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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਤਤਆਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ 
ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਵਾਨ ਮੂੰਡਲੀ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮਜਬ ਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–10)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤਸਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਆਣੇਪਣ ਤਵੱਚ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਦ ਜੀ 
ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਲੇਖਕ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੂਤ 

ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਆਰੂੰਭ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਹ “ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਤਸਲਵਾਨੁਸ 
ਅਤੇ ਤਤਮੋਤਥਉਸ” ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। 3:17 ਤਵੱਚ, ਫੇਰ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲੇਖਕ 
ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: “ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ।” 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। 

1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵੋੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਆਇਤਾਂ ਤਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ, ਤਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਦਾ ਤਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪ ਰੀ ਪੱਤਰੀ 
ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪੜਨਾਂਵ “ਅਸੀਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬ ਤ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ 
ਤਵੱਚੋਂ ਇਤਹਾਸਕ ਅੂੰਕਤੜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਿੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਤਕ ਸੀਲਾਸ )ਤਸਲਵਾਨੁਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂਅ  ( ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਡਲੀ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ )ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:4)। 
ਬਾਹਰੀ ਸਬੂਤ 

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖੁਦ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਤਰਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ 
ਸਬ ਤ ਤਾਂ ਸਿੋਂ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 
ਮਿਬ ਤ ਹਨ। 

ਕਈ ਪਰਾਚੀਨ ਿਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ 
ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪ )135 ਈਸਵੀ  ( ਨੇ ਇਸ ਤਵੱਚੋਂ 
ਹਵਾਲਾ ਤਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕੀਓਨ ਕੈਨਨ 
)ਪਰੇਤਰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ ਚੀ; 140 ਈਸਵੀ) ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਤਮਯ ਰਾਟੋਰੀਅਨ ਫਰੈਿਮੈਂਟ )170 ਈਸਵੀ  ( ਤਵੱਚ ਵੀ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਆਈਰੇਤਨਉਸ )180 ਈਸਵੀ  ( ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ। ਤਸਕੂੰਦਰੀਆ ਦਾ ਕਲੈਮੂੰਸ (190 ਈਸਵੀ) ਨੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:1, 2 
ਤਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਤਦੱਤਾ।1 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਬ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਤਰਾਿ ਜਤਾਏ 
ਿਏ ਹਨ। ਰੌਬਰਟ ਐਲ. ਥੋਮਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਤੂੰ ਨ ਇਤਰਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।2 

1. ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਿੱਲਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਅਤਧਐਨ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਦ ਜਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਪਰਾਉਸੀਆ (ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ  ( ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ ਰਵ-ਸ ਚਕ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਹਨ, ਜਦ ਤਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਨਾਰੇ ਹੈ। ਤਫਰ ਵੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਿੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਪਰਤੱਖ ਫ਼ਰਕ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਪਰਾਉਸੀਆ ਦੇ ਤਚੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤਕ ਉਸ ਦਾ 
ਖੂੰਡਨ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ।  

2. ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 
ਤਲਖਤਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤਧਆਇ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਤੇ ਤਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖ ਪਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਤਮਤਲਆ 
)ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:5–10)। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਅੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਤਜਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ 
ਪੌਲੁਸ (ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਨਾਲ) ਆਖ਼ਰੀ ਿੱਲਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਤਪਛਲੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਵਸਤਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ “ਹੋਰ ਤਵਸਤਾਰ” ਜੋ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਖੂੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਟ ਕਰ 
ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ; ਉਹ ਬਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਦਾ ਘੋਰ ਸਤਾਓ ਝੱਤਲਆ  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ(, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ 
ਲੋੜ ਸੀ ਤਕ ਇੱਕ ਤਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸੁਖ” ਤਮਲੇਿਾ। ਇਸ ਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਬ ਤ ਹਨ (ਜੋ ਤਕ 
ਉੱਪਰ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ  ( ਤਕ ਇਹ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਵਚਾਲੇ ਤਲਖੀ 
ਿਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਹ ਭਾਿ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਤਦੱਤੀ ਿਈ 
ਅਤੇ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਖ ਝੱਤਲਆ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਖ ਤਮਤਲਆ ਹੈ। ਅਤਜਹੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹੋ ਤਜਹੀ ਤਸੱਤਖਆ ਪਤਵੱਤਰ ਵਚਨ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਤਕਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਸੱਤਖਆ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤਯਸ  ਦੇ ਮੱੁਖ ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਕਲੀ ਸੀ 
)ਲ ਕਾ 16:25; ਮੱਤੀ 25:31–46)। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਲ ਪਤਹਲਾਂ ਇਹ 
ਤਸਖਾਇਆ ਸੀ )ਯਸਾਯਾਹ 66:15–24)। ਸਿੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋਮੀਆਂ 2:5–10 ਇਹੋ ਿੱਲ 
ਤਸਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮੂੰਨਣਯੋਿ ਹੈ।  
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3. ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਤਜਸ ਦੇ ਤਵੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਬੀ ਿੁਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸੌਂਪੇ 
ਿਏ ਹਨ ਉਹ ਤਵਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆ। ਅਤਜਹੇ 
ਇਤਰਾਿ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:16 ਵਰਿੇ ਬੂੰ ਦਾਂ ਤੇ ਅਧਾਤਰਤ ਹਨ ਜੋ ਕਤਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ “ਸਾਡਾ 
ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਜਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਦੱਤੀ।” ਅਤਜਹੇ ਇਤਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਤਸਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 
ਤਕ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਤਸਰਫ ਇਲਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਤਪਤਾ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਆਇਆ 
ਹੈ ਜੋ ਤਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:11 ਤਵੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤਜਹੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਜੱਥੇ ਤਪਤਾ 
ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਤਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਤਯਸ  ਦੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ” ਇਤਰਾਿ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ 
ਤਕ “ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਹੈ।” ਤਫਰ ਵੀ, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  
ਇਲਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ )1:1; 2:14; 3:11, 12; 5:28)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਲਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਕ 
ਤਕਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਤਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2:16, 17 ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਤਵੱਚ, ਤਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲੇ ਅਤ ੇਉਹ ਤਦਰੜਹ ਹੋਣ, ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ 
ਸੂੰਬੋਤਧਤ ਕਰਨਾ ਉੱਤਚਤ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤਵੱਚ ਤਵਚੋਲਾ ਵੀ” ਹੈ 
)1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 2:5)। ਇਸ ਲਈ, ਤਜਵੇਂ ਥੋਮਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ, “ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਤਵਚਾਰਾਂ ਤੇ 
ਅਧਾਤਰਤ ਇਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਦਾਅਤਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰੂੰਪਰਾਿਤ ਤਵਚਾਰ ਦੀ ਿੋਰਦਾਰ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”3 

ਮੌਕਾ, ਮਮਤੀ ਅਤੇ ਮਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਤਜਵੇਂ ਤਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤਵੱਚ ਤਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 

50 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਜਾਂ 51 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤਵੱਚ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 51 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ 
ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਿਭਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਠਤਹਤਰਆ ਸੀ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
18:11) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਫਰ 
ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨ ੂੰ  ਚਲਾ ਤਿਆ, ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਕੁਤਰੂੰ ਥੁਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ 
ਤਵਚਕਾਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਤਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਿੱਕਲ ਤਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ 
ਤਲਖਤੀ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਤੂੰ ਨੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤਲਖੀ ਿਈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 
ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਿਈ ਸੀ।  

ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਦੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਤੋਂ 
ਤਲਖੀ ਿਈ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:1–8)। ਪਰਤੱਖ ਰ ਪ ਤਵੱਚ, ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਲਖਣ ਤੋਂ 
ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੂੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ “ਸੁਣਨਾ” ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ  
)2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:11), ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦ ਜੀ ਵਾਰ ਤਲਤਖਆ। ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਤਧਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਥੋੜਹੀਆਂ ਤਜਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਫਰ ਵੀ 
ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਤਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਸੱਟੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕ ਇਹ 
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ਪੱਤਰੀ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਤਰੀ 52 ਈਸਵੀ ਤਵੱਚ ਤਲਖੀ ਿਈ ਸੀ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੂੰ ਡਲੀ ਤਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਤਕਵੇਂ ਸੁਤਣਆ (3:11)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਤਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ  , ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਤਕਸੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਤਣਆ ਸੀ। 

ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇ 
ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 

ਨ ੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1–4)। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ 
ਤਕਸੇ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਤਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਨਹਚਾ 
ਤਵੱਚ ਬਤਣਆ ਤਰਹਾ ਤਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਹਚਾ ਤਵੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ ਤਚਤਾਵਨੀ ਤਦੱਤੀ 
ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:1–11)।  

ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਤਫਤਹਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ 
ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਘੱਟ ਸਫ਼ਲ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਤੱਖ 
ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਉਹ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਝ ਠੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਇਹ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਕ ਪਰਭ  ਦਾ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ  
)2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1–3) ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਤਲਤਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਤਲਖੀ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ . . . 

ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਤਹਲ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਹਲੀ ਪੱਤਰੀ 
ਨੇ ਮੱੁਦੇ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਿੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )ਵੇਖੋ 2:2)।  

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤਕਵੇਂ ਦਾ ਤਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੂੰ ਮ 
ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਥਤੀ 
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ ਤਵਿੜ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਤਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਤਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਉਂਤਕ ਸਤਾਓ 
ਪਤਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਤਵਸ਼ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਤਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ 
ਤਵੱਚ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ: ਤਤੂੰ ਨ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਤਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਤਿੂੰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ )1:1, 
2; 2:13, 14), ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ )2:16, 17), ਪਤਵੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ 
)3:6, 15), ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੜਹ ਸਲੀਬ ਤਵੱਚ ਹੈ )2:13, 14), ਮਸੀਹੀ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ 
)3:6–15) ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ )1:11; 2:16, 17; 3:5, 16)।  
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ਰੂਪਰੇਖਾ4 
I. ਪਰੇਰਣਾ (ਅਮਿਆਇ 1)  

A. ਸਲਾਮ )1:1, 2) 
B. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ )1:3, 4) 
C. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਤਨਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ  

)1:5-10) 
D. ਬੇਨਤੀ )1:11, 12)  

II. ਮਸਿੱ ਮਖਆਿਾਂ (ਅਮਿਆਇ 2) 
A. ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ )2:1–12) 

1) ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ )2:1, 2) 
2) ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ )2:3–12) 

B. ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਚਤਾਵਨੀ )2:13–15) 
C. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ )2:16, 17) 

III. ਮਿਤਾਿਨੀ (ਅਮਿਆਇ 3) 
A. ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

)3:1, 2) 
B. ਪਰਭ  ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਥਨ )3:3–5) 
C. ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਵਹਾਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੁਕਮ )3:6–15) 
D. ਤਸੱਟਾ )3:16–18) 

ਪਰਾਸੰਮਿਕਤਾ 
ਮਸਿੱ ਮਖਆ ਦੇਣ ਿਾਮਲਓ, ਮਸਿੱ ਮਖਆ ਮਦੰਦੇ ਰਹੋ!  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਿੀ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਤਰਤ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਤਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ 
ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਤਨਆਂ ਬਾਅਦ 
ਪਤਹਲੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ 
ਹੋ ਿਈਆਂ! 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਅਪਤਰਪੱਕ 
ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ”? ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਫਟਕਾਤਰਆ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਸਤਾਓ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਚੂੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਤਸਰਫ 
ਆਪਣੀ ਅਪਤਰਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਖਆ?  

ਨਹੀਂ! ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣ, 
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ਸਮਝਾਉਣ, ਤਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਤਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਸੀ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। 
ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਤਵੱਚ, ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਦ ਤਜਆਂ ਨਾਲ 
ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਤਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 
ਤਕ ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜਹਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਤਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਮਸਝ ਤਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨ ਤਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਤਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ 
ਕਰੇਿਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ 
ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਯੋਿਤਾ, ਇੱਛਾ, ਤਿਆਨ, ਬੁੱ ਧ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਤੇ ਪਤਰਵਾਰਕ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਹੋਰ ਪਤਹਲ  ਬਦਲਾਅ 
ਤਵੱਚ ਤਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਨਰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ 
ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰੀਤਕਰਆ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਸਖਾਇਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਸ਼ੇ 
ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਲਤ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ, ਤਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਿਏ ਹਨ, ਤਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਤਮਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਏ ਉਦਾਹਰਣ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਇੂੰਨਾ ਤਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ? ਤਕਉਂਤਕ ਰ ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਿੀ ਹੋਈ 
ਹੈ! ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰ। ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਕਆ ਰਹੁ ਤਕਉਂ ਜੋ ਤ ੂੰ  ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾਲੇ 
ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇਂਿਾ” )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:16)। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਥਰ ਰਤਹਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।  

ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵੂੰ ਦ ਬਣਨਾ। ਸਿੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਕਸੇ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ 
ਅਤੇ ਮੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਿੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਿੇ। ਸਿੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲਾਿ  ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਤਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿ ਜਾਵੇ।  

ਪਤਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਯਸ  ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤਣਆ ਸੀ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਤਪਆਤਰਓ, ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤ ੇ
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ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨੇ ਅੱਿੋਂ ਆਖੀਆਂ” )ਯਹ ਦਾਹ 17(; “ਭਈ ਤੁਸੀਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਹੜੀਆਂ ਪਤਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਿੋਂ ਆਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਨਾਲੇ ਪਰਭ  ਅਤ ੇ
ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਤਿਆ ਨ ੂੰ  ਤਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ”  
(2 ਪਤਰਸ 3:2)। 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਤਜਹੜੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸੱਤਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਆ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਤਸਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ! “. . . ਓਹੋ ਿੱਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਤਲਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਹੈ” )ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 3:1(; “ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋਿ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ . . . ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕਰਾ 
ਕੇ ਪਰੇਰਦਾ ਰਹਾਂ” )2 ਪਤਰਸ 1:13(; “ਹੇ ਤਪਆਤਰਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਤਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਤਚੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਦਾ ਹਾਂ”  
(2 ਪਤਰਸ 3:1)। 

ਕੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? 
ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਹਵੂੰ ਦ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਤਾਓ ਤਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹਰ ਹਾਲਾਤ 
ਤਵੱਚ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ 
ਯੋਿ ਹਨ!  

ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਕ ਤਪਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ 
ਜਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਤਝਆ ਤਿਆ ਤਕ ਲੋਕ ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਮ ਲ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ੀ 
ਨਹੀਂ ਮੂੰਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ! 

ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਕੋਮਲ ਬਣੋ। ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ 
ਇਹ ਭਾਵ ਦੇਈਏ ਤਕ ਤਜਹੜੇ ਤਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ “ਨਾਉਮੀਦੇ” ਹਨ। ਇਹ 
ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਢੀਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਦਰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਨ ੂੰ  ਹਰ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਤਮੱਤਰ ਅੂੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਿਤਾ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 
ਸਿੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  ਤਲਖੀ ਿਈ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ 
ਅਤੇ ਸਿੋਂ ਪਤਹਲੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਯੋਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਕੇ। 

“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ”; “ਸਾਨ ੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ” ਅਤੇ 
“ਸਾਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ” ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਲਾਂ 3:4 ਵਰਿੇ ਇੱਕ ਬੂੰ ਦ 
ਦੇ ਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਣ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਜਹੜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
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ਉਹ ਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਣ ਬੋਲੀ ਨ ੂੰ  ਤਵਕਸਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਦੱਤੀ ਹੋਈ ਯੋਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਭਾਲਣ। 

ਤਸੱਟਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਕਸੇ ਰਸ ਲ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਤਮਲੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਰਸ ਲ ਤਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਿਈ 
ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਇੱਕ ਭਾਵ ਤਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤਜਹੀਆਂ ਕਈ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਦੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਤਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਤਖਆ ਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਾਤਾਰ ਤਯਸ  ਦੇ 
ਤਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤਜਵੇਂ ਦੇ ਮਰਿੀ ਹੋਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ 
ਰੱਖੀਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ।            TP 
ਮਤਆਰ ਹੋਣਾ 

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਬਾਿ ਨ ੂੰ  ਜੂੰ ਿਲੀ ਬ ਟੀ ਤੋਂ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਿਈ। ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੀ ਿਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ 
ਨੇ ਤਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਮੇਰਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ ਤ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ 
ਤਰਹਾ ਹੈਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੱਲਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਤਰਹਾ 
ਹੋਵੇਂ।” ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਤਦੱਤਾ, “ਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੋਵਾਂ।” ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਟੱਪਣੀ ਨਾ ਤਸਰਫ ਇਸ ਿੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਿੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਤਕ ਪਰਭ  ਦੇ 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  ਮੱਦੇ ਨਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ 
ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹਾਂ?  

ਦ ਜਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 
ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਹ ਦ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਸੁਖ, ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਹਲਾ ਅਤਧਆਇ 
ਇੱਕ ਪਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਦ ਜਾ ਅਤਧਆਇ ਇੱਕ ਤਵਆਤਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਤਧਆਇ ਇੱਕ 
ਤਚਤਾਵਨੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਦਾਤਰ ਿੱਲਾਂ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਹਲਾ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਹੈ, “ਦ ਜੀ ਆਮਦ।” ਦ ਜਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਹੈ, “ਧੀਰਜ 
ਨਾਲ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।” “ਤਯਸ  ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ,” ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਪਰ 
ਉਹ ਤੁਰੂੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਰਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। 
‘ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ’ ਪਤਹਲਾਂ ਆਵੇਿਾ।” ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਨੋਖੀ  



 9 

ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ “ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਜਾਂ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਬਾਰੇ ਤਵਸਤਰਤ ਵਰਣਨ  
ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।                 EC 

ਤਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਪੋਲੀਕਾਰਪ ਏਤਪਸਲ ਟ  ਦ ਤਫਤਲਪੀਅਨਿ 11.3, 4; ਆਈਰੇਨੀਅਸ ਅਿੇਂਸਟ ਹੈਰੇਸੀਿ 3.6.5; 

ਤਸਕੂੰਦਰੀਆ ਦਾ ਕਲੈਮੂੰਸ ਸਟਰੋਮਾਟਾ 5.3. 2ਰੌਬਰਟ ਐਲ. ਥੋਮਸ, “2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ,” ਦ ਇਕਸਪੋਜੀਟਰਸ 
ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤਵੱਚ, ਸੋਧ ਫਰੈਂਕ ਈ. ਿਾਬੇਲੀਨ )ਿਰੈਂਡ ਰੈਤਪਡਸ, ਤਮਸ਼ੀਿਨ: ਿੋਂਡੇਰਵਨ, 1978), 
11:302. 3ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 303. 4ਰੇਮੂੰ ਡ ਸੀ. ਕੈਲਸੀ ਤੋਂ ਤਲਆ ਤਿਆ, ਦ ਲੈਟਰਸ ਆਫ਼ ਪੌਲ ਟ  ਦ 
ਥੈਸਾਲੋਨੀਅਨਿ, ਦ ਤਲਤਵੂੰ ਿ ਵਰਡ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਤਜਲਦ 13 (ਔਸਤਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ: ਆਰ. ਬੀ.  ਸਵੀਟ ਕੂੰਪਨੀ, 
1968), 134. 

  




