੀ ਨ�  
ਿਲਿਖਆ: 

ਿਜਸ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ [ਡੋਲ ਜਾਵੋ] ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਚਾਪਲਸੂੀ ਕਰਨਾ” ਜ� “ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਕਰਨਾ” ਜ� “ਪੰੂਛ ਿਹਲਾਉਣਾ।” ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ 
ਿਕ ਿਕਤੇ ਝੂਠ�  ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨਾਲ, ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ, ਿਜਵ� 
ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱ ਤਾ ਪੰੂਛ ਿਹਲਾ�ਦਾ ਹੈ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� 
ਡੋਲ ਨਾ ਦੇਣ।21 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਾਓ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਾ ਤ� ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣਾ ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਾਓ ਤ� ਵੀ ਭਲਾਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੇ 
ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਬੜੇ ਲੰਮ� ਸਮ� ਤ� 
ਆਖਦੇ ਆਏ ਹਨ, “ਤੁਸ� ਮੱਖਣ �ਤੇ ਰਗੜਣ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜੀ ਨੰੂ ਿਤੱਖਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।” 

ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ �ਤੇ ਸਤਾਓ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤ� 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਧੇ ਹਨ: ਅਸ� 
ਸਤਾਓ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�, ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਭਟਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਭਲਾਈ 
ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨ� � ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਜਦ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਇਨ� � ਸੱਚਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ।                EC 

ਭਰਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ (3:1–8) 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਿਜੱਤ ਜ� ਵਾਪਿਰਆ ਹਾਦਸਾ ਤੁਰੰਤ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਤ� ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਪੈਰੋਕਾਰ� ਿਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤ ੇਿਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ� �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਿਸੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਆਿਧਆਏ 3 ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਅਿਧਆਇਆ ਂਦਾ ਿਵਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ 
ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਇੱਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ ਿਕ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਉਹ 
ਉਨ� � ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਵੀ ਿਚੰਤਤ ਸਨ। ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਐਨੀ ਡੂੰ ਘੀ ਿਕ� ਸੀ? 
ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨਜ ਪਿਰਵਾਰ ਵ�ਗ ਵੇਿਖਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ। 

ਜਦ� ਅਸ� 3:1-8 ਿਵਚਲੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� 
ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਿਚੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਵਅਕਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ�? 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ (3:1, 2)। ਜਦ� ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਦੂਰ ਜ�ਦੇ 
ਹ� ਜ� ਉਹ ਸਾਥ� ਦੂਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ 
ਵਾਰ ਤ� ਉਹ ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ; ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ� ਦੂਰ 
ਹ�, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਉਵ� ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹ�। ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਅਸ� 
ਉਨ� � ਤ� ਦੂਰ ਹ�, ਭਾਵ� ਨ� ੜੇ। 

ਰਸੂਲ� 17 ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵਖੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ�  ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਬਿਰਯਾ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤ� ਜੋ �ਥੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਖੜ�ੀ ਕਰਨ। ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅਥੇਨ�  ਲੈ ਗਏ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸੰਗੀ ਕਾਿਮਆਂ ਤ� ਜੁਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। 

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਨਗਰ� ਤ� ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ 



 

 

 106 

ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਲੈ ਿਕ ਿਚੰਤਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਗੱਲ ਤ� ਵਧ ਕੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 
ਸੰਗੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਚੰਤਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ  
ਦੀ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਗਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲ�ੇ  ਿਵਰੋਧ ਨਾਲ ਿਘਰੀ 
ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਿਸਆਣ ਕੇ, ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਗੀ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਗੀ ਕਾਮਾ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚਕਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਪਸ ਘੱਿਲਆ ਿਕ ਉਹ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦਵੇੇ” (3:1, 2)। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵ�ਗ, ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਉਸ 
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:20 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦਸੱਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ” ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ� 
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ�, 
ਿਨ�ਜੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਘੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ 
ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱੁਲਵਾਨ ਉਦਾਹਰਣ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਿਤਆਰ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਕ ਦੂਰ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸ� ਸੱਚੇ ਿਦਲ 
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਘੱਲ ਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�! ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ 
ਆਉਣ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ� ਦੁਆਰਾ ਸੁਨ� ਹੇ ਘੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ 
ਵੀ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ�ਦੇ ਹਨ! 

ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦਓ (3:3, 4)। ਜਦ� 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਤ� ਿਬਪਤਾਵ� ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ, 
ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨ�  ਇਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਵੱਲ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਬਪਤਾਵ� ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਤਾਓ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨ�  ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  
ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਿਬਪਤਾਵ� ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ (3:3, 4)। 

ਜਦ� ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਦੱਸਣਾ 
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ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ� ਨੰੂ ਛੱਡਣਗੇ ਤ� ਉਹ ਤਾਕਤ� ਉਨ� � ਦਾ 
ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 
ਹਮਲੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ, ਮਖੌਲ, ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਤਾੜਨਾ, ਦੋਸ਼, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਸੁਝਾਵ� ਦੇ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ 
ਿਵੱਚ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ” ਤ� ਉਨ� � ਦੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਿਕ�ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਿਸਆਣ ਲੈਣਗ ੇ ਿਕ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਤ� ਸ਼ਤਾਨ ਇਨ� � �ਤ ੇ
ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱ ਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਲਖਾਰੀ ਨ�  ਅਿਧਆਇ 2 ਿਵੱਚ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨ�  ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪ�ਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ (2:4)। ਮਸੀਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੌਕਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ� � ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 
ਿਦਲ-ਿਖੱਚਵ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਯਸੂ ਹੈ। 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ (3:5)। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਿਚੰਤਤ ਹੰੁਦੇ ਹ�। ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਉਨ� � ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, 
ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਭਿਲਆਈ। 

ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨਵ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤ� ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਨਹ� ਸਗ� ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਬਾਰੇ 
ਿਚੰਤਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਝੱਲ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਅਗ�ਹ ਿਕਵ� ਵਧ 
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਆਤਮਕ 
ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ! 

ਕੀ ਅਸ� ਹੋਰਨ� ਆਤਮਾਵ� ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਲੋਕ� ਤ� ਹਾਲਚਾਲ ਪੱੁਛਦੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ 
ਉਨ� � ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀ ਨ�  ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਘੱਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਮੇਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇ, ਤ� ਇਸ ਤ� ਿਕੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲੇਗਾ! 

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰੋ (3:6–8)। ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਆਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਛਪੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ 
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ 
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ਤ� ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਤਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ—ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ! 
ਭਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਉਵ� ਵੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਵ� ਉਨ� � ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ! ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕਾਿਮਆਂ ਦ ੇਲਈ ਸਤਾਓ ਦ ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ 
ਖ਼ਬਰ ਸੀ। 

ਰਸੂਲ� ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵ� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ 
ਤਸੱਲੀ ਨੰੂ ਵੀ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ� � ਦੇ 
ਲਈ ਸੋਗ, ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੁਖੀ ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਿਮਆਂ  
ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੁਰੱਿਖਆ 
ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ�ੇਮ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਲਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵ� ਿਵੱਚ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ 
ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਮਸੀਹੀ ਕੰਮ� ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ� ਵੱਡਮੱੁਲੇ ਜੀਵਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇ
ਤਕੜੀ ਕਲੀਿਸਯਾਵ� ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਦੂਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕਾਿਮਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਿਰਆ ਸੀ! ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ 
ਹੈ” (3:8)। ਇਹ ਅਸਲੀ “ਜੀਉਣਾ” ਹੈ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਵੱਲ� ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਐਨ�  ਤਕੜੇ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਵੀ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ 
ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਅਸ� ਦਿੂਜਆਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ�? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਸਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ 
ਿਵਹਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਅਸ� ਿਬਹਤਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 
ਿਬਹਤਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ! 

ਿਸੱਟਾ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦਾ ਸਮ� ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਪਦਸ਼ੇਕ� ਨ�  
ਅਲਗਾਵ, ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤ ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ 
ਨਗਰ ਦੇ ਨਵ� ਸੰਤ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ। ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਿਪਸ 
ਘੱਲੀ। 

ਅਲਗਾਵ, ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਮਨੱੁਖੀ 
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ਔਿਖਆਈਆਂ ਨੰੂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ 
ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਦਆਂ ਲੋਕ� ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਬਾਰੇ 
ਸਾਡੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਲਗਾਵ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ�ਝੀ ਕਰੀਏ।           TP 

ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ (3:6–10) 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ (3:6–10)? ਉਹ 
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਰਿਹਣਗੇ ਤ� ਉਸ ਦੀ “ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ” ਰਹੇਗੀ। ਪੌਲੁਸ ਰਾਤ-ਿਦਨ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। 

ਜਦ� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਉਪਹਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਸਮ� ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹ 
ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਨ� � ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ 
ਸਭਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਦਜੇੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। 

ਅਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? 
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਪੌਲੁਸ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੇ। ਜਦ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਾਿਪਸ 
ਆਇਆ, ਤ� ਉਸ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਉਨ� � ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਸਾਨੰੂ 
ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਦੀ ਤ�ਘ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 
ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤ�ਘ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ 
ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲਣ। 

ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧ ਮਾਇਨ�  ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਸਤਾਓ ਦੇ 
ਦਰਿਮਆਨ ਵੀ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਣ 
ਕੇ ਉਸ ਦੀ “ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ।” 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਸਤਰੌ ’ਤੇ 
ਉਦ� ਜਦ� ਅਸ� ਦਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹ�: ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਦੀ ਤ�ਘ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜ�ੇ ਰਹੋ।             EC 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਬਲ ਿਵੱਚ ਤਸੱਲੀ ਭਾਲਣਾ (3:6–13) 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ (ਆਇਤ 7)। 
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ਹਾਲ�ਿਕ ਯੂਨਾਨ ਿਵਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮ� ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਸੋਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਰਸੂਲ� 17; 18), 
ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਤਦ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ ਜਦ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ “ਿਨਹਚਾ,” 
“ਪ�ੇਮ,” ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ (ਆਇਤ 6)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਸੱਚਾ ਅਨੰਦ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਸੱਚਮੱੁਚ ਆਪਣਾ ਮਨ “ਉਤਾਹ� ਦੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ” 
(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:1)। ਉਸ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ (ਆਇਤ 9)। ਉਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ 
“[ਉਨ� � ਦਾ] ਦਰਸ਼ਣ” ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ “[ਉਨ� � ਦੀ] ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ” ਸਕੇ 
(ਆਇਤ 10)। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ “ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨ� 
ਮਨੱੁਖ� ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ” ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ (ਆਇਤ 12)। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਿਦਆਂ “ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ” ਤ� ਜੋ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ 
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ (ਆਇਤ 13)। 

ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਤ� ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ, ਉਦ� ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ 
ਹ�। ਕੀ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ 
ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�? ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ 
ਪਾਏ ਜਾਣ।               EE 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਨੰਦਤ ਹੋਣਾ (3:9, 10) 

ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਭਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਨੰਦ ਨਾਲ 
ਭਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੀ ਤਰ�� ਉਹ ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ�ੇਮ ਕਰਦਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਅਨੰਦਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ? ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਿਦਆਂ ਕੰਮ� 
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ 
ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਤ ਹੋਣਾ। ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਆਪਿਣਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸੁਭਾਵਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਨਹ� ਦੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ, “ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਿਕਹੜੇ ਮੰੂਹ 
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ?” 

ਇੱਥੇ ਅਸ� ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਅਸਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ 
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ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। “ਦੇਈਏ” ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਿਕਿਰਆ ਤ� ਹੈ, ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ 
ਅਸੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਨੰਦਤ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ 
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਛਾਲ� ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈ। 

ਅਿਜਹਾ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮੱੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ 
ਅਨੰਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਦੋ ਅਸੀਸ� ਮੰਗੀਆਂ। 

ਿਕ ਉਹ ਿਫਰ ਤ� ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਿਕ�ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਪਿਰਵਾਰ 
ਵ�ਗ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਨ�  ਸਾਨੰੂ ਬੰਨ�  ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ ਸਭਨ� ਬੰਨ� � ਤ� 
ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 
ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਦੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਹਲੀ, ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਉਸ 
ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਿਦਨ ਅਤਯੰਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਉਹ ὑπερεκπερισσοῦ (ਹੁਪਰ-ਐਕਪੇਿਰਸੋਉ ) ਹੈ, ਜੋ ਨਵ� ਨ� ਮ 
ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਹੀ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਤ 10 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਤਯੰਤ” 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਇਹ 5:13 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬਹੁਤਾ ਹੀ” 
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20 ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅੱਤ 
ਵਧੀਕ” ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ 
ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ 
ਿਦਨ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲੇ। ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨ� � ਤ� ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 

ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ-ਦਜੇੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਹਾਲ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਸੋਚ 
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ�ਤੇ ਰਸੂਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ 
ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾਧਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। 

ਜਦ ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਵ�ਗ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਵਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�: ਆਪਣੇ ਭੈਣ�-ਭਰਾਵ� ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੀ 
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ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਅਿਜਹੀ ਹੈ?            EC 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ (3:9–13) 

ਨਵ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਥੇਨ�  ਿਵੱਚ ਸੁਣ ਕੇ 
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਤ ਸੀ। ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸਮ� 
ਿਬਤਾ ਿਕ ਆਏ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲ� ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ 
ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਨੰੂ 
ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਸੰਵਾਿਰਆ ਜਾ ਕੇ ਅਿਜਹੀ 
ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇ ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨਭਰ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨ�  ਇਨ� � 
ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ� � ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੇ। 

ਜਦ ਅਸ� ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦ ੇਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ 
ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਅਿਜਹੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ�, ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ? 

ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (3:9, 10)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 
ਪ�ੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱੁਪ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਲਕ 
ਮਸੀਹੀ ਜੀ�ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ: “ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਲਈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਿਕਹੜੇ 
ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ” (3:9)। 

ਪੌਲੁਸ ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਨ�ਕੇ ਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਿਚੰਤਤ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੱਚੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹ� ਸਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਧਰਮ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਸਨ, 
ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ� � ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ, 
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਵ� �ਤੇ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਇਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਿਮਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � 
ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ਮੇੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨ�  ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਤਕੜ ੇਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ। 

ਜਦ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਣਿਗਣਤ ਅਸੀਸ� ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� 
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
“ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ 
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਿਛਆ ਹੈ” (5:17, 18)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ 
ਜੀਵਨ ਤ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਨਕਲਦੀ ਰਹੇ! 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ (3:10)। ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ  
ਬੀਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 
ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨੰੂ “ਪੂਰਾ”  
ਕਰ ਸਕੇ (3:10)। 

ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਣ� ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦ ੇਹ�, ਤ� 
ਅਸ� ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਵਾਧਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� 
ਿਨ�ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 
ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 
ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਗਏ ਦੂਜੇ 
ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਘਾਟ ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ (3:11)। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ �ਥ ੇ ਿਕਵ� ਜਾਵੇਗਾ: “ਹੁਣ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ 
ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ” (3:11)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਅਵਸਰ� ਨ�  ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਉਸੇ ਤਰ�� ਅਸ� ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ� ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਯਾਕੂਬ 4:15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਪ�ਭੂ ਚਾਹੇ ਤ� ਅਸ� ਜੀ�ਦੇ ਰਹ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾ ਉਹ ਕੰਮ 
ਕਰ�ਗ।ੇ” ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਪ�ਾਰਥਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। 

ਪ�ੇਮ, ਪ�ੇਮ, ਪ�ੇਮ (3:12)। ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ 
ਪ�ੇਮ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਨ� � ਦਾ ਇਹ ਪ�ੇਮ �ਮੜੇ! ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ (3:6–9)। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ 
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (4:9, 10)। ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ 
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ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਧਦ ੇਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੇ 
ਜਾਣ (3:12)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੇਮ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰਗ ਹੈ! 
ਪ�ੇਮ ਦੀ ਥ� ਕੋਈ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ! 

ਨਵ� ਨ� ਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ �ਤੇ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ੇਮ 
ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਹੜਾ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਓਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 4:16)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ 
ਵਰਗਾ ਪ�ੇਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ: “ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵ� ਹੁਕਮ 
ਿਦੰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਿਜਵ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਤਵ� 
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਪ�ੇਮ ਰੱਖੋ ਤ� ਇਸੇ ਤ� ਸਭ ਜਾਣਨਗੇ 
ਭਈ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 13:34, 35)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਝਲਕ 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਇਹ 
ਿਵਸ਼ੇ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗ 
ਵਜ� ਿਸਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱੁਧ ਬਣੋ (3:13)। ਆਇਤ 13 ਿਪਛਲੀ ਆਇਤ ਦੇ �ਮੜਦੇ ਹੋਏ ਪ�ੇਮ 
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ�ੇਮ ਸਾਡੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਸਾਡੇ 
�ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਤਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਕੇਵਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਤਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ�ਗੇ। ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚੇਤ ੇ
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਸਾਿਡਆ ਂਮਨ� ਨੰੂ ਪਰਤਾ�ਦਾ ਹੈ” (2:4)। ਅਸ� 
ਅਕਸਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਮਾਫੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਿਹਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ 
ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤ� ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ।” 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਕਵ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੈ! ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਅੰਗ ਹੈ (1:10)। ਇਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਆਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 
ਅੰਗ ਹੈ (2:19, 20)। 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸਦਕਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹ� ਹੋਏ ਹ�, 
“ਿਕ�ਿਕ ਸਭਨ� ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤ� ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 3:23)। ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਨਹ� 
ਕਰ ਸਕਦਾ: “ਤੂੰ  ਤ� ਅਜੇਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ� ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤ� ਪਰਸੰਨ ਹੋਵ�, ਬਦੀ ਤੇਰੇ 
ਨਾਲ ਿਟਕ ਨਹ� ਸੱਕਦੀ” (ਜ਼ਬੂਰ 5:4)। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਈਏ: “ਉਹ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ 
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ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹ� ਸੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ।” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ5:21)। ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਸ�ਝੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ� � ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵ�ਗ ਅਸ� ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਈਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਡਆਂ 
ਮਨ� ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰੇ। 

ਿਸੱਟਾ। ਅਸ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਭਾਵੁਕ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, 
ਜਦ ਮਸੀਹੀ ਿਮੱਤਰ� ਨ�  ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤ� ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ 
ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ! ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਵਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤ� ਇਸ 
ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਿਮਲੇਗਾ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� 3:9–13 ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ�ਦੇ ਹ�, ਤ� ਆਓ ਅਸ� ਇਨ� � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੀਏ ਿਕ 
ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਿਲਆਵੇਗਾ! 
ਇਸ ਤ� ਿਹਰਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤ� ਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਸ ਤ� ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।                TP 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤਾਗੀਦ ਕਰਨਾ (3:11–13) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨਵ� 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ 
ਚਾਹਤ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਕ-ਦਜੇੂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਕ ਉਹ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਾ 
ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਗ� ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧਣ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ 
ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਹੱਸਾ ਸਭਨ� ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਬਾਕੀ ਸਭਨ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ। 

ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਯਸੂ 
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 
ਪ�ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ। 

ਿਕ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ। ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 
ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ�? ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਅਸ� ਸਭਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ੇਮ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ 
ਜਾਈਏ। ਅਸ� ਿਨਹਕਲੰਕ ਤ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਕੋਈ 
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਦ� ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦਾ ਿਹਰਦਾ ਸ਼ੱੁਧ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਤਵ� 
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ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਕੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ! ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਚਾਹਤ 

ਸੀ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ �ਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।          EC 

“ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ” (3:1–10) 

ਰੋਮੀਆ ਂ 10:17 ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਬਚਨ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ।” ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੁਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨ�  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ
15:3, 4 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ “. . . ਜੋ ਮਸੀਹ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪ� ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ 
ਿਦਹਾੜੇ ਜੀ �ਿਠਆ।” ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਿਲਆਏ 
ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦ, 3:1–10, ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ ਿਨਹਚਾ (3:1, 2)। ਪਿਹਲਾ, ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਿਨ�ਜੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ 
“ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ” ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਆਇਤ� 2, 5, 6, 7, 10)। ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ “ਇਹ” ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਣ 
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:12 ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ, “ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਜਹ ਦੀ 
ਮ� ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸ ਿਦਨ 
ਤੀਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 

ਇਨ� � ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਪੱਤਰ� ਿਵੱਚ ਅਸ� ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਪੱਤਰ� ਦੀ 
ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਪ�ਚਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਭ ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਨਹਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? ਹ� ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। 
ਵਚਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 
6:3)। ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? ਹ� ਿਬਲਕੁਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਸੱਚੇ ਅਰਾਧਕ� ਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗ ੇ(ਯੂਹੰਨਾ 
4:24)। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਪ�ਭੁਤਵ ਸਦਕਾ ਵਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ 
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨ� ਮ ਹੈ। 

ਮ� ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? ਰੋਮੀਆਂ 10:17 
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੋ ਪਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ।” 
ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ�� ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਸਗ� ਇਸ ਤਰ�� ਤਕੜੀ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਿਨਰਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਜੀ�ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ—ਜੀ�ਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਪਰਕ—ਤੋੜ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਰੋਜਾਨਾ ਸਮ� ਕੱਢ ਕੇ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਸੋਮੇ 
ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮ� ਸੁਝਾਓ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪੂਰਬਕ ਅਤੇ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਬੜੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ 
ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ: “ਿਯਸੂ ਨ�  ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਵਖਾਏ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਏਹ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਭਈ 
ਤੁਸ� ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ 
ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਜੀਉਣ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 20:30, 31)। ਸਾਨੰੂ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹ� ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨ�  ਕੀਤੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਕੇਵਲ ਚੋਣਵ� 
ਚਮਤਕਾਰ ਿਲਖੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਵਧਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੰੂ ਪਰਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਿਨਹਚਾ (3:3–10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਿਕ ਸਾਡੀ 
ਿਨਹਚਾ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ 
ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਿਖਆ ਅਤੇ ਜ�ਿਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ 1 ਿਵੱਚ ASV ਨ�  
“ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ” ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ KJV ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ 
ਦੀ ਜ�ਚ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, 

ਤ� ਜੋ ਇਨ� � ਿਬਪਤ� ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ 
ਅਸ� ਇਸੇ ਲਈ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹ�। ਸਗ� ਜ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗ� ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸ� ਜੋ ਅਸ� ਿਬਪਤਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਈਓ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸ� 
ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ (ਆਇਤ� 3, 4)। 

ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, 
ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸ਼ਟ� ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵ� ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਤਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜ� ਜ�ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ, ਭਾਵ� ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਹੀ 
ਸਮ� ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪ�ੀਿਖਆ 
ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹ�। 

ਆਇਤ 3 ਿਬਪਤਾ ਲਈ “ਥਾਪੇ ਜਾਣ” ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਬਪਤਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ, 
ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਵ�ਗ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅੱਗ �ਤੇ ਦੁਖ� ਦੀ ਦੇਗ ਿਵੱਚ �ਬਲਦਾ ਪਾ�ਦੇ ਹ�, ਤਦ 
ਅਸ� ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਜ� ਜ�ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ� ਗੀਤ ਵੀ ਤ� ਗਾ�ਦੇ ਹ�, 
“ਓ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਿਜਹੜੀ ਿਪਛ�ਹ ਨਹ� ਹਟੇਗੀ।” ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸ� ਿਦਨ ਦ ੇ
ਉਜਾਲੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮ� ਆਵੇਗਾ। 
ਜਦ� ਉਹ ਸਮ� ਆਵੇਗਾ ਤ� ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, “ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
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ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ।” 
ਿਨਹਚਾ ਿਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ (3:6)। ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 3 ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਸ ਆਇਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਪ�ਭੂ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦੀ ਧੰੁਮ . . . ਪਈ ਹੈ” (1:8)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਜਸ ਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਤੁਰ�ੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਜ� ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਗੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਦੀ “ਧੰੁਮ ਪਈ” ਹੈ। ਇਨ� � ਆਇਤ� ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� 
ਆਇਤ� ਤ� ਅਸ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ� ਿਕ ਅਸਲ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥ� ਹੈ, ਪਰ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਹਨਤ ਵੀ ਜੁੜਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥ� ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਲੇਰੀ ਵੀ ਜੁੜਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜੁੜਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਨਹਚਾ, ਿਜਹੜੀ ਜੀ�ਦੀ 
ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੈ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:13 ਿਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “. . . ਿਜਵ� ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਮ� ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ 
ਬੋਿਲਆ ਸੋ ਅਸ� ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹ�।” 

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ12:1 ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ “ਫਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ” ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ�ਿਸੱਧ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹ�, “ਆਓ, ਅਸ� ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਿਹਜ 
ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਫਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 
ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ।” ਆਓ ਅਸ� ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨੰੂ ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਦੇਈਏ। ਆਓ ਅਸ� 
ਹਰੇਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਹ ਨੰੂ ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਦੇਈਏ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ�ਚਾਰ 
ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ’ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸ� ਉਸ ਭਾਰ ਨੰੂ ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਦੇਈਏ 
ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਡੱਕ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਦੌੜੀਏ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸ� ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਨਾਲ ਆਖੀਏ, “ਮ� ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ 
ਲਈ ਬੋਿਲਆ।”  

ਿਸੱਟਾ। ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਿਨ�ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ 
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਇਹ ਤਕੜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਿਦਲੇਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ 
ਬੁਿਨਆਦ ’ਤੇ ਖੜ�ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਤੁਫਾਨ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਸਭਨ� �ਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੜ� ਫੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ?           AM 
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