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ਅਿਧਆਇ 5 

ਪ�ਭੁ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ�  

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ (5:1–11)  
1ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ 

ਲਈ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ। 2ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ�� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਪ�ਭੁ ਦਾ 
ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ� ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ। 3ਜਦ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਈ 
ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸ�ਦ ਹੈ ਤਦ ਿਜਵ� ਗਰਭਵੰਤੀ ਇਸਤ�ੀ ਨੰੂ ਪੀੜ� ਲੱਗਦੀਆਂ 
ਹਨ ਿਤਵ� ਉਨ� � ਦਾ ਅਚਾਣਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬਚਣਗੇ। 4ਪਰ ਹੇ 
ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸ� ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਚੋਰ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਆਣ 
ਪਵੇ। 5ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸੱਭੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਪੱੁਤ� ਹੋ। ਅਸ� ਰਾਤ ਦੇ ਨਹ�, 
ਨਾ ਅਨ�� ਰੇ ਦੇ ਹ�। 6ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ ਨਾ ਸਵੀਏ ਂਸਗ� ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ 
ਅਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। 7ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸ�ਦੇ ਹਨ ਓਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਸ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਜਹੜੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਓਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 8ਪਰ ਅਸ� ਜਦ� 
ਿਦਨ ਦੇ ਹ� ਤ� ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨੰੂ ਟੋਪ ਦੇ ਥ� 
ਪਿਹਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। 9ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਕ�ੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� ਇਸ 
ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਭਈ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੀਏ। 10ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਭਈ ਅਸ� ਭਾਵ� ਜਾਗਦੇ ਭਾਵ� ਸੱੁਤੇ ਹੋਈਏ ਉਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵੀਏ। 11ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ 
ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ।  

ਆਇਤ 1. ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 
ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ 
ਵਜ�, ਉਹ ਆਮਦ “ਕਦ�” ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ। 
ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਚਮੱੁਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ 
(4:9 ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ), ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਕੱੁਝ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

“ਸਿਮਆ”ਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ χρόνος (ਕ�ੋਨ� ਸ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਤ� ਅਸ� ਸ਼ਬਦ 
“ਕਾਲ-ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ” ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਮ� ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ” ਹੈ। ਕ�ੋਨ� ਸ 
ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ “ਸਿਮਆ”ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
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ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। “ਵੇਿਲਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ καιρός 
(ਕਾਈਰੋਸ) ਤ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ “ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮ�” ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ “ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ�” ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਰਮਾਣ ਜ� ਿਮਆਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ “ਮੌਕੇ”1 ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:7 ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਆਇਤ 2. ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ�� ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ� ਪੌਲੁਸ ਮੌਜੂਦ 
ਸੀ, ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੇ ਰਾਹ�। ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸੰਨਜ਼ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਠੀਕ ਤਰ��” ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ “ਸਿਮਆਂ 
ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ” (ਆਇਤ 1) ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ, ਆਪਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ 
ਸਮ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਅਣਜਾਣ 
ਰਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।2 ਲੀਓਨ 
ਮੌਿਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ।3 

“ਠੀਕ ਤਰ��” ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ (ἀκριβῶς ਅਕ�ੀਬੋਸ), ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸ਼ੱੁਧਤਾ 
ਪੂਰਵਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ,” ਰਾਬਰਟ ਜੂਏਟ ਨ�  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ,  

. . . ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ 
ਹੋਵੇ [ਿਜਵ�], “ਸਾਨੰੂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਪਾਰਾਊਜ਼ੀਆ ਕਦ� ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਇਹੋ ਿਜਹੇ 
ਪ�ਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰੰਪਾਿਰਕ 
ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ 
ਿਜਸ ਦੀ ਯਾਦ ਪੌਲਸੁ ਨ�  1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:1–2 (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:5 ਨਾਲ ਵੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ 
ਚੇਤਾਵਨੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:3) ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਆ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਅਿਤਕਥਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਪਾਰਾਊਜ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੇਠ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:6–8)। 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਨ�  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਨਵ� ਯੁੱ ਗ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:4) ਦੇ ਮ�ਬਰ� 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ� � ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਉਨ� � ਦੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨ�  ਨਵ� ਯੁੱ ਗ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਗਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:14 ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਜਵ� “ਕਮਿਦਿਲਆਂ,” 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ�� ਉਹ “ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ,” “ਿਨਰਾਸ਼,” ਅਤੇ ... 
“ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਵਲੇ” ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਲੋਕ ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਉਨ� � ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰਲੋਕ ਿਵਿਦਆ ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਅਣਇੱਛਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।4  

ਪ�ਭੁ ਦਾ ਿਦਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ, ਇਹ ਵਾਕ ਆਮੋਸ ਦੇ ਸਮ� (c. 750 ਈ.ਪੂ.) “ਚਾਨਣ,” ਜ� ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ 
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ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਬੀ ਨ�  ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨ� � ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇੱਕ “ਹਨ� ਰੇ,” ਜ� ਿਨੰਦਾ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਆਮੋਸ 
5:18). ਕਈ ਵਾਰ “ਪ�ਭੁ ਦਾ ਿਦਨ” ਇਸ ਧਰਤੀ �ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅਸਿਤੱਤਵ ਦੇ ਸਮ� ਹੀ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ 70 ਈ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਇੱਕ 
ਮਹਾਨ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ” ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ-ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ ਦਾ 
ਿਦਨ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:8; 5:5; ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 
1:6 ਵੀ ਵੇਖੋ)। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ “ਕ�ੋਧ” ਜ� ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 
2:5), ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਲਈ “ਛੁਟਕਾਰੇ” ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30)। 

ਇਸ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਇਸ ਤਰ� ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ। ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਦ� ਅਸ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ� 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹ�, ਤ� ਉਸ ਸਮ� ਇੱਕ ਚੋਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡ ੇ ਤੇ ਆਣ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ  
ਤਰ��, ਿਯਸੂ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਆਕਸਿਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:43, 44; 
2 ਪਤਰਸ 3:10)। ਿਜਵ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 24:36; ਮਰਕੁਸ 13:32), ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:15; ਇਬਰਾਨੀਆ ਂ10:31)। 

ਆਈ. ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨ�  ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਹੈ: 

ਇਹ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ ਕ�ਮ ਦੋਵ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ �ਥੇ ਅਿਜਹੇ ਲੇਖਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ 
ਿਮੰਟ ਿਮੰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 
“ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ” ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹਮਾਇਤੀ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 
ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸਮ�-
ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  [ਰਾਹ�] ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ। 
ਜਦ� ਉਸ ਕੋਲ� ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤ� ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਦੇ 
ਲਈ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ। 
ਮਸੀਹੀ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
“ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ� � ਤ� ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:6, 
ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ).5 

ਆਇਤ 3. ਸੱਤਵ� ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈ.ਪੂ. ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨ�  ਯਰੂਸ਼ਲਮ 
ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 6:1), �ਥੇ ਝੂਠ�  ਨਬੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 
“ਸ਼�ਤੀ” ਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ 6:14)। ਿਫਰ ਵੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ 
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਵੀ, ਬਹੁਤ  
ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਿਕ “ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ।”  
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(2 ਪਤਰਸ 3:3–9 ਦੇ “ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ”ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।) 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵ� ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਜਦ� ਬਾਬੁਲ ਨ�  586 ਈ. ਪੂ. 

ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ� ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਗਲਤ ਠਿਹਰੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ�� 
ਇਸ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਠਿਹਰਣਗੇ। ਿਯਸੂ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਦਾ ਅਚਾਣਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
“ਨਾਸ਼,” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὄλεθρος (ਓਲੀਥ�ੋਸ) ਤ� ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹ�ਦ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ “ਅਨੰਤ ਿਵਨਾਸ਼” ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  
“ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਨਹ� ਮੰਨਦ”ੇ  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:8, 9)। “ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ” ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ (2 ਪਤਰਸ 
2:1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਿਵਰੋਧੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ।6  

ਿਫਰ, ਇੱਥੇ “ਨਾਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਓਲੇਥ�ੋਿਸਸ  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:5 ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਦ�ੋਹੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਿਜਹਾ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਾਏ” ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਡੇਿਵਡ ਜੇ. ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਸ ਦੇ  
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਗ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ�  ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”7 
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:9 ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।)  

ਿਜਵ� ਗਰਭਵੰਤੀ ਇਸਤ�ੀ ਨੰੂ ਪੀੜ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਤਵ�, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ� ਤ ੇ
“ਨਾਸ਼” ਅਚਾਣਕ ਜ� ਇਕਦਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਇੰਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਅਿਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਇੰਨੀ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਵੀ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ। 
ਪ�ਭੁ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ 
ਪੱਕੀ ਹੈ: ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ “ਨਾਸ਼ ਵੀ 
ਆਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ� ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਨਾਸ਼ ਤ� ਓਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬਚਣਗੇ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6–10)। ਉਸ ਸਮ� 
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੋਵ� �ਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 
“ਕਦੀ ਨਾ ਬਚਣਗ।ੇ”  

ਆਇਤ 4. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੜਨ�ਵ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਤਸੁ� ਨੰੂ “ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ 
ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ 
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣਾ 
ਬੇਹਤਰ ਹੈ।”8  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਰਾਵੋ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੇ 
ਪ�ੇਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ “ਭਰਾ” ਅਤੇ “ਭਰਾਵੋ” ਕੱੁਲ ਵੀਹ ਵਾਰ 1:4; 2:1, 9, 14, 17; 
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3:2, 7; 4:1, 6, 9, 10 (ਦੋ ਵਾਰ), 13; 5:1, 4, 12, 14, 25, 26 ਅਤੇ 27 ਿਵੱਚ 
ਪਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ।  

ਆਇਤ 3 ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ ਭਾਈ ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਨ। ਹਨ� ਰਾ 
“ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਰਾਜ” ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਜ� ਹਨ� ਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ ਜੋ “ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ।” ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ 
ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ “ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗ� ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:12)। ਉਨ� � ਨੰੂ, ਿਜਵ� ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ  
“. . . ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ� ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੱੁਤ� ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤਾ” 
(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13)। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 2) ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਪਛਾੜ ਨਹ� ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ, ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ 
ਉਲਟ, ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਘੜੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗ?ੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ�। 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹ�-ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮਸੀਹ ਵੀ-“ਿਦਨ ਯਾ ਘੜੀ” ਦੇ ਿਵਖੇ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ 
(ਮਰਕੁਸ 13:32)। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ 
ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦ ੇਸਮ� ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੱਤੀ 24:39–
41 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੰੂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ� ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਿਫਰ, ਿਕਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਿਨਆਂਈ 
“ਪਛਾੜ” ਨਹ� ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ 
“ਬੇਿਧਆਨ� ” ਨਹ� ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਫੜੇ” 
ਨਹ� ਜਾਣਗ।ੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਅਸ� ਿਤਆਰ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ� 
(ਆਇਤ 6; ਮੱਤੀ 24:42; 25:13)। 

ਆਇਤ 5. ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਸੱਭੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 
ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇ. ਈ. ਫਰੇਮ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਬਦ “ਸਾਰੇ,” 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πάντες (ਪ�ਟਸ) “ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ 
ਲਈ ਚੁਣਨਾ।”9 ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਥੇ “ਸੱਭੇ” ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮ�ਬਰ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।10  

ਿਜਵ� “ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨ� ਰਾ” ਰੂਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ 
ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਿਵੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 
ਯੂਹੰਨਾ 1:1–9), ਹਨ� ਰਾ ਇੱਕ “ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਜ” ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜਦਿਕ 
ਚਾਨਣ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜ� ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਦਾ ਿਚੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਿਕ� ਹੈ? ਪਿਹਲਾ, ਜਦ� 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੱੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਫੜੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਚਣਾ 
ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵੱਚ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਦ�ਹੋੀ ਪਾਪੀਆਂ 
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਬਾਕੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਦਾਵਤ�, ਅਤੇ ਅਨ� ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ� ਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਿਵੱਚ 
ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:15; 2 ਪਤਰਸ 2:13)। ਇਸ ਲਈ 
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ� ਰੇ ਦ ੇਜ� ਰਾਤ ਦ ੇਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਹਣ ਉਹ ਰਾਤ ਜ� ਹਨ� ਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 12:30)। ਇਸ 
ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਹ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਹਨ� ਰੇ ਦ ੇਰਾਜ 
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 8:44; 12:31)। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ, ਚਾਨਣ ਦ ੇ ਪੱੁਤ� ਅਤ ੇਿਦਨ ਦ ੇ ਪੱੁਤ� 
ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ “ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ” ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ (ਯੂਹੰਨਾ 8:12)। ਇਸ ਲਈ, 
ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹਨ। ਉਹ ਿਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ “ਪੱੁਤ� ਹੋਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ “ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ�” ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਲੂਕਾ 16:8 ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ “ਚਾਨਣ ਦੇ 
ਪੱੁਤ�” ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਨਸ ਿਵੱਚ� ਹੈ ਜੋ ਇਸੈਨਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਮ�ਤ ਸਾਗਰ ਸਕ�ੋਲ� 
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਸਕ�ੋਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ 
ਹਨ� ਰੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱ ਧ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ�, ਉਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ�  ਕਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਆਇਤ 6. ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ—4:13 ਦੇ “ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ”—ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਤਆਰ 
ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ” (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 2) ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ। 
ਆਤਿਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ “ਸ� ਰਹੇ ਹਨ,” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆਵ� ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲ� ਇਸ ਆਤਿਮਕ ਨ�ਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਮਸੀਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਿਦਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ” 
ਹਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� “ਿਦਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ” 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।  

ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ (γρηγορέω ਗ�ੇਗੋਰੀਓ)। “ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ” ਸੌਣ ਜ� 
ਅਸਿਥਰ ਹੋਣ ਤ� ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਦ�ੜ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸੌਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ “ਜਾਗਣਾ” ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 13:11; NIV) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਿਗ�ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (νήφω ਨ� ਫੋ)। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਅਰਥ “ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੈ,” ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ 
ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਇੱਕ 
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ। NIV 
ਿਵੱਚ “ਸੁਚੇਤ” ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਸਵੈ-ਿਨਯੰਿਤ�ਤ” ਹੈ। 

ਆਇਤ 7. ਆਇਤ 6 ਦਾ “ਸੌਣਾ” ਆਤਿਮਕ ਨ�ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ, 
ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਿਚੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੱਥ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
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ਸੀ। ਆਇਤ 7 ਿਵੱਚ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ �ਥੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਰਾਤ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:15)। 

ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਿਜਹੜੇ ਮਤਵਾਲੇ μεθύω 
(ਮੈਥੂਓ) ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ μεθύσκω (ਮੈਥੂਸਕੋ) ਹੰੁਦੇ ਹਨ।” 
ਰੋਬਰਟਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੈਥੂਸਕੋ ਅਤੇ ਮੈਥੂਓ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਅੰਤਰ ਨਹ�  
ਹੈ . . . ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕ ਮੈਥੂਸਕੋ . . . ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੀਣਾ।”12 

ਆਇਤ 8. ਿਦਨ ਦੇ ਹ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 5), 
ਿਜਵ� ਸੁਚੇਤ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 6)। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਤਮ-
ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�: ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਪ�ੇਮ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀਆਂ ਰਿਹਮਤ� ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਰਾਹ� (ਵੇਖੋ 1:3; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ13:13)। ਜਦ� ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਗਲਤ ਜ�ਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ, ਜ� 
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਪ�ੇਮ (ἀγάπη, ਅਗਾਪੇ ), ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ� � 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜ਼ੇ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵ� ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ 
ਉਡਾਉਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮ-ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਰੂਪਕ, 
ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸ਼ਤਾਨ ਸਾਨੰੂ “ਭੱਛ ਲੈਣ” 
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਿਹੱਸਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ [ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇੱਕ ਿਦ�ੜ ਆਸ ਹੈ] ਆਸ ਹੈ। ਇਹ “ਮੁਕਤੀ” ਪਾਪ ਤ� ਅੰਿਤਮ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਰਕਾਰ 
ਪੱੁਤ�� ਦੇ ਵ�ਗ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8:22–25 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰੋ)। ਐ�ਫ਼. ਐ�ਫ਼. ਬਰੂਸ ਨ�  ਇੱਥੇ “ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ” ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:5 ਿਵੱਚ “ਧਰਮ 
ਦੀ ਆਸਾ” ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।13 

ਇਹ “ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ” ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਟੁਕੜੇ ਨੰੂ 
ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਸਵਰਗ 
ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਸਾਡ ੇਅੰਦਰ ਿਦ�ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਨ� � ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਨੰੂ ਜੋ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱੁਟੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹ�। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�-ਿਜਵ� ਇੱਕ 
ਚੰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ-ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਿਨਆਂਈ ਫੜ ਲਵੇ।  

ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:11–17) ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਗੁਣ� ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਤੇ 
ਜ�ਦ।ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਿਵੱਚ “ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ” “ਸੰਜੋ” ਹੈ, ਜਦਿਕ ਇੱਥੇ 
ਇਹ “ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸ� ਦੋਵ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ (ਯੂਹੰਨਾ 3:5) ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੇਪਾਲਕ 
ਪੱੁਤ� (ਰੋਮੀਆਂ 8:15; KJV) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹ�। ਭਾਵ� ਇਹ ਦੋਵ� ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰੂਪਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀ ਨਹ� ਹਨ। ਇਹ 
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ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ ਪੱੁਤ� ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ। 
ਆਇਤ� 6 ਤ� 8 ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮੀਆਂ 13:11–14 ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵ� ਹਨ: 
 

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ5:6–8 
ਆਇਤ 6 — ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ  

      (ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ)  
ਆਇਤ 8 — ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ  

      (ਸੁਚੇਤ)  
ਆਇਤ 8 — ਆਤਿਮਕ ਸ਼ਸਤਰ  
                ਪਿਹਨ ਕੇ 

 

ਰੋਮੀਆ ਂ13:11–14 
ਆਇਤ 11 — ਜਾਗਣਾ  

       (ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤ)ੇ 
ਆਇਤ 12 — ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ 

 (ਹਨ� ਰੇ ਦ)ੇ  
ਆਇਤ 12 — ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਲਈਏ 

                   (ਚਾਨਣ ਦੀ)  
ਆਇਤ� 13, 14 — ਭਲਮਣਸਾਊ ਨਾਲ 
                      ਚੱਲੀਏ (ਨਾ ਿਕ  
                      ਰੰਗਰਲੀਆ ਂਿਵੱਚ) 

 

ਆਇਤ 9. ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਇਤ 8 ਿਵੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਮਹਾਨ 
ਮਸੀਹੀ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ” (ਆਇਤ 2) ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਕ�ੋਧ [ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਣ] ਦ ੇਲਈ 
ਨਹ� ਸਗ� ... ਥਾਿਪਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ “ਕ�ੋਧ” ਨੰੂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ 
ਨਹ� ਬੁਲਾ�ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ “ਕ�ੋਧ” ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (1:10; ਰੋਮੀਆਂ 
2:5–11)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕ�ੋਧ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੁਾ�ਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੱੁਤ�� ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ (ਰੋਮੀਆਂ 8:22–25)। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:7)। ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ �ਤੇ ਮੌਤ ਤ� ਿਬਨ�, ਸਾਨੰੂ 
ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਣਾ।14  

ਆਇਤ 10. ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ�, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਉਨ� � “ਬਹੁਿਤਆ”ਂ 
ਿਵੱਚ� ਸਨ ਿਜਨ� � ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ “ਵਹਾਇਆ ਜ�ਦੇ ਹੈ” 
(ਮੱਤੀ 26:28)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਸਮ�, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ “ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਭੋਗਣਾ” ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:3; ਵੇਖੋ 
1 ਪਤਰਸ 2:24)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨ�  ਦੁੱ ਖ ਝੱਿਲਆ, ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੀਵੀਏ। ਅਰਥਾਤ, ਮਸੀਹ ਨ�  ਉਸ ਪਾਪ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱਿਲਆ ਜੋ ਸਾਨੰੂ 
ਉਸ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ  
(2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:18, 19) ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੀਏ 
(4:17)। ਬਰੂਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥ ੇ“ζήσωμεν [ਜ਼ੀਸੋਮੇਨ, “ਅਸ� ਜੀ ਸਕਦੇ ਹ�”] 
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ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ . . . ਉਹ ਪੁਨਰ �ਥਾਨ 
ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।”15 ਉਸ ਿਦਨ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ” 
ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸ� ਭਾਵ� ਜਾਗਦੇ ਭਾਵ� ਸੱੁਤੇ ਹੋਈਏ। 
“ਜਾਗਦ”ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ�ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਸੱੁਤ”ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਤੱਕ ਜੀ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਨਹ�, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੱੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਉਸ ਦੇ 
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਉਨ� � ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ।  

ਆਇਤ 11. ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਤੱਥ ਹਨ, ਪੌਲਸੁ ਨ�  
ਿਕਹਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ [“ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦਓ”; 
NEB] ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਕਰਦ ੇਵੀ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ 
ਜਾਣ (ਵੇਖੋ 4:1)। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ οἰκοδομέω (ਓਈਕੋਡੋਮੇਓ) ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“�ਨਤੀ ਕਰੋ” ਹੈ ਜੋ ਿਕ “ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਦਤਨ ਇਸ ਰੂਪਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 
ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।”16 

ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ 
ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਕ “ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ 
ਿਦਓ” (ਵੇਖੋ 4:18)। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਮਸੀਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ� ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਿਗਰਾਵਟ ਿਵੱਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਜਦ� ਅਸ� ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਮੰਦ ਹੰੁਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱੁਕੇਗਾ।  

ਿਵਹਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ (5:12–22) 
12ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਭਈ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ 

ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੁ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸ� 
ਓਹਨ� ਨੰੂ ਮੰਨ� । 13ਅਤੇ ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਓਹਨ� ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ 
ਆਦਰ ਕਰੋ। 14ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਤੁਸ� ਕੁਸੂਿਤਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਓ, ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਿਨਤਾਿਣਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ, ਸਭਨ� ਨਾਲ 
ਧੀਰਜ ਕਰੋ। 15ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗ� ਇੱਕ 
ਦੂਏ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 16ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹੋ। 
17ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 18ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਿਛਆ ਹੈ। 19ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। 
20ਅਗੰਮ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। 21ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। 
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22ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤ� ਲ�ਭੇ ਰਹੋ। 

ਆਇਤ� 12, 13. ਇਹ ਆਇਤ ਿਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ� ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਤ 22 ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਸ ਨ�  ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ (5:4 ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੰੂ ਵੇਖੋ)।  

ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। 
ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਕਦਰ ਕਰਨਾ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ οἶδα (ਓਈਡਾ) 
ਹੈ। ਭਾਵ� ਓਈਡਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਜਾਨਣਾ” (KJV) ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੂਲ ਪਾਠ ਿਵੱਚ, 
“ਕਦਰ ਕਰਨ” ਅਤੇ “ਆਦਰ ਕਰਨ” ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ “ਜਾਣਨਾ” (NIV) ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਆ�ਦਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ� � ਦ ੇਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਜਾਿਣਆ” ਅਤੇ ਉਨ� � 
ਦਾ “ਆਦਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ� � ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ 
ਯੂਨਾਨੀ ਉਪਪਦ ਹੈ।  

ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ [ਜੋ] ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦ ੇ[ਸਨ]। “ਿਮਹਨਤ” 
ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ (κοπιάω, ਕੋਪੀਆਓ ) ਹੈ ਜੋ ਕਠ� ਰ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ 
ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਿਸਰਫ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾ 
ਰਹੇ ਸਨ, ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਪ�ਭੁ ਿਵੱਚ [ਉਨ� � ਦ]ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਨ। NEB ਿਵੱਚ ਹੈ “ਤਹੁਾਡ ੇਆਗ ੂਹਨ।” 
“ਿਨਯੁਕਤ ਹਨ” ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ (προΐστημι, ਪ�ੋਇਸਤੇਮੀ ) ਤ� ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਿਦਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੱੁਖੀ ਹੋਣਾ।”17 ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਸਨ। “ਪ�ਭੁ ਿਵੱਚ” ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ� � ਆਗੂਆਂ ਦੇ �ਪਰ ਸੀ ਉਹ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਦੇਹੀ, ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ ਸੀ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22, 23)।  

ਉਨ� � ਨ�  [ਉਨ� �] ਨੰੂ ਿਚਤਾਰਣਾ ਸੀ। “ਿਚਤਾਰਣ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
νουθετέω (ਨਾਊਥੇਟੇਓ ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ, ਭਰਾ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਛੋਟ ੇ
ਭਰਾ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14 ਿਵੱਚ ਉਸੇ 
ਸ਼ਬਦ (“ਸਮਝਾਉਣ”; NIV) ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਵਾਦ  
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮੂਹ ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਕੰਮ� ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? 
ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ “�ਪਰ” ਹੋਣਾ ਿਸਰਫ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
20:28; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:17), ਅਤੇ “ਿਮਹਨਤ” ਅਤੇ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਵੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਹੀ ਜਚਦਾ ਹੈ। ਮੌਿਰਸ ਸਿਹਮਤ ਸੀ: 

ਯੂਨਾਨੀ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਅੰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਉਪਪਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ� ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਿਤੰਨ�  ਕੰਮ� ਨੰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਚਰਚ ਦੇ 
ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਤਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?18 

ਰੇਮੰਡ ਸੀ. ਕਲਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ �ਥ ੇ “ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ 
ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਬੀ ਸਨ,”19 ਅਰਥਾਤ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਆਇਤ 20 “ਅਗੰਮ ਵਾਕ” ਕੀਤਾ। 
 ਜੇ. ਡਬਿਲਯੂ. ਮੈਕਗਾਰਵੇ ਅਤੇ ਿਫਿਲੱਪ, ਵਾਏ. ਪ�ਡਲੀਟਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਇਹ 
ਆਦਮੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਨ, ਿਜਵ� ਰੋਬਰਟਸਨ ਨ�  ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।20 ਇਹ ਿਪਛਲਾ ਿਦ�ਸ਼ 
ਲਗਭਗ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਪਰ, ਿਕ�ਿਕ ਚਰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਰਫ ਪੰਜ� ਜ� ਛੇਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤ� ਉਸ 
ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਕਵ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਝ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਨ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਤਿਮਕ ਤਰੌ ਤੇ ਪਿਰਪੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਏ ਜਾਣ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। 

ਿਜਵ� ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੇ ਕੰਮ� ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਇੰਝ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਿਬੰਦੂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਕ 
ਿਜਨ� � ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਿਖਆ ਹਨ। 
ਇਹ ਆਂਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਝੰੁਡ ਦੇ “�ਪਰ” ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਅਮਲੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਜਦ� ਭੇਡ� ਉਹ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤ� “ਿਹਦਾਇਤ” ਜ� ਪ�ੇਮ ਭਰੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਝੰੁਡ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪ�ੇਮ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਿਵੱਚ “ਿਮਹਨਤ” ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ (1:3)।  

ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਰਵ�ਚ ਆਦਰ (ἡγέομαι, ਹੀਜੀਓਮਾਈ) ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਜੋ, ਮੌਿਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ� � ਨੰੂ “ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵ�ਗ ਖਾਿਰਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”21 ਿਜੱਥੇ ਇਹ “ਆਦਰ” ਹੰੁਦਾ ਹੈ, �ਥੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ: 

[“ਆਦਰ” ਦੇ ਲਈ] ਿਕਿਰਆ [ἡγέομαι] ਹੀਜੀਓਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਨਰਪੱਖ 
ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ “ਸਮਝਣਾ” ਜ� “ਆਦਰ ਕਰਨਾ” ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:15), ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਵ� 
ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, [ὑπερεκπερισσῶς] ਹਾਈਪਰਏਕਪੇਿਰਸਸੋਸ (ਵੇਖੋ 3:10 ਦੇ 
ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ), ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕ, “ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ” ਤੈਅ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਉਨ� � ਦੇ 
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ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ� ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹ�, ਸਗ� 
ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ 
ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, 
ਭਾਵ� ਉਹ ਕਲੀਿਸਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜ� ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇ।22  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਇਹ “ਆਦਰ” ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਕ 
ਮ�ਬਰ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ�ੇਮ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਿਤ ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਯਗੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜ ਨੰੂ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ 
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮ�ਬਰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਆਤਿਮਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤ� ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ 
ਪ�ੇਮੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚਰਚ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੱੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:17)। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ 
ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਪ�ੇਮ ਨਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੋਵੇ (ਤੀਤੁਸ 1:8 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ)। 

ਆਇਤ 13. ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ 
ਕਰੋ। ਜਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ�  ਕੱੁਝ 
ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਇੱਕ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ ਰਵੱਈਆ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਿਸਰਫ ਇਛੁੱ ਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ 
ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਛੁੱ ਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੱੁਚ ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਦੇ  
ਨਾਲ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਰਕੁਸ 9:50; ਰੋਮੀਆ ਂ 12:18;  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:11)। ਜਦ� ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਜ� ਹੋਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� 
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਜ� ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
ਿਜਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 
ਤ� ਵੱਧ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤ� ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� 
ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ 
ਿਜਸ ਦਾ ਉਹ ਮ�ਬਰ ਹੈ ਸ਼�ਤੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 14. ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਚਲਾ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ [“ਸਮਝਾਉਣਾ”; RSV] ਕਰਦ ੇਹ� ਜੋ [ਿਕ] 
ਕਸੂਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ ਜੋ “ਿਵਹਲੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਓ” 
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(NIV)। “ਸਮਝਾਉਣਾ” νουθετέω (ਨਾਓਥੇਟੇਓ) ਤ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ” ਹੈ। (ਆਇਤ 12 ਵੀ ਵੇਖੋ)।23 
“ਕਸੂਿਤਆ”ਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἄτακτος (ਆਤਾਕੋਸ) ਹੈ, ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਿਚੱਤਰ 
ਵੱਲ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ (5:8) ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਹ� ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਿਡੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਜੋਰਜ ਿਮਲੀਗਨ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ, ਆਤਾਕੋਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਆਵਾਰਾ24 ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੱੁਝ 
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਨ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:11)।  

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ “ਆਲਸੀ” ਹੈ, ਪਰ, ਿਜਵ� ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “[ਦ] ਇੱਥੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ 
ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਚੱਲਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”25 

ਕੱੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਜਾਿਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਨ� ੜ ੇ
ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜਵ� ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਨ�  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ�ਥਾ ਦੀ 
ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, 
ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28 ਨੰੂ ਵੀ 
ਵੇਖੋ)। ਆਲਸੀਪੁਣਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ “ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ” ਅਤੇ “ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ” ਦੀ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਜ� ਉਨ� � 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਤ� ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਸ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਿਫਰ ਤ�, ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।  

ਉਸੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ 
ਿਦਓ। ਿਜਵ� ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਵਾਦ� ਤ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨਾਨੀ ਵਾਕ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ NASB ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਅਨੁਵਾਦ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ “ਕਮਿਦਲੇ” ਸਨ ਿਕ�ਿਕ, ਿਜਵ� ਅਸ� (4:13–18) ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, 
ਉਨ� � ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ 
ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਲੋਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਤਸੱਲੀ” ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ (4:18)। 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ। “ਸਮ�ਾਲੋ” ἀντέχω (ਅੰਟੇਚੋ) ਤ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਦਲਚਸਪੀ” ਨੰੂ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ।26 ਪੌਲੁਸ 
ਨੰੂ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਕਮਜ਼ੋਰ” ਸਨ ਅਤ ੇਿਜਨ� � ਨੰੂ “ਮਦਦ” 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਫੜ 
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ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਰਾਹ ਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ। ਤਕਿੜਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ� ਦੇ 
ਪ�ਿਤ ਫਰਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 15:1)। 

ਲੋਕ� ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਸੇ 
ਅਿਜਹਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, 
ਸਭਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਅਰਥਾਤ, “ਸਭਨ� ਲੋਕ�” ਦ ੇਪ�ਿਤ ਨ� ਕ ਬਣੋ, ਧੀਰਜ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਅਪਿਰਪੱਕ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਆਇਤ 15. ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ� � ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਕਈੋ ਿਕਸੇ 
ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇ
ਸੁਭਾਓ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 12:17)। ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ 
ਦੂਸਰਾ ਪਿਹਲ ੂਇਸ ਤੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ o ὁρᾶτε (ਹੋਰੇਟ, ਤ� ὁράω 
ਹੋਰਾਓ ), ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਵੇਖਣਾ ਭਈ,” ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਮੂਹ 
ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਮ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ (τις) ਦ ੇਕਾਰਣ 
ਿਜਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਗੁਆ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ 
ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ . . . ।”27 

ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਭਾਈ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ 
ਕਰਕੇ “ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ।” ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਈ 
ਅਤੇ ਆਗੂ “ਵੇਖਣ ਿਕ” ਅਿਜਹਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਉਿਚਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ 
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਦਏੂ ਲਈ ਅਤ ੇਸਭਨ� 
ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। “ਭਿਲਆਈ,” ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, 
ਜਦ� ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰੁਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ “ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ �ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ 
ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਦਾ ਢੇਰ” ਲਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਉਹ ਢੇਰ ਦੇ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਢੇਰ 
ਿਵੱਚ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖ ਸਕੇ (ਰੋਮੀਆਂ 12:20; ਵੇਖੋ ਕਹਾਉਤ� 25:21, 22)। ਇਹ 
“ਕੋਲੇ” ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਠ� ਰਤਾ ਨੰੂ “ਿਪਘਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤ”ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਤਣਾਓ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭਨ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ। (ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ 
ਗੈਰ–ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ [3:12; 4:12] ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10 ਦੇ 
ਿਬਆਨ ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 1 ਪਤਰਸ 3:9, ਅਤੇ ਮੱਤੀ 5:38–41 ਦ ੇਿਬਆਨ ਦੀ ਵੀ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।) 

ਆਇਤ� 16, 17. ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਉਨ� � ਦ ੇ
ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਅਤ ੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ� ਦੇ 
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ਪਾਪ� ਤ� ਮੁਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 
14; ਰੋਮੀਆਂ 8:32)। ਸਾਡੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ।  

ਅਸਲੀ ਮਸੀਹੀ ਅਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦ ੇਦਰਿਮਆਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ 
ਆਪਣੇ ਪ�ਭੁ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਬਨ� ਰੁਕੇ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਇੱਥੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਸ਼ਬਦ 
δέομαι [ਡੀਓਮਾਈ] ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇ. . . , ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਲਾ�ਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ προσεύχεσθε [ਪ�ੋਿਸਉਚੈਸਥੇ] ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਗਤੀ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਪਤਾ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ Προσεύχομαι 
[ਪ�ੋਿਸਚੋਮਾਈ] ਵਧੇਰੇ ਿਵਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ 
ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।28 

ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਹਰ ਸਮ� 
ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਦੇ ਬੁੱ ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਹੱਲਦੇ ਰਿਹਣ। 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ 
ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 
12:12; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਲੂਕਾ 18:1)। 

ਆਇਤ 18. ਉਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਇਤ 17 ਿਵੱਚ ਗੱਲ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ� ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ, ਿਦੱਤ ੇਆਦਰ 
ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਭਾਵ� ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਿਕ� ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ “ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ἐν παντὶ 
[ਏਨ ਪਾਨਤੀ], ਦਾ ਅਰਥ ‘ਹਰ ਸਮ�’ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਸ ਨੰੂ πάντοτε [ਪ�ਟੋਟ] ਤ� 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 9:8 ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ’ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ‘ਹਰ 
ਹਾਲ ਿਵੱਚ।’”29 ਇਸੇ ਤਰ��, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ” ਉਸ 
ਨ�  ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹਣਾ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ4:12)। 

ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਚੀਜ਼� 
ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ (2:13), ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮ� ਵੀ ਉਸ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ “ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾ�ਦੀ 
ਹੈ” (ਯਾਕੂਬ 1:3)। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮਸ਼ੁੇਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜ� 
ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਰੋ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਰਫ “ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ” ਲਈ ਹੀ 
ਨਹ� ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਰਿਹਣ ਲਈ” ਅਤੇ “ਲਗਾਤਾਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ” ਨੰੂ 
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨੰੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
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ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਦ ੇਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ (ਰੋਮੀਆਂ 6:3, 4; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22, 23)। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਅਸ� 
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਭਾਵਨਾ 
ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਵੀ ਕਰੀਏ।  

ਆਇਤ 19. ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ [ਪਿਵੱਤਰ] ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇਿਵਅਕਤੀਤੱਵ ਦਾ 
ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:32)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ  
ਲਈ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:3;  
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:6), ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, 
ਜ� “ਠੰਡਾ ਕਰੋ।” “ਬੁਝਾਓ” ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ� ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਮੱਤੀ 25:8; ਮਰਕੁਸ 9:48)। 

“ਬੁਝਾਓ” (σβέννυμι ਸਬਨੇਨੂਮੀ), ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਬਰਟਸੰਨਜ਼ 
ਨ�  ਿਕਹਾ, “Mē ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।”30 

“ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਗਾਰਵੇ, ਪ�ਡਲੀਟਨ, ਮੌਿਰਸ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ 
ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਚਮਤਕਾਰੀ ਮਾਪ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤੇ ਿਦੱਤਾ 
ਿਗਆ (ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:32), ਜਦ� ਅਸ� ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤ ੇ
ਪੱੁਤ� ਬਣ ਗਏ ਹ� (ਰੋਮੀਆ ਂ 6:3, 4; ਗਲਾਤੀਆ ਂ 4:6, 7)। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਨ� ਿਤਕਤਾ, ਕ�ੋਧ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਵਾਰਗੀ, ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕ�ਮ ਜੋ ਉਸ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ� ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ (ਯੂਹੰਨਾ 
16:13) ਇੱਕ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ “ਬੁਝਾਉਣਾ” ਜ� 
“ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ” ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਤਰ�� ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ� ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਨੰੂ “ਬੁਝਾਉਣਾ” ਜ� 
“ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ” ਹੈ।  

ਕੇਲਸੀ, ਿਮਲੀਗਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ� ਿਜਵ� ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਰਦਾਨ�, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ� (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:28) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਰਾਹ� ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:29)। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ� ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥ� ਅਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਪ�ਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਸਨ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:18) ਇਨ� � ਵਰਦਾਨ� ਨੰੂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟ� ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਅੱਗ 
�ਤੇ ਰੇਤ ਸੱੁਟਣ ਦੇ ਵ�ਗ ਹੈ, ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਚਾਰ, ਜੋ ਆਇਤ 20 ਦੇ ਨਾਲ 
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ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤ� ਸੰਭਾਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਉਿਚਤ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸ� ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
“ਬੁਝਾ” ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਾਕਤ� ਨਹ� ਹਨ ਜੋ 
ਰਸੂਲ� ਦੇ ਹੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਆਇਤ 20. ਆਇਤ 19 ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤ�, ਪੌਲੁਸ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਦੇ 
ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਰੱੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11 
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਉਹ ਨ�  ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਨਬੀ . . . ।” ਪਿਹਲੀ 
ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ� ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਹੋਈ, 
ਪਰ ਨਬੀਆਂ ਨ�  ਵੀ “ਪ�ਕਾਸ਼ਨ” ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇ(ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:29–32, ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤੇ ਆਇਤ 30), ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਿਕ ਜੋ ਰਸੂਲ� ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪਰਗਟ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨ�  ਇਨ� � ਪ�ੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨ�  ਿਦੱਤਾ 
ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁੱ ਛ ਨਹ� ਸਮਝੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਤੌਰ ਤੇ “ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਣਾ।” 

“ਅਗੰਮ ਵਾਕ,” προφητεία (ਪ�ੋਫੇਟੇਈਆ) ਤ� ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ “ਤੁੱ ਛ” ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਬਰੂਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਝੁਕਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਜਵ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਝੁਕਾਓ ਆ 
ਿਗਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਦਾਨ� ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਤ� �ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ 
ਸੀ।”31 ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮਸੀਹੀ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹ� 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ “ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ” ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
�ਥੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ� ਸੀ।32 
ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਣ ਹੈ।  

ਇਨ� � ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜੋ 
ਇਨ� � ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ� � “ਅਗੰਮ 
ਵਾਕ�” (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ 
ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ ਸਨ; ਪੜ�ੋ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:27, 28) ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਰਗੇ ਵਰਦਾਨ� ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ  
ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਆਤਮਕ ਦਾਨ� ਨੰੂ ਲੋਚੋ ਪਰ ਵਧਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸ� ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰੋ”  
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:1)। ਿਫਰ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ “ਿਜਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਕਲੀਿਸਆ ਨੰੂ ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ . . . ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ� ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ �ਤਮ ਹੈ” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ14:4, 5)।  

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨ� ਿਤਕ ਿਢੱਲ (ਵੇਖੋ 4:1 
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ) ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰ 
(4:13—5:11) ਪ�ਚਿਲਤ ਸਨ , ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ� � ਦਾ 
ਅਪਮਾਨ ਕਰਦ ੇਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਝੂਠ�  ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਵਹਾਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ  
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ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਤਲੁਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1;  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1–3)। 

ਭਾਵ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਿਜਹੇ ਪ�ੇਿਰਤ “ਨਬੀ” ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ 
ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਵ� ਪ�ਚਾਰਕ ਜ� ਸੁਸਾਚਾਰ ਪ�ਚਾਰਕ, 
ਿਜਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜੰਮਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ� ਤੱਕ 
ਅਸ� ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਿਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਸਮਚਾਰ ਪ�ਚਾਰਕ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਦ� ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ “ਤੁੱ ਛ ਨਹ�” 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ 
ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। 

ਆਇਤ 21. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਨ� � ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ�  ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੁਝ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਿਹ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 1 ਯੂਹੰਨਾ 
4:1, ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ ਤ� ਿਕ 
ਤੁਸ� ਜਾਣ ਸਕੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ� ਹਨ ਿਕ ਨਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ 
ਿਵੱਚ ਿਨਕਲ ਆਏ ਹਨ।” 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:1–3 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਧੋਿਖਆਂ 
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੱੁਕੇ ਸਨ, ਿਕ ਸੰਭਾਵੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਉਨ� � ਲਈ ਹਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ, ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤ� “ਸੜ ਜਾਣ 
ਦਾ” ਡਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ “ਭਿਵੱਖਵਾਣੀਆਂ” ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨ�  
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਜ� “ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ” (KJV), 
ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਗੋ ਪਰ ਖਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਬਰੂਸ ਨ�  ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ 
ਇੱਥ ੇπάντα (ਪ�ਟਾ) “ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਪੰੁਸਕ ਬਹੁਵਚਨ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ” ਨਹ�, ਸਗ� “ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼,” ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।33 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ 
ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗ� ਝੂਠ�  ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜਦਿਕ ਉਨ� � ਨ�  ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਚੀਜ਼� ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ 
ਸੱਚ ਸਨ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ� � 
ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 
ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ 
ਕੀ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਕੀ ਝੂਠ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ 12:10; 14:29)। ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲਸੁ ਇਹ 
ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ�, 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਿਲਆਈ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਨੰੂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ 
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 
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ਰਸੂਲ� ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ (ਰਸੂਲ� ਦ ੇਕਰਤੱਬ 8:17, 18) ਅਤ ੇ
ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਲੋਕ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ, “ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ [ਪੌਲੁਸ] ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਆਤਿਮਕ 
ਵਰਦਾਨ� ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”34 ਹੋਰਨ� ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ 
ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਹਰ ਚੀਜ਼” ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਮਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜ�ਚ ਕਰੇ।  

ਆਇਤ 22. KJV ਅਨੁਵਾਦ “ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਗਟਾਵੇ ਤ� ਬਚੋ,” ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਾਹ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਸਰਫ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਹੀ 
ਿਨੰਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਹੈ  
(2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 8:19–21), ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਨਹ� ਸੀ।  

ਿਜਵ� ਹੈਨਰੀ ਅਲਫਰਡ ਨ�  ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ KJV ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ� ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ “ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤ� ਬਚੋ।” ਅਲਫਰਡ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਨ� � 
ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ . . . ‘ਬੁਰਾਈ 
ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਤ� ਬਚੇ ਰਹੋ।’ ਿਕ�ਿਕ (1) εἶδος [ਏਈਡੋਸ, ਅਰਥ ਹੈ ‘ਰੂਪ’] 
ਇਸ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ‘ਰੂਪ’ ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ਤੀਕ ਨਹ� ਹੈ: (2) ਵਾਕ ਦੇ ਦੋ ਮ�ਬਰ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕੀ ਨਹ� ਹੋਣਗ ੇ. . . ।”35 ਰੋਬਰਟਸਨ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਸੀ।36 

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਆਇਤ 21 ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, 
“ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ” (NIV)। ਇੱਥੇ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤ� ਲ�ਭੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਬੁਰਾਈ” ਉਹ ਹੈ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਖ ਨੰੂ ਪਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ; ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਝੂਠੀ 
ਭਿਵੱਖਵਾਣੀ (ਮੱਤੀ 7:15), ਅਤ ੇ ਿਫਰ, ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਜ� 
ਧਾਰਣਾ।  

ਉਸ ਸਮ�, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਿਜਸ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ 
“ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ ਮੰਦ, ਲੁੱ ਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ�ੋਧ, 
ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੱੁਟ�, ਿਬਦਤ�, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ” ਸਨ 
(ਗਲਾਤੀਆ ਂ5:19–21; NIV)। 

ਬੁਰਾਈਆਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ� � 
ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ�ੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾਮ 
ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ, ਅਪਿਵੱਤ�ਤਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱ ਸਾ, 
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਈਰਖਾ, ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਆਮ 
ਘਟਨਾਵ� ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ, ਵੀ, ਉਨ� � ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 
ਸਮਿਲੰਗਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਿਚੱਤਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ “ਬੁਰਾਈਆ”ਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ “ਜ�ਚ” ਨੰੂ 
ਪਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ।  
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ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲ�ਭੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ἀπέχω (ਆਪੇਚੋ), ਜੋ 
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 
ਗਲਤ ਹੈ ਦੋਵ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਬੁਰਾਈ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਏਹਨ� ਗੱਲ� ਦੇ ਿਵਖੇ ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਆਖਦਾ ਹ� ਿਜਵ� ਮ� ਅੱਗੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਭਈ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੋਣਗ”ੇ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ5:21)। 

ਅੰਤਮ ਮਸਲੇ (5:23–28) 
23ਅਤੇ ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਅਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਚਆ ਰਹੇ। 24ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।  

25ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 
26ਤੁਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰ ਮੇ ਨਾਲ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਦੀ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛੋ। 27ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਭੁ 

ਦੀ ਸ�ਹ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਜੋ ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ। 28ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ।  

ਆਇਤ 23. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ (ਿਜਵ� 
ਬੁਰਾਈ ਤ� ਪਰੇ ਰਿਹਣਾ)। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਨ�  “ਸ਼�ਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(ਰੋਮੀਆਂ 15:33; ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:11)।  

�ਥੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਤ� 12 ਤ� 22 ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨ�  
ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ” (ਅਇਤ 13)। ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,” ਜ� ਸ਼�ਤੀ ਪੂਰਣ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 
ਦਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 5:8)। ਦੂਸਰਾ 
ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ “ਜਗਤ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਉਹ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ 
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� 
ਉਸ ਦੀ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹ�, ਤ� ਜਦ� ਅਸ� “ਸਾਿਰਆਂ 
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ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ” (ਰੋਮੀਆ ਂ12:18) ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਨਾਓ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹ�।  

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਪਿਵੱਤਰ (ἁγιάζω, ਹੈਗਈਆਜ਼ੋ) ਕਰੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਜ� ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 
“ਪਿਵੱਤਰ” ਹੋਣਾ “ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ” “ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।”37 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਹੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 
(1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:11; 1:2), ਪਰ ਉਹ ਪ�ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (4:3) 
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਅਸ� ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਇਸ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਤ� ਿਕ ਉਹ 
ਸੰਪੂਰਣ ਰੀਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਿਸਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੱੁਕਣ ਦੇ ਿਪੱਛ� ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ “ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ” (NIV), 
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ, ਜ� ਉਿਚਤ ਦੋਸ਼ ਤ� �ਪਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਣ 
ਆਤਮਾ, ਰੂਹ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ 
ਿਤੰਨ� ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ: ਆਤਮਾ—ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰ ਿਹੱਸਾ, ਜੋ akin to 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਜੀਵ—ਹੇਠਲਾ ਜੰਗਲੀ ਸੁਭਾਅ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਨੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ 
ਹਲ; ਅਤੇ ਸਰੀਰ। ਇੰਝ ਨਹ� ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਸ ਿਬੰਦ ੂ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਉਹਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਗ�ਾਿਫਕ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪੂਰਣ 
ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਿਹੱਸਾ ਹੀ।”38 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ “ਬਾਹਰੀ ਆਦਮੀ” ਸੀ, ਜੋ ਨਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇੱਕ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੱੁਖ” ਸੀ, ਜੋ, ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, “ਿਦਨ ਪ�ਿਤ ਿਦਨ 
ਨਵ� ਹੰੁਦਾ ਜ�ਦਾ” ਹੈ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:16)। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਉਸ ਨ�  ਸਧਾਰਣ ਰੀਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ (ਆਤਮਾ, ਜੀਵ, ਸਰੀਰ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤ� ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਨੰੂ “ਿਨਰਦੋਸ਼,” ਜ� ਸਾਰੀ ਿਨੰਦਾ ਤ� ਪਰੇ 
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਰਕੁਸ 12:30, 31 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਦੇਹ 
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ “ਮਨ,” “ਪ�ਾਣ” ਅਤ ੇ “ਸ਼ਕਤੀ” ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪਿਵੱਤਰੀਕਰਣ, ਜ� ਿਨਰਦਸ਼ੋਤਾ ਲਈ ਪੌਲਸੁ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਉਸ 
ਘੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ (4:13—5:11)—ਸਾਡ ੇਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੜੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਜੂੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ 
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ਸਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ� ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 5:25–29)। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੀ 
ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਧਰਮੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣ (ਮੱਤੀ 
25:33) ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ“ ਿਕਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਨ�  
ਿਵੱਚ, “ਸਾਡਾ ਪ�ਭੁ” ਹੋਣਾ ਮਹਾਨ ਆਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ, ਜੋ ਕੁਝ 
ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਕ�ੋਧ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ (5:9), ਪਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ 
“ਮੁਕਤੀ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30) ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵਚਲੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਜੋ “ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ” ਹੋਵੇ। 

ਆਇਤ 24. ਿਪਛਲੀ ਆਇਤ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਜਦ� ਿਯਸੂ 
ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ “ਿਨਰਦੋਸ਼” ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵੇਖੇ ਿਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਕ 2:12 ਿਵੱਚ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤ ੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ 
ਸੱਦਦਾ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵ� ਸੱਦਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਇੱਕ 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਰਸੂਲ� ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 9)? ਨਹ�। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹੰਦਾ 
ਹੈ, “ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਸੱਿਦਆ” (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:14)। 
ਇਸ ਲਈ, ਉਨ� � ਦੇ “ਸੱਦੇ ਜਾਣ,” ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ�, ਉਹ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ 
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਕੋਈ ਅੱਜ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਮਾਚਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 
ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਿਦਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 
ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ� ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ।  

ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਅਚਨਚੇਤ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹ� “ਬੁਲਾ�ਦਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱੁਲ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ “ਬੁਲਾ�ਦਾ” ਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਵ� 
ਿਗਣਤੀ 23:19 ਿਵੱਚ ਿਬਲਆਮ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਝੂਠ 
ਬੋਲੇ, ਨਾ ਆਦਮ ਜਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ। ਕੀ ਉਸ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੇ? 
ਅਥਵਾ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ?” �ਤਰ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਨ� ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਥੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।  

ਇਹੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ” ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 
ਪਰਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।39 ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਲ ਭਰੋਸੇ ਜ� 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹ�, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਕ 
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ਤੁਸ� ਉਸ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 
“ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਯਨੂਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ πιστός (ਿਪਸਟਸੋ) ਤ� ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਜੋ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:6)।”40 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ 
ਨ�  ਿਕਹਾ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਿਜਸਨ�  ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹ ਸਿਕਆ, 
“ਿਕ� ਜੋ ਮ� ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਜਹ ਦੀ ਮ� ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 
ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੀਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ” (2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 
1:12)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ “ਨ� ੜੇ ਆਵੇਗਾ,” ਤ� ਿਕ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ “ਿਨਰਦੋਸ਼” ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ! 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਸ 
ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ 
ਵਾਇਦੇ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ�� ਿਨਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ, ਿਜਵ� ਯਹੂਦਾਹ ਨ�  ਿਕਹਾ ਸੀ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ [ਆਪ] ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ” (ਯਹੂਦਾਹ 21)। ਪਤਰਸ ਸਾਨੰੂ 
ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ “ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ�” ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 
ਨਾਲ . . . ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਚਾਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ” (1 ਪਤਰਸ 1:5), 
ਪਰ ਜੇ ਅਸ� ਆਪਣੀ “ਬੇੜੀ ਡੋਬ” ਲਈ ਹੈ (ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨ�  ਕੀਤਾ 
ਸੀ; 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:19), ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤ� ਿਬਨ� ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹ� 
ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ, ਵੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ, “ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਵ�ਗੇ।” ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ: 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ �ਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ 
ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਹ�, ਸਗ� ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਤ� 
ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਯਾ ਕਸ਼ਟ ਯਾ ਅਨ�� ਰ ਯਾ ਕਾਲ ਯਾ ਨੰਗ ਯਾ ਭੌਜਲ ਯਾ 
ਤਲਵਾਰ? … ਸਗ� ਇਨ� � ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਹ ਨ�  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸ� ਹੱਦ� ਵਧ ਫਤਹ ਪਾ�ਦੇ ਹ� (ਰੋਮੀਆਂ 8:33–37)। 

ਸੱਚਮੱੁਚ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ�, 
ਤ� ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਿਜੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਆਇਤ 25. ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨ�  ਅਕਸਰ ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ (2 ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆ ਂ3:1; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:3; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:19)। 
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ਰੋਮੀਆਂ 15:30 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ 
ਅਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਜੋ ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰੋ।” 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ1:11 ਿਵੱਚ, 
ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਿਰੰਥੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਦਵੁਾਇਆ ਿਕ ਉਹ “ਿਕ ਤੁਸ� 
[ਉਨ� �] ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ [ਉਸ ਦਾ] ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ।” 

“ਪ�ਾਰਥਨਾ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ προσεύχομαι (ਪ�ੋਿਸਉਚੋਮਾਈ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਫਾਰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਆਿਗਆ ਵਾਚਕ ਹੈ (ਅਇਤ 17 ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਵੇਖੋ)। 
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਸਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀI “ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।” ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ “ਿਨਰੰਤਰ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ (ਿਨਰੰਤਰ ਕਾਲ)।”41 

ਜਦ� ਅਸ� ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
ਹ� ਿਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਹੈ, 
ਜ� ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਦਿੂਜਆਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 
ਧਾਰਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ�ਿਤ ਇਸ ਤਰ�� ਨਹ� 
ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ9:27 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਖੱੁਲ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ 
ਪ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨ� ਨੰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਇਨਾਮ 
ਤ� ਵ�ਝਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ। 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 7:8 ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਿਰੰਥੇ ਦੇ ਲੋਕ� �ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕੀ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹ�। ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਪ�ਭੁ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਿਵਲੀਅਮ 
ਬਾਰਕਲੇ ਨ�  ਿਕਹਾ: 

ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਤ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਮਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੇ ਰਾਹ� ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤ� �ਚੇ 
ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਿਮੱਤਰ� ਦੇ ਰਾਹ� ਵਧਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ�  ਛੇਤੀ 
ਨਾਲ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਿਦਓ; ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਦਓ।” 
ਪੌਲਸੁ ਦੇ ਲਈ, ਪ�ਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸੋਨ�  ਦੀ ਚੈਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।42 

ਆਇਤ 26. ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰ ਮੇ ਨਾਲ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ ਨੰੂ ਪਾ�ਦੇ ਹ�। ਪਿਵੱਤਰ ਚੰੁਮੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ  
ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਕਈ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਮੀ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ 
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(ਰੋਮੀਆਂ 16:16), ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:20;  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:12)। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮ� ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਬਲੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਕਈ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ 
ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਤੁਸ� ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਚੰੁਮ ਕੇ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛ”ੋ (1 ਪਤਰਸ 5:14)। 
ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ� ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲ� ਦੇ ਸਮ� ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ, ਯਨੂਾਨ 
ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਣ ਰੋਮੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਅਤ 
ਦੇ ਆਗਮਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਸੱੁਖ-ਸ�ਦ 
ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਰੋਬਰਟਸੰਨਜ਼ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਹ “ਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ 
ਪਰਨਾਮ ਸੀ।”43 ਪਰ, ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਸਰਫ 
ਰੱਬੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਇੱਕ “ਮਸੀਹੀ ਪਰਨਾਮ,” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪਰਨਾਮ ਨੰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਜਦ� 
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ “ਪਿਵੱਤਰ,” ਜ� ਗੰਭੀਰ, ਜ� ਿਜਵ� ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਪ�ੇਮ 
ਨਾਲ।” ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤ ੇ
ਿਦਆਲੂਤਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਗੱਲ� ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਚੰੁਮਾ ਇੱਕ ਅਪਿਵੱਤ� ਚੰੁਮਾ ਸੀ, ਜੋ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਨ�  ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 26:49)। 
ਮਾ�ਟ ਮੌਿਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ “ਕਈਆਂ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 
ਨੰੂ ਚੰੁਮਦੇ ਹਨ; ਜਾਿਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਿਦ�ਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,”44 ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨ�  
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ 
ਚੰੁਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਦੀ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛ।ੋ 
“ਸਾਿਰਆਂ” ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ 
ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਢੱਲੇ ਸਨ (4:1) ਅਤੇ ਜੋ ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਸਨ (4:1, 11, 12)। ਉਹ ਹੁਣ 
ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨਗੇ। 
ਹੋਰਨ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ� ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ “ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ” ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਵੱਲ� ਪਰਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਿਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਅਸ� ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ “ਪਿਵੱਤਰ” ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਸਾਿਰਕ 
ਲੋਕ� ਦੇ ਪਖੰਡ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਕਸਰ, ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ “ਉਸ ਦੀ 
ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।”  

ਆਇਤ 27. ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਆ ਦਾ 
ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਨੰੂ ਸੁਣੇ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, ਮ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਪ�ਭੁ ਦੀ ਸ�ਹ ਿਦੰਦਾ ਹ� 
ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਣਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
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ਸਹੰੁ ਚੁਕਾ�ਦਾ ਹ�,” ਜ� ਪਿਵੱਤਰ ਫਰਜ਼ “ਪ�ਭੁ ਦੇ ਦੁਆਰਾ,” ਜ� ਪ�ਭੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 
ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਭਾਈ 
ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ। ਰੋਬਰਟਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਹੰੁ ਚੁਕਾਉਣੀ,” ἐνορκίζω 
(ਐਨ� ਰਕੀਜ਼ੋ) “ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੋਗ ὁρκίζω (ਹੋਰਕੀਜ਼ੋ) (ਮਰਕੁਸ 5:7), ਤ� ਹੈ, 
ὁρκίζω (horkizō) (ਮਰਕੁਸ 5:7), ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਹੰੁ ਪਾ ਦੇਣੀ।”45 ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਤੁਹਾਨੰੂ” ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ, 
ਜ਼ਾਿਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਇਤ 12 ਿਵੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋੜ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਇਸ ਪੱਤ�ੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। 
ਿਜਵ� ਉਸ ਨ�  1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 14:37 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ 
“ਪ�ਭੁ ਦਾ ਹੁਕਮ” ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ�ਣ 
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀਆਂ ਪੱਤ�ੀਆਂ 
ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ.ਈ. 51 ਦੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨ�  ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵ� ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈ.ਪੂ. 100 ਦੇ 
ਆਸ-ਪਾਸ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਨ�  ਉਸ ਪੱਤ�ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ, “ਧੰਨ 
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਦੇ 
ਹਨ” (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:3)। ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:16 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਿਫਰ ਤ� ਉਸ ਪੱਤ�ੀ ਨੰੂ 
ਪੜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਕਸਰ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ “ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ�ਣਾ।” ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੱੁਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨ�  
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤ� ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਹਰ ਪ�ਭੁ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀਆ ਂਮਸੀਹੀ 
ਕਲੀਿਸਆਵ� ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ 
ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (4:11, 12) ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੁਸਤ ਸਨ (4:1–8) ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ 
ਉਹ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪਾਓ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਿਕ 
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਸੀ 
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:2; 3:17)। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। 

ਆਇਤ 28. ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵ�ਗ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਪੌਲਸੁ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤ�ੀਆਂ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ,  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:14 ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਪ�ੇਮ ਅਤ ੇਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸ� ਸਭਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।” ਉਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਕੀਤੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਸ਼ਸ਼� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਜੋ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੀ 
ਪ�ੇਮ ਭਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕਰਪਾ (χάρις, ਚਾਿਰਸ, “ਿਕਰਪਾ,” “ਦਯਾ,” ਜ� “ਸੁਨਾਮ”) 
ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼� 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਅਸ� ਲਾਇਕ ਨਹ� ਹ�, ਜ� ਿਜਨ� � 
ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਕ ਉਹ ਨ�  ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਉਹ “ਮਹ� 
ਪਾਪੀ” ਸੀ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:15; NIV), ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਿਕਰਪਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥ� 
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਜ਼ਾਿਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ� � ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ, ਸੱਚ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਬਨ� ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਆ�ਦਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14:6)। ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਨ�  
ਨ� ਟ ਕੀਤਾ, 

ਪੌਲੁਸ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭੁ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:2, 
12; 2:16; 3:18)। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਇੱਕ ਿਲਪੀਕਾਰ ਨੰੂ 
ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ  
ਅੰਿਤਮ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਦਾ ਸੀ (ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ  
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:17; ਗਲਾਤੀਆਂ 6:11)। ਆਇਤ 27 ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁਰਖ ਇਕ 
ਵਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।46  

ਪੌਲੁਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋਣ ਤ� ਿਢੱਲਾ ਨਹ� ਿਪਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ 
ਦੇ ਵਰਗੇ ਿਘ�ਣਾ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਮੁਫਤ ਵਰਦਾਨ,” ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 6:23)। ਉਸ ਨ�  
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹੀ ਿਕਰਪਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ� �ਤੇ 
ਹੋਵੇ।  

ਜੇਮਸ ਡੈਨੀ ਨ�  ਿਕਹਾ,  

ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤ�ੀਆਂ ਸਾਨੰੂ 
ਜੋ ਿਦਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਹਲਾ�ਦੇ ਹਨ-ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 
ਿਕਰਪਾ ਖਤਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ . . . । ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨੂਨ, ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ 
ਰੂਹ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?47 
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ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ 
ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਸਧ�ਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ 

ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਪੱਤ�ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।  
ਅਿਧਆਇ 4 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ 

ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆ ਂਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ �ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਿਯਸੂ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ? (5:1–3) 

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੱੁਛਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ 
ਹੈ, “ਪ�ਭੁ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ?” ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਦਾ �ਤਰ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ� ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲੰਘ 
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਚਰਚ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 
ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ�ਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਭੁ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ 
ਿਕ�ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਮਸਾਲ 
ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਆਕਸਿਮਕਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਸ� 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਚੰਨ�  ਜ� ਆਗਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ, ਸਾਨੰੂ 
ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ। ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਸਮ� ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਵਚ 
ਪਿਹਨਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਬੁੱ ਧ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਪੱਕਾ 
ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ, ਤ� ਉਸ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੱੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸ� ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ�। 
ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਮੁਸਾਫਰ� ਦੇ ਵ�ਗ ਦੇ ਵ�ਗ ਜੀਵਨ ਗਜ਼ੁਾਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਿਵੱਚ� ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਨ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ 
ਿਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, “ਅਸ� ਸ਼�ਤੀ ਿਵੱਚ ਹ� ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹ� ਹੈ!” ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਘਸ਼ੋਣਾਵ� ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜੋ ਕੱੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
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ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਅੰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
“ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਚਾਿਹਆ” ਕਿਹਣ ਤ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜ� ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿਮੰਟ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹ� ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14:1–3), ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤਤਾ ਅਤੇ 
ਆਕਸਿਮਕਤਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਮਸਾਲ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਰਾਤ 
ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜ�। ਇਨ� � 
ਿਚੱਤਰ� ਨ�  ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਫਰ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸ� ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁਸਾਫਰ� ਦੇ 
ਵ�ਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਿਜਵ� ਿਯਸੂ ਕਲ 
ਮਿਰਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੀ �ਿਠਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”    EC 

ਅੰਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ (5:1–3) 

ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ� (ਚੋਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ 
ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਦਾ ਆਉਣਾ) ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ� � ਦੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਚੋਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, 
ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਿਮਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 
ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਇਕਦਮ ਜਨਣ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜ� ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆ ਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਨਣ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜਣੇਪਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਚਾਨਕਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਿਮਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਕਹੇ ਿਕ ਸਭ 
ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਜਦ� ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, 
“ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ!” ਅਚਾਨਕ ਿਵਨਾਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਆਣ ਪਵੇਗਾ। 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਦੋ ਿਮਸਾਲ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਤੁਿਲਤ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, 
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦ ੇਸਮ� ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਚਤਾ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਚਤਾ ਹੈ।               EC 

“ਉਹ ਿਦਨ” (5:1–3) 
“ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ” ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਇਹ ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਮ�, ਨਗਰ�, 
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ਜ� ਲੋਕ� �ਤੇ ਿਨਆਂ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਸ� ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 
ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ� ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ  
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਆਇਤ 2 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਿਦਨ� ਦੇ ਿਦਨ, ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 
ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�� 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ �ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਦਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ “ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ” ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਇਸ ਨੰੂ “ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ” ਆਿਖਆ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ ਇਸ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ 
ਜਦ� ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਇਕੱਠ�  ਹੰੁਦੇ ਹ� ਤ� ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ, ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਤਰ�� ਇਸ ਨੰੂ ਅਸ� “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਦਨ” ਵਜ� (2 ਪਤਰਸ 
3:12), “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ” ਵਜ� (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 1:6), ਜ� “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਿਦਨ” ਵਜ� (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 1:8) ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ�। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ “ਕ�ੋਧ ਦਾ ਿਦਨ” ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪੋਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਦਨ ਆਿਖਆ “ਜਦ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆ� 
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ” (ਰੋਮੀਆਂ 2:5)। ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਹ 
ਸਤ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੀਕ ਪਹੰੁਚਣ (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:4)। ਉਹ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
ਤ� ਉਸ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕ�ੋਧ ਦਾ ਿਦਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ “ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ” ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਲੁਸ 
ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ “ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ” ਆਿਖਆ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:30)। ਇਸ ਿਦਨ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ� ਸਦੀਪਕ ਿਨਸਤਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵ�ਗੇ। 

ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਉਸ ਿਦਨ” ਵੀ 
ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ “ਉਸ ਿਦਨ” ਆਿਖਆ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:10), 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਅੰਤ ਦਾ ਿਦਨ” ਆਿਖਆ (ਯੂਹੰਨਾ 6:39) ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ 
“ਵੱਡਾ ਿਦਹਾੜਾ” ਆਿਖਆ (ਯਹੂਦਾਹ 6)। ਇਹ ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਸਮ� 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਢੁਕਵ� ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ “ਵੱਡਾ ਿਦਹਾੜਾ” 
ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਕਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ”ਵੱਡਾ ਿਦਹਾੜਾ” ਹੈ ਿਜਸ ਵੱਲ 
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲ� ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਸ� ਿਨਆਂ ਦੇ 
ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ?” ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ 
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ਉਹ ਿਦਨ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਨਸਤਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਿਵਚਾਲੇ ਹ�, ਤ� 
ਇਹ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ ਹ�, 
ਤ� ਇਹ ਕ�ੋਧ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।              EC 

ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ (5:1–11) 

ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਐਨ�  
ਕ�ਦਿਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਿਕ ਰਸੂਲ� ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ। ਐਲਬਰਟ 
ਬੇਲੀ ਦਾ ਗੀਤ “ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” ਅਿਜਹੇ ਸੁਭਾਓ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ: 

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਭੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
ਇੱਕ ਿਦਨ ਬੱਦਲ� ਿਵੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ; 
ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਵੋ, 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਿਚਤਾਉਣੀ, 
�ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਮੰਨ, 
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।48 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇਸੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਿਸਖਾਇਆ।  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ4:13–18 ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਿਪਆਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤ� ਵ�ਝੇ ਨਹ� ਰਿਹਣਗੇ। 5:1–11 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ 
ਉਿਚਤ ਸਮਝ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ। 

ਇਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  “ਸਿਮਆ”ਂ ਅਤੇ “ਵੇਿਲਆਂ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। “ਸਮ�” 
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਵੇਲੇ” ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ 
[ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ�] ਲਈ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ” (ਆਇਤ 1)। ਇਹ ਰਸੂਲ� 1:7 ਿਵਚਲੇ 
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਹਨ: “ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਭਈ ਉਨ� � ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ 
ਵੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।49 ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ “ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ” ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ? 

ਇਹ “ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ��” ਆਵੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ� 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ�� ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ।” (ਆਇਤ 
2)। ਉਸ ਨ�  “ਤੁਸ� ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ�� ਜਾਣਦੇ ਹੋ” ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਿਕ�ਿਕ  
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ 
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। 
“ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ” ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਨੰੂ ਗੁਪਤ 

ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹ� ਪਾ�ਦਾ। ਉਹ ਚੱੁਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 
ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਚੱੁਕਣ ਜ� ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨ� ਕ ’ਤੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਗ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਣਕ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ 
ਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ “ਅਚਾਣਕ” ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਆਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨ�  
ਵੀ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ “ਸੁਰਗ ਦੇ ਦੂਤ�” ਨ�  ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਆਇਤ 3; ਮੱਤੀ 
24:36; 2 ਪਤਰਸ 3:10)। 

ਇਹ ਸਭਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਭਨ� 
ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ 
ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਇਤ 3 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ 
ਆਖ ਰਹੋ ਹੋਣਗੇ (ਜ� ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠ�  ਹੋਣਗੇ) “ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਹੈ!” 

1975 ਿਵੱਚ ਜਦ� ਮੈਨੰੂ ਿਸਿਸਲੀ ਦੇ ਕੈਟਾਿਨਆ ਿਵਖੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ 
ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ� ਭਾਈ �ਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕ� �ਤੇ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹ� ਸਭਨ� ਨੰੂ 
ਪੱੁਛਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, “ਮਸੀਹ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ?” ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ “ਕਦੇ ਨਹ�!” ਉਨ� � ਨ�  ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ “ਰਾਤ” ਅਤੇ “ਅਨ�� ਰੇ” ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਕੋਈ ਿਤਆਰੀ ਨਹ� 
ਹੈ (ਆਇਤ 5), ਉਹ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਸੱੁਤ”ੇ ਪਏ ਲੋਕ ਹਨ (ਆਇਤ 6) ਅਤ ੇਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸੇ 
ਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀ ਬੈਠ�  ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਮਤੌਰ 
’ਤੇ ਹਨ� ਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਸੱਚਾਈ ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � �ਤੇ “ਨਾਸ” ਆਇਆ ਿਪਆ ਹੈ। “ਉਨ� � ਦਾ ਅਚਾਣਕ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ” (ਆਇਤ 3)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ, 
ਸਗ� ਇਹ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਗ�ਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਸ ਨਰਕ 
ਨਾਲ� ਘੱਟ ਨਹ� ਹੈ। 

ਨਾਸ ਅਚਾਣਕ ਆਵੇਗਾ, “ਿਜਵ� ਗਰਭਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਪੀੜ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ” 
(ਆਇਤ 3)। ਇਹ ਨਾਸ ਉਸ ਨਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖੀ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ 
ਪਿਹਲ� ਵੀ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੇ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਤਆਰ ਨਹ� 
ਸਨ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ� ਅਚਾਣਕ ਮ�ਹ ਪੈਣ ਲੱਗ 
ਿਪਆ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਬੇੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ (1 ਪਤਰਸ 3:20)। 538 
ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਫਾਰਸ ਦੇ ਹੱਥ� ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਅਚਾਣਕ ਹੋਈ।  
ਫਾਰਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੱੁਪਚਾਪ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਆਏ, ਜਦ� ਬਾਬਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੱੁਤੀ 
ਪਈ ਸੀ।50 ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹਨ, 
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ਅਚਾਣਕ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹਾਲ�ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਵ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ, ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਅਿਜਹੇ ਨਾ 

ਹੋਣ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸਨ। “ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸ� ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਚੋਰ ਦੀ ਿਨਆਈ ਂਆਣ ਪਵੇ” (ਆਇਤ 4)। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਅਨ�� ਰੇ 
ਿਵੱਚ ਨਹ�” ਹਨ। ਉਨ� � ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ, “ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮ� ਹ�। ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ 
ਚੱਲੇਗਾ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:12)। ਮਸੀਹ ਨ�  “ਸਾਨੰੂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ� ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ . . . 
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤਾ” ਹੈ (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13)। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਛੱਡ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ (ਮੱਤੀ 24:36; ਮਰਕੁਸ 13:32)। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ�ਗੇ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ “ਖੇਤ ਿਵੱਤ ਹੋਣਗ”ੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗ ੇ(ਮੱਤੀ 24:39–41)। 

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਨਾਲ 
ਭਿਰਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ “ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ” ਹਨ (ਆਇਤ 5)। ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀ 
“ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ [ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ] . . . ਆਪੋ ਿਵੱਚ� ਸੰਗਤ [ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗ]ੇ ਅਤੇ ਉਹ 
ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੰੂ [ਉਨ� � ਨੰੂ] ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ” (1 ਯੂਹੰਨਾ 
1:7)। ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਤਆਰ ਬੈਠ�  ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ “ਮਾਰਾਨਾਥਾ!” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਹੇ ਸਾਡੇ 
ਪ�ਭੂ, ਆ!” (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ16:22)। 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਸੋ ਇਸ ਲਈ 
ਅਸ� ਹੋਰਨ� ਵ�ਙੁ ਨਾ ਸਵੀਏ”ਂ (ਆਇਤ 6)। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਤਮਕ ਤੌਰ 
’ਤੇ “ਸੁਸਤ” ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਿਸਆਣ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨ�  
ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਰੋਮੀਆਂ 
13:11 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨ�ਦਰ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੱੁਿਜਆ ਹੈ ਿਕ� ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਓਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ�  
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨ� ੜੇ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ, “ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਅਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ” (ਆਇਤ 6)। ਇਹ 
ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸ� ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
“ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚੁਸਤ ਕਰ 
ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਬਾਈਬਲ ਪੜ�ਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ 
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�। 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਿਨਹਚਾ, ਆਸ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦ ੇਬਣੇ ਹਨ (ਆਇਤ 8)। ਪਿਹਲ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  “ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ 
ਪ�ੇਮ ਦੀ ਸੰਜੋ” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। “ਿਨਹਚਾ” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਜ� ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮ� (ਵੇਖੋ ਯਾਕੂਬ 1:1–4)। “ਪ�ੇਮ” ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ 
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ਚਾਹਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨਾਗਿਰਕ� ਦ ੇਲਈ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਿਫਰ 
ਭਾਵ� ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਿਕ� ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ। ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ “ਸੰਜੋ” ਦਾ 
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਹਮਿਲਆਂ ਤ� ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਪੌਲੁਸ “ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਟੋਪ” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਆਸ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸ “ਮੁਕਤੀ ਦੀ” ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਆਸ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਸਤਰ-
ਬਸਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ�ਗੇ, ਤ� ਜਦ ਸ਼ਤਾਨ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦ ੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਰੱਖ�ਗੇ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਬਸਤਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 
ਸਾਨੰੂ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਬਤ� ’ਤੇ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ, ਸਗ� 
ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਤਕੜੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵ�ਗ:ੇ 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਓ, �ਠ� , 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ; 
ਉਸ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ�, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ।51 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਸਆਣ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਲਈ 
ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਕ�ੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਹ� ਸਗ� 
ਇਸ ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਭਈ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੀਏ” (ਆਇਤ 9)। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਲੋਕ ਕ�ੋਧ ਲਈ ਥਾਪੇ 
ਗਏ ਹਨ। “ਥਾਪੇ ਗਏ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ 
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਕ�ੋਧ” ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਇੱਕ 
ਜਬਰਦਸਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ “ਕ�ੋਧ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ 
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ, “ਸਦਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ”  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ1:9)। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ (2 ਪਤਰਸ 3:9), ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ�  ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ 
ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੰੂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਆਪਣੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ� ਮੁਕਤੀ” ਲਈ “ਥਾਪੇ” ਗਏ ਹਨ। ਿਯਸੂ 
ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਰਾਹ . . . ਮ� ਹ�। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਿਬਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਆ�ਦਾ” 
(ਯੂਹੰਨਾ 14:6)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ “ਥਾਿਪਆ” ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਮੁਕਤੀ” ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਨ�  
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� “ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵੀਏ” (ਆਇਤ 10)। ਅਸ�, ਜੋ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਹ�, ਸਵਰਗ ਜਾਵ�ਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵ� ਜੀ�ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵ� 
ਮੁਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕ �ਥੇ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣਗੇ। 

“ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ” (ਆਇਤ 11)। ਅਸ� ਿਜਸ ਲਈ 
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ਥਾਪੇ ਗਏ ਹ� ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ 
ਿਦਓ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਆਇਤ 11), ਪਰ 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ 
ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।           EE 

ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ 

ਜੀਵਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹ�— 
ਵੋਲਟੇਅਰ ਇੱਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਨਾਸਿਤਕ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮ� ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ 
ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ।” 

ਭੋਗ-ਿਵਲਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹ�— 
ਲੋਰਡ ਬਾਯਰਨ ਨ�  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤ� ਵਧ ਸੁਖ-ਿਵਲਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 
ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ: “ਕੀੜਾ, ਨਾਸੂਰ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ।” 

ਪੈਸੇ ਿਵੱਚ ਨਹ�— 
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜੇਅ ਗੋਲਡ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮ� ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹ�।” 

ਪਦਵੀ ਜ� ਪ�ਿਸੱਧੀ ਿਵੱਚ ਨਹ�— 
ਲੋਰਡ ਬੀਕਨਸਫੀਲਡ ਨ�  ਇਨ� � ਦੋਹ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। ਉਸ ਨ�  
ਿਲਿਖਆ: “ਜੋਬਨ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ; ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ 
ਪਛਤਾਵਾ।” 

ਫੌਜੀ ਿਜੱਤ� ਿਵੱਚ ਨਹ�— 
ਿਸਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨ�  ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੋ ਿਪਆ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ 
ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਿਚਆ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ।” 

ਤ� ਿਫਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 
ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੇਰ 
ਵੇਖ�ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦ ਤੁਹਾਥ� ਕੋਈ 
ਨਹ� ਖੋਹੇਗਾ।” 

“ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਆਸ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਿਬਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਹੀਣ 
ਅੰਤ ਹੈ।”52 

ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਅੱਜ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਅੰਤਹੀਣ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜ� ਆਸਹੀਣ ਅੰਤ?             EE 
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ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਵ�ਗ (5:4–11) 

ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਉਵ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ 
ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ� ਦ ੋਮਸੀਹੀ ਚਿਰੱਤਰ ਢੁਕਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ 
ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਅਸ� ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� 
ਅਣਜਾਣ ਹ� ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹ�, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਜੀ�ਦੇ ਹ�। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ 
ਅਸ� “ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ” ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪ ਚਾਨਣ 
ਹ�। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸ� “ਿਦਨ ਦੇ ਪੱੁਤਰ” ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪ�ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਜਾਣਦ ੇਹ� ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਉਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹ�। 

ਸਾਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸੱੁਤੇ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਸਗ� ਸਾਨੰੂ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੰੂ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭਨ� ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਵ� ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ 
ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।           EC 

ਸੁਚੇਤ ਜੀਵਨ (5:8–11) 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਗੱਲ ਉਨ� � �ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਾ ਆਣ ਪਵੇ। ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ 
ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ �ਤ ੇ
ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਿਕਵ� ਜੀ�ਦੇ ਹਨ? 

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਸੰਜੋ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ 
ਸ਼ਸਤਰ-ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ 
ਪਿਹਨ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਨ� � ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ 
ਰੱਖਣਗੇ। 

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਟੋਪ। ਮਸੀਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ 
ਆਪਣੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹ� ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਮੁਕਤੀ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਬਚੇ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵਚਲੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 
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ਨੰੂ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵ� ਵਾਗ ਇਕੱਠ�  ਰਹੋ। 
ਅਸ� ਭਾਵ� ਜਾਗਦੇ ਭਾਵ� ਸੱੁਤੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵੀਏ। ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾਵ� ਅਸ� ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਈਏ ਜ� ਭਾਵ� ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀ�ਦੇ ਹੋਈਏ (ਆਇਤ� 9, 10)। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਭਾਵ� 
ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ ਜ� ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਈਏ ਅਸ� ਉਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਹ�ਗੇ। ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ। 

ਸੁਚੇਤਤਾ ਿਤੰਨ ਿਦਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਜ�ਦੀ ਹੈ: ਪ�ਭੂ ਵੱਲ, ਭਰਾਵ� ਵੱਲ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਵੱਲ। 
ਸਾਨੰੂ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਪ�ਤੀ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ 
ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਪੀ ਗਈ ਹੈ।              EC 

ਸਭਨ� ਿਦਨ� ਿਵੱਚ� ਵੱਡਾ ਿਦਹਾੜਾ (5:1–11) 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਸ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ 
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਦਨ ਦੀ 
ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ5 ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਇਹ 
ਜਾਣਦੇ ਨਹ� ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਕ ਉਹ ਮੰਦਾ 
ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਸਨ। ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਇਸ 
ਤਰ�� ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ 
ਲਈ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ” (5:1) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ “ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਕਰਦੇ ਵੀ 
ਹੋ” (5:11), ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ 
ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਿਜੰਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੱਥ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵ�ਗੇ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ 
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ� ਨੰੂ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹ�ਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ� ਿਕਵ� ਿਤਆਰ 
ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ (5:1–3)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪੂਰੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ (5:1)। ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮ� 
ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵ� ਸੁਨ� ਹੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਨਵ� ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਕਦ-ੇਕਦੇ ਅਸ� ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਿਸਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਉਬਾਊ ਨਹ� 
ਸੀ; ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ 
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ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਚਾਣਕ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨ�  ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵੇ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ (5:2)। ਿਜਨ� � ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮ� 
ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਨ�  ਇਨ� � ਆਇਤ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵ� ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ 
ਮਗਰ ਹੋ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ’ਤੇ ਨਹ� ਪਰ ਮਨੱੁਖ� ’ਤੇ 
ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੌਲੁਸ 
ਵਰਗੇ ਇਨ� � ਆਗੂਆਂ ਨ�  ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮ� 
ਦੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਜਦ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੇਠ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ 
ਪਾਪ� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਬਚ ਜਾਣਗੇ (ਵੇਖੋ 1:10)। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ 
ਿਯਸੂ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਹ� ਦੇਣਾ 
ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਗੈਰਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ �ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਗਰਭਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ 
ਦੀਆਂ ਪੀੜ� ਵ�ਗ ਇਹ ਅਚਾਣਕ ਹੋਵੇਗਾ (5:3)। ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ 
ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਸ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਰਿਹਤ ਲੋਕ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪ� ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਣਗੇ। 

ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਚਾਣਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ 
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਨ� ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ� ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਿਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ� � ਦੀ ਆਤਮਕ 
ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ 
ਰਿਹਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਿਯਸੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਕੀ ਅਸ� ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� 
ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹ�? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਰ ਿਦਨ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ! 

ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਹੋਣਾ (5:4–7)। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਿਦਨ ਅਕਸਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ; ਹਨ� ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅਕਸਰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨ�� ਰਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੂਲ�  
ਨਹ�” (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:5)। ਿਯਸੂ ਨੰੂ “ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ” (ਯੂਹੰਨਾ 8:12) ਆਿਖਆ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ, “ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁਤਰ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
5:8) ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ “ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ” (ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 
1:13) ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਅਨ�� ਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ”  
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(ਯੂਹੰਨਾ 12:35)। 
ਇਹ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਿਵਚਕਾਰ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਨੰੂ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 17:17), ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ 
ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 8:44)। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ 
ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਦ ਤ� ਅਸ� 
“ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਪੱੁਤਰ” (5:5) ਬਣ ਗਏ ਹ�। 

ਿਜਵ� ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ 
ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹਨ 
(5:5–7)। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਵਰਗੇ 
ਿਦਖ�ਗੇ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਰਗ ੇ ਿਕਵ� ਿਦੱਖਦੇ ਹ�? ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ! ਇਸ 
ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ “ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ” ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਆਇਤ 6)। 
ਲਾਪਰਵਾਹ ਿਵਹਾਰ ਜ� ਮਤਵਾਲਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 
ਸਾਨੰੂ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਨਾ 
ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� �ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਨਾ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣਾ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ! ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਅਨ� ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਿਦਆਂ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ, 
ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ�ਦੇ! ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਖੁਸ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ। 

ਉਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂ
ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਪਾ�ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹ ਪਾ�ਦੇ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਹਰੇਕ 
ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ 
ਿਕਸ ਦ ੇਪੱੁਤਰ ਸਨ—ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਸਨ। 

ਅਸ� ਲੋਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ� ਹ�, ਜ� ਿਫਰ ਅਸ� ਜੂਆ 
ਖੇਡਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਲੈਣ, ਜ� ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿਹਕਰਮੀਆ ਂਵ�ਗ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜ�ਦੇ ਹ�? ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸ਼ਤਾਨ ਿਦਆ ਂ
ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਅਸ� 
ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਨਿਸ਼ਆਂ ਜ� ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾ�ਦੇ ਹ�, 
ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਨ� � ਥ�ਵ� ’ਤੇ 
ਜਾਣ ਤ� ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ�ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਇੱਕ 
ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਅਸ� ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ� 
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ਹਨ� ਰੇ ਿਵੱਚ ਭਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਵ�ਗ ਜੀ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਵੱਖਰੇ 
ਨਜ਼ਰ ਆਵ�ਗੇ। ਿਜਵ� ਿਕ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, “ਤੁਸ� ਿਨਰਦਸ਼ੋ 
ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੋ ਕੇ ਿਵੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜ�ੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ 
ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਜਗਤ �ਤੇ ਜੋਤ� ਵ�ਙੁ ਿਦੱਸਦੇ ਹੋ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 2:15)। 

ਸਾਡੇ ਵ�ਗ ਉਸ ਸਮ� ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨ, ਿਯਸੂ ਵ�ਗ ਜੀਉਣ, ਿਕ ਉਹ “ਿਪਆਿਰਆ ਂ ਪੱੁਤਰ� ਵ�ਙੁ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ” ਕਰਨ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:1)। ਕੀ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਵਰਗੇ 
ਿਦਸਦੇ ਹ�? ਕੀ ਲੋਕ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ 
ਹੈ”? ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ! 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ-ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ (5:8–10)। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ 
ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ? ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਿਕਵ� 
ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਪ�ੇਰਣਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਪੈਰਵੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ “ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਆਸ ਨੰੂ ਟੋਪ ਦੇ ਥ� ਪਿਹਨ ਕੇ” (5:8) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ�  ਹੀ 
ਪੈਣੇ ਸਨ। ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਟੀਚਾ ਉਨ� � ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ 
ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਟੀਚਾ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨ� ਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਿਦਆਂ ਖਤਿਰਆਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਥ� ਿਕਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿਨਹਚਾ, ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਆਸ। 

ਜਦ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਦੇ 
ਹ� ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਦੀਪਕ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਤਦ ਅਸ� ਇਸ 
ਹਨ� ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਵ�ਗ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਹਨ� ਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਰਾਜਾ, ਸ਼ਤਾਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾ�ਦੇ ਹ�। ਿਜਸ ਤਰ�� ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ 
ਤਰ�� ਅਸ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਿਦਆਂ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ�  
ਹ�। ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ “ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਚੰਤਾ ਓਸ �ਤੇ ਸੁਟ ਛੱਡੋ ਿਕ� ਜੋ ਉਹ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ” (1 ਪਤਰਸ 5:7)। 

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ (5:11)। ਿਕ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸ� ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹ�; ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹ�। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ: “ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ �ਨਤੀ ਕਰੋ . . .” 
(5:11)। ਕੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ 
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ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ�, “ਮ� ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦ ੇ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਜੋ ਉਹ �ਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕੇ”? ਕੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ�, “ਮ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� �ਨਤੀ ਕਰ ਸਕੋ”? ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ 
ਮਸੀਹੀ ਸਾਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਆਹ ਿਰਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ� ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਮੈਨੰੂ 
ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮ� �ਨਤੀ ਕਰ ਸਕ�”? 

ਹਨ� ਰੇ ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨ� � ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� 
ਹਨ, ਸਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 
ਇਸ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਅਿਜਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੰੂ ਿਚਤਾਉਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ? 

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ� ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਥ� 
ਜ� ਇਨ� � ਲੋਕ� ਦ ੇਲਾਇਕ ਨਹ� ਹ�, ਕਦ ੇਨਹ� ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ—ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ 
ਨਹ� ਿਕ ਅਸ� ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹ ਸਕੀਏ ਸਗ� ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸ� ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤਕੜੇ 
ਹੋਈਏ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਵਧ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। 

ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕ� ਨਹ� ਹੰੁਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ 
ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਇਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਤ� ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ 
ਅਸ� ਇਸ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਮਦਦ 
ਮੰਗਣ ਤ� ਜ� ਮਦਦ ਦੇਣ ਤ� ਸ਼ਰਮਾ�ਦੇ ਆਏ ਹ�। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ, ਹਰੇਕ 
ਪਿਰਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਹਰੇਕ ਐਲਡਰ, ਹਰੇਕ ਪ�ਚਾਰਕ, ਹਰੇਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ 
ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਮਦਦ 
ਪ�ਾਪਤ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ! 

ਿਸੱਟਾ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰੰਭ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 
ਬਣਨਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਅਸ� ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਬੁੱ ਲ� ਜ� ਆਪਣੇ ਮਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਪਿਣਆਂ ਜੀਵਨ�  
ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰ� ਵ�ਗ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਸਾਡੇ  
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ 
ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।                TP 
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ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ (5:12, 13) 

ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗਆੂਂ ਦਾ ਢੁਕਵ� ਸਨਮਾਨ 
ਕਰਨ। 

ਇਹ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਨ� � ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਿਤੰਨ ਵਾਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ: 
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਭਨ� ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, 
ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਐਲਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ (ਆਇਤ 12)। ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਇੱਥੇ “ਿਮਹਨਤ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਅਰਥ “ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ” ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ�� ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਦਰ ਕਰੋ (ਆਇਤ 13)। ਇਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਬਹੁਤਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� 3:10 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇਸ ਆਇਤ, 3:10 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20 ਿਵੱਚ। ਿਤੰਨ�  ਥ�ਵ� ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਬਹੁਤਾ ਹੀ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; 3:10 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅਤਯੰਤ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:20 ਿਵੱਚ ਇਸ 
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਅੱਤ ਵਧੀਕ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਿਸਆਣਦੇ ਹ� 
ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦਾ ਪ�ੇਮ ਪੂਰਬਕ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਡਮੱੁਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੰੂ ਰੱਦਦਾ ਹੈ।                EC 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਉਿਚਤ ਰਵੱਈਆ (5:13–15) 

ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਹੁਕਮ 
ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਅਸ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਸਭਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਿਰਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤ� ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ 
ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ�  ਚਾਰ ਸਮੂਹ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਜਨ� � ਦੇ ਪ�ਤੀ ਅਸ� ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ 
ਸੁਭਾਓ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਕੁਸੂਿਤਆਂ ਵੱਲ। ਕੁਸੂਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਕੁਸੂਿਤਆਂ” ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ “ਬੇਲਗਾਮ” ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਿਨਕੰਮੇ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ  



 

 

 210 

ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਪ�ੇਮ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਵੱਲ। “ਕਮਿਦਿਲਆਂ” ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; “ਿਨਤਾਿਣਆ”ਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। 
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ “ਸਮ�ਾਲੇ” ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਅੱਗ ੇਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ 
ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਯੁੱ ਧ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਹਨ। 

ਬੁਿਰਆਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ 
ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗ� ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸ� ਬੁਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ 
ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਵ�ਗ ਨਹ� ਪਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਜੀ ਰਹੇ ਹ�। 

ਸਭਨ� ਵੱਲ। ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਵੱਲ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਭਿਲਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਵੱਲ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ 
ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਇੱਛਾਵ� ਤ� ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰੀਏ। 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ� ਤ� ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਉਨ� � ਸਭਨ� ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਿਜਨ� � ਦ ੇਨਾਲ ਅਸ� ਿਮਲ ਕੇ 
ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ।          EC 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ (5:12–15) 

ਕਲੀਿਸਯਾ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ। 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:5 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤ� ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਿਕੱਕੁਰ ਕਰੇਗਾ?” ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ 
ਿਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ” ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ। 

ਸਰੀਰਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਭੈਣ�, ਭਰਾਵ� ਅਤੇ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਕੁਝ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ�� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀਆਂ 
ਕੁਝ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਆਗੂ 
“ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ” ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ (ਆਇਤ 12)। ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਗ� ਆਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆ ਂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ 
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ (“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ”), ਿਕਤ� ਬਾਹਰ� ਆ ਕੇ ਨਹ�। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ� � 
ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਇਨ� � ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ। 
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ਪਿਹਲਾ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਗ ੂ “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ 
ਕਰਦ”ੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਸੁਸਤ ਨਹ� ਹੰੁਦ।ੇ ਸੱਚੇ ਆਗੂ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਦੂਜਾ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ “ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ।” NEB ਆਖਦੀ 
ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ।” ਇਨ� � ਲੋਕ� �ਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ “ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ” ਮੰਡਲੀ ਦਾ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। 

ਤੀਜਾ, ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ।” ਮੰਡਲੀ ਦੇ 
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਤਾਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਚਤਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� 
ਭਾਈਆਂ ਵ�ਗ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੁਝਾਓ ਹੋਵੇ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:14) ਜ� ਜਨਤਕ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ (ਵੇਖੋ ਤੀਤੁਸ 1:9), ਆਗੂ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ 
ਿਦੰਦੇ ਰਿਹਣ। 

ਇਹ ਬੇਨਾਮ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ? “ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ” ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਯੂਨਾਨੀ 
ਿਕਿਰਆ προΐστημι (ਪ�ੋਇਸਟੇਮੀ) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ 
ਕਰਨਾ, ਮੋਢੀ ਹੋਣਾ।”53 ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 5:17 ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਿਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਐਲਡਰ� ਦੇ ਕੰਮ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਆਗੂ” ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਲਡਰ� 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਪ�ਚਾਰਕ� ਜ� ਡੀਕਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ� ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ “ਆਗੂ ਹਨ।” ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਐਲਡਰ� ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵ� ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਇਹ ਆਗੂ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਐਲਡਰ� ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸ� 
ਐਲਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਪੂਰਬਕ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਕੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪਿਹਲੀ, ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ 
“ਮੰਨਣੀ” ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਆਇਤ 12)। KJV ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ�ਬਰ 
ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ “ਜਾਣਨ।” ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਜਾਣਨਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ 
ਨੰੂ “ਮੰਨਣਾ” ਹੈ। ਹ�, ਇਹ ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਮੰਨ�  
ਜਾਣ ਲਈ ਐਲਡਰ� ਨੰੂ ਉਵ� ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਐਲਡਰ ਸਨ: ਿਮਹਨਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 

ਦੂਜੀ, ਸਾਨੰੂ “ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ . . . ਓਹਨ� ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ” 
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਆਇਤ 13)। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵ�ਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਆਤਮਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ �ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਈਬਲ 
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣਾ, ਤ� ਤਦ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਦੀ ਸੁਣ�ਗੇ। ਆਗੂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਤੀਤੁਸ 1:5)। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਚੰਗੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਦੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ” 
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(ਆਇਤ 13)। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਮ�ਬਰ� ਿਵਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ 
ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  
ਇਸ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ (ਵੇਖੋ ਆਇਤ 15)। ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  
“ਭਾਈਆਂ/ਭਰਾਵ�” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੱਠ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਵੀਹ 
ਤ� ਵਧ ਵਾਰੀ 1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ 
ਵਰਗੇ ਪ�ੇਮ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਵ� ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�? 

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।” ਜਦ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ 
ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ� � ਦੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ� ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 5:23, 24)। ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ;  
ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾ ਲਓ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਮੇਲ ਰੱਖੀਏ (ਮਰਕੁਸ 9:50;  
2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 13:11)। 

ਚੰਗਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ “ਕੁਸੂਿਤਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਇਆ” ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 14)। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰਕ ਪਿਰਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸੂਤੇ 
ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰ�ਕ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 
ਿਵੱਚ ਕੁਸੂਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨ�  
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨ� 
ਲੋਕ� ’ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਬਣ ਗਏ ਸਨ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ3:10, 11)। 

ਕੁਸੂਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕੰਮ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਚੁਗਲਖੋਰੀ, 
ਿਵਹਲਾਪਣ, ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਰੋਧੀ ਕੰਮ 
ਤ� ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਨਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਨ� � ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
“ਸਮਝਾਓ।” ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਲਹਰਬੀ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ 
ਮਸੀਹੀ ਇਨ� � ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਮਝਾ�ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤ� ਪੌਲੁਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਜਤਨ� ਿਵੱਚ ਹੋਰ “ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦੇਣ।” 54 

ਇਨ� � ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਕੋਣ ਿਚਤਾਵੇ? ਅਸ� ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ 
ਐਲਡਰ� ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਭਰਾਵੋ, 
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�” (ਆਇਤ 14)। ਸਭਨ� ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ 
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ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਐਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ ਅਸ� “ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ” ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਤਦ ਵੀ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ� (ਆਇਤ 14)। “ਕਮਿਦਲੇ” ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਟੁੱ ਟੇ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਦਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ 
ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਪਆਰੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ 
ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਤ� ਵ�ਝੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਦਲੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ 
ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗੁਆ ਬੈਠ�  ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ  
ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਭਾਰ 
ਹੇਠ ਹਨ। 

ਜਦ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਹੜਾ ਕਮਿਦਲਾ ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤ�ਹ ਚੱੁਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗਆੂਂ ਦੀ ਨਹ� ਹੈ—ਸਗ� 
ਸਭਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
“ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਿਲਆ” ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 14)। ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਸਰੀਰਕ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਸਗ� ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆ ਂ14:1)। ਉਨ� � ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ� � 
ਦੀਆਂ ਜੜ�� ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਡੂੰ ਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਉਨ� � 
ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹ� ਵਿਧਆ (ਵੇਖੋ 
ਮਰਕੁਸ 4:17)। ਕੀ ਤਸੁ� ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

ਸਭਨ� “ਭਰਾਵ�” ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ “ਮਦਦ” ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਦ ੋ ਲੋਕ 
ਬਰਫੀਲੇ ਤੁਫਾਨ ਿਵੱਚ� ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 
ਜੰਮ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਡੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਮੌਤ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ� ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੋ! 

ਤਕੜੇ ਮਸੀਹੀ “ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ . . . ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ”ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 
(ਆਇਤ 15)। ਇੱਥ ੇ “ਭਿਲਆਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨ� ੜੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ� ਲੋਕ ਸਾਨੰੂ 
ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਜ� ਦੁਖ ਪੁਚਾਉਣ, ਸਾਨੰੂ ਤਦ ਵੀ ਉਨ� � ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਚਾਹੁਣੀ ਹੈ। 
ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦੇ “ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ” ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਰਾਹੁਣਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 12:20, 21)। ਪੌਲੁਸ ਕੇਵਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹ� 
ਕਰ ਿਰਹਾ, ਸਗ� ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਭਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਸਭਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਿਕ “ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ 
ਿਜੱਤ” ਿਲਆ ਜਾਵੇ (ਰੋਮੀਆ ਂ12:21)। 
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ਸਭਨ� ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ। ਹਾਲ�ਿਕ ਆਇਤ� 12 ਤ� 15 ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 
ਤ� ਵੀ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਸਭਨ� ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ” (ਆਇਤ 14; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ); ਅਤੇ ਿਫਰ, “ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ” 
(ਆਇਤ 15; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੈਰਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਪ�ਭੂ . . . ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ� ਜੋ ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਭਈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਸਗ� ਸੱਭੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ” (2 ਪਤਰਸ 3:9)। ਿਯਸੂ “ਗੁਆਚੇ 
ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ” (ਲੂਕਾ 19:10)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ੇਮਸੀਹ ਵ�ਗ, ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨ�  
ਸਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ “ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ” (ਮੱਤੀ 5:44)। ਿਜੰਨ� ਵੀ ਸੰਭਵ 
ਹੋਵੇ ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ12:18)। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਸਾਡੀ ਭਿਲਆਈ 
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੰੂ 
“ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ” ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗ� “ਸਭਨ� ਨਾਲ ਧੀਰਜ” ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਭਨ� 
ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ” ਕਰਨੀ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ6:10)। ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਗੈਰਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਉਨ� � ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹ� ਤ� ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ 
ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ। 

ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ 
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                EE 

ਮਸੀਹੀ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ (5:16–18) 

ਸਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 
ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਿਲੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਆਇਤ 16 ਤ� 
18 ਤੱਕ, ਉਸ ਨ�  ਿਤੰਨ ਮਸੀਹੀ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ: ਖੁਸ਼ੀ, ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਿਦਆਂ ਉਸ ਨ�  ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਵਜ� 
ਿਲਿਖਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੁਣ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ�  ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

ਖੁਸ਼ੀ: “ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹੋ” (ਆਇਤ 16)। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ�ਤੀ ਰਵੱਈਆ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� 
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ “ਪਾਪ ਧੋ ਸੱੁਟ”ੇ ਹਨ (ਰਸੂਲ� 22:16)। ਜੇਕਰ 
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ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹੇ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਪ�ਿਤੱਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 
ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:13, 14)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਅਨੰਦਮਈ ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹ�, 
ਅਨੰਦ ਕਰੋ!” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:4)। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਮਸੀਹੀ ਚੰਗੇ 
ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:4 ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵ� ਸਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਖ� ਅਤੇ 
ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸ� ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੀ ਸਦੀਪਕ ਿਵਰਾਸਤ ਇਨ� � 
ਤਜਰਿਬਆਂ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ। 

ਿਨਰਭਰਤਾ: “ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” (ਆਇਤ 17)। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ  
ਆਪ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਬਾਲਕ ਹ�  
(ਵੇਖੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ 10:23)। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਫਰ ਭਾਵ� ਅਸ� ਉਨ� � ਕੰਮ� ਦੇ ਲਈ 
ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ9:15) ਜ� 
ਿਫਰ ਸੰਕਟ� ਵੇਲੇ ਉਸ ਤ� ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ (ਰਸੂਲ� 4:29)। 

“ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਬਨਾ ਰੁਕੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਗ� 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹ�ਗੇ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਵੀ (ਵੇਖੋ 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਲੂਕਾ 18:1)। ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਅਸ� ਗੱਡੀ ਚਲਾ�ਿਦਆਂ ਜ� ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੀ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� (ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ�)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ! 

ਜਦ ਅਸ� ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਨੰੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਅਸ� ਉਸ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਜਵ� ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੰੂ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਵ� ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸ� ਕਦੇ ਵੀ 
ਐਨ�  ਵੱਡੇ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸ� “ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ,” ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗ ੇ
ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ ਿਕੰਨ�  ਿਨਰਭਰ ਹ�! 

ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: “ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ” (ਆਇਤ 18)। ਿਜਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਇਤ 17 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕੇਵਲ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਜ� ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ 
ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਪਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹ� ਬਣਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਿਵਆਹ 
ਦੇ ਤੀਹ ਵਰ�ੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨ�  ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤ� ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਿਖਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਿਕ ਕਰਦਾ ਹ� 
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮ� ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਿਲਆ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਆਂਗਾ।” ਸਗ� 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਿਜਹਾ 
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਥ� ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗ� ਇਸ ਲਈ 
ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਿਸਆਣ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸ� ਉਸ �ਤੇ ਿਕੰਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਹ�। 

ਆਓ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ “ਹਰ ਹਾਲ 
ਿਵੱਚ” ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ4:11 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਮ� ਇਹ 
ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ ਭਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵ� ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ�।” ਮੈ�ਕ�ਾਰਵੇ ਅਤੇ 
ਪ�ਡਲੇਟਨ ਸਾਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, “ਕੇਵਲ 
ਸ਼�ਤੀ ਅਤ ੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹ�, ਸਗ� ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਸਤਾਓ ਲਈ ਵੀ (ਰਸੂਲ� 
5:41)।”55 ਇਹ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਨੰੂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, “ਿਕ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਿਛਆ ਹੈ” (ਆਇਤ 18)। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ� ਪ�ਚਾਰਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹ� ਹੈ, 
ਸਗ� ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ! ਕੀ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਭੋਜਨ, ਬਸਤਰ�, ਘਰ, 
ਸੰਕਟ� ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�? 

ਸਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ  
ਬਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵ�ਗ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� 
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਗਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਨ� � �ਿਚਤ ਮਸੀਹੀ ਿਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ 
ਕਰੀਏ।                 EE 

ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਤ� ਬਚ ੋ(5:19, 20) 
ਲੋਕ� ਦੀ ਆਦਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤ� ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਇਤ� 19 ਅਤ ੇ 20 ਿਵੱਚ, ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਹੱਦ� ਪਾਰ ਕਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ 
ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਦ� ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ� ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਦਰਿਮਆਨਾ 
ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਹੱਦ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ� � ਤ� ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ? 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਤ� ਬਚੋ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਨਾ ਬੁਝਾਓ” (ਆਇਤ 19)। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 
ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤ ੇਹੁਣ ਵੀ ਉਨ� � 
ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਰਸੂਲ� 5:32)। 
ਲੂਕਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਰਸੂਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ (ਰਸੂਲ� 2:1–4)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ 
ਉਹ “ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ।” 

ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤ� ਸਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਗੈਰਜ਼ਬੁਾਨ�, ਿਵਆਿਖਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਬੂਵਤ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 12:8–11)। ਇਹ 
ਉਹ ਦਾਤ� ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ 
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ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਾਤ� ਨੰੂ ਦਬਾਉਣਾ ਿਕ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ? ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ� � ਦਾਤ� ਦੇ 
ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠ�  ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ (ਵੇਖੋ 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:1)। ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਜ� ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਐਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਿਕ 
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਤ� ਦੇ ਝੂਠ�  ਿਦਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਆਣੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਹਰੇਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤ� ਿਝਜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਆਗੂਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਾਤ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਨ, ਉਹ ਇਨ� � ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਿਝਜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਿਰੰਥ ਿਵਚਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ 
ਉਲਟ ਹੈ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ14)। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਬੁਝਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਜਵ� 
ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ �ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਦਬਾ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਅੱਜ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿਕ� ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ 
ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਤ� ਨਹ� ਵੰਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ� � ਆਇਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਉਸੇ ਭਾਵ 
ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਹ� ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗਲਤ 
ਧਾਰਨਾਵ� ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸੇ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਦ ਅਸ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਗੱਲ� ਵੇਖਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� 
ਅਸ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹ�। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹੇ ਟੀਵੀ 
ਪ�ਚਾਰਕ� ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਿਸੱਧ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਿਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ�ਚਾਰਕ (ਜ� ਸਾਰੇ 
ਮਸੀਹੀ) ਢ�ਗੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਤੁੰ ਲਤ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ�ਚਾਰਕ ਇਹ 
ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵ� ਨ� ਮ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਨੰੂ 
ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹੀ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਤ� ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਬਕ ਬਚਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ 
ਗਲਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਨ� ਿਹਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਸਾਿਰਆਂ 
ਪ�ਚਾਰਕ� �ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਕਦੇ 
ਸੁਣ ਹੀ ਨਹ� ਸਕ�ਗੇ। 

ਨਬੂਵਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਤ� ਬਚੋ। ਆਇਤ 20 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, 
“ਅਗੰਮ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੋ।” ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਆਪ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਿਦੱਤੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ14:5)। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ� 
ਦੇ ਝੂਠ�  ਨਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੱਚੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ� ਅਰਥਾਤ ਨਬੂਵਤ� 
ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹ� ਤ� ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� ਨੰੂ 
ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਇਹ ਅੱਜ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿਫਰ, ਹੁਣ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਬੂਵਤ 
ਨਹ� ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਪ�ਚਾਰਕ�, ਉਪਦੇਸ਼ਕ� ਅਤੇ ਐਲਡਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ 
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ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹ�। ਜਦ ਅਸ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਜ� ਪ�ਚਾਰ 
ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹ� ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦਾ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 
ਿਸੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹ� ਪੱੁਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ 
ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਆਖਦਾ, “ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵ� ਤ� 
ਬਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੋ!” ਜਦ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ� ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸਗ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰੀਏ।                EE 

ਪਰਖਣਾ ਿਸੱਖਣਾ: “ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ” (5:21, 22) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗਲਤ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤ� ਲ�ਭੇ ਰਹੋ” (ਆਇਤ� 21, 22)। ਅਸ� ਜੋ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਗੱਲ� ਸੁਣਦੇ ਹ�, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਰਖੀਏ? 

ਪਿਹਲਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ 
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ� 17:11 ਿਵੱਚ ਲੂਕਾ ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਮਸੀਹੀ “ਬਹੁਤ 
ਚੰਗੇ” ਸਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਰੋਜ ਿਲਖਤ� ਿਵੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ 
ਿਸੱਿਖਆਵ� ਸੱਚ ਹਨ ਿਕ ਨਹ�। ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਸ� ਉਪਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਜ� 
ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਦੇ ਹ� ਉਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 
ਸਹੀ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। 

ਦੂਜਾ, ਜਦ ਅਸ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੱਚ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੰੂ “ਫੜ ਲਈਏ।” ਉਹ “ਖਰਾ” ਕੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਫੜਨਾ ਹੈ? ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 
ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪ�ੇਮ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ, ਪਿਰਵਾਰ 
ਲਈ ਪ�ੇਮ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਨ� � 
ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਇਨ� � ਨੰੂ ਵਡਮੱੁਲਾ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। 

ਤੀਜਾ, ਸਾਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਿਖੱਚੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਧੱਕੋ। ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲ�ਿਕ KJV ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ “ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ” ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ, ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤ� ਹੀ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੇ ਸਰੂਪ ਤ� ਨਹ�। ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ 
ਹਨ, ਿਜਨ� � ਤ� ਅਸ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ? ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ, ਵਚਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਦੁਬਾਰਾ 
ਿਵਆਹ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਸੰਬੰਧ, ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲ� ਤ� 
ਦੂਰ ਰਹੋ।                 EE 

ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ (5:12–23) 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਦਾ ਆਤਮਕ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਿਨ�ਜੀ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਪੱਧਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਆਖ 
ਸਕਦੇ ਹ�। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? 
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1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ “ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਕੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ” 
ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਿਜਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਪੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਿਦਆਂ ਕੰਮ� ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ� ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? 

ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਬੰਧ� ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣਾ (5:12–15)। ਮਸੀਹਤ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 

“ਸੋ ਤੁਸ� ਿਪਆਿਰਆਂ ਪੱੁਤਰ� ਵ�ਙੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ” ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:1 ਿਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਉਨ� � ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ 
ਿਜੱਥੇ ਿਦਆਲਗੀ, ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਿਖਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ� � ਗੁਣ� ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ। 

ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਬੰਧ� ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹ�? 
ਵੇਖੋ ਿਕ 5:12–15 ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ: 

ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਭਈ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ 
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸ� 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਮੰਨ� । ਅਤੇ ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਓਹਨ� ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ 
ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਤੁਸ� 
ਕੁਸੂਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ, ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ, ਸਭਨ� 
ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗ� ਇੱਕ 
ਦੂਏ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨ� ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 

ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਆਲਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਖੜ�ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਿਨਰਬਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਨ� � ਨਾਲ ਉਵ� ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੈ 
ਪਿਰਪੱਕਤਾ: ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ, ਇਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਪ�ੇਮ 
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕੰਮ ਵਡਮੱੁਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨ�  ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ 
ਨਹ� ਹੋ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ “ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਿਫਿਰਆ” (ਰਸੂਲ� 10:38)। ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ 
ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧ� ਿਵਚਲੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਕੀ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਤ� ਦੂਰ, ਬੇਿਚੰਤ ਅਤੇ ਅਪ�ਭਾਿਵਤ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹ�? ਕੀ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ �ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ �ਤੇ 
ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�? ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਇਹ ਅਪਿਰਪੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
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ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਿਵਹਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਜ� ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ 
ਅੰਦਰ �ਠਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਦਆਂ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ�ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ ਿਵਸਿਕਤ ਕਰ 
ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। 

ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣਾ (5:16–22)। ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਵ� 
ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ� ਪੂਰੀ 
ਤਰ�� ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਲਈਏ ਿਕ ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾ�ਦੇ ਰਹੀਏ, ਤ� ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਆਪ 
ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ: 

ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹੋ। ਿਨ�ਤ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ� ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਿਛਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ 
ਬੁਝਾਓ। ਅਗੰਮ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਤੱੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਸਭਨ� ਗੱਲ� ਨੰੂ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। 
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤ� ਲ�ਭੇ ਰਹੋ (5:16–22)। 

ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਬਦੇਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਵੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾ�ਦ ੇਰਿਹਣਗੇ। 

ਜਦ ਅਸ� ਇਨ� � ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹ� ਤ� ਸਾਡ ੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸ� ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹ�ਗੇ; ਅਸ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹ�ਗੇ; ਅਸ� ਪਿਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਰਹ�ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ �ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਹੋਵ�ਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਸੰਭਾਲ�ਗੇ ਅਤੇ 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਤ� ਦੂਰ ਕਰ�ਗੇ। 
ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਿਖਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੀਰਜ ਕਰਨ  
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਇਨ� � ਵਡਮੱੁਲੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ�? ਪਿਹਲ� ਅਸ� ਇਹ ਿਸਆਣ ਜਾਈਏ ਿਕ 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? 
ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ! ਦੂਜਾ, ਅਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਅਸ� ਇਨ� � 
ਨੰੂ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ 
ਅਰੰਭ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹ� ਬਣਨਗ—ੇਸੋ 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਓ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ! ਤੀਜਾ, ਅਸ� ਇਨ� � ਚੰਗੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
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ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ� ਜ� ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹ�, 
ਤ� ਅਸ� ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਈਏ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੱੁਲ�ਣਾ (5:23)। ਪਿਰਪੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਜਤਨ 
ਕਰਿਦਆਂ, ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਰਬਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਚੇਤ ਰਹ�ਗੇ। ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ 
ਿਵਫਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖ�ਗੇ। ਅਸ� ਕਦ-ੇਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਵੀ ਕਰ�ਗੇ 
ਜ� ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਵਦ�ੋਹ ਵੀ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ �ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ 
ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਫਲ ਹੋਵ�ਗੇ। ਿਸੱਧਤਾ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ (ਵੇਖੋ 5:23)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਖੱੁਲ�ਿਦਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ�  
ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ। ਪਿਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ� ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਮਦਦ ਮੰਗ�ਗੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰੇਗਾ। ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ 
ਹੀ ਹੈ। 

ਿਸੱਟਾ। ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਸਾਿਡਆਂ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹ�, ਤ� ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਿਦਖਾਈ ਦਣੇਗ—ੇਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹ�, ਸਗ� ਸਾਡੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਨ� � �ਤੇ ਅਸ� ਆਪਣਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹ�। ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵ�ਗ 
ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�।               TP 

“ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਓ” (5:19–22) 

ਮਸੀਹਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੰਥ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਕੋਲ� ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
ਸੱਚ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਵ� ਹੀ ਿਜਵ� ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਤੀ 
ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਚਾਰ ਗੱਲ� ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ 
ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਤ� ਇਨ� � ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। “ਬੁਝਾਓ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦੱਬਣਾ। ਿਕਸੇ ਨ�  
ਆਿਖਆ “ਪ�ਭੂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਚੰਿਗਆੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸੰਜ।” ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ 
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਆਇਤ 19 ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ  
ਅਸ� ਆਤਮਾ ਨੰੂ “ਬੁਝਾਉਣਾ” ਨਹ� ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਤੇ “ਪਾਣੀ ਨਹ� 
ਪਾਉਣਾ” ਹੈ। 
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ਅਗੰਮ ਵਾਕ� ਨੰੂ ਤੁੱ ਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। “ਤੁੱ ਛ ਜਾਣਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾਉਣਾ ਜ� 
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ। 

ਪਰਖੇ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਨ� ਹੇ ਨੰੂ ਐਵ� ਹੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੁਨ� ਹਾ ਆਵੇ ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਸੱਚ ਪਾ�ਦੇ 
ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਕ�ਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� 
ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਬਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਸ� ਬਿੁਰਆਈ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹ�। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ� ਇਸ 
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ� ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ 
ਜ� ਝੂਠੀਆਂ ਨਬੂਵਤ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹ�। ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ। 

ਰੇਮੰਡ ਸੀ. ਕੇਲਸੀ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਬਦੀ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਭਾਵ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਵੇ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਅਿਜਹਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦਾ 
ਦਰਅਸਲ ਸੰਬੰਧ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”56 

ਇਹ ਮਨਾਹੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤ� ਵੀ ਦੂਰ 
ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।               EC 

ਸੰਪੂਰਨ ਚਾਹਤ (5:23, 24) 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ/ਚਾਹਤ 
ਵੇਖਦੇ ਹ�, ਿਜਹੜੀ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਲਈ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਤਰ� ਪਿਵੱਤਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨ�  ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਿਜਹਾ 
ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਹਾਿਸਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਪੌਲਸੁ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੁਿਰੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:11), 
ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹੋਈ ਸੀ। 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਿਦਨ-ਪ�ਤੀ-ਿਦਨ ਜਦ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹੋਰ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰਿਪਤ ਹੰੁਦੇ ਜ�ਦੇ, ਅਸ� ਵਧੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੰੁਦੇ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ 
ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ 
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ਤਰ�� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਿਵਡ ਿਲਪਸਕੋ�ਬ ਨ�  
ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹ� ਹੈ।57 

ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭਾਈ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ। ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਜ� 
ਆਤਮਕਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਇਹ 
ਭਰਾ ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਉਨ� � �ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਉਹ ਿਸੱਧ ਤ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਵਜ� ਜ਼ਰੂਰ 
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ “ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ” ਸਨ। 

ਇਹ ਭਰਾਵ� ਦ ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜ� ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਤੇ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ—ਕੋਮਲ, ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਰਿਹ ਜ�ਦੀ। 

ਇਸ ਚਾਹਤ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨ�  ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ, ਤ� ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।            EC 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ (5:24) 

ਬਾਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦ ੇਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਵੀ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੁਣ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ “ਲੋਕ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ 
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਸਤਤ ਦੇ ਇਸ 
ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੀਏ: “ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ” (5:24)। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ 
ਨ� ੜੇ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹ�? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭਨ� ਗੁਣ� ਿਵੱਚ� ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਇਹ ਿਸਆਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ �ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵੀ 
ਹੈ। ਭਾਵ� ਕੁਝ ਵੀ ਿਕ� ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਤ� ਕਦੇ ਨਹ� 
ਿਫਰੇਗਾ। ਅਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ� ਸਾਡੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕੁਝ 
ਗੱਲ� ਿਕ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸ� ਇਸ ਤੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ, “ਅਸ� ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ” ਜ� “ਸਾਨੰੂ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਨਹ� ਆਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ 
ਿਜਹੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰੇਗਾ!” ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇ ਵੀ ਅਸਿਥਰ 
ਚਿਰੱਤਰ ਿਵੱਚ ਜ� ਦੋ ਿਚਹਿਰਆਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹ� ਵੇਖੇਗਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ� ਸੀ, ਉਹੀ 
ਉਹ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ� ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ “ਨਾ 
ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵ� ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਜਹੜਾ ਘੁੰ ਮਣ ਨਾਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ” (ਯਾਕੂਬ 1:17)। 
ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹ� ਬਦਲਦਾ। 

ਹ�, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਭਕੁਝ ਨਹ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਿਵਸਿਤ�ਤ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ� ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 
ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕ ਆਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਖਰਾਈ �ਤੇ 
ਿਟਕਾ ਸਕਦ ੇਹ�। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡ ੇਿਹਰਦੇ ਸ਼�ਤ ਰਿਹ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਡੋਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਉਸ �ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਹੈ।           EC 

“ਹਮਸ਼ੇਾ ਢੁਕਵ�” ਬੇਨਤੀ (5:25–27) 

ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਿਤੰਨ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। 

“ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।” ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ 
ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ 
ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਪ�ਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਇਸ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਿਸਆਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਹੈ। 

“ਭਰਾਵ� ਦੀ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛੋ।” ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਨੰੂ 
ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਇੱਕ 
ਭਰਾ ਤ� ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 
�ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜ� ਥੋੜੇ ਿਧਆਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਸਲਾਮ ਵਜ� ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੰੁਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਸਤੀ ਭਿਰਆ ਜ� 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਿਰਆ ਨਹ�। ਔਪਚਾਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਕਪਟ ਦੀ ਕੋਈ ਥ� ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 
ਸਮਾਜਕ ਿਵਤਕਰੇ, ਗਰੀਬ� ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਮੀਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਲਗਾਵ ਤ� ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼� ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਚੰੁਮਦੀਆਂ ਸਨ।58 

“ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ।” ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਭਨ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੜ�ਆ 
ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੜ�ਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਜੋ ਸਾਰੀ 
ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤ� ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਿਜਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੌਲੁਸ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, 
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ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ� ਪ�ੇਰਣਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 
ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਾਗੀਦ ਵਜ� ਲਾਗ ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
“ਬਾਈਬਲ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ!” ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਿਕੰਨਾ ਢੁਕਵ� ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਉਸ �ਤ ੇਿਧਆਨ ਕਰੋ! 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਿਦਆਂ ਕੀ ਆਿਖਆ? ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, 
“ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਪਿਵੱਤਰ ਚੰੁਮੇ ਨਾਲ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਦੀ ਸੁਖ ਸ�ਦ 
ਪੱੁਛੋ। ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ।” ਇਸ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵ� ਬੇਨਤੀ 
ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?              EC 

ਆਖਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ (5:28) 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ 
ਿਜਹੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਜ� ਚਾਹਤ ਹੈ; ਇਹ “ਅਲਿਵਦਾ” 
ਆਖਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਨੰੂ ਥੜੋੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹ� ਵੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਦਸ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ।” ਇਹ ਿਕਹੋ 
ਿਜਹੀ ਚਾਹਤ ਹੈ? 

ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਚਾਹਤ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਜ਼ਲ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਨ� � 
ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਕਰਪਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਲਾਇਕ ਨਹ� ਸਨ। ਉਸ ਦੀ 
ਚਾਹਤ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਸੱਚਾ ਪ�ੇਮ ਵੇਖਦੇ ਹ�। ਆਤਮਕ ਪ�ੇਮ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾ ਨਹ� ਸਕਦੇ। ਕੀ ਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ 
ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ�? 

ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਚਾਹਤ। ਿਜਹੜੀ ਿਕਰਪਾ ਅਸ� ਿਕਸੇ �ਤੇ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਹ ਅਿਸੱਧ 
ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਕਰਪਾ ਮਸੀਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਧ, ਸੰਪੂਰਨ 
ਅਤੇ ਸਰਬ�ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਸਰਬ�ਚ ਿਕਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ 
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਸਦੀਪਕਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਪਟੀ ਹੋਈ ਚਾਹਤ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � �ਤੇ ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਉਨ� � ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 
ਿਨਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੰੂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਬਚੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਮ� 
ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਦ ਮ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਮ� ਹੁਣ 
ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਮ� ਇਸੇ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਹ� ਜ� ਜੀ ਿਰਹਾ ਹ�। ਇੱਕੋ 
ਅਸੀਸ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਜਾਨਾ 
ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ। 
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ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹਤ ਹੈ: ਿਕਰਪਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ! ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਚਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਚਾਹਤ ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।             EC 

ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਿਸੱਟਾ (5:23–28) 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਗਭਗ 51 ਈਸਵੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਨ�  ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ 
ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਨ� � ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਆਇਤ� ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਦਾ 
ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ। 5:22 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਹਰ ਪਰਕਾਰ 
ਦੀ ਬਦੀ ਤ� ਲ�ਭੇ ਰਹੋ।” ਆਇਤ� 23 ਤ� 28 ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ 
ਿਕ ਬਦੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 

ਉਸ ਨ�  ਨਵ� ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ (ਆਇਤ� 23, 24)। ਆਪਣੇ 
ਿਸੱਟੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੂਰੀ ਤਰ� ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ” (ਆਇਤ 23)। “ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜੀਵ ਦੇ 
ਨਵੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ� ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨਾ।”59 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ� ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ6:11)। 
ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ  
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਅਗ�ਹ ਵਧਦੇ ਜਾਣ (ਿਨਰਤੰਰ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਜਾਵੇ) 
(ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 3:18; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ 4:3)। ਸਗ� ਪੌਲੁਸ ਤ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਕਲੀਿਸਯਾ “ਪੂਰੀ ਤਰ�” ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਵੀ ਪਾਪ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ 
ਰਹੀਏ, ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਸ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੱੁਛੀਏ, “ਅਸ� ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਆਤਮਕ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹ�?” 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨ� � ਭਾਈਆਂ ਨੰੂ “ਬਚਾਏ ਰੱਖੇ” 
(ਆਇਤ 23)। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਦ ੇ“ਆਤਮਾ,” “ਜੀਵ” ਅਤੇ “ਸਰੀਰ” ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ। 

ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਮਨੱੁਖ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆ ਤ� ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹੈ: 
ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ। ਜੀਵ ਨੰੂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤ� ਹੇਠਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਓ 
ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਹੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ�ਿਕ ਪੌਲਸੁ ਇਸ 
ਧਾਰਨਾ ਤ� ਵਾਕਫ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹ� 
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲਸੁ ਲਈ, ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
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ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਅਸਲ “ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ” (2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 4:16) ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ� � ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਭਈ ਮਸੀਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ। 

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 
ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਚਆ ਰਹੇ” (ਆਇਤ 23)। ਇਹ ਤ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਹੈ ਿਕ 
ਸ਼ਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬਰੀ ਠਿਹਰਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ� 
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (4:13—5:11)। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਿਕਆ (ਯੂਹੰਨਾ 5:28, 29; ਮੱਤੀ 25:31–33 
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਜਦ ਮਸੀਹ ਵਾਿਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਦ�ੋਹੀ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਥੱਸਲਨੁੀਕੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਆਇਤ 24 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ “ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।” ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ�  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” 
(ਆਇਤ 23) ਆਿਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” 
ਸਦਾ�ਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆ ਂ15:33; 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ13:11)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੱੁਚ “ਸ਼�ਤੀ 
ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼�ਤ ਿਵਹਾਰ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਜਦ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਦ�ੋਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨ�  ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਲੀ, 
ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਘੱਿਲਆ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆ ਂ 5:8)। ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਦੇ  
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ  
(2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 5:19)। ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਹ “ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ” ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਹੈ 
(ਆਇਤ 24)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੱਕ 
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਉਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਿਜਵ� ਯਹੂਦਾਹ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ” 
(ਆਇਤ 21)। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ (ਯੂਹੰਨਾ 
14:23)। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਉਹ ਅੰਤਮ ਿਦਨ ਸਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ “ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।” 

ਆਇਤ 28 ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ 
ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇ।” ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 
ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ13:14)। “ਿਕਰਪਾ” ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
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χάρις (ਖਾਰੀਸ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ।60 ਉਸ 
ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਭਰਾਵ� �ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਨ� � ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। 

ਿਜਵ� ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਵ� ਅਸ� ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਨਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਦਹਾੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਿਨਰਦੋਸ਼” 
ਰਹੇਗੀ। 

ਉਸ ਨ�  ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ (ਆਇਤ 25)। 
ਪੌਲਸੁ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:1; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:3; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18; ਰੋਮੀਆਂ 15:30)। ਯਾਕੂਬ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤ� 
ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” ਐਲਾਈਜਾਹ ਐ�ਮ. ਿਹਕੌਕ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, 

ਮ� ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਿਕਵ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 
ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 
ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਘੱਲੇਗਾ 
ਅਤੇ ਮ� ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ�ਗਾ।61 

ਅੱਜ ਵੀ ਆਗੂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਨ� ਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ 
ਦੀ ਜਨਤਾ ਤ� ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “ਸੋ ਮ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹ� ਜੋ ਬੇਨਤੀਆ,ਂ 
ਪ�ਾਰਥਨ�, ਅਰਦਾਸ� ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨ� ਮਨੱੁਖ� ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ� ਅਤੇ 
ਸਭਨ� ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ . . .” (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 2:1, 2)। ਐਲਡਰ ਵੀ 
ਕਲੀਿਸਯਾ ਤ� ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ� ਮਦਦ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਿਸਆਣਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੰੂ ਉਨ� � ਦ ੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 
ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਨ�  ਦੋ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ (ਆਇਤ� 26, 27)। ਪਿਹਲਾ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੰੂ 
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ “ਪਿਵੱਤਰ ਚੰੁਮੇ” ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦਜੇੂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛਣ (ਆਇਤ 26)। 
“ਪਿਵੱਤਰ ਚੰੁਮੇ” ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਵ� ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 16:16;  
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 16:20; 1 ਪਤਰਸ 5:14)। ਉਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ�� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 
ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ�ਥਾ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ� 
ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਸੀਹਤ ਨ�  ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਸਲਾਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ 
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“ਪਿਵੱਤਰ” ਅਰਥਾਤ “ਪ�ੇਮ ਦਾ ਚੰੁਮਾ” ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦਾ ਇਹ 
ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ�ਥਾ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗ� ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥ ੇ ਹੰੁਦਾ, ਤ� ਉਹ ਆਖਦਾ, “ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਨਾਲ ਹੱਥ 
ਿਮਲਾਓ। ਤੁਸ� ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ—ਿਮੱਤਰਤਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਿਦਓ! ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਓ।” ਅਸ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਆਖਣ ਲਈ, ਿਮਲਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ, ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ “ਇਹ ਪੱਤ�ੀ ਸਭਨ� ਭਰਾਵ� ਨੰੂ 
ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ।” (ਆਇਤ 27)। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 
ਿਲਆ ਅਤੇ “ਪ�ਭੂ” ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਆਂ 
ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਇਖਿਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ . . . ਸ�ਹ ਿਦੰਦਾ ਹ�” 
“ਸ�ਹ” ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ἐνορκίζω (ਏਨ� ਰਕੀਜ਼ੋ) ਤ� ਹੈ। ਰੋਬਰਟਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸ�ਹ ਹੇਠ 
ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।62 ਇਸ ਸ�ਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ 
ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਕ ਹੁਣ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਭਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  
ਪੜ�ੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ�� ਪੜ�ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ 
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ� ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਦ ੇਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਨਵ� ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਵਧਣ। ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਮੰਡਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨ�  ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨ�  ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ, 
“ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ� ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ ਓਹੀਓ ਕਰੋ 
ਤ� ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:9)। ਸਾਨੰੂ ਪੌਲੁਸ 
ਿਦਆਂ ਉਪਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 
ਹੋਰਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਰਨ� ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਪੱੁਛਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵਚਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼�ਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਹੇਗਾ।                 EE 

ਵੇਖੋ, ਪ�ੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਓ (5:1-25) 

ਪਿਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਅਿਧਆਇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ�� ਵ�ਗ ਜੀਉਣ 
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ 
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ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਖੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵੇਖੋ! ਉਸ ਿਦਨ ਨੰੂ ਵੇਖੋ (5:1–11)। ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ�ੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। ਪੌਲੁਸ 
ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ 
ਲਈ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ” (ਆਇਤ 1)। “ਸਿਮਆ”ਂ ਅਤੇ “ਵੇਿਲਆਂ” ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ 
ਆਖ਼ਰੀ ਿਨਆਂ।  

ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ�।” 4:9 ਿਵੱਚ, 
ਉਸ ਨ�  ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਿਵਖੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਿਕ� ਜੋ ਤੁਸ� 
ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋ।” ਪੌਲੁਸ ਨੰੂ ਆਖ਼ਰੀ 
ਗੱਲ� ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦੇ ਸਨ 
ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਕਦ� ਆਵੇਗਾ। 

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੋਰ ਦ ੇਵ�ਗ ਆਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਿਕਵ� ਆ�ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ 
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਨਹ�, ਉਹ ਿਬਨ� � ਦੱਸੇ ਅਤੇ 
ਿਬਨ� � ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3:9, 10 
ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, “ਪ�ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹ� ਿਜਵ� ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਮੱਠ�  ਦਾ ਭਰਮ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ� ਜੋ ਉਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ  
ਭਈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਸਗ� ਸੱਭੇ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਪਰੰਤੂ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਚੋਰ ਵ�ਙੁ 
ਆਵੇਗਾ . . . ।” 

ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਨ� ਿਤਕਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ, 
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦ ੇਿਦਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਗਏ ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “. . . ਅਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜ�ਦ ੇਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ 
ਮੂਲ ਵਸਤ� ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਨ�  ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਧਰਤੀ ਉਨ� � ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ 
ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ� ਏਹ ਸੱਭੇ ਵਸਤ� ਇ� ਢਲ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਕੇਹੋ ਜੇਹੇ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” (2 ਪਤਰਸ 3:10, 11; ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)।  

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡ ੇਅੱਜ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ, ਤ� ਅਸ� ਸੱਚਮੱੁਚ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਬਕ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਏ 
ਹ�।  

ਪ�ੇਮ ਕਰੋ! ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (5:12, 
13)। ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ�� ਨ�  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ� ਭਈ 
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗ ੂਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
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ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸ� ਓਹਨ� ਨੰੂ ਮੰਨ�  ਅਤੇ ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਓਹਨ� 
ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ” (ਆਇਤ� 12, 13)। ਿਤੰਨ ਿਕਰਦੰਤ� 
ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਅਨੁਛੇਦ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਉਨ� � ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਪ�ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ,” ਉਹ ਉਨ� � ਦੇ ਿਤੰਨ 
ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,” “ਉਹ ਪ�ਭੂ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ” ਅਤੇ ਉਹ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵੱਚ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਤਾਰਦੇ ਹਨ।” 

ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ �ਦਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।” “ਿਮਹਨਤ” ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 1:3 ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਪ�ੇਮ ਦੀ ਿਮਹਨਤ” ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਪੋਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਪੋਸ ਸ਼ਬਦ “ਕੋਪਾਊਟ” ਤ� ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਹਨਤ 
ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਮਹਨਤ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  
ਅਕਸਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥ ੇਇਹ ਉਨ� � ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਰੂਹ� ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਮਹਨਤ ਹੈ !ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
13:17 ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਪੜ�ਦੇ ਹ�, “ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਓਹਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਿਕ� ਜੋ ਓਹ ਉਨ� � ਵ�ਙੁ ਿਜਨ� � ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨ� 
ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਓਹ ਇਹ ਕੰਮ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਹਾਉਕੇ ਭਰ 
ਭਰ ਕੇ ਿਕ� ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਹੈ।” 

ਅਸ� “ਓਹਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ�ੇਮ ਨਾਲ ਓਹਨ� ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ” ਵੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਆਇਤ 13)। ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ� 
ਉਨ� � ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਸੰਦ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ� � ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿਤੰਨ ਹੁਕਮ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: “ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ,” 
“ਆਦਰ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਮੇਲ ਰੱਖੋ।” 

ਜੀਓ! ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਓ (5:14–25)। ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੰੂ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਾ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆਂ ਥਾਪੜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨ�  ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਬਣਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ�ੇਮ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੱੁਤ�� ਨ�  ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਕਮਿਦਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਿਨਤਾਿਣਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ।” KJV 
ਿਵੱਚ “ਕਮਿਦਿਲਆਂ” ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਕਮਜ਼ੋਰ-ਮਨ।” 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ। “ਕਮਿਦਿਲਆਂ” ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ਾ” ਜ� “ਿਦਲ ਦਾ ਥੋੜ�ਾ।” ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਉਨ� � ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ “ਡਰਪੋਕ” ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਜਹੜੇ ਮਰੇ 
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ਹੋਇਆਂ ਤ� ਡਰਦ ੇਹੋਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ 
ਉਹੋ ਹੋਣਗ ੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਿਨਤਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਸਮ�ਾਲੋ।” 
ਸ਼ਾਇਦ “ਿਨਤਾਿਣਆ”ਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦਾ 
ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਨਤਾਣੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨ�  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਨ� ਿਤਕਤਾ 
ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਨਹ� ਵੇਿਖਆ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਨ� � ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਉਨ� � 
ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸਆਣਪ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਿਸੱਟਾ। ਪੌਲੁਸ ਨ�  ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ”— 
“ਉਸ ਿਦਨ ਨੰੂ ਨ� ਿਤਕਤਾ, ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ੇਰਣਾ ਵਜ� ਵੇਖੋ।” ਉਸ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ਪ�ੇਮ ਕਰੋ”—“ਉਨ� � ਨਾਲ ਪ�ੇਮ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।” ਉਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਜੀਓ”—“ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਓ।” 

ਕੀ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸ� ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸ� ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ 
ਹੋ? ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ 
ਦੀ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੱਸਲਨੁੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ 
ਿਦਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਪ�ਭੂ ਇਸੇ ਪਲ ਲਲਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਸੁਰਗ ਤ� �ਤਰ ਆਵੇ। ਕੀ ਤੁਸ� ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗ?ੇ ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋਵੋਗੇ?                 AM 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਵੇਖੋ ਲੀਓਨ ਮੌਿਰਸ ਦੀ ਿਲਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦ ਫਸਟ ਐਡਂ ਸੈਕੰਡ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਦ ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ 

ਕਮ�ਟਰੀ ਆਨ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ (ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ 
ਕੰਪਨੀ, 1959), 149. 2ਏ. ਟੀ. ਰੌਬਰਟਸਨ, ਿਦ ਏਿਪਸਲ ਆਫ਼ ਪੌਲ, ਿਜਲਦ 4, ਵਰਡ ਿਪਚਰਸ ਇਨ ਦ 
ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ (ਨ� ਸ਼ਿਵਲੇ: ਬਰੋਡਮੈਨ ਪ�ਸੈ, 1931), 34. 3ਵੇਖੋ ਮੌਿਰਸ, 151. 4ਰੌਬਰਟ ਜੀਵੈ�ਟ, ਦ 
ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼ ਕੌਰਸਪ�ਡ�ਸ (ਿਫਲਾਡੈਲਫੀਆ: ਫੋਰਟਰੈਸ ਪ�ੈਸ, 1966), 96-97. 5ਆਈ. ਹੋਵਾਰਡ 
ਮਾਰਸ਼ਲ, 1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ, ਿਨਊ ਸ�ਚੁਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਮ�ਟਰੀ (ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ 
ਬੀ. ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1983), 132. 6ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ, ਜੇ ਸਨ� ਡਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ 
ਿਕਤਾਬ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਿਵੱਚ “ὄλεθρος” ਵੇਖੋ, ਸੋਧ, ਗੇਰਹਾਰਡ 
ਫਰੈਡਿਰਚ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਸੋਧ, ਜੀਓਫਰੀ ਡਬਿਲਯੂ. ਬਰੋਿਮਲੀ (ਗਰ�ਡ ਰੈਿਪਡਸ, ਿਮਸ਼ੀਗਨ: ਿਵਲੀਅਮ ਬੀ. 
ਈਅਰਡਮੰਸ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 1967), 5:169. 7ਡੇਿਵਡ ਜੇ. ਿਵਲੀਅਮਸ, 1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ,ਂ 
ਿਨਊ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਬਬਲੀਕਲ ਕਮ�ਟਰੀ: ਿਨਊ ਟੈਸਟਾਮ�ਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਿਜਲਦ 12 (ਪੀਬਡੌੀ, ਮਾਸਾਚੂਸਟੈਸ: 
ਹ�ਡਿਰਕਸਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 1992), 87. 8ਸੀ. ਐਫ. ਹੌਗ ਅਤੇ ਡਬਿਲਯੂ. ਈ. ਵਾਈਨ, ਿਦ ਏਿਪਸਲ ਆਫ਼ 
ਪੌਲ ਿਦ ਅਪੋਸਲ ਟ ੂ ਦ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼ (ਸ਼ਰੇਵੇਪੋਰਟ, ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ: ਲਾਮਬਰਟ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਕੰਪਨੀ, 
1977), 157. 9ਜੇ. ਈ. ਫਰੇਮ, ਏ ਕਿਰਟੀਕਲ ਐਡਂ ਐਕਸੇਜੈਟੀਕਲ ਕਮ�ਟਰੀ ਆਨ ਿਦ ਏਿਪਸਲਸ ਆਫ਼ ਸ�ਟ 
ਪੌਲ ਟੂ ਦ ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਜ਼, ਿਦ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਕਿਰਟੀਕਲ ਕਮ�ਟਰੀ (ਿਨਊ ਯਾਰਕ  : ਚਾਰਲਸ ਸਕਿਰਬਨਰਜ਼ 
ਸੰਨਜ਼, 1912; ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾਈ, ਐਿਡਨਬਰਗ: ਟੀ. ਐਡਂ ਟੀ. ਕਲਾਰਕ, 1988), 184. 10ਮੌਿਰਸ, 156. 

11“ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ” ਸੰਬੰਧੀ, “ਰੌਬਰਟਸਨ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ, “ਆਓ ਅਸ� ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ 
(ਗਰੀਗੋਰੋਮੈਨ)। ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ ਕਲਪਨਾਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ। ਫੇਰ (ਇੱਛਾ ਸੰਬੰਧੀ), ਆਓ ਅਸ� 
ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ (ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਇਗਰੀਗੋਰਾ ਤ� ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨ�  ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਗਰੀਗੋਰੀਓ ਹੈ।  ) ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ 
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(ਨ� ਫੋਮੈਨ )। ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮ ਕਲਪਨਾਵਾਚਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਿਰਆ ਰੂਪ (ਇੱਛਾ ਸੰਬੰਧੀ।) ਪੁਰਾਣੀ ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਰਾਬ 
ਨਾ ਪੀਈਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਨ� ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼�ਤ ਹੋਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੋਣਾ ਿਸਰਫ ਅਲੰਕਾਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਇਤ 8 ਿਵੱਚ ਵੀ 
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