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ਅਿਧਆਇ 4 

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਪ�ੇਮ, 
ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮਦ 

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (4:1–8) 
1ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਸਾਥ� ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ ਭਈ ਿਕੱਕੁਰ ਚੱਲਣਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ-ਸੋ ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। 2ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ 
ਦੀ ਵੱਲ�  ਕੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ। 3ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ 
ਭਈ ਤੁਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ। 4ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਤ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ। 5ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ�। 6ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਿਕ� ਜੋ 
ਪ�ਭੂ ਇਨ� � ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸ� ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 7ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� 
ਸਗ� ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ। 8ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੱੁਖ  
ਨੰੂ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਾਕੀ ਦੀ 
ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ,” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 
ਵੱਡੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:10; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:8)। ਉਸ ਨ�  ਅਜੇ 
ਿਪਛਲੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (3:13), ਅਤ ੇ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ 
ਆਮ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਵੋ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (1:4 
’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)। ਉਸ ਨ�  ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ (ਉਸ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ ਨਾਲ) ਉਨ� � 
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ 
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ਰੱਖਣ ਿਜਹੜੀ ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਤ� ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ “ਚੱਲਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੌੜੇ ਰਾਹ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (2:12; ਮੱਤੀ 7:14; KJV) ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ “ਚੱਲਣਾ” 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਵ� ਨਹ� ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪ ਜ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ1:10), 
ਪਰ ਉਵ� ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ (2:4, 15)। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਚੱਲਦ ੇਵੀ ਹੋ 
(ਬ�ੈਕੇਟ ਿਵੱਚ) ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਮੰਨ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਉਸ 
ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ 
ਹਸਤਲੇਖ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਨਾਈਿਟਕਸ, 
ਅਲੈਕਸ�ਿਡ�ਨਸ, ਵੈਟੀਕਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਪ�ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤ� ਆਣ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ (3:6)। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਜ� ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਜ� ਅਰਜੋਈ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ) ਿਕ ਉਹ “ਰਵਾਇਤ” (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 3:6) ਜ� ਉਸ ”ਿਸੱਿਖਆ” 
(NIV), ਿਜਹੜੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ 
ਜਾਣ। ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲੈਣ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ [ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ] ਕੀ ਕੀ 
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤ ੇ ਸਨ। “ਹੁਕਮ” ਸ਼ਬਦ παραγγελία (ਪੈਰਾਨਗੇਲੀਆ) ਤ� ਹੈ, ਜੋ 
“ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਅਗ�ਹ (παρά [ਪਾਰਾ]) ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕ�ਮ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।”1 ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਿਨਰਦੇਸ਼�” (NIV) ਜ� “ਿਸੱਿਖਆਵ�” ਵਜ� ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਸਗ� ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਭੂ 
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ “ਮਨੱੁਖ� ਦਾ ਬਚਨ” (2:13) ਨਹ� ਸੀ, ਸਗ� 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ” ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਬਚਨ ਨੰੂ ਬੜੇ ਹੀ 
ਹਲਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 

ਆਇਤ 3. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਆ�ਿਦਆਂ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ—ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ (ἁγιασμός, ਹਾਿਗਆਸਮੋਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਹੋਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� 22:16) ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਗ�ਹ 
ਵਧਿਦਆਂ ਵੀ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਨੰੂ ਿਸਆਣਦੇ ਜ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਤ� 
ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਜ�ਦੇ ਹ� (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7–10)। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 
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ਅਸ� ਅੰਤਮ ਿਨਆਂ ਵੇਲੇ (5:23; 1 ਪਤਰਸ 1:13–16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ) “ਿਨਰਦੋਸ਼” 
ਰਹੀਏ (3:13)। ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਕੀਤੇ 
ਜ�ਦੇ ਸਨ (ਿਗਣਤੀ 3:11–13)। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ  
ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ ਸੰਪਤੀ ਹਨ (1 ਪਤਰਸ 2:5, 9), ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। 

ਿਕ� ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਿਜਸ ਗੱਲ ਤ� 
ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਿਚੰਤਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ “ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ” ਰਿਹਣ। ਿਜਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” (“ਜਨਾਹ”; KJV) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ πορνεία 
(ਪੋਰਨ� ਆ) ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਮਿਲੰਗੀ ਵੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:9–11 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। 
ਐਫ਼. ਐਫ਼. ਬ�ਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ “ਹਾਲ�ਿਕ ਪੋਰਨ� ਆ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਅਰਥ ਵੇਸਵਾਵ� 
(ਪੋਰਨਾਏ) ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ . . . ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”2 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨਗਰ� ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ�ਚਿਲਤ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜ�, ਕੁਿਰੰਥ, ਜੋ ਿਕ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਿਥਤ ਸੀ, 
ਐਫ�ੋਡਾਈਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕ�ਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਸਵਾਵ� ਸਨ ਜੋ ਸਭਨ� ਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ� ਦ ੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ 
ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ 
ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਕੁਿਰੰਥ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5), ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 
ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚਲੇ ਹਾਲਾਤ� ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ 
ਚਿਰੱਤਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 4. ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਦਰਅਸਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ� ἑαυτοῦ 
σκεῦος (ਹੇਯਾਟੂ ਸਕੂਓਸ) ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। “ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ” 
(NIV) ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਭਾਲ ਲਵੇ” (RSV) ਅਧੂਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 
ਦੋਵ� “ਆਪਣੇ ਭ�ਡੇ” ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵਕਲਪ� 
ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸਕੂਓਸ ਜ� “ਭ�ਡ”ੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਥ�ਵ� ’ਤੇ “ਭ�ਡਾ” ਜ� “ਵਸੀਲਾ” 
ਅਨੁਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (1 ਸਮੂਏਲ 21:5; ਰਸੂਲ� 9:15; ਰੋਮੀਆ ਂ9:21–23; 
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:7; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:21)। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣ,ੇ ਤ� ਉਹ ਆਖ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ 
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ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਤ ਨਾਲ ਕਰੇ, “ਇਸ ਤਰ�� ਕਰੇ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ” 
(NIV)। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਆਇਤ ਰੋਮੀਆਂ 
6:19 ਦੀ ਸਮ�ਤਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 
ਲਈ ਸ�ਪ ਿਦਓ।” 

ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κτάομαι 
(ਕਟਾਓਮਾਏ) ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ “ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੰੂ 
“ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ” ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਮਸ ਹੋਪ ਮੋਲਟਨ ਅਤੇ ਜੌਰਜ 
ਿਮਲੀਗਨ “ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ” ਨੰੂ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਢੁਕਵ� ਅਨੁਵਾਦ ਵਜ� ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਆਿਖਆ, “‘ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਲੈ ਲਓ’ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ4:4 ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”3 

ਆਇਤ 5. ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਜਾਇ 
ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ (“ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ”; NIV) ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ 
ਿਜਸ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵਾਸ਼ਨਾ” ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ πάθος (ਪਾਥੋਸ) ਹੈ, 
ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ “ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ� 
ਦੇ ਮਸਲੇ ਿਵੱਚ।”4 ਿਜਸ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਾਮ” ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ἐπιθυμία 
(ਏਿਪਥੁਿਮਆ) ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਬਲਵੰਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ 
ਬੁਰੀ, ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਚੰਗੀ ਵੀ (2:17)। 

ਇਸ ਤਰ�� ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ�। ਇਹ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ�” 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ�ਥਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਾਰਲਸ 
ਵਰਡਸਵਰਥ ਨ�  ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ: “ਿਜਸ ਘਾਤਕ ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . . . 
ਉਹ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ (ਟੇਰ�ਟ. ਅਡੇਲਫ. I. ii. 21), ਸਦਾਚਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ (ਹੋਰਾਟ. I ਸੈਟ. ii. 32; cp. ਿਸਸੇਰੋ ਪ�ੋ 
ਕੋਏਿਲਸ 48), ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਧਰਮ� ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਿਰੰਥ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਸੀ . . . ।”5 

“ਪਰਾਈਆ ਕੌਮ�” ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਜਾਤੀਆ”ਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀਆਂ 
ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਗਆਨ” ਨਹ� ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ� ’ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ (ਰੋਮੀਆ ਂ 1:26–28)। ਿਜਵ� ਿਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ 
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮ�ਬਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ� 
ਸਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਭਾਵ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਬਣ 
ਗਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 2:28, 29)। 

ਆਇਤ 6. ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਇਸ ਗੱਲ ਆਿਖਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜ� ਵਾਸ਼ਨਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ 
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ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦ� ਲੰਘੀਆ ਂਜਾਣ ਅਤ ੇਨਾ ਆਪਣ ੇਭਾਈ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਕਸ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ “ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਾਧਾ” ਕਰੇਗੀ? ਪੌਲੁਸ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਕੂਚ 20:17), ਜ� ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਅਣਿਵਆਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਜ� ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ, ਿਜੱਥੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ 
ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਰਮਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ 
ਇਨ� � ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (“ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਭੂ 
ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ”; NIV)। “ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ,” ἔκδικος (ਏਕਿਦਕੋਸ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ 
ਭਾਵ “ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ” ਨਹ� ਹੈ, ਸਗ� ਸੱਚੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵ� 
ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ� ’ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 13:4 ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਸਵਲ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੰੂ ਐਨਾ ਪ�ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਦੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ 
ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦ� ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਸੀ। 

ਆਇਤ 7. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦ ੇਰਾਹ� 
ਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ 
ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹ�, ਸਗ� 
ਅਿਜਹੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੰੂ ਪਾਪ ’ਤੇ ਿਜੱਤ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਅਸ਼ੱੁਧਤਾ” ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਿਵਚਲੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋ 
ਕਾਰਕ�, (ἐπὶ) ਏਪੀ (ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ) ਅਤੇ (ἐν) ਏਨ (ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ) ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੋਰ ਵੀ ਿਤੱਖੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।6 ਕੀ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹ� ਜੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸ� ਪਾਪ ਤ� 
ਬਚਦੇ ਹ�? 

ਆਇਤ 8. ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। “ਰੱਦਦਾ” ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੋਈ ਯੂਨਾਨੀ ਿਕਿਰਆ ἀθετέω (ਆਥੇਟੇਓ), ਦੀ ਵਰਤ� “ਔਪਚਾਿਰਕ ਜ� ਕਨੰੂਨੀ ਭਾਵ 
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਸੀਅਤ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ3:15) ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।”7 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੰੂ 
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣਾ 
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ 
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ਆਤਮਾ ਸਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� 2:38) ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ 
ਕਰਨ ਲਈ “ਿਦੰਦਾ ਹੈ” ਜ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 6:11, 18–20)। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੱਲ ਪੌਲੁਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਗ� ਸਾਨੰੂ ਤ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਉਦਾਸ” ਨਾ ਕਰੀਏ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30)। ਕੀ ਅਸ� ਇਸ ਿਭਆਣਕ ਪਾਪ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹ�? 

ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ (4:9–12) 
9ਪਰ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� 

ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। 10ਤੁਸ� ਤ� ਉਨ� � 
ਸਭਨ� ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਕਦਿੂਨਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਭੀ 
ਹੋ। ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ 
ਜਾਓ। 11ਅਤੇ ਿਜਵ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸ� ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪੋ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਹੱਥ� ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ। 12 
ਭਈ ਤੁਸ� ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ 
ਅਰਥੀਏ ਨਾ ਹੋਵੋ। 

ਆਇਤ 9. ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
φιλαδελφία (ਿਫਲਾਡੇਲਿਫਆ) ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਦੀ 
ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ, “ਭਰਪੱਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦਾ ਨਗਰ” ਦੀ ਯਾਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ 
ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਤ� ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ 
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ 
ਿਜਹੜੀ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਪ�ੇਮ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੰੂ 
ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ 12:10 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ 13:1)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ੇਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ 
ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ “ਿਲਖਣ” ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ੇਮ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਿਲਖਣ” ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੌਿਖਕ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ” 
ਸਨ। ਇਹ ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਨਹ� ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਉਸ ਵੇਲੇ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ” ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹ� ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (2:13)। 
ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ �ਿਚਤ ਸੰਦਰਭ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਿੇਰਤ ਲੋਕ 
ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਿਮਕ 
ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਿਸਆਣ ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ। ਿਲਓਨ ਮੋਿਰਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ 
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ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ,8 ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ 
ਰਸੂਲੀ ਪੱਤਰ� ਨੰੂ ਬੇਕਾਰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ! 

ਆਇਤ 10. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਮ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ 
(3:6)। ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਸਿਥਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਿਫਿਲਪੈ ਅਤੇ ਬਿਰਯਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਮੰਡਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਧਆਨ 
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਅਮੀਰ� ਅਤੇ ਗਰੀਬ�, ਪੜ�ੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ��, ਜ� ਿਫਰ 
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ �ਥੇ ਦੇ ਸਭਨ� ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ 
ਸਨ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ3:28 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 
ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਭੀ 
ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ�ਮੇ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। “ਤਾਗੀਦ” 
ਿਫਰ ਤ� παρακαλέω (ਪੈਰਾਕਾਲੇਓ ) ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। (3:7 ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ।) 

ਅੱਜ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ ਹ�? ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੰੂ 
ਉਕਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� “ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ” ਜਾਈਏ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਪ�ੇਮ 
ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਕ 
ਉਹੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 5:48)। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ “ਹੋਰ ਭੀ 
ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ” ਜਾਣਾ ਆਇਤ 1 ਦੇ “ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ” ਜਾਓ ਦਾ ਸਮ�ਤਰ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ, 
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲਗਾਤਾਰ 
ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ 
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਆਇਤ 11. ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਰਸੂਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਗੱਲ� 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਬਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦ ੇ ਕੁਝ ਪ�ਮਾਣ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ, ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਢੁਕਵ� ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ παρουσία (ਪਾਰੋਸੀਆ), ਅਰਥਾਤ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸਨ (ਿਜਵ� ਿਕ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3:1–15 ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ)। 

ਪਿਹਲਾ, ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਪਿਹਲ� ਤੁਸ� ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਰਿਹਣ . . . ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 
ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ “ਚੱੁਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਥੱਕ ਜਤਨ ਕਰੋ।” NEB 
ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਸ਼�ਤ” ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਕਰਨ (ਵੇਖੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:4–7)। ਦੂਜਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪੋ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ (“ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ”; NIV) ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਿਕ 
ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ (1 ਪਤਰਸ 4:15 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਤੀਜਾ, 
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੱੁਿਝਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪ 
ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਹੱਥ� ਿਮਹਨਤ 
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ਕਰਨ। ਉਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ 
ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ� ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝਾ ਰਹੇਗਾ ਤ� ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹ� 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਲੋਕ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਉਨ� � ਦੀ 
ਪੀੜ�ੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨ�  ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤ ੇ
ਵੇਹਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਦਆਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ�ਦੇ 
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3:6–12)। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਦੋ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ 
ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ’ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3:10) ਅਤੇ ਵੇਹਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ ਹੋਣਾ ਵੀ 
ਗਲਤ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3:11)। ਸਾਨੰੂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਧ�ਤ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੁਜਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਹ�, ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਨਹ� 
ਨਕਾਰਦਾ ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਗਰੀਬ�, ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ 
(ਯਾਕੂਬ 2:14–17 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। 

ਆਇਤ 12. ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। 
“ਭਲਮਣਸਊ” ਇੱਕ “ਪੁਰਾਣਾ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ [εὐσχήμων] ਯੂਸਖੇਮੋਨ 
(ਯੂਸਖੇਮਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਹੈਬੀਟੁਸ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਢੁਕਵ� ਜ� ਸੱੁਘੜ 
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”9 

ਜਦ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਸਾਨੰੂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੰੂ 
ਉਨ� � ਤ� ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ 
ਨਹ� ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ,” ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਆਤਮਾ ਨਹ� ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਨ� � ਤ� ਇੱਜ਼ਤ “ਪ�ਾਪਤ” ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ� � ਿਵੱਚ� 
ਕੁਝ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਜੱਤ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਨ�  ਧਾਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ “ਮ� ਸਭਨ� ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ 
ਬਿਣਆ ਹ� ਤ� ਜੋ ਮ� ਹਰ ਤਰ� ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਵ�” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 9:22)। 
ਮਸੀਹ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ� 
ਿਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਿਜੱਿਤਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ ਤ� ਸਭ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਿਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ “ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ� ” (ਆਇਤ 11) ਹਨ, 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਰਥੀਏ ਨਾ ਹੋਈਏ (ਆਇਤ 11 ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)। 
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ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ (4:13–18) 
13ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਤ� ਿਜਹੜੇ ਸੱੁਤੇ ਪਏ 

ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸ� ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। 
14ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ �ਿਠਆ 
ਤ� ਇਸੇ ਤਰ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸ� ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਲਆਵੇਗਾ। 15ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹ� ਭਈ ਅਸ� 
ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਸੋ ਓਹਨ� ਤ� ਿਜਹੜੇ ਸ� 
ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤ�ੇ ਨਾ ਹੋਵ�ਗੇ। 16ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ�ਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹ� 
ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰ�ੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਓਹ ਪਿਹਲ� ਜੀ �ਠਣਗੇ। 17ਤਦ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ 
ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਓਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ 
ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਅਚਾਣਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ� ਅਸ� ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੰਗ 
ਰਹ�ਗੇ। 18ਸੋ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਗੱਲ� ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ। 

ਆਇਤ 13. ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � �ਤੇ “ਅਣਜਾਣ” (KJV) ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਉਹ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ—ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਉਨ� � 
ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਹਨ। “ਸੱੁਤੇ ਪਏ” ਦਰਅਸਲ 
ਮੌਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਦੇ ਕੁਝ ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ 
ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ �ਥੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਿਦਆਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ 
ਬੈਠ�  ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰ�� ਸਮਝ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਤਾਪੀ 
ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 
ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠ�  ਸਨ ਿਕ 
ਇਹ ਸਭ ਤੁਰੰਤ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨ� � ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਹੁਣ ਉਨ� � ਦੇ ਕੁਝ ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਇਨ� � ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਤਾਪੀ ਵਾਪਸੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਨ� � 
ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸਨ (3:6)। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। “ਸੋਗ,” ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
λυπῆσθε (ਲੁਪੇਸਥ)ੇ ਤ� ਹੈ, ਜੋ λυπέω (ਲੁਪੇਓ) ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਲਪਨਾਵਾਚਕ ਰੂਪ 
ਹੈ, ਜੋ “ਿਨਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਗ” ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਸੋਗ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੀ ਫੱਬਦਾ 
ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ�। ਇਨ� � ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜ� “ਬਾਹਰਿਲਆਂ” (4:12), ਕੋਲ 
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ਪਾਪ ਤ� ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ “ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ�” ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਵੀ “ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ�” ਸੀ (ਰੋਮੀਆ ਂ8:21 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ; ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ2:12)। ਇਹ 
ਆਖ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਸੋਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਇਹ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�� ਭਰ ਜਾਣਾ �ਿਚਤ 
ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ” ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹਾ ਸੋਗ ਕੇਵਲ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਤ 14. ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਿਯਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ 
ਫੇਰ ਜੀ �ਿਠਆ ਜ� ਤ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ� ਜੀ �ਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ “ਜੇ” ਦਾ ਅਰਥ “ਿਕ�ਿਕ” ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 
ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਉਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸ� ਗਏ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ� ਤ ੇਉਸ 
ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ “ਪਿਹਲਾ ਫਲ” ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 
15:23)। “ਪਿਹਲਾ ਫਲ” ਸ਼ਬਦ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਜੀ 
�ਠਣਗੇ ਅਰਥਾਤ “ਿਜਹੜ ੇਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:23)।10 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਜੀ �ਠਣਗੇ ਿਜਵ� ਮਸੀਹ ਜੀ �ਿਠਆ 
ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਇਨ� � [ਜੀ �ਠ�  ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕ�] ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਕੀ ਉਹ ‘ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ’ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� 
ਧਰਤੀ �ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ?” ਜ� “ਕੀ ਉਹ ‘ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ’ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਉਹ ਸਵਰਗ 
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ?” ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਉਹ ਹੇਠ� ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਨਹ� ਤ�, ਉਸ ਨ�  ਇਹ 
ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਾਉਸੀਆ ਤ� ਖੰੁਝ ਜਾਣਗੇ।11 

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:22-24 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:  
“. . . ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਭੇ ਜੁਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ। ਪਿਹਲਾ 
ਫਲ ਮਸੀਹ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ� ਅੰਤ ਹੈ। 
ਤਦ ਉਹ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸ�ਪ ਦੇਵੇਗਾ . . . ।” 

ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ 
ਪਰਾਉਸੀਆ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� 
ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਪਰਾਉਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਿਸਰਫ “ਆਉਣਾ” ਜ� 
“ਆਮਦ” ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ 
ਮਹਾਨ “ਿਦਨ” ਹੋਣਗੀਆਂ (ਵੇਖੋ 5:2), ਿਜਵ� ਿਕ ਜੀ �ਠਣਾ, ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ 
ਆਿਦ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਉਸੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ �ਠਣ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਸ਼ਚਤ 
ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ “ਮੌਜੂਦਗੀ” ਹੈ।12 

1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ 
“ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ   ... ਜੁਆਏ ਜਾਣਗੇ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:22, 23)। “ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ” 
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ਧਰਤੀ �ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�” ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਿਜਵਾਿਲਆ” ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਭਨ� ਚੀਜ਼� ਦਾ 
“ਅੰਤ” ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਮਸੀਹ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸ�ਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵਾਲੇ ਗਏ ਇਨ� � ਸੰਤ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ 
ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਮਸੀਹ ਦੇ “ਨਾਲ” ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਸੱਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਤੁਲਨਾ 
ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ “ਬੱਦਲਾ 
ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਿਕ, ਇਹ 
ਤੁਲਨਾ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ 
ਮਰੇ (ਿਜਹੜ ੇ “ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸ� ਗਏ”) ਅਤੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ। (“1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:14 ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ‘ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ’ 
ਕਦ�?” ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ।)  

 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:14 ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: 

ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” ਕਦ�? 
 A  ) ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 

ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - 
ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਗੁਪਤ (ਪਿਹਲ�) 
ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” ਧਰਤੀ 
�ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। 

 

ਜ� 

 

B) ਐਡਵਾਰਡਸ (ਅਤੇ ਹੋਰ) - 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜੀ 
ਉਠਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 
ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” 
ਆਉਣਾ। 

 
ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਣੀ, “ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਭਈ ਿਜਹ ਨ�  

ਪ�ਭ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜੁਆਿਲਆ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)।  

ਨ� ਟ  : “ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ” ਪਰ 
 1) ਇੱਕੋ ਸਮ� ਨਹ� (“ਉਹ” ਭੂਤਕਾਲ / “ਅਸ�” ਭਿਵੱਖਕਾਲ; ਬਲਿਕ, 
 2) ਇੱਕੋ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ� =( ਜੀ �ਠ� )। 

 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:14  ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। 
 
ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜੇ. ਡਬਿਲਯ.ੂ ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਅਤੇ ਿਫਿਲਪ ਵਾਏ. 

ਪ�ਡਲਟਨ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਹੈ: 

ਇੱਥੇ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਵਰਗ ਤ� ਬੇਜਾਨ ਆਤਮਾਵ� 
ਨੰੂ ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਕਬਰ 
ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਉਨ� � ਸਭਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਲੇਗਾ 
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਆਿਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ 
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ਹੋਏ ਹਨ (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)।13 

ਡੇਿਵਡ ਜੇ. ਿਵਲੀਅਮਸ ਨ�  ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗ:ੇ ਉਹ ‘ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਨਾਲ” ਜੀ �ਠਣਗੇ।”14 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੰਦ  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਤੁਲਨਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ: “ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਭਈ 
ਿਜਹ ਨ�  ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਜੁਆਿਲਆ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ।” 

ਇਸ ਲਈ, 14 ਆਇਤ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ 
ਗੁਪਤ ਉਠਾਏ ਜਾਣ (ਇੱਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ� �ਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਾ) 
ਦਾ ਭਾਵ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਸਭਨ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਹੋਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 17)।  

ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਵਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਿਧਆਨ ਦਣੇਾ 
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਿਯਸੂ “ਿਵੱਚ” ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ6:3, 4)। 

ਆਇਤ 15. ਪ�ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹ� ਉਸ ਗੱਲ  
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੀ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 7:10 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ  ) ਜ�, ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ 
ਜੋ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਰਾਹ� ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ (2:13 ਤ ੇਚਰਚਾ 
ਵੇਖੋ)। ਮੌਿਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਗੱਲ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜੀਲ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:35 ਵੇਖੋ।15 

ਪ�ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ [ਪਰਾਉਸੀਆ ], ਿਜਵ� ਿਕ �ਪਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ 
ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ� 16, 17; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ15:22–24)। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ “ਆਉਣ” ਤੀਕ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਨ� � 
ਅਜੀਜ਼� ਤ� ਅਗੇਤ�ੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ “ਸੱੁਤ”ੇ ਜ� ਮੋਏ ਸਨ। “ਅਗੇਤ�ੇ” 
ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਿਕ “ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ [φθάνω] ਫਥਾਨ�  ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਿਨਸ਼ਚਤ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ ਹੈ” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਿਹਲ� ਆਉਣਾ, ਪਿਹਲ ਕਰਨਾ।”16 

“ਅਸ�” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਜੀ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ�� 
ਪ�ਤੀਤ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਆਈ. ਹੋਵਾਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨ�  ਸਹੀ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਿਵਦਵਾਨ ਿਜਹੜੇ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਰਾਉਸੀਆ ਤੱਕ ਜੀ�ਦਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ 
ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।”17 ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵ� ਤੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਖੁਦ ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਿਜਵਾ ਕੇ ਉਠਾਏਗਾ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:14; ਵੇਖੋ  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14)। ਿਫਰ ਵੀ, ਦੋਵ� ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸਮੂਹ 
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ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ 
ਦੇ ਸਮ� ਉਹ “ਜਾਗਦਾ ਜ� ਸੱੁਤਾ” ਹੋਵੇਗਾ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:1, 2, 10)। ਆਇਤ 15 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਦ� ਹੈ; ਬਲਿਕ ਮੱੁਖ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮ� ਜੀ�ਦੇ 
ਹੋਣਗੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।18 

ਆਇਤ 16. ਉਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ ਉਨ� � ਤੇ ਿਕ� ਲਾਭ ਨਹ� ਹੈ 
ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ? ਿਕ�ਿਕ ਜਦ� ਪ�ਭੂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ 
ਮੋਏ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਜਵਾਲੇਗਾ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਝੱਟ ਜੀ �ਠਣਗੇ ਜਦ� 
ਪ�ਭੂ ਆਪ . . . ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ। 

ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਲਕਾਰਾ (κέλευσμα, ਕੇਿਲਉਸਮਾ) ਜ� “�ਚੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ” ਹੋਵੇਗਾ (NIV)।19 ਇਹ “ਲਲਕਾਰਾ” ਸੰਭਵ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ� ਿਵੱਚ ਹਨ (ਯੂਹੰਨਾ 5:28 ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਨੱੁਖ ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ 
ਸੁਰਗਦੂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਬਰਾਏਲ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੀਕਾਏਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸੁਰਗਦੂਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ “ਮਹ� ਦੂਤ” 
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ (ਯਹੂਦਾਹ 9; ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:1–9)। ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ 
ਹੋਰਨ� ਸੁਰਗਦੂਤ� ਨੰੂ “ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ (ਮੱਤੀ 
24:31)। ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰ�ੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਇਸ “ਤੁਰ�ੀ” ਨੰੂ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52 ਿਵੱਚ “ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਰ�ੀ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ” ਤੁਰ�ੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ,” ਜ� ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ “ਤੁਰ�ੀ” ਨ�  ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ (ਕੂਚ 19:17–19)। ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ 
ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਤੁਰ�ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਕਸਰ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ “ਜਗਾਉਣ” ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੁਰ�ੀ ਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੀ “ਨ�ਦ” ਤ� ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇ ਜੀ �ਠਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਿਕ�ਿਕ ਇਹੋ ਇਕਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ �ਠਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੋਹ� ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ� ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 
(ਰਸੂਲ� ਦ ੇਕਰਤੱਬ 24:15; ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੱੁਖ ਸਬਕ 
ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੇ ਅਜੀਜ਼� ਦ ੇਕੰਮ ਨੰੂ ਭੱੁਲੇਗਾ ਨਹ�। ਉਨ� � “ਪਿਹਲ�” ਜੀ 
�ਠਣਾ ਸੀ। 

ਆਇਤ 17. ਉਨ� � ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜ ੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਜੀ�ਦੇ 
ਹੋਣਗ,ੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਓਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ 
ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਅਚਾਣਕ ਉਠਾਏ [ἁρπάζω, ਹਾਰਪਾਜ਼ੋ ] ਜਾਣਗੇ। “ਓਹਨ�” ਿਜਨ� � ਨਾਲ 
ਜੀ�ਦੇ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ� � ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਹੜ,ੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਇਤ 14 ਤੇ 
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ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਝੱਟ ਜੀ �ਠਣਗੇ। 
(“ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਅਧਾਿਰਤ ‘ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ’-1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17 
‘ਉਠਾਏ ਗਏ’” ਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ ਵੇਖੋ।) “ਉਹ” ਅਤੇ “ਅਸ�” ਦੋਵ� ਹਵਾ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਅਚਾਣਕ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵ�ਗੇ। “ਹਵਾ ਿਵੱਚ” ਸ਼ਬਦ 
ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਿਜੱਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਨ�  “ਹਵਾਈ 
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ” ਿਕਹਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:2)। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਸਮ�, 
ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ “ਹਵਾ” ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ “ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ” 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17: 

“ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ” 
 

ਕੀ ਨਹ� ਹ:ੈ 
ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ 

ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਸਾਲ� ਦਾ ਅਿਦੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ 
ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ 

ਸਕਣ। 
 

ਕੀ ਹੈ: 
ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 
ਿਦੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਉਠਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” ਜਾਣਗੇ 
ਜਦ� ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਕਦੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ�ੇ ਦਾ ਦੁਿਨਆਵੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ 
ਰੱਖੇਗਾ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦ� ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਵਾਯ-ੂਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਜ� “ਹਮੇਸ਼ਾ” (NIV) ਦੇ 
ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤ� “ਉਠਾ” ਲਵੇਗਾ। ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਇੱਥੇ 
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ “ਗੁਪਤ 
ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਿਫਟ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”20 ਇੱਕ ਹੋਰ ਥ� 
ਤੇ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:48–52), ਪੌਲਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅਧਕਾਰੀ” ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ “ਅਿਵਨਾਸੀ,” ਿਬਨ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 
“ਬਦਲਣਾ” ਪਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 18. ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆ ਂਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤ� ਜੋ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮ�ਤਕ ਅਜੀਜ਼� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ� � ਦੇ 
ਮੋਏ ਹੋਏ ਅਜੀਜ਼, ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਤ� ਵ�ਝੇ ਨਹ� 
ਰਿਹਣਗੇ। ਫੇਰ, “ਤਸੱਲੀ” ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਪੈਰਾਕਾਲੀਓ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ” (ਵੇਖੋ 3:7)।  



 

 

 134 

ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪੱਤ�ੀ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਭਾਗ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਿਵਆਿਖਆਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਨ� � ਦੀ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤ� ਅਿਭਆਸ 
ਵੱਲ ਿਗਆ।  

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਵ� “ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (4:1, 2) 

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੱੁਖ ਜ਼ੋਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਅਰਥਾਤ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ 
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 11:2) ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 14:3)। ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਹਵਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੰੂ “ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਹੈ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:9)। ਜਦ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਤ� ਅੱਡ ਹ�, ਕੀ ਅਸ� ਉਸ ਯੋਜਨਾ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਮਸੀਹ ਨ�  ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਦ ੇਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? 

ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੱਲਣਾ ਜ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 4 
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “. . . ਤੁਸ� ਸਾਥ� ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ ਭਈ ਿਕੱਕੁਰ ਚੱਲਣਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 1)। “ਚੱਲਣ” ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ 
ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ 2:12)। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਿਤਆ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਜੀਉਣ 
ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 7:14)।  

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ” ਅਤੇ “ਹੁਕਮ�” ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ� 1, 2)। ਅਸ� 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।               EE 

ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਣਾ (4:1, 2) 

ਰਸੂਲ ਨ�  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ�ੀ ਦੇ ਿਵਹਾਰਕ ਿਹੱਸੇ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ� ਉਸ ਨ�  “ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ” ਅਤ ੇ“ਿਕ�ਿਕ” ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਨ� � ਦਾ ਅਰਥ “ਿਸੱਟ”ੇ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕੇ “ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ” ਸੰਬੰਧੀ 
ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾਵ� ਵਜ� ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਭਈ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਹ ਉਸ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਨਵ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਦ� 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਕਵ� ਜੀਉਣਾ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ, ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀਆਂ 
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ਉਲਝਣ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਜੀਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। “ਚੱਲਣਾ” 
ਸ਼ਬਦ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ 
ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ 
ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਿਨਰੰਤਰ, ਿਨਰਿਵਘਨ ਜੀਵਨ ਹੈ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਥ� ਤ ੇ
ਿਟਿਕਆ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ; ਬਲਿਕ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਉਹ ਉਮਰ 
ਿਵੱਚ ਵਧਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿਸਆਣਾ ਹੰੁਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਤ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਉਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਪੀ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਇਨ� � ਨਵ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਤੰਨ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ: “ਚੱਲਣਾ,” “ਵਧਣਾ” ਅਤੇ “ਸੰਭਾਲਣਾ।” ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ 
ਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਕੱਿਢਆ।        EC 

ਹਰਾਮਕਾਰੀ (4:3-8) 

ਜਦ� ਪੌਲਸੁ ਇਨ� � ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 
ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤ� ਮਸੀਹੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਪਾਪ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾਤਿਮਕ 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਵੋ� ਹੀ ਉਨ� � ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ� � ਰੱਬੀ ਕਾਰਣ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਿਕ� ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 3)। 
ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਨ� � ਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਬਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ� ਪੱੁਛਦੇ ਹ�, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ?” ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਕ ਅਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ।”  

ਇਹ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਚੁਰਾ�ਦੀ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ (ਆਇਤ 6)। 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਮੱੁਢਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਅੰਦਰ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨੰੂ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜ� 
ਸਾਥਣ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਲੁੱ ਟ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਆਇਤ 6)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ�-ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਹਰਾਮਕਾਰੀ-ਦਾ ਸਹੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਨਜ਼ਰ� ਤ� ਬਚ ਨਹ� ਸਕਦਾ।  
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ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ (ਆਇਤ 8)। ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ 
ਸਰੀਰਕ ਥ� ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:19, 20)। ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਲੈਣਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਦ� ਕੋਈ ਇਨ� � ਿਤੰਨ ਕਾਰਣ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤ� ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਿਕੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ 
ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ� 
ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤ ੇਿਧਆਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।            EC 

ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ (4:3-8) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ” 
(ਆਇਤ 3)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਾਪ ਉਨ� � ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਹੀ “ਧੋ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:16) ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਾਪ “ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਜਦ� 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਬੌਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:7–10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਨ� � ਨ�  ਯੋਨ ਪਰਤਾਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ 
ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ।  

“ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ” (ਆਇਤ 3)। ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਵੇਸਵਾਪਣ ਖੂਬ ਿਵਕਿਸਤ ਸੀ।  

“[ਤੁਹਾਡੇ] ਿਵੱਚ� ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤ�ੀ [ਆਂ] ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਤ 
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ” (ਆਇਤ 4)। “ਇਸਤ�ੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤ ੇਕਾਫੀ ਬਿਹਸ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। RSV ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਤਨੀ” (“ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਪਤਨੀ ਲੈਣਾ”) ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਸਤ�ੀ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ “ਸਰੀਰ” (NIV) ਵਜ� 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� 
ਨ�  “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਤ” ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਆਇਤ 4; 
ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 6:19)। ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  “ਕਾਮ 
ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ” ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਨਹ� ਿਰਝਾਉਣਾ ਹੈ (ਆਇਤ 5)। 

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਾਧਾ 
ਕਰੇ” (ਆਇਤ 6)। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 
ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜ� ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  

ਸਮਝ ਲਓ ਿਕ “ਪ�ਭੂ ਇਨ� � ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 6)। 
“ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ,” ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹ� ਹੈ 
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ਿਜਹੜਾ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸਮਿਝਆ ਸੀ। “ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ 
ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ” (ਆਇਤ 7)। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ “ਇਹ [ਿਸਧ�ਤ] ਰੱਦਣਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ 
ਹੈ” (ਆਇਤ 8)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਸਮ� 
ਸਾਨੰੂ “ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 8; ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:38; 
5:32) ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:19, 20)। ਅਸ਼ੱੁਧ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ “ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30) ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਲਾੜ ੇ ਨੰੂ ਅਪ�ਸੰਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਸ਼ੱੁਧਤਾਈਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਲਾੜਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਰੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ-ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ 
ਯੋਨ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜਗਾ�ਦੇ ਹਨ-ਤ� ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ।             EE 

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ (4:1-8) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਹ� ਸਾਡ ੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਜ�ਚਣ ਅਤੇ ਇਹ 
ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਤ� ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ�।  

ਪੱਤ�ੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਤੰਨ ਅਿਧਆਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ 
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਗ� ਸਤਾਅ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਅਤੇ 
ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਮ� ਸੀ। ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ �ਨਤੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂ
ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਸੀ। �ਨਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮ� ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਕਰਕੇ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਫਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ 
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਦੀ ਇਨ� � ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ �ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ।  

ਮਸੀਹੀ �ਨਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸ ਦੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਨ� � 
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਦੇ ਸਮਾਜ ਨ�  ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਤ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ 
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ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਭਾਲੋ (4:1)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ “ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ 

ਤਗੀਦ” ਜ� ਿਮੰਨਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ 
ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੱਤ�ੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਪਰਸੰਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ “ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।” ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਵਧੀਆ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹ� !ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਅਨ� ਕ� ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 4:9, 10 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਵਧਣ ਲਈ ਆਿਖਆ; 5:11 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਦੂਏ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਆਿਖਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਪੱਤ�ੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਿਲਿਖਆ। 

ਉਨ� � ਨ�  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ�� ਚੱਲਣਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ 
ਕਰਨਾ  ! ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ “ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਕੀ ਭਾ�ਦਾ ਹੈ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:10)। ਸਾਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ (4:2)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਹ 
ਚੇਤ ੇਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ� 
ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ�ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੱੁਖ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਨਾ ਭੱੁਲਣ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪ�ਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ (4:2)।  

ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸ� ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� 
ਜਾਣਦੇ ਹ�  ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਹ�; ਸ਼ਾਇਦ 
ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ; ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸੀ ਹ�। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਉਸ 
ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੈ।  

ਕਾਰਣ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ� ਬਹੁਮੱੁਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨੀ 
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ�� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫੇਰ ਤ� ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 
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ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 

ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚਣਾ (4:3)। ਆਇਤ 3 “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਅਤੇ “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” 
ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ 
ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਵ� ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ 
ਭੱੁਖ ਨੰੂ ਿਮਟਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਤ� ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਜ� ਸੰਭਾਲ 
ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ, “ਪਿਵੱਤਰ” ਵਜ� ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਜ� “ਸੰਤ” ਹਨ। “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਲਈ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ “ਸੰਤ” ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰ” ਉਸੇ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ 
ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਸ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼� ਦੀਆ ਂਖਾਸ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹ�। ਮੇਜ਼ ਦਾ 
ਕੱਪੜੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜ� ਆਪਣੇ ਬੂਟ� ਨੰੂ ਪਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਤਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ��, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਤਰੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖਾਸ ਵਰਤ� ਲਈ 
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਗ� ਸਾਡੇ ਲ� ਿਗਕ ਜੀਵਨ ਖਾਸ ਵਰਤ�-ਿਵਆਹ-ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ 
ਗਏ ਹਨ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਜ� ਕੁਆਰੇ ਰਿਹਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਵੱਤਰ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਨ�  ਕੁਝ ਨੰੂ ਜ� ਸਭਨ� ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਮਨ� ਾ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਨਹਚਾ ਤ� ਿਫਰਨ 
ਤ� ਇੱਕ ਿਚੰਨ�  ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕ “ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਜਦ ੇਹਨ” (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
4:1–3)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨ� ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਜੋਗ 
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਵਛਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰਾਮਕਾਰ� ਅਤੇ 
ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆ� ਕਰੇਗਾ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:4)। ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ ਵਡਮੱੁਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹ�।  

ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਨਾ ਿਸੱਖੋ (4:4)। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਿਸੱਖਣਾ “ਸੁਭਾਵਕ” ਕੰਮ ਨਹ� ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ 
ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (4:4)।  

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯੋਨ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਸਰਫ 
ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਸਮਾਜ ਦੇ 
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ਰਵੱਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਬਸ ਉਹੋ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� 
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਜਾਵ�ਗੇ। ਸਾਨੰੂ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸ� 
ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਜ� ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵ� ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ� ਬਚੋ (4:5)। ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਕੁਧਰਮੀ ਯੋਨ 
ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ 
“ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ” ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਨ ਉਤੇਜਨਾਵ� ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀਆਂ ਪ�ਰੇਕ ਬਲ ਬਣ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਇਨ� � ਇੱਛਾਵ� 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ�ਗੇ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ (4:5)। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਨ�  ਆਪਣੀ 
ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯੋਨ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ 
ਿਲਆ। ਉਨ� � ਨ�  ਸਗ� ਇਨ� � ਕੰਮ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ� � ਕੋਲ 
ਵੇਸ਼ਵਾਵ� ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਸਨ। ਇਨ� � ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ 
ਸੋਿਚਆ; ਉਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ 
ਲਿੜਆ, ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਪਰਸੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਦ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ “ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ”ੇ (1:9), ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਿਸੱਖਣਾ ਿਪਆ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਨ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਵੀ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਿਪਆ। 
ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਯੋਨ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਨੌਜਵਾਨ 
ਪ�ਚਾਰਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ “ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਜੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਭ�ਡਾ” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:21)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਿਕ “ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ� ਤ� ਭੱਜ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਿਦਲ ਤ� ਪ�ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ  
ਲ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨਾਲ ਧਰਮ, ਿਨਹਚਾ, ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੁ”  
(2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:22)। 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਕੁਧਰਮੀ ਯੋਨ ਫੰਿਧਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਡਮੱੁਲੇ 
ਿਵਚਾਰ ਹਨ। (1) ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਿਵੱਚ ਆਦਰਯੋਗ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਜੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਜੀਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ�। (2) ਅਸ� ਉਨ� � ਹਾਲਾਤ� ਤ� “ਭੱਜਣਾ” ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 
ਅਸ� ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ� ਦੁਆਰਾ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜ�ਦ ੇਹ�। 
(3) ਸਾਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਿਨਹਚਾ, ਪ�ੇਮ 
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ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। (4) ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਇਨ� � ਪਿਵੱਤਰ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ�  ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਧ ਿਦਲ� ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੋ (4:6)। ਜਦ� ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 6)। ਉਹ 
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਲਗ� 
ਿਵਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੰਭੋਗ-ਉਹ ਸੰਭੋਗ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਈਬਲ 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ, ਜ� ਸਮਿਲੰਗਕਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ-ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ, ਕਤਲ 
ਜ� ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਉਲਟ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਨਹ� ਜ�ਦੇ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਇਨ� � ਪਾਪ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਈ ਸਾਲ� ਤੱਕ-ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨਭਰ-ਬਣੇ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਯੋਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣਾ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਬਨ� 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਾਸਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਾਸਤ-ੇਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਅਸਿਥਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਥਰ, ਵਚਨਬੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ 
ਤੁਲਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਠ� ਸ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਿਰਆਂ 
ਦੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ�ਦੇ ਹ�। 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� 
ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾ 
ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦ� 
ਉਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਉਨ� � 
ਦੇ ਲਈ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 
(1:6; 2:14–16)।  

ਤ� ਿਫਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ “ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ?” ਪਰ “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੀ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਨਤੀਜਾ ਭਾਵ� ਕੁਝ ਵੀ ਿਨ�ਕਲੇ-ਇਹ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਜ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ “ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਸਤ� ਰਲ ਕੇ ਓਹਨ� ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ . . .” (ਰੋਮੀਆਂ 8:28)। 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ (4:7, 8)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਕਾਰਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੱਦਦਾ ਹੈ? ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, 
ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹ�। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “. . . ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ  
ਰਾਹ� ਸੱਿਦਆ ਭਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ”  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਜਦ� ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕ� 
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਮਿਹਮਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਅਸ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਬੂਵਤ�, ਦਰਸ਼ਣ� ਜ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਦ ੇ
ਰਾਹ� ਨਹ� ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹ� ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਹ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਉਸ 
ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ-ਭਾਵ� ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਹੋਵੇ-ਿਫੱਟ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜੋ ਇਹ 
ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਕਣ। 

ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ, ਉਸ ਨ�  ਉਹ 
ਯੋਜਨਾਵ� ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ਦੇ 
ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। “ਿਜਹ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱੁਤ� ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗ� ਉਹ ਨੰੂ 
ਅਸ� ਸਭਨ� ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ� ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਿਕੱਕੁਰ ਨਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ?” (ਰੋਮੀਆ ਂ 8:32)। ਅਸ� ਿਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ� !ਅਸ� 
ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਉਹ ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ।  

ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ (4:7, 8)। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ� 
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਸਨ� ਮਾ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਸੀਟ� ਖਾਸ ਲੋਕ� 
ਦੇ ਲਈ “ਰਾਖਵੀਆ”ਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਖਾਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ “ਰਾਖਵ�” ਹਨ!  

ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਹੰੁਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। “ਸਗ� 
ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸ� ਆਪ ਭੀ ਿਤਵ� ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ 
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕ� ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ‘ਤੁਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਇਸ 
ਲਈ ਜੋ ਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਹ�’” (1 ਪਤਰਸ 1:15, 16)। 

ਜਦ� ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਜੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ 
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ਫਾਇਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜਦ� ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨ�  “ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ” 
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:32)। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ “ਸਾਡੇ ਅਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ . . .” 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:14)। ਿਜਵ� ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਸ� ਜੋ ਸਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਉਸੇ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੀਕ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਅਸ� ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਤ� ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।  
ਉਸੇ ਤਰ��, ਜਦ� ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�  
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਜੱਦ-ੋਜਿਹਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹ�  
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਨੰੂ ਸਦੀਪਕ  
ਕਾਲ ਤੀਕ ਬਰਕਤ ਿਦਓਗੇ।” ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 
ਗਲਤ ਹਨ।  

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਿਵਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ 
ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਿਦਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦ ੇਹ�। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� “ਭੱਜਣ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:2) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ” ਦੇ ਲਈ “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਿਪੱਛਾ 
ਕਰਨ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦ ੇਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ (1:10)। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨ�  ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

ਿਸੱਟਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਸਾਰੇ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮੀ ਰਵੱਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ 
ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਉਪਯੋਗੀ 
ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਪਰਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਉਣ ਤ� ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ 
ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾਸ� ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਈਏ। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
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ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ!                 TP 

ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨ� ਿਤਕਤਾ (4:1-8) 

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂ ਅੱਠ ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਇਨ� � ਆਇਤ� ਨੰੂ ਜ�ਚਦੇ ਹ�, ਇਸ 
ਿਲਖਤ ਪ�ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ, ਇੱਕ 
ਮਹਾਨ ਪ�ਮੱੁਖ ਧਾਰਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਕੱਿਢਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 3 ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਿਵੱਚ� ਆ�ਦਾ ਹੈ; “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ।” ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨ� ਿਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉੁਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਹਾਨ, ਿਵਸਤਰਤ, 
ਆਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ (4:3, 7)। ਆਇਤ 3 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ।” ਆਇਤ 7 ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ 
ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ।” 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਹ “ਸੰਤ” ਸ਼ਬਦ 
ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੇਗੀਓਸ ਿਵੱਚ� ਿਨ�ਕਲੇ ਹਨ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ “ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ” ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਪਗੜੀ ਜ� ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ ਿਜਸ ਦੇ �ਤੇ 
ਸੋਨ�  ਦੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਤੀ �ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ 
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ।” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ� ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਾਜਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗਤੋ ਿਵੱਚ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਜ� ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ  
ਿਗਆ ਹੈ। 

ਜਦ� ਅਸ� “ਸੰਤ,” “ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹ�, ਸਾਡੇ ਮਨ 
ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਰਵੱਈਏ, ਰੰਗੀਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ, ਬਨਾਵਟੀ 
ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 
“ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਲ, ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵ� ਕਟਾਖ ਹਨ। ਅਸ� ਸੇਵਾ ਲਈ 
ਪਾਪ ਤ� ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ�। 

ਕਦ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਕਦ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਕਦ� 
ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਿਹਲਾ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:9–11 ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “. . . ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ 
ਜ਼ਨਾਹਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜ,ੇ ਨਾ ਮੰੁਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲ� 
ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� 
ਕਈਕੁ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤ� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਤ� ਤੁਸ� ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਰ ਤੁਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰ ਤੁਸ� ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ।” 
ਆਇਤ 11 ਿਵਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸ� ਧੋਤੇ ਜ�ਦੇ ਹ�, ਜਦ ਕਦੀ ਅਸ� ਧਰਮੀ 
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ਠਿਹਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ 
ਉਦ� ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹ�। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4  
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ” (ਆਇਤ 7)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਸੱਿਦਆ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। 

ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤ ੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਰਿਕ�ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ12:14 ਿਵੱਚ, ਸਾਨੰੂ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ “ਸਭਨ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰਤਾਈ 
ਦਾ ਿਜਹ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ।” ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਿਛਆ ਿਗਆ, 
“ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਜੋ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ 
ਉਹ ਇਹ ਸੀ, “ਇੱਕ ਪਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨਭਰ।” ਤੁਹਾਡ ੇਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮ�, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਬਪਿਤਸਮੇ ਸਮ�, ਤੁਸ� ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਮੇਲ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨਭਰ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ ਪਰੀਿਕ�ਆ ਦੋਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਉਸ ਤਰ�� ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ�, ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦੇ। 
ਜੇਕਰ ਅਸ� ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਨਹ� ਵੇਖ ਸਕਦੇ।  

ਮਨਾਹੀ (4:1–5)। ਮਹਾਨ, ਿਵਸਤਰਤ, ਆਮ ਿਸਧ�ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਗੱਲ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ 
ਦੇ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਯਸੂ ਤ� ਗੰਦ,ੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ੱੁਧ, ਬੇਅਦਬ, ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ 
ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ 
ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ� ਿਨ�ਕਲਦੇ ਹਨ? 

ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ ਜੋ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ, ਇਸ 
ਲਈ ਹੁਣ ਅਸ� ਿਸਧ�ਤ ਤ� ਮਨਾਹੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹ�।  

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ” ਇਹ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ। “ਭਈ 
ਤੁਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ” ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਾਹੀ, ਇੱਕ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, 
“ਭਈ ਤੁਸ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤ�ੀ 
ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਤ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ�।” 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ।” “ਹਰਾਮਕਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਪੋਰਨੀਆ 
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ਸ਼ਬਦ ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱੁਠੀਭਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 
ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ “ਪੋਰਨ� ਗਰਾਿਫਕ,” “ਪੋਰਨ� ਗਰਾਫੀ,” ਆਿਦ। ਪੋਰਨੀਆ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਅਸ� ਸੋਨ�  ਦੀ ਤਖਤੀ ਵਾਲੀ ਪਗੜੀ ਨਹ� ਪਿਨਹਦੇ ਿਜਸ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ,” ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਜਾਜਕ� ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਿਹੱਸਾ ਹ�। ਅਸ� ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨ�ਜ 
ਲੋਕ ਹ� (1 ਪਤਰਸ 2:9)।  

ਕੋਈ ਿਕਵ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ “ਪਰਾਪਤ” ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮ� ਇਹ ਤ� ਵੇਖ 
ਸਿਕਆਂ ਹ� ਿਕ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਲੈਣ ਜ� ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, 
“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤ�ੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ,” ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਿਕਸੇ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ” ਜ� ਕਬਜ਼ਾ 
ਕਰਨਾ, ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਨਹ� (ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ), ਪਰ “ਇਸ ਤ ੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।” ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੰਦ 
ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।  

ਸ਼ਕਤੀ (4:6–8)। ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮ� ਉਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਿਜਵ� ਉਹ ਪਿਹਲ� 
ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹ� ਸੀ। ਸਗ� ਮੂਰਤੀਪੂਜਕ ਧਰਮ ਤ� 
ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ� ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪ�ਭੂ ਇਨ� � ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 6)। 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਨਹ� 
ਿਮਲਦਾ। ਅਸ� ਨਰਕ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨੰੂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ 
ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਗੀਹੇਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੰਜੀਲ� ਦੇ ਿਵਰਤ�ਤ ਿਵੱਚ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਬਾਰੇ 
ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਸ ਦ ੇਕੋਲ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕਿਹਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਿਕ 
ਕਠ� ਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਰੱਬੀ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਅਸ� 
ਪਿਹਲ� ਹੀ 7 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹ�: “ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਪਲੀਤੀ ਲਈ 
ਨਹ� ਸਗ� ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ।” ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪਾਪ ਨਾਲ 
ਉਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਮ� ਤੁਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? 
ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਲੀਤੀ ਲਈ ਨਹ� ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨ�  ਖਾਸ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੱੁਧ, ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਜਾਜਕ� ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ 
ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸੱਿਦਆ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ 
ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 
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ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ?  
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ: “ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਹ� ਸਗ� 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 8)। 
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਕਰੋਿਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ� ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੰੂ ਖੋਹਣ ਦ ੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਆਪਹੁਦਰੇ ਨਹ� ਹਨ। ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ 
ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਚੋਖਾ, ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤ� ਭਰਪੂਰ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 
ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:11 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, “ਅਨ�� ਰੇ ਦੇ ਅਫੱਲ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਨੰਿਗਆਂ ਕਰੋ।” 

ਿਸੱਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਹੈ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਕੱਬੀ ਅਤੇ ਅੜਬ ਪੀੜ�ੀ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਵ�ਗ 
ਚਮਕਣਗੇ। ਆਓ ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹ�।               AM 

“ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ” ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ (4:9, 10) 

ਆਇਤ 9 ਿਵੱਚ ਅਸ� “ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਪ�ੇਮ” ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਇਹ ਪ�ੇਮ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, 
ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 
ਜ� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 12:10)।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ “ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ” ਸਨ 
(ਆਇਤ 9)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਦ� ਪੌਲੁਸ+�ਥੇ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:2)। 
ਹਾਲ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ (2:13)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ�  ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਭਾਈਆਂ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਿਦਆਲਗੀ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ (ਆਇਤ 10)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਮ 
ਬਾਰੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਕੋਲ� ਸੁਿਣਆ ਸੀ (3:6) ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਮੰਡਲੀ ਤ� ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਹੰੁਚ ਗਈ। ਉਹ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਮਰਦ�, ਔਰਤ�, ਪੜ�ੇ ਿਲਿਖਆਂ, 
ਅਨਪੜ��, ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮੇਤ ਸਭਨ� ਭਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।  

ਉਸ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਹੋਰ ਭੀ ਵਧਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ” (ਆਇਤ 10)। ਉਨ� � ਨ�  ਬਰਕਤ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 
ਲੱਭਣੇ ਸਨ।                EE 
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ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਚੱਲਣਾ (4:11) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਤੁਸ� ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ” (ਆਇਤ 11), ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਚੱੁਪ ਚਾਪ” 
ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � 
ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ 
ਿਦੱਤੇ ਸਨ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:1–15)। ਆਇਤ 11 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਧਆਨ 
ਕ�ਦਿਰਤ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

“ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਰਹੋ।” NEB ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਬਜਾਇ “ਚੱੁਪ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।” ਇਸ ਲਈ, ਖਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੱੁਪ 
ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

“ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦ ੇਕਰੋ।” ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਅਸ� “. . . ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਹਾਲ �ਤੇ 
ਵੀ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨੀ” ਹੈ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:4)। ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਿਵੱਚ 
ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹ� ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਪਰ ਐ� ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਯਾ ਚੋਰ ਯਾ ਬੁਿਰਆਰ ਯਾ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ  
ਹੋ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ” (1 ਪਤਰਸ 4:15)। ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਤ� ਦੂਰ  
ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੰੂ  
ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

“ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ।” ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਮਹਨਤ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� “ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਰਥੀਏ ਨਾ ਹੋਈਏ” (ਆਇਤ 12)। ਜਦ� 
ਅਸ� ਖੁਦ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ�  ਨੱਕ 
ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤ� ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ” (3:10)। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਕੋਈ 
ਅਪਾਹਜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੰਮ ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28; ਯਾਕੂਬ 2:14–16)। ਬਲਿਕ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਉਨ� � ਝਗੜਾਲੂਆ ਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੰੂ ਠ� ਸ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 
ਨਮੂਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਭਈ ਤੁਸ� ਬਾਹਿਲਆ ਂਲੋਕ� ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਭਲਮਣਸਊ 
ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਰਥੀਏ ਨਾ ਹੋਵੋ” (ਆਇਤ 12)। 

ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ।” ਸਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਉਨ� � ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।                EE 

ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ (4:9-12) 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਕੋਲ �ਨਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 
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ਪੱਤ�ੀਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ�ੀ ਚੰਗ ੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ �ਨਤੀ ਦ ੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਨ� � 
ਲਈ ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਰਾਮਾਕਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ 
ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਦੋ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਜੀਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ� � ਗੁਣ� ਦਾ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ�, ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ 
ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਹਨ ਦੋਹ� ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ 
ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਉਨ� � ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ� � ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪ�ਭਾਵ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ� � 
ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁਣ� ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਸ� ਮਸੀਹੀ �ਨਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਮਸੀਹੀ 
ਿਸਆਣਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ (4:9, 10)। ਕੀ ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹ�? ਸ਼ਾਇਦ 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ 
ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਕਦ-ੇ
ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਣਾ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� 
ਿਕ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹ� ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡ ੇ ਕੋਲ� ਇਹੋ ਿਜਹਾ 
ਸਵਾਲ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੰੂ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹ�। 

ਰਸੂਲ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ (2:2) ਅਤੇ ਇਨ� � 
ਲੋਕ� ਨ�  ਿਜਨ� � ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਵਚਨ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (2:13)। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ( 1:4)। ਪ�ਚਾਰਕ� ਨ�  ਵੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਲਈ 
ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ (2:7, 8)। ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� 
ਨ�  ਉਸ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪ�ਚਾਰਕ� ਨੰੂ 
ਿਸਖਾ�ਦੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ (3:6)। ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੁਿਣਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਪਿਰਿਕ�ਆ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਯਸੂ ਨ�  ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਿਰਣਾਮ ਹੋਣੇਗਾ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “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� 
ਇਸ ਤ� ਸਭ ਜਾਣਨਗੇ ਭਈ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ” (ਯੂਹੰਨਾ 13:34, 35)। ਨੌਜਵਾਨ 
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ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ 
ਪਿਰਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।  

ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਮ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਦਾ 
ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕਲੀਸੀਆਵ� ਦ ੇ ਪ�ਤੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ 
ਬਿਰਯਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਏ ਸਨ (3:12)। ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਿਲਆ ਂ ਦੀ ਪ�ੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,  
ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ 
(4:9, 10)। 

ਪ�ਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪ�ੇਮ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਹਲੂ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਤ� 
ਇਹ ਸਾਡ ੇਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਿਕਵ� ਦਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਦ ੇਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਪ�ੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ 
ਪ�ਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਨ� � ਨਵ� ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਸੀ?  

ਿਕਵ� ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹ�? ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੇਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਿਯਸੂ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ�� 
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਿਖਆ “ਿਜਵ� ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 13:34; 
15:12)। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਿਕਸ 
ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਪ�ੇਮ ਤੇ ਸਬਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 
ਿਯਸੂ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ� ਤੇ ਚੱਲਣ 
ਲਈ ਸਬਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਭਰੇ ਿਵੱਚਾਰ�, ਗੱਲ� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਅਤ ੇਇਨ� � ਪ�ੇਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਨ� ਿਤਕ ਿਸਧ�ਤ� ਤੇ ਸਬਕ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸ� ਇੱਕੋ ਸਮ� ਇੱਕੋ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਪ�ੇਮ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਇਨ� � ਨਵ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਇਨ� � 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇਈਏ, ਤ� 
ਅਸ� ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ�ਗੇ।  

ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ (4:11)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦ ੇਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 
ਹੱਥ� ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਨ� � ਦੀ “ਧਾਰਨਾ” ਹੋਵੇ (4:11)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਦੂਜੀ 
ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 
ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਇਤ 11 ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਨ� � 
ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।  
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ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ� ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ-ਅਤੇ ਅਸ�-ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਿਕ 
“ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਾ” ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ� � ਨ�  ਉਨ� � 
ਲੋਕ� ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ 
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (2:8, 9)। 

ਹੁਣ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਨਮੂਨ�  ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਕੁਲੱਸੈ 
ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ� ਅਤੇ ਮਾਲਕ� ਦੇ ਵ�ਗ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਡੇ ਸਭਨ� ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡ ੇਕੰਮ 
ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਕੁਲੁੱ ਸੈ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਜੋ 
ਕੁਝ ਤੁਸ� ਕਰੋ ਸੋ ਿਚੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਲਈ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 
3:23)। ਉਨ� � ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਸੀ! ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ! ਪ�ਭੂ 
ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ! 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ 
ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਭਲਾਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਗਲਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਦੇ ਰਾਹ�। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਹੱਦ� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਹੈ। ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ੇਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਜੋ ਪਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ  
ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰੋ (4:12)। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ? 4:12 ਿਵੱਚ ਦੋ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਨ� � �ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� �ਤੇ ਪ�ਭਾਵ। 

ਬਾਹਰਲੇ ਕਲੀਸੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ 
ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ� � ਦ ੇਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਨ। 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17 ਅਿਧਆਇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪ�ਚਾਰਕ� ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ 
ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਹਰਿਲਆ ਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਕਵ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 
ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗ?ੇ ਇਹ ਉਨ� � ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸ� ਆਪਣੇ 
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ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਸਗ� ਸਤਾਅ ਦੇ ਸਿਮਆਂ 
ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨ� ਕ ਰੱਖੋ ਭਈ 
ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਓਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਿਰਆਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ� ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਓਸ ਿਦਨ ਜਦ ਉਨ� � �ਤੇ ਦਯਾ ਦਿਰਸ਼ਟੀ 
ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ” (1 ਪਤਰਸ 2:12)।  

ਮਸੀਹ ਤ� ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬੁਿਰਆਈ ਤ� 
ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਅੱਛਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। “ਤੁਸ� 
ਸਮ� ਨੰੂ ਲਾਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੋ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:5)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਬਹੁਮੱੁਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਨ� � ਤ ੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵ� ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� 
ਹ�, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਕੋਲ ਉਹ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਇਕਮਾਤਰ 
ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�! 

ਜਦ� ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸ� ਉਨ� � ਿਵਚਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹ� 
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦ,ੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡ ੇ ਕੰਮ� ਲਈ 
ਕਾਰਣ� ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ 
ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਕ “ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਮ� ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ,” ਜ� “ਮ� ਸੋਚਦਾ ਹ� ਇਹੋ ਸਹੀ 
ਹੈ” ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ� ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀਆਂ। ਬਜਾਇ ਇਸ ਦ,ੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ ੇਆਪਣਾ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤ� ਿਫਰ ਸਾਡ ੇਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੋ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ”; “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ”; ਜ� “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਜੀਉਣਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ।” 

12 ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 
ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਅਰਥੀਏ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ ਜ� ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਸਾਡੀਆ ਂਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਹ� ਨੰੂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 
ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਈ ਿਜਹ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹ 
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ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28)। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂ
ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਜ ਕੱਲ�, ਸਰਕਾਰ� ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ 
ਤਰ�� ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਕਾਰਜਕ�ਮ� ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ 
ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ� � ਫਾਇਿਦਆ ਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਅਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�, ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਹ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ ਜਦ� ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦੱਤ,ੇ ਮਨਭਾ�ਦੇ 
ਅਤੇ ਫਇਦੇਮੰਦ ਕੰਮ ਵਜ� ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।  

ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹਨ-ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦ-ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ 
ਬੁਰੇ ਅਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ�ਭਾਵ ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ 
ਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੂਿਜਆ ਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ 
ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

ਿਸੱਟਾ। ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ “ਵਧਣ” ਲਈ ਅਸ� ਇਨ� � 
ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ� ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇ ਹ�। ਪ�ੇਮ ਰਾਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਪ�ੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ�। ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਰਾਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਲਈ  
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਪ�ਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ� 
ਬਾਹਰ ਹਨ।                 TP 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਜੀਉਣਾ (4:9-12) 

ਪੌਲੁਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ� 
ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਸ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵੱਚ� ਆ�ਦ ੇਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ� � 
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਉਨ� � 
ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀ�ਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ 
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ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨ�  ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ 
ਉਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਦ ੇਕਾਰਣ, ਉਨ� � 
ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਆਲਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸਨ। 
ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨ�  ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਥ� ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੱਤੇ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤ�ੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ 
ਿਪਤਾ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਮਸੀਹੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਰੰਭ ਤ� ਹੀ ਇਹ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਚੇਲੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 13:35)। ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ �ਨਤੀ ਲਈ ਇਸ 
ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:16)। ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪ�ੇਮ ਦ ੇ
ਨਮੂਨ�  ਸਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਨ� � ਨ�  ਸ਼�ਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਤ� ਉਤੇਿਜਤ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
ਸੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  ਆਲਸੀਪਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਉਨ� � ਕੰਮ� ਿਵੱਚ �ਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਇੰਨਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ� � ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।  

ਉਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨ�  ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤ� 
ਬਾਹਰ ਸਨ। ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਨਹ� 
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਚਾਲ-ਚਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ 
ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਆਿਦ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਉਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹ�  
ਸਨ। ਤੁਸ� ਇਸ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ “ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ” ਕਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।                EC 

ਦੂਜੀ ਆਮਦ (4:13-18) 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
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ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 1994 ਿਵੱਚ ਚਾਰਲਸਟਨ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਿਕ 
“ਪ�ਚਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”21 
ਇਸ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦਾਅਿਵਆ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਰੋਲਡ ਕ�ਿਪੰਗ ਨ�ਅ 
ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ�ਚਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ 6 ਸਤੰਬਰ 
1994 ਨੰੂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1843 ਅਤੇ 1844 ਿਵੱਚ 
ਿਵਲੀਅਮ ਿਮਲਰ ਨ�  ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਗਰਦ� 
ਨ�  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਛੇ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 
ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ !ਸਾਨੰੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਚਨ� ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਪਰ ਉਸ 
ਿਦਨ ਯਾ ਉਸ ਘੜੀ ਦ ੇਿਵਖੇ ਕੋਈ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਦੂਤ, ਨਾ ਪੱੁਤ�, ਪਰ ਕੇਵਲ 
ਿਪਤਾ” (ਮਰਕੁਸ 13:32)।  

ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹ� ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਦ� 
ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਵਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:13–18 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ 
ਿਦੱਤਾ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ 
ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦ� ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਉਨ� � ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ� � ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੀਜ਼� ਦੇ ਮਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤ� ਖੰੁਝ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � 
ਦੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤ,ੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ “ਆਸ” ਹੈ (ਆਇਤ� 13, 
14)। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਜਹੜੇ “ਸੱੁਤੇ ਪਏ” ਜ� 
ਮਰ ਗਏ ਸਨ (ਆਇਤ 13)। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਤੁਸ� ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ” (ਆਇਤ 13)। ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਸੀ। ਬਰੂਸ ਨ�  ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ 
ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਾਲੇਖ� ਿਵੱਚ ਪਰਤੱਖ ਸੀ।22 ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਧੀ 
ਲੇਖ ਜੋ ਪੜ�ਨ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, “ਮ� ਨਹ� ਸ�, ਮ� ਬਿਣਆ, ਮ� ਨਹ� ਹ�, ਮੈਨੰੂ 
ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਹੈ।”23 ਿਸਆਣੇ ਮਸੀਹੀ ਅਿਜਹੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰਨਗ।ੇ 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ 
ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ” ਿਲਆਵੇਗਾ (ਆਇਤ 14)। ਉਹ ਕਦ� ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਣਗ?ੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� “ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ” ਿਵੱਚ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਜੀ �ਠ�  ਸੰਤ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਧਰਤੀ ਤ� ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ 
ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ।  

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦ ੇਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਨ� � ਅਜੀਜ਼� 
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ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗੁਜਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਜ� ਮਰੇ ਸਨ, ਤ� ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਆਸ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।  

ਜੀ�ਦ ੇਸੰਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਆਉਣਗ ੇ(ਆਇਤ 15)। ਕਈ ਲੋਕ 
ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਚੱੁਕੇ 
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਤ� ਿਗਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਤ� ਦੀ ਿਵੱਿਦਆ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ 
ਕੋਲ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਵਚਨ” ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 15)। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼� 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹ� . . .” (ਆਇਤ 15)। ਕੀ “ਅਸ�” ਤ� ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਸੀ ਿਕ ਜਦ� ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਉਹ ਜੀ�ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ ਹ�, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਦੇ 
ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:14 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14 ਵੀ ਵੇਖੋ)। 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:10 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੀਕ ਉਹ ਜੀ�ਦਾ ਜ� ਮਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬਸ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ। ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ�ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ 
ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਤ� ਵ�ਝਾ ਨਹ� ਰਹੇਗਾ!  

“ਪ�ਭੂ ਆਪ ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ . . .” (ਆਇਤ 16)। ਕੋਈ ਸੁਰਗਦੂਤ ਜ� 
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨਹ� ਪਰ ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਆਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਸਭ 
ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਤੰਨ ਗੱਲ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਉਹ “ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ।” ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਉਨ� � ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ� ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, 
“ਉਹ ਘੜੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਓਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ� ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਿਨ�ਕਲ ਆਉਣਗੇ” (ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29)। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ 
ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਿਜਨ� � ਉਸ ਨੰੂ ਿਵੰਿਨ� ਆ ਸੀ” (ਪਰਕਾਸ਼ 
ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7)। 

ਉਹ “ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ . . . ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਤ 
ਮੀਕਾਏਲ ਹੈ, ਇਕਮਾਤਰ ਦੂਤ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਵੱਚ ਮਹ� ਦਤੂ ਕਿਹ ਕੇ 
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਯਹੂਦਾਹ 9)। ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨ� ਦੂਤ� ਨੰੂ 
“ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨ” ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ (ਮੱਤੀ 24:31)।  
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ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰ�ੀ ਨਾਲ . . . ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ।” ਿਤੰਨ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼-
ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਤੁਰ�ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ “ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਰ�ੀ” 
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52)। ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ” ਤੁਰ�ੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ “ਤੁਰ�ੀ” ਨੰੂ ਉਹ ਤੁਰ�ੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ (ਕੂਚ 19:19)।  

ਤੁਰ�ੀਆਂ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਜਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ “ਸੱੁਤ”ੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਸਰਫ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀ �ਠਣਗੇ 
(ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24:15)। ਿਯਸੂ ਨ�  ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29)।  

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਉਦ� ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮ� 
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਭਨ� ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। “ਜਦ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱੁਤ� ਆਪਣੇ ਤੇਜ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤ� ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ �ਤੇ ਬੈਠ� ਗਾ। ਅਰ 
ਸਭ ਕੌਮ� ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ ਅਰ ਿਜਸ ਤਰ� ਅਯਾਲੀ ਭੇਡ� ਨੰੂ 
ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਵੱਖਿਰਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ� ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤ� ਵੱਖਰਾ 
ਕਰੇਗਾ” (ਮੱਤੀ 25:31, 32)। 

ਿਫਰ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਆਇਤ 17)। 
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੱੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
20:15)। ਿਫਰ ਵੀ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, “ਤਦ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦ ੇਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਓਹਨ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬੱਦਲ� �ਤ ੇਅਚਾਣਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਤਰ� ਅਸ� ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹ�ਗੇ” (ਆਇਤ 17; ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 24:31)।  

ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ� ਹੋਣਗੀਆਂ। “ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ 
ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਓਹ ਪਿਹਲ� ਜੀ �ਠਣਗ”ੇ (ਆਇਤ 16)। ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ 
ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੂਤ� ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਵੇਖੋ ਯੂਹੰਨਾ 5:28)। 
ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ [ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ �ਤ]ੇ ਬਾਕੀ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।” 

ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੁਰਗ ਤ� ਉਤਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ 
ਬੱਦਲ� ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ। ਜੀ�ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਓਹਨ� ਨਾਲ 
ਬੱਦਲ� �ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗ;ੇ" ਇਸ ਤਰ�� ਦ ੋਸਮੂਹ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣਗੇ। ਉਹ “ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ” 
ਿਮਲਣਗੇ (ਵੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7)। ਉਹ “ਹਵਾ ਿਵੱਚ” ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸ਼ਤਾਨ �ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਿਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਨੰੂ “ਹਵਾਈ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:2)।  

“ਇਸੇ ਤਰ�� ਅਸ� ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹ�ਗੇ।” ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਸੰਗ ਿਕੱਥੇ ਰਹ�ਗੇ? 
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ਅਸ� ਉਹ ਦੇ ਸੰਗ ਧਰਤੀ �ਤ ੇਨਹ� ਰਹ�ਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ 
ਇਸ ਦੇ ਵਾਯ-ੂਮੰਡਲ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹ� ਧਰੇਗਾ! ਉਹ 
ਵਾਯ-ੂਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ “ਹਵਾ ਿਵੱਚ �ਪਰ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ।” ਇੱਥੇ 
ਧਰਤੀ �ਤੇ ਉਹ ਦ ੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ�ੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:2 ਿਵੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ।) 

ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪ�ਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ (ਮੱਤੀ 
28:20)। ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਵ�ਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਹਤਰ 
ਸਮਿਝਆ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:8; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:23)। ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਜ ਿਵੱਚ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਅਿਵਨਾਸੀ ਸਰੀਰ 
ਿਵੱਚ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:48–52; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:1)। ਇਸ ਲਈ, “ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੰਗ 
ਰਹ�ਗੇ।” 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਜ� ਵੀ ਆਵੇਗੀ, 
“ਿਜਸ ਤਰ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:2)। ਜਦ� ਉਹ ਅਚਾਣਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ 
ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਜਸ ਤਰ� ਿਬਜਲੀ ਚੜ�ਿਦ� ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੀਕਰ ਿਦਸਦੀ ਹੈ 
ਉਸੇ ਤਰ�� ਹੋਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:27)। ਇਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਧਰਮੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਠਕਾਣਾ ਨਹ� ਰਹੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  “ਧਰਮ [ਧਾਰਿਮਕਤਾ] ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ   ...
ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਓਹਨ� ਸਭਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਨ� � ਉਹ 
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਪਆਰਾ ਜਾਿਣਆ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:8)। 

ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:15, 16 ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
“ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ,” “ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ” ਅਤੇ “ਅਮੀਰ” ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆ ਂਤ� ਲੁਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ� � ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਿਭਆਣਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ �ਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ-ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ  
ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ-ਦੇ ਲਈ  
ਿਤਆਰ ਹ�?               EE 

ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਿਮਲਨ (4:13-18) 

ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਮ� ਕਹ� ਿਕ “ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!” ਇਹ ਕੜੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਨੰੂ 
ਉਕਸਾਏਗਾ, ਿਫਰ ਭਾਵ� ਉਹ ਡਰ, ਬੇਚੈਨੀ ਜ� ਅਨੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇ।  

ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 
ਹਰ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੋ ਕਾਰਣ� 
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ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ 
ਤਰ�� ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਜ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ 
ਉਹ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹ�।  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ 
ਕਾਰਣ ਨਹ� ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਯਸੂ 
ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ 
ਉਨ� � ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ; ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ� � ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨ� ਥਾਵ� ਤ ੇਹਨ ਵੱਡੇ ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਨ�  ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ� ਨੰੂ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਜਦ� ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਉਨ� � ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਿਮਲਾਪ ਤ� ਖੰੁਝ ਜਾਣਗ?ੇ 
4:13–18 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਇਸ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। 
ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਕੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੰੂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ 
ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡਾ 
ਰਵੱਈਆ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵ�ਗ ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ (4:13)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਉਨ� � ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਨ�  ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ�ਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 11:11–14)। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ 
ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵ� ਦ ੇਕਾਰਣ 
ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਨ� � ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮਰ 
ਚੱੁਕੇ ਸਨ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ-ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, 
ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ, ਬਰਕਤ� ਅਤੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੌਤ ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਇਿਦਆਂ 
ਦਾ ਅੰਤ ਨਹ� ਹੈ (4:13), ਪਰ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ 
ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤ� ਉਹ ਲੋਕ ਵ�ਝੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਤ�ੀ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਮੌਤ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਹੈ।  

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ ਿਸਰਫ ਸੋਗ ਦਾ ਸਮ� 
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ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਆਸ ਹੈ! 

ਅਸ� ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੈ (4:14)। “ਿਯਸੂ 
ਿਵੱਚ ਸ� ਗਏ ਹਨ” ਵਾਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ� � ਤ� ਜਾਣੂ, ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ 
ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ “ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ” 
ਿਵੱਚ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 16:22), ਿਜਸ ਨ�  ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਅਤੇ 
ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ 
ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਭਾਵ� ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਤਤਾਵ� ਹੋਣ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱਚ ਸਨ।  

ਿਯਸੂ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮ� “ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਹ� (ਕੂਚ 3:6), ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ� � ਦੇ ਮਰਨ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 22:32)। ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਵ ਿਵੱਚ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਜੀ�ਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਸਮ� 
ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਰਕਤ� ਦੀ ਆਸ ਦੀ 
ਕੰੁਜੀ ਸੀ; ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ !
ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਆ�ਦਾ ਹੈ (4:14)! ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਰਆ ਪਰ ਹੁਣ 
ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ: 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ� � ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ 
ਿਜਨ� � ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨ� � ਦੇ ਭਰਾਵ� ਅਤੇ ਭੈਣ� ਨੰੂ 
ਿਜਵਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ! 

ਕੀ ਅਸ� ਮੌਤ ਨੰੂ ਆਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜ� ਸੋਚਦੇ ਹ�, ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਿਵਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸ� ਿਸਰਫ 
ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਗੁਆਵ�ਗੇ ਜਦ� ਅਸ� ਖੁਦ ਮਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ 
ਇੱਕ ਭੈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�? ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ 
ਅਸ� ਉਸ ਤ� ਡਰਦੇ ਹ�? ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਿਕ�ਿਕ ਜੀਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ”; ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਮ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ� ਭਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵ� 
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹ� ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ �ਤਮ ਹੈ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 
1:21, 23)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਅਨੰਦ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚੰਨ�  ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ 
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�ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਤਕ ਲੋਕ ਉਨ� � ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ 
ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ 
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਸੰਦੇਹਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤ� ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੈ! 

ਅਸ� ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਮੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ 
ਹੋਣਗ ੇ (4:15, 16)। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਸਮ� 
ਜੀ�ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜ ੇਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤ� ਖੰੁਝ ਜਾਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ” 
ਕਬਰ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ (4:14)। 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਤੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ 15 ਅਤੇ 16 ਆਇਤ� 
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ, ਪ�ਭੂ ਸੁਰਗ ਤ� ਆਵੇਗਾ। ਿਜਵ� ਿਯਸੂ 
ਸੁਰਗ �ਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ �ਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ 
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “. . . ‘ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸ� ਿਕ� ਖੜੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਵੱਲ ਵੇਖਦੋ ਹੋ? ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਅਕਾਸ਼ �ਪਰ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਓਸੇ 
ਤਰ� ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ� ਤੁਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ �ਤੇ ਜ�ਦੇ ਵੇਿਖਆ’” (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
1:11)। ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸੀ। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ 
ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ (1:10)।  

ਦੂਜਾ, ਮਹ� ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰ�ੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਕੋਈ ਵੀ-ਭਾਵ� ਮਿਰਆ 
ਹੋਇਆ ਜ� ਜੀ�ਦਾ-ਇਸ ਤ� ਵ�ਝਾ ਨਹ� ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ “ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਦੇ ਕੰਢ”ੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ 
(ਅੱਯੂਬ 26:14)! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਜਗਤ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੀਜਾ, ਮੁਰਦੇ ਜੀ �ਠਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਪ�ਚਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 
ਸੀ। ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:33 ਿਵੱਚ ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�, “ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 
ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ . . . ।” ਇਹ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨ�  
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਜਵਾਲ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ “. . . ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਠਣ ਤ� ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੱੁਤ� 
ਸਾਡਾ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ” (ਰੋਮੀਆਂ 1:4)। ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, 
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਜਵ� ਅਸ� ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਸ�ਝੀ ਹ�। ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�, “ਵੇਖੋ, ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹ� ਜੋ ਅਸ� ਸੱਭੇ ਨਹ� ਸ�ਵ�ਗ,ੇ ਪਰ ਸੱਭੇ ਿਛੰਨ ਭਰ ਿਵੱਚ ਅੱਖ ਦੀ 
ਝਮਕ ਿਵੱਚ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਰ�ੀ ਫੁਕਿਦਆ ਂਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ। ਤੁਰ�ੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ 
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ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਿਵਨਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ �ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸ� ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵ�ਗ”ੇ  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:51, 52)। ਆਖ਼ਰੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਿਵਨਾਸੀ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ�ਗੇ।  

ਅਸ� ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੋਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ 
ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (4:17)। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫਰ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਜੀ �ਠ�  ਸੰਤ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਮਲ ਕੇ ਸਦਾ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹ ਸਕਣ (4:17)। ਇਹ ਆਇਤ “ਹਵਾ ਿਵੱਚ” ਉਸ ਮਹਾਨ 
ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 
�ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨ�  ਇਸ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ� ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹ� 
ਬਣਾਈ ਹੈ।  

ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਅਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜ�ਦੇ ਰਿਹਣਗ”ੇ 
ਅਤੇ “ਧਰਤੀ ਉਨ� � ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ” (2 ਪਤਰਸ 
3:10)। ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਕ� ਜੋ ਅਸ� ਸੁਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹ� ਿਜੱਥੇ 
ਅਸ� ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ�” 
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 3:20)। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ�, ਸਦੀਪਕ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ� ਜਦ� ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ� ਨਵ� ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵ� ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਧਰਮ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ” (2 ਪਤਰਸ 3:13)।  

ਅਸ� ਸੋਗ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦ ੇਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ 
ਹੈ (4:18)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਨ� � ਭਰਾਵ� ਦ ੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਸਨ 
ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ ਜਦ ਿਕ 
ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਤ� ਵ�ਝੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ� � ਦਾ 
ਇਨ� � ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਸਦੀਪਕ 
ਕਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤ� ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।  

ਿਸਰਫ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਆਸ ਹੈ। ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਅਸ� ਸਾਥੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ� ਜਦ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦ ੇਹਨ, ਿਫਰ 
ਭਾਵ� ਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ (4:18)।  

ਿਸੱਟਾ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ; ਪਰ 
ਜਦ� ਿਯਸੂ ਦਬੁਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਹਰ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।            TP 
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ਉਹ ਜੋ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (4:13–18) 

ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂਆ ਂਦੇ 
ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮ� ਿਲਆ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਉਨ� � ਿਪਆਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸ� ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ 
ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

“ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ� ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।” ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਣ ਤ� ਮਨ� � ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 11:35), ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੌਤ ਤੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਰੋਣ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ� ਆਸ ਤ� ਮਰਦੇ ਹਨ; 
ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, 
ਇੱਕ ਸ�ੇਸ਼ਠ ਿਦਲਾਸਾ ਹੈ।  

“ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਿਮਲ�ਗੇ।” ਿਜਵ� ਉਹ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੀ �ਠਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਿਜਵ� 
ਕਲੀਿਸਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਿਯਸੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਿਠਆ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਜੀ �ਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ�, ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਿਲਆਵੇਗਾ (4:14)। 

“ਭਈ ਅਸ� ਿਜਹੜੇ ਜੀ�ਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੁ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਸੋ ਓਹਨ� 
ਤ� ਿਜਹੜੇ ਸ� ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤ�ੇ ਨਾ ਹੋਵ�ਗ”ੇ (ਆਇਤ 15)। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ 
ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਸੋ ਓਹਨ� ਤ� ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸ� ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤ�ੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਰ 
ਚੱੁਕੇ ਸੰਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤ� ਵ�ਝੇ ਨਾ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਜਦ� 
ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਿਮਲ�ਗੇ (4:17)। ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ 
ਸਮ� ਉਨ� � ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

“ਆਓ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕ ਜੋ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਦਾ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਸੰਤ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹ� ਹੈ। 
ਿਜ਼ੰਦਾ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸੰਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ 
ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

“ਆਓ ਅਸ� ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ�ਗੇ।” ਿਜਵ� ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ 
ਜਾਣਦੇ ਹ� ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਯੁੱ ਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਿਲਆਵੇਗੀ। ਅਸ� ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵ�ਗੇ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ 
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਏ ਜਾਵ�ਗ।ੇ  

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
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ਗਈ ਸੀ; ਇਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਲੇ। ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਰਾਹ� ਸਾਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ  
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਆਸ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ; ਉਹ  
ਸਾਡੇ �ਤੇ ਉਸ ਿਜੱਤ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ  
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।                   EC 

“ਨਾ ਰੋਵੋ” (4:13–18) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਧਰਤੀ �ਤੇ 
ਜੀ�ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਮਿਹਮਾਵਾਨ ਗੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। ਿਜਵ� ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� 
ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ� � ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹ�, ਤ� ਉਸ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਨੰੂ ਤ� ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � 
ਨ�  ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ �ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤ�ਾਸਦੀ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ� � 
ਿਪਆਿਰਆਂ �ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਉਨ� � ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ।” ਿਫਰ, 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਾਰਣ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਕ 
ਿਕ� ਨਹ� ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

“ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ� � ਦੇ �ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੋ।” ਅਸ� ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਹ�। ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਿਦਆਂ 
ਿਵੱਚ� ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਉਹ ਜੀ �ਿਠਆ, ਿਤਵ�, ਅਸ�, ਵੀ, ਜੀ 
�ਠ�ਗੇ। ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ �ਠਣਾ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪਰਗਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ।” ਿਯਸੂ 
ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸ� ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਏਗਾ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 
ਸਾਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਿਵਦਾ ਨਹ� ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ 
ਅਸ� ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ।  

ਿਜ�ਦੇ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ� ਤ� ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਹਲ� ਚਲੇ 
ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ� ਵ�ਝੇ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ 
ਤ� ਵ�ਝੇ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।  

“ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ੋਕ 
ਨਾ ਕਰੋ।” ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਠ�  ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਸੀਹ 
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ਮਸੀਹੀ ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਸਭ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ�ਗੇ। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ 
ਰੋਵ�ਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸ ਤ� ਵ�ਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।               EC 

ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ (4:16–18) 

ਭਾਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਅੰਤ ਦ ੇਸਮ� ਦੇ ਕਈ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਤ� ਵੀ ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਸ ਬੰਦ ਨੰੂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਨ� ਬੰਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਈਏ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ 
ਸਮ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਵੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਅੰਤਮ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਅਿਧਆਇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ 
ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਿਨਆਂਈ ਆਵੇਗਾ (2 ਪਤਰਸ 3:10), ਬੱਦਲ� ਦ ੇ
ਨਾਲ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7), ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 1:7), ਅਤ ੇ
ਸਵਰਗਦੂਤ� ਦੇ ਨਾਲ (ਮੱਤੀ 25:31)। ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖੇਗੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
1:7)। 

ਉਹ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ “ਲਲਕਾਰੇ” ਦੇ 
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਨਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਕਬਰ� ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ 
ਬੁਲਾਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29)। ਇੱਕ ਮਹ� ਦੂਤ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਪਰ 
ਅਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਸਭਨ� ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ। ਿਫਰ, ਇੱਕ ਤੁਰ�ੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:52 ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਅਤ ੇ ਜੀ�ਿਦਆਂ ਦੇ 
ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਤ 16, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਸ਼ੌਰ-ਗੁਲ 
ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਦੀ ਆਮਦ ਿਤੰਨ�  ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਜੀ�ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਧਾਰਣ ਜੀ �ਠਣ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29)। ਇਸ ਬੰਦ 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀ �ਠਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦਾ 
ਿਧਆਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।  

ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ� ਉਸ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਫਰ ਉਨ� � ਕੌਮ� ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ� 
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ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡ� ਨੰੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 
25:31–34)। ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮ�, ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੰੂ ਉਸ 
ਇਸਤਰੀ ਜ� ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਅਨੰਤ ਇਨਾਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ� ਿਨਆਂ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵ�ਗੇ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� 
ਹੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ, ਿਨਆਂ ਦੇ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ 
ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਸੱਟਾ ਸੀ।  

ਸਮ� ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਆਂ ਤ� ਪਾਰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ 
ਅਨੰਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਵ� ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵ� ਧਰਤੀ ਪਰਗਟ 
ਹੋਣਗੇ (2 ਪਤਰਸ 3:11–13)। ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗ�ਹ ਤ� ਸਮ� ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਅਗ�ਹ ਤ� ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।  

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਜਾਵ�ਗੇ। ਿਨਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ� ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ 
ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਤਾਲ� ਅਤੇ 
ਧਰਤੀ �ਤਲੇ ਸਮ� ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਣਗੇ, ਅਤੇ 
ਅਧਰਮੀ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਗੇ (ਮੱਤੀ 25:46)। 

ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਸੋਚ ਨੰੂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ! ਉਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ� � ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਅਨੰਤਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡੀ 
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਜਾ ਰਹੇ ਹ�, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ 
ਿਵਖਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਵ� ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ� ਜ�ਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।  

ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ�ੇਿਰਤ ਲੇਖਕ ਅਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ�ੇਿਰਤ ਲੇਖਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹ� ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨਨੁਮਾਨ ਨਹ� ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ;;  ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  
ਸਾਨੰੂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਸਾਨੰੂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।।                              EECC  

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ, ਦ ਫਰਸੱਟ ਐਡਂ ਸ�ੈਕੰਡ ਐਿਪਸਟਲ ਟ ੂਦ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ 

ਕਮ�ਟਰੀ ਆੱਨ ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਕਮ�ਟਰੀ ਆੱਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ (ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: 
ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1959), 120. 2ਐ�ਫ਼. ਐ�ਫ਼. ਬਰੂਸ, 1 ਅਤ ੇ 2 
ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਵਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮ�ਟਰੀ, ਿਜਲਦ 45 (ਵਾਕੋ, ਟੈਕਸਾਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 82. 
3ਜੇਮਸ ਹੋਪ ਮਾਲਟਨ ਅਤੇ ਜੋਰਜ ਿਮਲੀਗਨ, ਦ ਵਕੈਬਲਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਗ�ੀਕ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ: ਪਪਾਇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਗੈਰ-ਸਾਿਹਿਤਕ ਸਰੋਤ� ਤ� ਿਨਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ (ਗ��ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ 
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ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1952), 362. 4ਵਾਲਟਰ ਬਾਯਰ, ਏ ਗ�ੀਕ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲੈਕਸੀਕਨ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ 
ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਿਕ�ਸਚੀਅਨ ਿਲਟ�ੇਚਰ, ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਿੋਧਆ ਸੰਸਕਰਣ। ਫਰੈਡਿਰਕ 
ਡਬਿਲਯੂ: ਦਨਕਰ (ਿਸ਼ਕਾਗੋ: ਯੂਨੀਵਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਪ��ੈਸ, 2000), 748. 5ਮਿੌਰਸ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ, 124। 6ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸੰਨਜ਼, ਦ ਐਿਪਸਟਲਜ਼ ਆਫ਼. ਪੌਲ, ਿਜਲਦ 4, ਵਰਡ ਿਪਕਚਰਜ਼ ਇਨ ਦ 
ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ (ਨ� ਸ਼ਿਵਲ: ਬ�ੋਡਮਨੈ ਪ�ੈ�ਸ, 1931), 29. 7ਬਰੂਸ, 86. 8ਮੌਿਰਸ, 130. 9ਰੋਬਰਟਸਨ, 31. 
10ਯੰਗਜ਼ ਿਲਟਰਲ ਟ��ਸਲੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਆਇਤ 14b ਨੰੂ ਨ� ਟ ਕਰੋ “ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ ਸ� ਗਏ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ” (ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। 

11ਮੌਿਰਸ, 140. 12ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਿਥਓਲੋਜ਼ੀ, ਸੰਪਾ. ਕੋਿਲਨ 
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