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ਅਮਿਆਇ 1 

ਪਰੇਰਣਾ 

ਸਲਾਮ (1:1, 2) 
1ਮਲਖਤੁਮ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਮਸਲਿਾਨੁਸ ਅਤੇ ਮਤਮੋਮਥਉਸ, ਅਿੱ ਿੇ ਜੋਿ ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 

ਦੀ ਕਲੀਮਸਯਾ ਨੰੂ ਮਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਿੱ ਿ ਹੈ। 
2ਮਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਰਹੇ।  

ਆਇਤਾਂ 1, 2. ਸਲਾਮ ਲਿਭਿ ਪਤਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, 
ਤਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਪਤਾ (πατήρ, ਪੇਟਰ) ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਸਾਡੇ (ἡμῶν, 
ਹੀਮੋਨ) ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤਦੱਤਾ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1 ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ(। ਏ. ਟੀ. ਰੌਬਰਟਸਨ 
ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਤਖਆ ਤਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਤਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 
ਨਹੀਂ।” ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕ ਪ ਰਵ-ਸਰਿ ἀπό (ਅਪੋ, ਿਿੱ ਲੋਂ) 
ਤਜਹੜਾ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:2 ਤਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਕ ਤਪਤਾ 
ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ “ਤਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।”1 

ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿੀਰਜ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦ (1:3, 4) 
3ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਮਜਿੇਂ ਜੋਿ ਹੈ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਹਿਾ ਅਿੱ ਤ ਿਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਪਰੇਮ ਇਿੱ ਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਿੀਰਜ ਅਤੇ 
ਮਨਹਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੁਮ ਅਤੇ ਮਬਪਤਾ ਦੇ ਝਿੱਲਣ ਮਿਿੱ ਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਮਸਯਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਇਤ 3. ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਤਹੂੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:2, 3 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ 
ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:3 ਤਵੱਚ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ,” “ਪਰੇਮ ਦੀ ਤਮਹਨਤ” ਅਤੇ “ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ” ਦੀ ਿੱਲ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨਹਿਾ ਅਿੱ ਤ ਿਿੱ ਿਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਪਰੇਮ . . . ਬਹੁਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਹ 
ਧੀਰਜ ਤਵਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਸਾ ਤਜਹੜੀ ਧੀਰਜ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਸਆਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:10–12 ਦੀ ਉਸ ਦੀ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਮਲ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਕ 
ਇਹ ਪਰੇਮ ਇੱਕ ਦ ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਤਮਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ 
ਤਵੱਚ ਉਹ ਤਝੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ। ਤਝੜਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਸੂੰਿਤੀ ਤਵੱਚੋਂ ਤਸਰਫ ਤਦ ਹੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਤੀਤੁਸ 3:10, 11)।  

ਇਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤ ੇ
ਵੀ ਿੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਤਆ ਤਜਹੜਾ ਿੂੰ ਭੀਰ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। “ਸਾਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὀφείλω (ਓਫੀਲੋ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੈਸਾ, ਲ ਕਾ 7:41; ਕੁਝ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ।”2 ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਨਹਚਾ 
ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ।  

ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਮ ਦੀ ਮਿਬ ਰੀ ਸੀ ਤਜਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਨਾ ਤਿਆਦਾ 
ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:14)। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੀ ਇਹੋ 
ਤਜਹਾ ਪਰੇਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਤਜਹੀ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਆਇਤ 4. ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ—ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ 
ਇਲਾਕਾ ਤਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦ ਤਜਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਦੱਤਸਆ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤੇ ਤਕੂੰ ਨਾ ਤਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਮਸਯਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਯੋਿ ਹਨ। “ਅਭਮਾਨ ਕਰਨਾ,” ਜਾਂ ਡੀਂਿ 
ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐγκαυχάομαι )ਈਿਕਾਉਚਾਓਮਾਈ) ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ ਇੱਥੇ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਦੋ ਏਨ 
(ਤਵੱਚ  ( ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਭਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਭਮਾਨ ਦੇ ਥਾਂ ਨ ੂੰ ।”3 ਰੌਬਰਟ ਐਲ. ਥੋਮਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ/ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਥਾਂ ਸਮਤਝਆ ਸੀ ਤਜੱਥੇ ਅਭਮਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਭਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਰਜ—ਸਰਿਰਮ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸਤਥਰਤਾ—ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨਹਿਾ—
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ—ਸੀ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਖਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ 
ਤਵਖਾਇਆ ਸੀ )ਵੇਖੋ 1:6)। ਪਤਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14 ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ” ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱ ਖ ਝੱਤਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਿਏ ਸਨ )ਵੇਖੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
17:1–9)। ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਵਰਤੇ ਿਏ ਤਕਤਰਆ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਝਿੱਲਣ ਮਿਿੱ ਿ ਤੋਂ ਇਹ 
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਵੀ ਸਤਾਓ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ 
ਪੱਤਰੀ ਤਲਖੀ। ਤਫਰ ਵੀ, ਿੋਰ ਇਸ ਿੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸਤਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਨ ੂੰ  ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਦੀ 
ਨਹੀਂ ਖੁੂੰ ਤਝਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ ਸਨ )2:1–3; 3:6–15)।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਤਸਯਾਂ” )ਜਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ”; NIV) ਤਕਹਾ। ਉਹ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ, ਅਥੇਨੈ, ਤਬਤਰਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 
ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਚਤ 
ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤਵੱਚ, ਕਲੀਤਸਯਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਵੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀ 
ਿੈਰ-ਮੌਜ ਦਿੀ ਤੇ ਤਧਆਨ ਤਦਓ। ਬਲਤਕ, ਇਹ ਵਾਕ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਅਤਧਕਾਰ 
ਨ ੂੰ  ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ :ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਿੱਲ “ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਲੀਤਸਯਾਂ” ਬਾਰੇ ਸੱਚ 
ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਰੋਮੀਆਂ 16:16 ਤਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਵੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਥਾਰਥ ਮਨਆਂ  
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ (1:5–10) 

5ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਥਾਰਥ ਮਨਆਉਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ 
ਦੇ ਜੋਿ ਮਿਣੇ ਜਾਓ ਮਜਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖ ਿੀ ਭੋਿਦੇ ਹੋ। 6ਮਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਭਾਣੇ ਇਹ ਮਨਆਉਂ ਦੀ ਿਿੱ ਲ ਹੈ ਭਈ ਮਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਖ ਮਦੰਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਖ 
ਦੇਿੇ। 7ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਹੜੇ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਪਰਭੂ 
ਮਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਿੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅਿੱ ਿ ਮਿਿੱ ਿ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਿਟ ਹੋਿੇਿਾ। 8ਅਤੇ 
ਮਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 
ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਿੇਿਾ। 9ਓਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਿਣਿੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਮਿਨਾਸ। 10ਉਸ ਮਦਨ ਜਦ ਉਹ ਆਿੇਿਾ ਭਈ ਆਪਮਣਆਂ 
ਸੰਤਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਿਮਡਆਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨਹਿਾਿਾਨਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਅਿਰਜ ਮੰਮਨਆ ਜਾਿੇ 
ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਿਈ। 

ਆਇਤ 5. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ “ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੁਖ” ਤਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਿ 
ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਥਾਰਥ ਮਨਆਉਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ]ਜਾਂ ਸਬ ਤ  [  ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋਿ ਤਿਣੇ ਜਾਣਿੇ। “ਜਥਾਰਥ ਪਰਮਾਣ” ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ἔνδειγμα (ਐਨਤਡਿਮਾ ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ἔνδειγμα 
)ਐਨਤਡਿਮਾ ) ਤਸਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਸ਼ਬਦ ἔνδειξις 
)ਐਨਡੈਕਤਸਸ, “ਪਰਿਟ ਕਰਨਾ”( ਰੋਮੀਆਂ 3:25, 26; 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 8:24 ਅਤ ੇ
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ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 1:28 ਤਵੱਚ ਹੈ।4 
ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦੁਖ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ ਿੈਰ-ਆਤਤਮਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਚੀਕ ਕੇ ਇਹ ਕਤਹਣ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਹੁਣ ਸਤਾਵ 
ਤਨਆਂ ਦੇ ਤਦਨ ਸੁਰਿ ਤਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰੂੰਟੀ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ?” ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਹਾਂ ਹੈ। ਮ ਲ ਰ ਪ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ।  

ਮਸੀਹ ਦੇ “ਕਾਰਨ” ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਬੇਇੱਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਚੂੰ ਨਹ  
ਹਨ )ਮੱਤੀ 5:11, 12)। ਜਦੋਂ ਇਹ ਿੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ “ਸੁਰਿ ਤਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲ” ਹੋਵੇਿਾ )ਮੱਤੀ 5:12)। ਇਹ 
ਪਰਵਾਨਿੀ ਤਸਰਫ ਤਦ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਜਵੇਂ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਝੱਤਲਆ ਸੀ। 

ਪਤਹਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:3 ਅਤੇ 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:12 ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਕ ਅਤਜਹੇ ਸਤਾਵ-ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੋਤਵਤਿਆਨਕ-
ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਿਮੀ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਨਾ ਤਕਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਦੁਖ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਜਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੁਖ ਝੱਤਲਆ ਸੀ 
(ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:24)। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਦੁਖ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਪਰਾਸਤਚੱਤ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲਿਾਤਾਰ ਦੁਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ 
ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੂੰਿ ਦੁਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਤਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੂੰਿਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਨ ੂੰ  
ਝੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ” ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਹਨ, ਤਜਹੜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਆਂ ਦੇ ਤਦਨ ਉਸ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਬੂੰਦ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਲਈ ਦੁਖ ਭੋਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਦੁਖ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਚਤਰੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਰੋਮੀਆਂ 5:3, 4)। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਤਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ )1 ਪਤਰਸ 1:6, 7)।  

ਪੌਲੁਸ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਜੇਕਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਿ ੇਰਤਹਣਿੇ, 
ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਵਰਿੀ ਮੂੰਡਲੀ ਦੇ ਜੋਿ 
ਤਿਤਣਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁੱ ਖਾਂ ਤਵੱਚ ਸੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ 
ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਤਨਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱ ਧ ਤਵੱਚ ਸਾਡੇ 
ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਿਾ ਤਾਂ ਤਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਿਾ। ਅਤਨਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਿਾ )ਆਇਤਾਂ 6, 7; ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:16, 17)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਪਰਿਟ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ )ਮੱਤੀ 3:2), ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ ਰਣ 
ਪਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਿੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਫਤਹਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਿੀ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 
15:26) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਸੁਰਿੀ ਰਾਜ ਤਵੱਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਾਜ ਕਰੇਿੀ। ਸੁਰਿੀ ਰਾਜ 
)ਤਜਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ  ( ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਤਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਿਾ )ਆਇਤਾਂ 6, 7)। 
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ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 1940 ਈਸਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਭਿਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਤਾਓ ਤਵੱਚ 
ਅਨੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਹੜਾ, ਜਦੋਂ “ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ” ਕਰਨਾ ਪਰਚਤਲਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ” ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ 
ਲਈ ਵੀ ਜੋਿ ਤਿਣੇ ਜਾਣ ਤ ੇ“ਅਨੂੰ ਦਤ” ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਿਾ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਯੁੱ ਧ ਤਵੱਚ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਭੋਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ 
ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਵੱਚ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਮਹਾਨ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਭੋਿਣਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੀ ਿੱਲ ਹੈ।  

ਆਇਤ 6. ਤਸੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨਆਂਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਤਨਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਨਆਂਈ ਹੋਣਾ ਦ ਤਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਜਾਂ 
ਕਾਬਲ ਹਨ। ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਵਅਕਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ 
ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਵਾਂਿ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
)ਰੋਮੀਆਂ 12:19), ਉਹ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਤਭਆਣਕ 
ਿਲਤੀ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਿਾ ਤਜਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈੋ 
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਆ )ਰੋਮੀਆਂ 11:22 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(।  

ਇੱਕ ਤਦਨ ਤਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਆਂ ਦੇ ਤਦਨ ਜਦੋਂ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਹੋਵੇਿਾ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੁਖ ਦੇਿੇਿਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਤਦੱਤਾ ਹੈ। ਤਜਹੜੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖ ਪਾਉਣਿੇ 
ਜੋ ਤਪਤਾ ਖੁਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਵੇਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਦਾ ਦੇ ਤਵਨਾਸ” ਦੀ ਸਿਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ 
)ਆਇਤ 9)। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀνταποδίδωμι )ਐਟਂਾਪੋਤਡਡੋਮੀ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਦਲਾ 
ਦੇਣਾ” ਜਾਂ ਜਥਾਰਥ ਰ ਪ ਤਵੱਚ “ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ।” ਡੇਤਵਡ ਜੇ .ਤਵਲੀਅਮਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ, “ਇਹ 
ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਹਤਤਕ ਰ ਪ ਹੈ … ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਨਆਂ 
ਸਿਾ ਅਤੇ ਤਨਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਾ ਦੇਣ 
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਤਧਤ ਹੈ।”5 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਨਆਂਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੂੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਦੇਵੇ ਤਜਹੜੇ 
ਅਣਉੱਤਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਯਮ ਦੇ ਲਈ ਤਸਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟ ਹੈ: ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਤਨਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱ ਕ ਲਈ ਿਈ ਹੈ 
)1 ਪਤਰਸ 2:23, 24)।  

ਆਇਤ 7. ਜਦ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  “ਦੁਖ ਨਾਲ ਬਦਲਾ” ਦੇਵੇਿਾ, 
ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਕੁਲ ਉੱਲਟ ਕਰੇਿਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਤਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਤਦੱਤਾ )ਸਤਾਇਆ  ( ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਲਟ ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ]ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ] ਸੁਖ ਦੇਿੇਿਾ। “ਸੁਖ” ਲਈ ਤਜਹੜਾ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἄνεσις 
)ਅਨੇਤਸਸ) ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਚੂੰ ਤਾ, ਤਨਾਅ ਜਾਂ ਝਿੜੇ ਤੋਂ ਅਰਾਮ 
ਅਤੇ ਅਿਾਦੀ )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 2:13 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਸਾਨੰੂ ਿੀ 
“ਸੁਖ” ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
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ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ “ਦੁਖ” ਭੋਿੇ ਸਨ। 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਪ ਰਾ ਹੋਵੇਿਾ ਜਦੋਂ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਪਰਿਟ ਹੋਿੇਿਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ਾਂ 
ਤਵੱਚ ਿੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੂੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਫੇਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨਿੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਦਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਿਾ, “ਹਰ ਅੱਖ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੇਿੀ” )ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:7)। ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ 
ਬਾਰੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਅਤਧਆਇ ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਵਸ਼ਾ 
ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਅਤਧਆਇ ਤਵੱਚ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

 ਉਸ ਆਉਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਤੂੰ ਨ ਿੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਤਹਲੀ ਿੱਲ, ਇਹ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਹੈ, 
ਤਯਸ  ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਦੱਖ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
1:11; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:10)। ਦ ਜੀ ਿੱਲ, ਮਸੀਹ ਭੜਕਦੀ ਅਿੱ ਿ ਨਾਲ ਆਵੇਿਾ )ਕ ਚ 
3:2; ਯਸਾਯਾਹ 66:15, 16; 2 ਪਤਰਸ 3:10 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(। “ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ” 
(πυρὶ φλογός, ਤਪਊਰੀ ਫਲੋਿੋਸ) ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 
ਵਾਲੇ ਤਨਆਂ ਦਾ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱੁਧੀਕਰਨ ਦੇ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਤੋਂ ਤਕਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਥੋਮਸ 
ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਨ ੂੰ  7 ਆਇਤ ਦੀ ਬਜਾਇ 8 ਆਇਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿਆਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਤਮਲੇਿਾ।”6 ਤੀਜੀ ਿੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਿੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਿਾ। ਇਹ ਉਹ “ਸੂੰਤ” ਹਨ 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਿਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:13 ਅਤੇ ਯਹ ਦਾਹ 14 ਤਵੱਚ ਕੀਤਾ 
ਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਿੋਰ ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ “ਬਲਵੂੰਤ” 
ਸੁਰਿਦ ਤ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਜਾਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਲ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤਵੱਤਰ ਅਤੇ ਬਲਵੂੰਤ ਦ ਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ ਤਵੱਚ 
ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੇਿੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ 
ਹੋਵੇਿੀ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਿੀ ਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਥੱਸਲਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਜੀਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਜਾਣ! 

ਇਹ ਵੀ ਿੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16 ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਪਰਭ  ਦੇ ਹੁਕਮ, “ਮਹਾਂ ਦ ਤ ਦੀ ਅਵਾਿ” 
ਜਾਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰਹੀ ਦੀ ਅਵਾਿ” ਦਾ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਉਹ 
ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਕਤਹ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਿੀਆਂ।  

ਆਇਤ 8. ਤਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਦੇਿੇਿਾ। ਉਹ “ਬਦਲਾ ਲਵੇਿਾ” 
(KJV) ਅਤੇ ਉਹ “ਤਨਆਉਂ” ਕਰੇਿਾ )NEB)। ਬਦਲੇ ਲਈ ਤਜਹੜਾ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
ἐκδίκησις (ਏਕਡੀਕੇਤਸਸ) ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਤਜਹੜਾ ਤਨਆਂ 
ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ; ਮਨੱੁਖੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱਚ ਤਜਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ 
. . . ਚੋਟ ਦਾ ਭਾਵ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਬਦਲੇ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”7 ਏਕਡੀਕੇਤਸਸ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਮ ਲ 
ਸ਼ਬਦ ਤਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡਾ “ਤਨਆਈ”ਂ ਸ਼ਬਦ ਤਮਤਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ 
ਤਵੱਚ ਤਨਆਉਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ )ਵੇਖੋ ਆਇਤ 6)। ਤਵਚਾਰ ਸਿਾ ਵਾਲੇ ਬਦਲੇ 
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਤਕ ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲ ਕਾ 18:3, 7 ਤਵੱਚ ਵਰਤਤਆ 
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ਤਿਆ ਹੈ।  
ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇਿਾ ਤਾਂ ਤਕਹੜੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਦੇਵੇਿਾ? ਮਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ। “ਤਜਹੜੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ” ਵਾਕ τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν (ਟੋਇਸ ਮੀ 
ਈਡੋਤਸਨ ਥੀਓਨ) ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਤਮਲੇਿਾ। 
ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  “ਪ ਰਣ ਤਕਤਰਆ ਤਕਰਦੂੰਤ ਈਡੋਸ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ 
ਬਹੁਵਚਨ” ਤਕਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਤਚਆ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਤਵੱਚ ਮੱੁਖ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ 
ਕੌਮਾਂ ਸਨ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:1–5) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਕ “ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ” ਿੈਰ-
ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ।8 

ਕੀ ਰੌਬਰਟਸਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ਸਮ ਹ ਯਹ ਦੀ 
ਕੌਮ ਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਤਹ ਸਕਦੇ। 
ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹ ਦੀ ਲੋਕ ਵੀ “]ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ [ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ” )ਯ ਹੂੰਨਾ 
8:55)। “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨਾ” ਅਸਲ ਭਾਵ ਤਵੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ )ਯ ਹੂੰ ਨਾ 17:3)। ਦ ਜੇ 
ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨ ੂੰ  “ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ” ਵੀ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ )ਰੋਮੀਆਂ 
11:30)। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਤਵੱਚ ਦੋ ਸਮ ਹ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਹੜੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪ ਰਣ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ-
ਤਕਸਮ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਤਆ। ਇਸ ਬੂੰਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਤਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਮ ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਤਜੂੰ ਨੇ 
ਵੀ ਨਿਰ ਤਵੱਚ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਤਮਲੇਿੀ। 

ਆਇਤ 9. ਸਜ਼ਾ ਭੋਿਣਿੇ ਉਸੇ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚੋਂ ਹੈ ਤਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ 8 
ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ ਰਾ ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਤਵੱਚ ਪਾਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਸਿਾ ਿਰ ਰ ਤਮਲੇਿੀ )ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:1–4)। ਇਹ ਸਿਾ ਤਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਿੀ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ ਮਿਨਾਸ (ὄλεθρος, ਓਲੀਥਰੋਸ ) ਹੋਵੇਿਾ। 
ਇਸ ਿੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤਵਟਨੈਿੱਸਸ ਵਾਲੇ, ਕਤਹਣਿੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਿੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ ਦ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਿਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਤਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. 
ਫਰੇਮ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਓਲੀਥਰੋਸ ਤਵੱਚ “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਤਵਨਾਸ ਨਹੀਂ )ਤਕਉੇਂਤਕ 
ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਿੇ . . .) ਪਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”9 ਇਸ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:5 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਓਲੀਥਰੋਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਜੱਥੇ ਉਸ 
ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ “ਨਾਸ” ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 
ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਦੇ ਤਦਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ “ਤਵਨਾਸ” ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੇ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਤਦਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ 
ਦੇਣਾ ਸੀ। “ਤਵਨਾਸ” ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਤਕਸਮ 
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ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਿਾ। 
ਅਸੀਂ ਵੀ “ਨਾਸ” ਜਾਂ “ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਿਏ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਵਨਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 

ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਤਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤਬਾਹੀ 
ਤਵੱਚ “ਨਾਸ ਹੋ ਿਈ” ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਕ ਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਰਹਾ, ਜੋ 
ਤਕ ਤਵਨਾਸ ਹੋਵੇਿਾ। ਬਲਤਕ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜੋ ਬਤਚਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ 
ਤਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰੇਿਾ ਤਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੂੰ ਦ ਤਵੱਚ “ਤਵਨਾਸ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ “ਨਾਸ ਕਰ ਤਲਆ” ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਤਜਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿਾ ਦੇਵੇਿਾ ਤਜੱਥੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ 
ਕਾਲ ਤੀਕ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਿਾ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:3 ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ(।  

ਇਸ ਤਵਨਾਸ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ )αἰώνιος, ਏਓਨੀਓਸ ) ਤਵਨਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਤਿਆ ਹੈ। ਤਕਉਂਤਕ ਤਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੁੱ ਿ “ਸਦਾ” ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਿਾ  
)1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17), ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ “ਤਵਨਾਸ” ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਵਨਾਸ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਵਜ ਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ 
ਮਾਰਤਵਨ ਆਰ. ਤਵਨਸੈਂਟ ਇਹ ਕਤਹਣ ਤਵੱਚ ਤਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਕ “ਸਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਕਉਂਤਕ ਸਦੀਪਕ ਤਵਨਾਸ ਵਰਿੀ ਕੋਈ ਚੀਿ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।10 

ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਨਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ 
ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਰਤਹਣਿੇ। ਇਹ ਮੱਤੀ 25:46 ਵਰਿੇ ਬੂੰ ਦ ਤਵੱਚ ਤਿਕਰ ਕੀਤੇ ਿਏ 
“ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ” ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਮੁਬਾਰਕਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਿੁਣਾਂ 
ਵਾਲਾ ਅਸਤਤਤਵ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਲੇ ਨ ੂੰ  “ਜੀਵਨ” ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ 
ਤਵਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਤਤਤਵ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਜਹਾ ਅਸਤਤਤਵ ਹੈ ਜੋ 
ਨਾਸ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ 
ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ “ਤਵਨਾਸ” ਦੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਤਹਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਾ ਦੇ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਪਤਹਲ  ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਿਾ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਭੂ ਦੇ 
ਹਜ਼ਰੂੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਤਵੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਲਾ ਤਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਿੀ। ਮੱਤੀ 7:23 ਅਤੇ 25:41 ਤਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਕਹੇਿਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  
ਚੱਲੇ ਜਾਓ,” ਜਦ ਤਕ ਮੱਤੀ 8:12 ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬਾਿੀ ਨ ੂੰ  “ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੂੰ ਧਘੋਰ 
ਤਵੱਚ ਸੱੁਟ ਤਦੱਤਾ” ਜਾਵੇਿਾ।” ਉਸ ਤੋਂ ਤਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਦ ਰ 
ਸੱੁਤਟਆ ਜਾਣਾ ਤਕੂੰ ਨੀ ਮਾੜੀ ਤਕਸਮਤ ਹੈ! ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਿੀ ਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ 
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਤਜੱਥੇ “ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਿਾ” )ਮੱਤੀ 22:13)। ਇਸ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17 ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਜੱਥੇ ਅਸੀਂ “ਸਦਾ ਪਰਭ  ਦੇ ਸੂੰਿ ਰਹਾਂਿੇ।” 

ਤਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣਿੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਦ ਰ ਕਰ ਤਦੱਤੇ 
ਜਾਣਿੇ )ਯਸਾਯਾਹ 2:10–22 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(। ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ, 
ਤਜਸ ਦਾ ਤਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ ਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਤਣਆ 
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ਜਾਵੇਿਾ, ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਤਖਆ ਜਾਵੇਿਾ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਹਿ ਰੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਕਰ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

ਆਇਤ 10. 8 ਅਤ ੇ9 ਆਇਤਾਂ ਤਵੱਚ ਤਜਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ 
ਉਸ ਮਦਨ—ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦਾ ਤਦਨ—ਹੋਣਿੀਆਂ ਤਜਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਤਦਨ ਵਜੋਂ ਤਦੱਤਾ 
ਤਿਆ “ਜਦ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ” )ਆਇਤ 7)। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਿਾ, ਇਹ 
ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਿਾ। 

ਪਤਹਲਾ ਉਦੇਸ਼, ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਿਮਡਆਇਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਅਸੀਂ 
7 ਆਇਤ ਦੀ “ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ” ਤਵੱਚੋਂ ਵੇਖ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਤਯਸ  ਦਾ ਰ ਪ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਿਾ 
)ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:11 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਕਤਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦਾ 
ਤੇਜ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ “ਤਵੱਚ” ਵੇਤਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਉਹ ਬਲ ਅਤੇ ਭਤਲਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਣਿੇ, 
ਤਜਹੜੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਚਮਕਾਵੇਿੀ )ਰੋਮੀਆਂ 8:17; ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆ ਂ
3:21; 1 ਪਤਰਸ 2:9 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। 

ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐνδοξάζω (ਐਨਡੌਕਸਾਿੋ ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤਵੱਚ ਵਤਡਆਇਆ 
ਜਾਣਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 12 ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਤਮਲਦਾ ਹੈ। 
“ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤਵੱਚ ]ਏਨ [” (NIV) ਵਾਕ ਤਵੱਚ ਪ ਰਵ-ਸਰਿ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਿਆ 
ਹੈ। ਇਹ ਿੋਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ “ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਰਚੀ ਿਈ, ਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ” )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:10)। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਤਵੱਚ, “ਤਜਹੜਾ ਤਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ” ਉਹ “ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ” 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਤਦਨ “ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਤਤਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੀ ਥਾਵਾਂ ਤਵੱਚ 
ਹਕ ਮਤਾਂ” ਸਮੇਤ ਸਾਤਰਆਂ ਤੇ ਪਰਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:10) ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਨ 
ਉਸ ਤਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪਲਟ ਕੇ ਆਵੇਿਾ (ਿਲਾਤੀਆਂ 1:24;  
1 ਯ ਹੂੰਨਾ 3:2)।11 

ਦ ਜਾ ਉਦੇਸ਼, “ਉਸ ਤਦਨ” ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਹਿਾਿਾਨਾਂ ਮਿਿੱ ਿ ਅਿਰਜ ਮੰਮਨਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
ਇਹ ਹਵਾਲਾ “ਤਨਹਚਾਵਾਨਾਂ” ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਆਇਤ 9 ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਿੈਰ-ਤਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, 
“ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ” ਨਾ ਤਸਰਫ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨਿੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਤੇ “ਅਚਰਜ 
ਵੀ ਮੂੰਨਣਿੇ।” ਉਸ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਦਾ ਪਰਬਲ ਹੋਵੇਿੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਿੇ। ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੇ ਅਚਰਜ ਮੂੰਨਣਿੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਹੋਣਿੇ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਤ ੇ
ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13)। 

ਬੇਨਤੀ (1:11, 12) 
11ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਮਹੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱ ਦੇ ਦੇ ਜੋਿ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮਨਹਿਾ ਦੇ 
ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨਾਲ ਪੂਮਰਆਂ ਕਰੇ। 12ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ 
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ਦੀ ਮਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਡਆਇਆ ਜਾਿੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ। 

ਆਇਤ 11. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੇਲ-ਤਮਲਾਪ ਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਤਵੱਚ ਰੱਤਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:10; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:9–12 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(। ਪੌਲੁਸ 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿੱ ਦੇ ਦੇ ਜੋਿ ਜਾਣੇ। “ਤੁਹਾਡਾ 
ਸੱਦਾ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 
5:19), ਜੋ ਤਕ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:26)। 
“ਜੋਿ ਤਿਣੇ” )ਆਇਤ 5; ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:12) ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਤਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਦ ਵੀ ਜੋਿ ਤਿਣੇ 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤਫਰ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਅਸੀਂ “ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜੋਿ ਚਾਲ ਚੱਲਣ” ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:1), ਤਜਸ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ )1 ਯ ਹੂੰਨਾ 
1:8–10)। ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਿਨਾ 
ਨੰੂ ਅਤੇ ਮਨਹਿਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਨਾਲ ਪੂਮਰਆਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ 
ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਸਮਰੱਥਾ” ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ “ਹਰੇਕ ਚੂੰ ਿਾ ਮਕਸਦ” (NIV) ਪ ਰਾ ਹੋਵੇ। 
“ਨੇਕੀ” ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ (ਿਲਾਤੀਆਂ 5:22)। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 
“ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ” ਦਾ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਸੱਚੀ 
ਤਨਹਚਾ ਨੇਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰੇਿੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:3)। “ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ” ਸ਼ਬਦ 
ਯ ਨਾਨੀ ਸਬਦ ἐν δυνάμει (ਏਨ ਡੁਨਾਮੀ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਮਰੱਥਾ 
ਤਵੱਚ।” ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:5( “ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ” 
(1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:24) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।12 

ਆਇਤ 12. ਜਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਮਡਆਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 17:10; 
ਿਲਾਤੀਆਂ 1:24)। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਸੀਹ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਿੁਰ  ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਤਸਤਖਆਰਥੀਆਂ )ਉਸ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ) ਵਤਡਆਈ ਤਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਵਤਡਆਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਸਰਫ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਕਰਪਾ ]ਅਤੇ ਅਣਕਮਾਈ ਤਕਰਪਾ[ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ। 

ਪਰਾਸੰਮਿਕਤਾ 
ਇਸ ਪਤਹਲੇ ਅਤਧਆਇ ਦਾ ਮੱੁਖ ਤਵਸ਼ਾ “ਪਰੇਰਣਾ” ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸਤਾਓ 

ਅਤੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦਲ ਨ ੂੰ  ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਕ “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰ ਤਲਆ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਾਓ ਤਕਉਂ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ?” 
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ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤਮਤਲਆ ਤਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤਦੱਤੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਮਲ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਤਕ 
ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਤਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦ ਜੀ 
ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਲਤਫਤਹਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ ਉਹ ਤਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਅੱਿੇ ਵੱਧ ਰਹੇ 
ਸਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਚੂੰ ਤਾ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਲਤਫਤਹਮੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਬਰਕਤਾਂ (1:1, 2) 

ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ 1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ 
ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਮੱੁਖ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਨ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਕੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ 
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ 
ਦੱਤਸਆ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਮੂੰਿ ਕਰ 
ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਧਰਮ ਤਸਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਰੱਬੀ ਤਕਰਪਾ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਤਕਰਪਾ ਤਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਤਕਰਪਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤਕਰਪਾ ਉਹ ਅਤਹਸਾਨ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਿਏ, ਹਾਲਾਂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਰਪਾ ਨ ੂੰ  ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਤਵੱਚ ਖੜਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ। ਤਕੂੰ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪ ਰਣ ਤਵਚਾਰ ਹੈ! 

ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਅਤੇ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਿਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 5:1) 
ਅਤੇ ਤਵਹਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:6)। 

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ 
ਤਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਦ ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ 
ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।                 EC 
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ਮਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਿੁਣ (1:3, 4) 
ਹਾਲਾਂਤਕ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਲਖਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 

ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਵਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਤਦਲ ਤਵੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਉਹ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ . . . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” )ਆਇਤ 3(; “ਅਸੀਂ . . . ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤ ੇ
ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” )ਆਇਤ 4) ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” )ਆਇਤ 
11)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਤਵਖਾਉਣ ਲਈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਤਤਮਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਕੀਤਾ “ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” )ਆਇਤ 3) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ 
ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਤਜਵੇਂ ਜੋਿ ਹੈ” ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਇਹ ਸੂੰਕੇਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪੌਲੁਸ ਜੋ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ ਜੋਿ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਉਂ ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਣਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਵੇਤਖਆ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਵੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤਨਹਚਾ ਤਜਹੜੀ ਅੱਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ ਵੱਧ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ )ਆਇਤ 
3)। ਹਾਲਾਂਤਕ ਉਹ ਸਤਾਓ ਨਾਲ ਤਘਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤਨਹਚਾ 
ਤਵੱਚ ਤਸਲਸਲੇਵਾਰ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਿਏ ਸਨ।  

ਪਤਹਲਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਤਚੂੰ ਤਤ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:2, 5) ਅਤ ੇ
ਉਸ ਨੇ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਧ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਖੀ ਸੀ ਤਜਸ 
ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ ਤਵੱਚ ਕਮੀ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:10)। ਹੁਣ, ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 
ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 
ਵੀ ਤਿਆਦਾ ਅੱਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਬਹੁਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਤਕਤਰਆ ਇੱਕ ਸਟੀਕ 
ਸੂੰਯੁਕਤ ਤਕਤਰਆ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ ਇੱਥੇ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਤਵਕ ਵਾਧੇ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇੱਕ ਤਸਹਤਮੂੰਦ ਪੌਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੇਮ ਤਜਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਵੱਧ ਤਰਹਾ ਸੀ 
)ਆਇਤ 3)। ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦ ਏ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਆਤਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
3:12)। ਪਰੇਮ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਅਜੀਿਾਂ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਤਮਕ ਦੇਹ ਤਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
“ਬਹੁਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਦਾ ਆਇਤ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ “ਬਹੁਤਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਨਾਲੋਂ  
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। “ਬਹੁਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ 
ਫੈਲਣਾ” ਤਜਵੇਂ ਅੱਿ ਅਤੇ ਹੜਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ 
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ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਉੱਛਲ ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਤਲਆ ਸੀ। 
ਤਦਰੜਹਤਾ ਤਜਹੜੀ ਡਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਧੀਰਜ ਰੱਖ 

ਰਹੇ ਸਨ )ਆਇਤ 4)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਡਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਾਵਾਂ 
ਤਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਪੌਲੁਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਤਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਪਤਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ “ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ” ਜਾਂ “ਘਮੂੰਡ ਕਰਨ” (NIV) ਤਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। “ਅਭਮਾਨ” 
ਸ਼ਬਦ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਾਲਾਂਤਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਰਨਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਸਤ ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਫਰ ਵੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੂੰਨੀ 
ਤਿਆਦਾ ਤਸਰਕੱਢਵੀਂ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ।  

ਆਇਤ 4 ਤਵੱਚ “ਧੀਰਜ” ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ὑπομονή (ਤਹਉਪੋਮੋਨ ) ਹੈ। ਇਹ 
ਸੂੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਰ ਪ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਪ ਰਵ-ਸਰਿ “ਹੇਠ” ਅਤੇ ਤਕਤਰਆ “ਰਤਹਣਾ” ਤੋਂ ਹੈ। 
ਜਥਾਰਥ ਰ ਪ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 
ਧੀਰਜ ਕਰਨ” ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਵੱਚ ਛੋਟੇ ਿਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ 
ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰੇ ਲੱਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਤਰਆਂ ਦੇ ਭਾਰ 
ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਿਬ ਤ ਖੜਹਾ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਿਲੁਮ ਅਤੇ ਤਬਪਤਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? “ਿਲੁਮ” ਦੁੱ ਖ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਤਨਹਚਾ ਕਾਰਨ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਸਕ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਤਬਪਤਾਂ” ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 
ਜੋ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ 
ਦੁੱ ਖ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਇੱਕ ਿੁਣਕਾਰੀ ਫਲ ਦੇ ਵਾਂਿ, ਿਲੁਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬਪਤਾਂ ਤਵੱਚ 
ਫਸੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਨਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦੀ ਸੁਿੂੰ ਧ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 
ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਨਾ ਤਿਆਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਤਧਆਨ ਕੇਂਦਤਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਜੂੰ ਨਾ ਤਕ ਤਨਹਚਾ, 
ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉਪ-ਫਲਾਂ ਤੇ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਤਤਮਕ 
ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਤਚੂੰ ਤਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਕ ਉਹ ਤਨਹਚਾ ਤਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ 
ਦ ਜੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੀ ਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰੀਏ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਨਸ਼ਚਤ ਕਰੀਏ ਤਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਿੁਣ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।                EC 
ਿੀਰਜ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿੇ ਮਨਆਂ ਦਾ ਮਿੰਨਹ  (1:4, 5) 

ਅਤਧਆਇ 1 ਤਵੱਚ ਅਤਹਮ ਤਵਸ਼ਾ ਤਨਆਂ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਆਇਤਾਂ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਤਲਤਖਆ ਤਕ ਸਤਾਓ ਝੱਲਣਾ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਨਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂੰਕੇਤ” ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਣਾ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਉਲਝਣ ਤਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, “ਠਤਹਰੋ, ਕੀ ਪੌਲੁਸ 
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ਤਪਛਾਂਹ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਤਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਵਖਾਉਂਦੇ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  
ਭੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ?” ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ “ਨਹੀਂ!” 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹੋ ਦਲੀਲ ਤਦੱਤੀ ਤਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਦੱਤੀ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਸਤਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਹਨ। ਇਹ ਕਤਹਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਤਕ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁੱ ਖ 
ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਤਯਸ  ਦੇ ਮਨ ਤਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 
ਜੋਿ” ਤਿਣੇ ਜਾਵਾਂਿੇ )ਆਇਤ 5), ਜਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਯਸ  ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸੁਰਿ ਤਵੱਚ 
ਬਹੁਤ ਹੈ” )ਮੱਤੀ 5:12)।  

ਇਹ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਇੱਥੇ-ਅਤੇ-ਹੁਣੇ ਦੀ ਉਦੋਂ-ਅਤੇ-ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੱਥੇ-ਅਤੇ-ਹੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਯਸ  ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਤਹਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਕ 
ਚਾਨਣ ਜਿਤ ਤਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਏਸ ਲਈ ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਭੈੜੇ ਸਨ ਅਨਹੇ ਰੇ 
ਨ ੂੰ  ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਤਪਆਰ ਕੀਤਾ” )ਯ ਹੂੰਨਾ 3:19)। ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  
ਵੈਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਪਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਿੇ। ਮਸੀਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਰੀਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੌਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਿੱਲਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ੱੁਧ ਰਤਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਵੱਤਰ ਬੋਲੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਿਾਕ 
ਜਾਂ ਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਖਮ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ 
ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ-ਅਤੇ-ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਣਿੇ।  

ਉਦੋਂ-ਅਤੇ-ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਵਰਿ ਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਚੀਿਾਂ ਬਦਲਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੇ 
ਵੈਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਿੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਾਂਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  
ਦੁਨੀਆ ਤਵੱਚ ਰਹਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋਿ ਤਿਣੇ ਜਾਵਾਂਿੇ।” 

ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਆਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਦੁੱ ਖ ਭੋਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭ ਤਮਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਤਦਸ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ )ਆਇਤਾਂ 6, 7; ਵੇਖੋ ਲ ਕਾ 16:25)। ਤਜਹੜੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਉਹ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਾ ਭੋਿਣਿੇ। ਤਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਭੋਿਦੇ ਹਨ ਫਲ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ ਤਸੱਲੀ ਤਮਲੇਿੀ।           EE 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਿਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (1:5, 6) 

ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਇਨਬੋਰਡ ਤੇ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਤਖਆ।” ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਤਲਤਖਆ ਜੋ ਉਹ ਸਤਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ 
ਅੱਤਤਆਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਤਦੱਤੀ ਸੀ।”  

ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਕੀ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  
ਿਰ ਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਅੱਤਤਆਚਾਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧਾਰਤਮਕ ਤਨਆਂ ਹੈ।” ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ 
ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਮਹਾਨ ਯੁੱ ਧ ਤਕਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰ ਪ ਨ ੂੰ  
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਲਿਭਿ ਤਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।  

ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਚਤਰੱਤਰ ਤਨਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਸਾਡਾ 
ਅੱਤਤਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਰਨਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੂੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨ ੂੰ  ਤਦਰੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਤਦਰੜਤਾ ਦਾ ਪਤਰਣਾਮ 
ਚਤਰੱਤਰ ਤਵਕਾਸ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਬਆਨ ਸ ਤਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਦੁੱ ਖ ਦੇ ਤਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿੁਿਰਨਾ 
ਤਸੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਵਕਤਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਤਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਦੇ ਨਿਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਚਤਰੱਤਰ ਤਨਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਧਾਰਤਮਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱ ਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਯਸ  ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਰਜ 
ਮੈਕਡਾਨਲਡ (1824–1905) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਯਸ  ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਕਹਾ, “ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਣਾ ਪਵੇਿਾ।”13 

ਜਦੋਂ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੀ ਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਿਰ ਰ 
ਦੇਵੇਿਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੂੰ ਸਾਰ ਉੱਤੇ 
ਆਪਣੇ ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਿੁਆਵੇਿਾ। ਆਤਖਰਕਾਰ ਧਾਰਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਜੱਤ ਹੋਵੇਿੀ। 

ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਲਿਭਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ 
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਿਬ ਤ ਕਮਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਿਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਧ ਜਾਂ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਿਰੀਏ 
ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਜਾਵਾਂਿੇ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।           EC 
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ (1:5–10) 

ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਸਧਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਮੁਤੜਆ। ਤਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਿਾ ਜਦੋਂ 
ਆਤਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠੇਿਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਤਤੂੰ ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  
ਸੂੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਅਪੋਕੇਤਲਪਸ” (ἀποκάλυψις, 
ਅਪੋਕਾਲ ਪਤਸਸ(, “ਪਾਰਾਊਸੀਆ” (παρουσία, ਪਾਰਾਊਸੀਆ) ਅਤੇ “ਇਪੀਫੈਨੀ” 
)ἐπιφάνεια, ਇਪੀਫੈਨੇਈਆ) ਦੇ ਤਵੱਚ ਅੂੰਿਰੇਿੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। “ਅਪੋਕੇਤਲਪਸ” 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਿੁਪਤ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨਾ (1:7), 
“ਪਾਰਾਊਸੀਆ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਮੌਜੁਦਿੀ ਤਵੱਚ ਆਉਣਾ” )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:19) 
ਅਤੇ “ਇਪੀਫੈਨੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਇੱਕ ਪਰਿਟੀਕਰਣ” )2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:8)। 
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ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਅੱਿੇ ਨਿਰ ਮਾਰੀਏ। ਤਯਸ  ਦੀ ਆਮਦ 
ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਿੀ? 

ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤਯਸ  ਦੀ ਆਮਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਿਾ 
ਜੋ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਸਤਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਭ ਤ ਕਾਲ ਦੀ ਿੱਲ ਹੋ 
ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਮਲਾਪ ਹੋਵੇਿਾ। 

“ਰਾਹਤ” ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἄνεσις (ਐਨੇਤਸਸ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ” ਜਾਂ “ਦਬਾਅ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅੱਤਤਆਚਾਰ” ਤਜਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਣੇ ਹੋਏ 
ਧਨੱੁਖ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨ ੂੰ  ਤਢੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ (ਵੇਖੋ 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 2:13; 7:5; 8:13)। 

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਆਵੇਿਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭ  ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਤਲਆਂ ਦੀ ਤੋਂ 
ਮੌਜ ਦਿੀ ਤਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਇਹ ਪਰਭ  ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸੂੰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਤਹੱਤਸਆਂ ਤਵੱਚ ਵੂੰ ਤਡਆ ਜਾਵੇਿਾ: ਉਹ ਜੋ 
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਉਣਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਿੇ। ਤਯਸ  ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਿੁਆਤਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਵੂੰ ਡ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ )ਮੱਤੀ 
25:31–46)l                EC 
ਸਿੱਿੇ ਮਨਆਂ ਦੀ ਮਜਿੱ ਤ ਹੋਿੇਿੀ (1:6, 7) 

ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਿਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਤਰਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ  
ਬਣੇਿਾ। ਉਹ “ਤਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ . . . ਅਤੇ . . . ਤੁਹਾਨ ੂੰ  [ਤਜਹੜੇ] ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹੋ . . . ਸੁਖ ਦੇਵੇ” )ਆਇਤਾਂ 6, 7(। ਇਹ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਿਾ? 

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਹੁਣ ਛੁਤਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਫਰ ਪਰਿਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਫਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਾਂਿੇ।  

ਤਯਸ  ਸਵਰਿ ਤੋਂ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ )ਆਇਤ 7(। ਜਦੋਂ ਤਯਸ  ਸਵਰਿ ਉੱਤੇ ਚਤੜਆ, 
ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਵਰਿਦ ਤਾਂ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਹੇ ਿਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਤਕਉਂ ਖੜੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਯਸ  ਤਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ 
ਤਲਆ ਤਿਆ ਓਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਵੇਿਾ ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਤਖਆ” 
(ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:11)। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:10, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਤਸਆ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ “ਉਹ 
ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਸੁਰਿੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।” ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਿਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਵਰਿ 
ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂਿੇ।  

ਤਯਸ  “ਆਪਣੇ ਬਲਵੂੰਤ ਦ ਤਾਂ ਸਣੇ” (ਆਇਤ 7)। ਸਵਰਿਦ ਤ “ਸੂੰਤ” ਹਨ  
)1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:13; ਵੇਖੋ ਮਰਕੁਸ 8:38)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਰਿਦ ਤਾਂ ਦੀ 
ਤਵਆਤਖਆ “ਬਲਵੂੰਤ” ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਾਤਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਰਿਦ ਤਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਸੈਨਾ ਅਜੇਤ  ਹੋਵੇਿੀ।  

ਪਰਭੁ ਤਯਸ  “ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ ਤਵੱਚ” ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ )ਆਇਤ 7(। ਅੱਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ ਚ 3:2 ਤਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮ ਸਾ ਦੇ 
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ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਯਸਾਯਾਹ 66:15 ਤਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ: “ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵੇਿੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥ ਵਾਵਰੋਲੇ 
ਵਾਂਙੁ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾੜ ਅੱਿ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵੇ।” 

ਅੱਿ ਦੋ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਤਹਲਾ, ਇਹ ਮਤਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ 
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਰਾ, ਇਹ ਤਨਆਂ, ਤਵਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਸਿਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਨਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਸ ਤਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਲਤਖਆ, “ਤਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਿ ਨਾਲ, 
ਤਨਆਉਂ ਕਰੇਿਾ।” ਮਲਾਕੀ 3:2 ਤਵੱਚ, ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  
ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਿ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੱੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਉਣ ਦੀ ਅੱਿ ਖੋਟ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ 
ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਤਦਨ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਯਸ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਿਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਰਿੀ ਸੈਨਾ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਆਵੇਿਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਤਨਆਂ ਤਲਆਵੇਿਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਨਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਦਨ ਹੋਵੇਿਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਤਰਆ ਹੈ। ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਖ ਸਹੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਰਿ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਿੇ। ਪਰ, 
ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਨ ਉਹ ਸੁਤਨਆਰੇ ਦੀ ਅੱਿ ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਣਿੇ। ਜਦੋਂ ਤਯਸ  ਵਾਪਸ ਆਵੇਿਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੀ 
ਪਾਵੇਿਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਿੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਿ?                EE 
ਜਦੋਂ ਮਯਸੂ ਆਿੇ (1:5–10) 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਨਹ ਾਂ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਸਤਹ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ 
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਤਬਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਜਸ 
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਸ 
ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਿਾ, ਇੱਕ ਅਤਜਹੀ ਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਿਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੁਕੀ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਟੀਕਰਣ, ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਇਹ ਬੂੰਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਕਸ ਪਰਕਾਰ 
ਦਾ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਉਹ ਸਵਰਿ . . . ਤੋਂ ਆਵੇਿਾ। ਇਹ ਤਯਸ  ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ 
ਉੱਤਲੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ, ਉਹ ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਉਠਾ ਤਲਆ ਤਿਆ ਸੀ 
)ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:11) ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱ ਿ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਿਾ। ਜੋ ਆ 
ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤਬਠਾ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ।  

ਉਹ ਬਲਵੂੰਤ ਦ ਤਾਂ ਸਣੇ . . . ਆਵੇਿਾ। ਤਯਸ  ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਿਾ। ਉਹ ਇੱਕ 
ਸਵਰਿੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਉਸ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਾਤਰਤ ਕਰਣਿੇ (ਮੱਤੀ 25:31–33)। 
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ਸਵਰਿਦ ਤਾਂ ਦੀ ਭ ਤਮਕਾ ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਿੀ; ਉਹ ਪਰਭ  ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ 
ਸੇਵਾ ਕਰਣਿੇ।  

ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਰਿਦ ਤ ਹੋਣਾ: ਉਹ ਅਨੂੰ ਤ ਤਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਪਰਭ  ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਣਿੇ। ਇਹ ਸਵਰਿਦ ਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਣਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 
ਅਤੇ ਈਸ਼ੁਰਤਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਣਿੇ। ਉਹ ਪਰਭ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਭ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨ ੂੰ  ਤੇਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਲੈ ਜਾਣਿੇ। ਆਪਣੀ ਭ ਤਮਕਾ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਮਤਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਤਤਤਬਤਬੂੰ ਤ ਕਰਣਿੇ।  

ਉਹ . . . ਭੜਕਦੀ ਅੱਿ ਤਵੱਚ ਆਵੇਿਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਿ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਅੱਿ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਤਨਆ ਹੋਵੇਿਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਜਵਲ 
ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘੇਤਰਆ ਹੋਵੇਿਾ। 

ਉਹ . . . ਅਨੂੰ ਤ ਤਨਆਈ ਂਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਆਵੇਿਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਨ ੂੰ  ਤਲਆਉਣਾ ਹੋਵੇਿਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਤਿਆਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਤਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਹ ਮੁਖ 
ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਨਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਅਨੂੰ ਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। 
ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਤਮ ਰ ਪ ਦੇਵੇਿਾ। ਅਨੂੰ ਤਤਾ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਪੱਛੇ 
ਤਪੱਛੇ ਆਵੇਿੀ। ਬਾਈਬਲ ਨ ੂੰ  ਤਤੂੰ ਨ ਵਾਕਾਂ ਤਵੱਚ ਬੋਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਉਹ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ; 
ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ।” 

ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪ ਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਤਕਉਂਤਕ ਅਤਜਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਿੀ। 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ?             EC 
ਆਮਿਆਕਾਰ ਦਾ ਭਮਿਿੱ ਖ (1:10) 

ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਤਕਸ ਚੀਿ ਦਾ ਤਿਰਬਾ 
ਕਰਣਿੇ, ਪੌਲੁਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਮੁਤੜਆ। ਬਚਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ ਹੋਵੇਿੀ? 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਕਰਣਿੇ। ਬਚਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਯਸ  ਦੀ ਮਤਹਮਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਉਸ ਤਵੱਚ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੂੰ ਤ ਤਨਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ “ਤਵੱਚ” 
ਤਕਤਰਆ “ਮਤਹਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ” ਦਾ ਅਿੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਤਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਕ 
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ਪਰਭ  ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚੋਂ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿੀ )ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਯ ਹੂੰਨਾ 17:1; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:7)। ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ, ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਉਹ ਹਨ—ਜੋ ਲਹ  ਦੇ 
ਨਾਲ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਹਨ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਣਿੇ।  

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦੇ ਭਾਿੀ ਹੋਣਿੇ। ਤਯਸ  ਆਪਣੀ ਮਤਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਏ ਹੋਇਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਵਾਂਿੇ ਤਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਮਤਹਮਾ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ )ਰੋਮੀਆਂ 8:18; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:4; ਵੇਖੋ 1 ਪਤਰਸ 
4:13)। ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵੇਤਖਆ ਤਜਵੇਂ ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਪਰਭ  ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ (2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 3:15–18; 4:4–6)। ਉਸ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਿੇ।  

ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਿੇ। ਸਾਡਾ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ 
ਅੂੰਤ,ਇੱਕ ਸੂੰਪ ਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਵਾਹੀ ਿਰਤਹਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਾਹੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ 
ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।  

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੂੰ ਤ ਤਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਣਿੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ 
ਤਵੱਚ ਯੁੱ ਿਾਂ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੂੰਤ ਵੱਲ ਤਜਸ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਤ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਤਰਹਾ ਹੈ।  

ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਹੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਿੇ। ਜੋ 
ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਤਦਰਸ਼ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ, 
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ; ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ ਹੋਵੇਿੀ?              EC 
ਅਣਆਮਿਆਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਮਤ (1:8–10) 

ਇੱਕ ਿਰਾਤਫਕ ਤਚੱਤਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਤ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਕਉਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਿਆਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੁਤਣਆ ਤਕ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਿੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂੰਤਾਪ ਨ ੂੰ  
ਿਰਤਹਣ ਕਰਣਿੇ।  

ਉਹ ਸਿਾ ਭੋਿਣਿੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਨੂੰ ਤ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਭਤਵੱਖਵਾਣੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਤਕਉਂਤਕ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁੱ ਖ ਵੂੰ ਤਡਆ ਸੀ; ਬਦਲੇ ਤਵੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਣਿੇ।  

ਉਹ ਅਨੂੰ ਤ ਤਵਨਾਸ਼ ਭੋਿਣਿੇ। “ਅਨੂੰ ਤ” ਤੇ ਿੋਰ ਤਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਤਨਰੂੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇਿੀ। ਸਿਾ ਦਾ “ਤਵਨਾਸ਼” ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਾਕ “ਅਨੂੰ ਤ ਤਵਨਾਸ਼” ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ ਇਸ ਸਥਾਨ 
ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੂੰ ਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਿ ਰੋਂ ਅਨੂੰ ਤ ਤਵਨਾਸ਼ ਭੋਿਣਿੇ। ਮਨੱੁਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਤਕ ਪਰਭ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਾ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਭ  ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੂੰਿਤੀ ਤਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਣਿੇ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸੂੰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕੱਢ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣਿੇ। 

ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਰਿਾਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਚਾਤਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਸਬਾਊਂਡ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਟਰੂੰਟੋ, ਕੇਨੈਡਾ ਵਰਿੀਆਂ 
ਬੂੰ ਦਰਿਾਹਾਂ ਤਵੱਚ, ਅਤਧਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ 
ਜਮ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਿ ਬੂੰ ਦਰਿਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ ਰ ਤਨਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ 
ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ 
ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਨੂੰ ਤ ਸਿਾ, ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੋਹਰਬੂੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਸੀਤਮਤ ਹੈ।14  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੂੰ ਨਾ ਪਤਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤਚੱਤਰ 
ਹੈ। ਸਲੀਬ ਇੂੰਨੀ ਤਭਆਨਕ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਅਨੂੰ ਤ ਜੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਤਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੂੰਤ ਤਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਿਾ 
ਤਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।           EC 
ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ (1:11, 12) 

ਸੋਚੋ ਤਕ ਇਹ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਸਰ ਨ ੂੰ  ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ 
ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤਵੱਚ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਕੂੰ ਨੀ ਆਦਰ ਦੀ ਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ! 
ਦ ਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਿ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਤਕਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਤਕਸ 
ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਿਾ।  

ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਨਰੂੰਤਰ ਇੱਕ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਤਕਉਂਤਕ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਰ ਰ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪਰਾਰਥਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦ ਸਰੇ 
ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਤਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਯੋਿ ਸਮਝੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀ 
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ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਿਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤਕ ਬਚਾਏ 
ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਤਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਾਲਸਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇ। 
ਉਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਖੂੰਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਚੂੰਿੇ ਸੂੰ ਕਲਪ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ।” ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਹਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦਾ 
ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਤਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ। 

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਭਲਾਈ, ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇਸ ਪਤਵੱਤਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਤਵੱਚ ਸੂੰਯੁਕਤ ਹਨ। ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਸ 
ਤਕਸਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ੁਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕੂੰ ਮ  
ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।  

ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਤਮਲੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਤਮਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ 
ਭਾਿੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। “ਨਾਮ,” ਿਰ ਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕ ਪਰਭ  
ਦੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਕ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕ ਪਰਭ  
ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਹੋ ਤਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੇਤਖਆ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦੋ ਤਦਸ਼ਾਵਾਂ 
ਤਵੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਮਸੀਹੀ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਤਜਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਇੱਕ ਤਕੂੰ ਨੀ ਸਾਰਥਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਤਮਕ ਤੱਤ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ: ਯੋਿ ਚਾਲ, ਮਸੀਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਭੁੱ ਤ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਤਹੱਸਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਤਜਹੀ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਹੀਏ ਤਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਹੋ ਤਜਹੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ।               EC 
ਦੁਿੱ ਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਿੱ ਿ ਮਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿਤਾ (1:1–12) 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤਹਲੇ ਤਿਰਤਬਆਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ 
ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਧੂੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਪਆਰ ਸਾਡੇ 
ਪਤਹਲੇ ਕੁਝ ਘੂੰ ਤਟਆਂ ਅਤੇ ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਹੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਚੂੰ ਤਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦ ਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ 
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ਨਾਲ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਣਿੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਰੱਦ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣਾ ਤਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਤਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਤਜਹੀਆਂ ਪਰਤਤਤਕਤਰਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

“ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ,” “ਬਹੁਤ ਤਵਰੋਧ” ਅਤੇ “ਦੁੱ ਖ” ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਤਿਤਬਆਂ ਦਾ 
ਤਹੱਸਾ ਸਨ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6; 2:2, 14)। ਤਕਉਂ? ਤਕਉਂਤਕ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਤਹਰ 
ਤਵੱਚ ਦ ਤਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਮ ਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਸਨ। ਉਹ ਿੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 
ਮੂੰ ਤਦਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੱਤਰ ਜਲ ਸਾਂ ਤਵੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਆਂਢੀ 
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ , ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਨਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ-ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁੱ ਟਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਨਵੇਂ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਤਲਆਂ ਲਈ, 
ਮਸੀਹੀ ਆਿਾਦੀ ਤਵੱਚ ਸਮਾਤਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਕੇ ਜਾਣਾ–ਤਵਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਿੁਲਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ 
ਵਾਂਿ ਸਲ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  

ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੱਦ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਿਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਰੱਦ 
ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਖਆਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੋਵੇ।  

ਅਤਜਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਵਰਿੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਖ ਸਤਹ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਆਨ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡ 
ਤਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖ ਲਈਏ 
ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਕਸ ਪਰਕਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਤਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਸੂੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਮਲੇਿਾ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (1:1–4)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਚਤਰੱਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਿੋਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਤਵਰੋਧੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਤਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਦਯਾ” ਅਤੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਤਦੱਤੀ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਵਰਿੀ ਤਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਫ਼ਕਰਮੂੰਦ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਸੱਤਖਅਕਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਮ ਅਤੇ ਤਪਆਰ 
ਇਸ ਤਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਦੁਖੀ ਰ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਤਦਲ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਹ ਾਂ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! 

ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਖ ਸਤਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀ ਚਤਰੱਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਪਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਸਲੀ ਮੱੁਲ ਹਨ, ਮੱੁਲ 
ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋੋੰ ਤੱਕ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇਮ 
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸਤਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੇ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਦੁਖਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਿਾ (1:5–10)। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਿਰ ਰ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਧਰਮੀ ਤਕਉਂ ਦੁਖ ਭੋਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ 
ਭੋਿਦੇ?” ਇਹ ਅੱਯ ਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਸੀ )ਅੱਯ ਬ 21:7–16)। ਿਬ ਰ ਤਲਖਣ 
ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਵੇਖੋ ਿਬ ਰਾਂ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 13:1; 22:1–5; 73:16)। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਨਆਂ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਦ ਸਤਰਆਂ ਤੇ ਕਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਤਸਆ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤਧਆਇ 1 ਤਵੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਦੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। ਪਤਹਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠੇਿਾ ਅਤੇ ਤਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਲਆਵੇਿਾ। 
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾ ਤਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਿੀ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਨਆਂ ਅਪਛਚਾਤਾਪੀ ਅੱਤਤਆਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਿਾ। 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ 
ਤਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ ਹਨ, ਤਜਸ ਦੇ ਪਤਰਣਾਮ ਸਵਰ ਪ ਉਹ ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਤੱਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਤਹਣਿੇ। ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਇਕਮਾਤਰ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੂੰਿਣ 
ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਤਲਆ।  

ਦ ਸਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਖ ਸਤਹਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ 
ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਤਨਸ਼ਚਤ ਹੈ ਤਜੂੰ ਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਸਿਾ ਤਨਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਲਈ ਆਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ 
ਸ਼ਕਤੀ ਤਵੱਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ-ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ-ਪਾਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ! ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਤੀਕ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਤਵੱਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ! ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕੂੰ ਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤਯਸ  
ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਰਤਵਵਹਾਰ ਸਤਹੂੰਦੇ ਹਨ!  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (1:11, 12)। ਸਤਾਏ ਜਾ 



 33 

ਰਹੇ ਸੂੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਿੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਿਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦ ੇ
ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਿੇ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।  

ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਏ ਿਏ ਹਾਂ ਤਕਉਂਤਕ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤਕਉਂਤਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਤਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੂੰਨਵਾਦੀ 
ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ 
ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਤਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਤਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰਪਾ ਤੋਂ 
ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਘੁਮੂੰਡ ਕਰੇ। ਤਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਤਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤਯਸ  ਤਵੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਿਏ . . .” )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 
2:8–10)। ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ, “ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪਤਾ ਦੀ ਤਜਹੜਾ ਸੁਰਿ ਤਵੱਚ 
ਹੈ ਵਤਡਆਈ ਕਰਨ।” )ਮੱਤੀ 5:16)। 

ਤਸੱਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਿੇ। ਉਹ ਵੇਖਣਿੇ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਤਯਸ  ਤਵੱਚ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰੇਿਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹੀ ਦੁਖ ਦੇ ਤਵੱਚ ਰਤਹ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਯਸ  
ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਤਸੱਟਾ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਤਰਵਰਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਯਸ  ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਤਰਵਰਤਨ ਨ ੂੰ  ਤਲਆਵੇਿੀ। ਜੋ 
ਆਰਾਮ ਤਵੱਚ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁਖ ਤਵੱਚ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦਲਾਸਾ ਤਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਿਾ। ਤਸਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿੱਲ 
ਪਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਤਬਤਾਇਆ ਹੈ।  

ਉਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੁਖ ਸਤਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਕੂੰ ਨਾ ਮਹਾਨ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤਵਵਹਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, 
ਤਵਤਦਅਕ ਤਡਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਤਨਤ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਸਾਡੇ 
ਨਾਮ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਵੱਚ ਤਲਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਤਹਮੂੰਡ ਦੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਭਾਿੀ ਹੋਏ ਹਾਂ! 

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਰਾਮ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਤਦਲਾਸੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਪਰਤਤਕ ਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 
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ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਤਵੱਚ 
ਸਨਮਾਤਨਤ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਿੇ!                TP 
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