
 35 

ਅਮਿਆਇ 2 

ਮਸਿੱ ਮਖਆ 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ (2:1–12) 
ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ (2:1, 2) 

1ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਿੱ ਮਿਆਂ 
ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਰੂਹ ਯਾ ਬਾਣੀ 
ਯਾ ਸਾਡੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਜਾਹਲੀ ਪਿੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਓ ਭਈ 
ਮਾਨੋ ਪਰਭੁ ਦਾ ਮਦਨ ਆਣ ਪੁਿੱ ਮਜਆ ਹੈ! 

ਆਇਤ 1. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਫਰ ਤੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਪਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੇ ਭਰਾਿੋ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਿੱਲ ਿਾਤਹਰ ਹੈ ਤਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ” ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ 
“ਪਰਭੁ ਦੇ ਆਉਣ” )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:15) ਅਤੇ “ਪਰਭੁ ਦਾ ਤਦਨ” )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:2; 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:10)। ਪੌਲੁਸ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:23 ਤਵੱਚ ਵਾਕ “ਸਾਡੇ 
ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ” ਨ ੂੰ  ਵੀ ਵਰਤਤਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਪਰਭ  ਸਵਰਿ ਤੋਂ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ (1:7); ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ ਿਣਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ 
ਤਦਨ ਹੋਵੇਿਾ ਜਦੋਂ ਪਰਭ  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸਿਾ” ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਮਤਹਮਾ” ਦੇਵੇਿਾ 
(1:8–10)। ਆਇਤ 1 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਸ ਪਲ ਤਵੱਚ, ਉਹ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ 
ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕਿੱ ਮਿਆਂ ਹੋਣ [ਹੋਏ]। “ਇਕੱਤਠਆਂ ਹੋਣ” 
ἐπισυναγωγή (ਏਪੀਸੁਨਾਿੋਿ) ਤੋਂ ਹੈ।1 ਤਯਸ  ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਸ ਦੇ “ਚੁਤਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  
ਇਕੱਤਠਆਂ ਕਰਨਿੇ” )ਮੱਤੀ 24:31)। ਉਹ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ “ਮਤਹਮਾ ਪਾਵੇਿਾ” ਤਫਰ 
“ਸਦਾ ਪਰਭੁ ਦੇ ਸੂੰਿ” ਰਤਹਣਿੇ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:17)। ਵਫ਼ਾਦਾਰ “ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ” ਇਕੱਠੇ 
ਹੋਣਿੇ। 

ਆਇਤ 2. ਪਰਭ  ਦੀ ਉਸ ਆਮਦ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਚੂੰ ਤਾ ਸੀ ਤਕ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ )“ਮਨੋਂ  ਛੇਤੀ ਨਾ ਡਲੋੋ”; RSV) ਜਾਂ ਘਾਬਰ 
ਜਾਓ )“ਉਤੇਤਜਤ ਹੋ ਜਾਣਾ”; RSV) ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਰਾਧਾਰ, ਝ ਠੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਬਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ “ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਕੱਟੜ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਰੱਖਣ।”2 
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“ਡੋਲੋ” ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ σαλεύω (ਸੈਤਲਯ ਓ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ, 
ਸੈਤਲਯ ਓ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ “ਅੂੰ ਦੋਲਨ” ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ )ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਲ ਕਾ 
6:38; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:13) ਅਤੇ ਤ ਫ਼ਾਨ ਤਵੱਚ ਲਤਹਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਤਕ, ਯ ਨਾਨੀ ਸਾਤਹਤ ਤਵੱਚ, “ਇਸਦਾ ਅਰਥ ‘ਦ ਰ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ,’ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਹਾਜ ਆਪਣੇ ਲੂੰ ਿਰ ਤੋਂ ਤ ਫ਼ਾਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
ਜਾਤਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2.25 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।”3 ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਸਤਥਰਤਾ ਤਵੱਚ ਤਜੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
(ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:14)। 

ਤਕੂੰ ਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੂੰਦੇਲਨ ਆ ਤਰਹਾ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ, 
ਰੂਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਵੱਚ “ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ” (KJV; RSV)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਦੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ 
ਹਵਾਲਾ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:19–22)। ਸ਼ਾਇਦ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤਕਹਾ ਸੀ ਤਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝ ਠੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝ ਠੇ ਤਸਧਾਂਤ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ 
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ।  

ਦ ਸਰਾ ਸਰੋਤ ਤਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸ਼ਨ ਤਵਚਲੀ ਝ ਠੀ ਤਸੱਤਖਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਣੀ, 
ਜਾਂ “ਵਚਨ” (KJV; RSV) ਸੀ। ਇਹ ਲਿਭਿ ਤਨਸ਼ਚਤ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤਖਕ ਤਸੱਤਖਆ 
ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਿੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਉਂ 
ਦੀ ਇਹ ਵੀ “ਸੂੰਦੇਸ਼” ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਤਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ 
ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਸੱਤਖਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਤਹ ਰਹੇ ਸਨ 
ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਸੀ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਝ ਠੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਤ ਪਿੱਤਰੀ ਸੀ “ਤਜਵੇਂ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ।” ਕੁਝ 
ਤਟੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਕ ਇਹ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਝ ਠੇ 
ਤਸੱਤਖਅਕਾਂ ਨੇ ਿਲਤ ਸਮਤਝਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਲਤ ਉਪਯੋਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅਲੱਿ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਜਸ ਵੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ 
ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਹੋਰ 
ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਝ ਠੇ ਤਸੱਤਖਅਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜੀ 
ਪੱਤਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਸਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਤਕਹੜੇ ਝ ਠੇ ਤਸਧਾਂਤ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ ਸੀ? ਇਹ ਿਰ ਰ ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ 
ਮਾਨੋ ਪਰਭੁ ਦਾ ਮਦਨ ਆਣ ਪੁਿੱ ਮਜਆ ਹੈ। KJV ਅਨੁਵਾਦ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਤਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਦਨ 
ਨੇੜੇ ਆ ਤਿਆ ਹੈ,” ਪਰ NIV, RSV, NASB ਅਤੇ ਹੋਰ ਦ ਸਰੇ ਲਿਭਿ ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ “ਆ ਤਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ।  

ਪਤਹਲਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਵੱਚ,ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἐνίστημι 

(ਏਨੀਸਟੇਮੀ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 
8:38; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 3:22; 7:26; ਿਲਾਤੀਆਂ 1:4; 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:1; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 
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9:9)। ਅਿਲਾ, ਪਰੇਤਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ “ਨੇੜੇ” ਹੈ (ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:5; ਯਾਕ ਬ 5:8)।4 ਇਸ ਲਈ, 
ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਤਕ ਇਹ “ਨੇੜੇ” ਹੈ “ਿਲਤ” ਤਸਧਾਂਤ ਦਾ ਿਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ 
ਤਸਖਾਉਣ ਦਾ ਝ ਠਾ ਤਸਧਾਂਤ ਤਕ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ-ਜੋ ਤਕ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰ ਰੀ 
ਤਹੱਸਾ ਹੈ-ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 2:17, 18 ਤਵੱਚ, ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਹੁਮੀਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਲੇਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਖਾਇਆ ਸੀ।  

ਇਨਹ ਾਂ ਝ ਠੇ ਤਸੱਤਖਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤਵਕਾਸ ਠੀਕ ਤਕਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਸਖਾਇਆ ਸੀ ਤਕ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਇੱਕ ਰ ਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਤਕ ਆਤਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਤਤਸਮੇ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਸੱਟਾ ਕੱਤਢਆ ਤਕ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ 
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਸਖਾਇਆ ਸੀ ਤਕ ਮਨ ਪਤਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਭ  
ਸਾਡੇ ਤਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ “ਆਉਂਦਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਦਾ ਤਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ “ਆਉਣਾ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ ਤਜਵੇਂ 
ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਤਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ )ਵੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ 
ਪੋਥੀ 1:7)।  

ਤਸਧਾਂਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਤਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ 
ਇਨਹ ਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤਥਰ 
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝ ਠਾ ਤਸਧਾਂਤ ਸੀ।  
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ (2:3–12) 
3ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਿੇ ਮਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਿੇਿਾ ਮਜੰਨਾ ਮਿਰ 
ਪਮਹਲਾਂ ਿਰਮ ਮਤਆਿ ਨਾ ਹੋ ਲਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਮਿਨਾਸ 
ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਪਰਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। 4ਜੋ ਮਿਰੋਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਉੱਤੇ ਮਜਹੜਾ ਦੇਿ 
ਅਖਿਾਉਂਦਾ ਯਾ ਪੂਮਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਮਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੀਕ 
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਮਿਿੱ ਿ ਬਮਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ 
ਮਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ! 5ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੇਤੇ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰ ਮਦਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਏਹ ਿਿੱਲਾਂ 
ਆਖੀਆਂ? 6ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਿੱ ਕੀ ਬੈਿਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮਸਰ 
ਪਰਿਟ ਹੋਿੇ। 7ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਿੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਾਈ ਂ
ਉਹ ਮਿਿੱ ਿੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਿੇ ਇਿੱ ਕ ਡਿੱ ਕਣ ਿਾਲਾ ਹੈ। 8ਤਦ ਉਹ ਕੁਿਰਮੀ ਪਰਿਟ ਹੋਿੇਿਾ 
ਮਜਹ ਨੰੂ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਿਿ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਿਾ। 9ਉਸ ਕੁਿਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਝੂਿੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਿੇਿਾ, 10ਨਾਲੇ 
ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਇਸ 
ਕਾਰਨ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਿਆਈ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਜਸ ਤੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 11ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਭਈ 
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ਉਹ ਝੂਿ ਨੰੂ ਸਿੱ ਿ ਮੰਨਣ। 12ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਸਿੱ ਭੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਮਹਰਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਸਿੱ ਿ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਮਨਆ 
ਸਿੋਂ ਕੁਿਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਰਹੇ। 

ਆਇਤ 3. ਪਰਭ  ਦਾ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱ ਤਕਆ ਹੈ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਦੇ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  
ਤਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਕੁਝ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੱੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਪਰਭਾਤਵਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਦੱਤਸਆ ਸੀ )ਵੇਖੋ ਆਇਤ 5(। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਹ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਭਰਮਾਿੇ ਤਵੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਮ 
ਤੌਰ ਪਰ ਛਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਹ ਮਕਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ, 
ਭਾਵੇਂ ਤਕਸੇ ਜਾਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ )ਆਇਤ 2( ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਤਰੀਤਕਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ । ਉਹ [ਪਰਭ  ਦਾ ਤਦਨ, ਜਦੋਂ ਤਯਸ  ਵਾਪਸ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ] ਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਿੇਿਾ ਮਜੰਨਾ ਮਿਰ ਪਮਹਲਾਂ ਿਰਮ ਮਤਆਿ ਨਾ ਹੋ ਲਿੇ। 
“ਧਰਮ ਤਤਆਿ” (ἀποστασία ਅਪੋਸਟਾਤਸਆ; “ਤਵਦਰੋਹ,” NIV; “ਤਡੱਿ ਜਾਣਾ,” KJV) 
ਦਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤਵਦਰੋਹ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇਤਵਰੱੁਧ 
ਹੋਵੇਿਾ, ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਜਾਂ ਤਤਆਿ (ਮੱਤੀ 7:15; ਰਸ ਲਾਂ 
ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28–31)। ਇਹ ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ “ਪਰਿਟ ਹੋਣ,” ਜਾਂ ਜਾਤਹਰ ਹੋਣ ਤੇ 
“ਤਵਦਰੋਹ” ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ “ਪੁਰਖ” ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹੈ। ਉਹ, ਸੱਚਮੱੁਚ, ਮਿਨਾਸ ਦਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਵੱਚ “ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ” 
(KJV)। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ “ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ” ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ “ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਤਕਸਮਤ ਤਵਨਾਸ ਹੈ। ਵਾਕ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας (ਹੋ ਤਹਊਸਟੇਸਾਪੋਲੀਆਸ) 
ਯਹ ਦਾਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 17:12), ਇਸ ਮਾਮਲੇ 
ਤਵੱਚ ਤਜਸ ਦਾ NASB ਅਨੁਵਾਦ “ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ” ਹੈ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ ਧਾਰਤਮਕਤਾ ਮਸੀਹ ਤਯਸ  ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।  

“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਵਾਕ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਬਰ ਸ ਐਮ. ਮਤਿਰ ਨੇ ਤਲਤਖਆ: 

ਕੀ ਰਸ ਲ ਨੇ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਤਲਤਖਆ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਤਿਆਦਾਤਰ ਿਵਾਹ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, 
ਜਾਂ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ,” ਤਜਵੇਂ א, B, 81, 88mg, 1739, cop, sa, bo ਆਰਮ 
ਮਾਰਸੀਓਨ ਟਰਟ ਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਵਆਪਕ ਬਾਹਰੀ 
ਿਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ἁμαρτίας [ਤਹਊਮਾਰਤੀਆਸ] (ਤਤੂੰ ਨੇ-ਮ ਲ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ 
ਤਵੱਚੋਂ ਿਵਾਹੀਆਂ: A; D G it vg; K L P ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ(, ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮੁਢਲੇ ਤਸਕੂੰ ਦਤਰਯਾ ਿਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤਲਖਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਤਲਆ, 

ἀνομίας [ਐਨੋਮੀਆਸ], ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ἁμαρτίας ਤਜਸ ਨ ੂੰ  
ਨਕਲਨਵੀਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਿੇ, γὰρ . . . ἀνομίας . . . ਆਇਤ 
7 ਤਵੱਚ ਇੱਥੇ ἀνομίας ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।5  
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ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ ਸੀ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ,” ਤਕਹਾ ਨਾ ਤਕ “ਪਾਪ ਦਾ 
ਪੁਰਖ।” 

ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਸ਼ਚਤ ਉਪਪਦ ਦੇ ਨਾਲ “ਧਰਮ ਤਤਆਿ” ਦਾ ਉਲੇਖ 
ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੀ ਚੀਿ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਲਖ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਜਸ 
ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਤਿਆ ਸੀ। ਬਦਤਕਸਮਤੀ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਬੋਤਲਆ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹ ਰ ਤਵਦਰੋਹ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਿਾ ਤਾਂ ਇਹ “ਪੁਰਖ” ਪਰਿਟ 
ਹੋਵੇਿਾ ਤਜਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ।  

ਆਇਤ 4. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਵਦਰੋਹੀ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਤਖਆ। 
ਇਹ “ਪੁਰਖ” ਤਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਉੱਤੇ ਮਜਹੜਾ ਦੇਿ 
ਅਖਿਾਉੰਦਾ ਯਾ ਪੂਮਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਮਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਪੁਰਖ” 
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉੱਮਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਿਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨ ੂੰ  ਚੱਲਦੇ ਰਤਹਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਿਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਐਥੋਂ ਤੀਕ 
ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਮਿਿੱ ਿ ਬਮਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ 
ਮਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ “ਹੈਕਲ” ਕਰ ਕੇ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ἱερόν (ਹਾਈਰੋਨ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਤਵਹਤੜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ ਆਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ναός (ਨਾਓਸ) ਹੈ। ਨਾਓਸ “ਠੀਕ ਪਤਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਹੈਕਲ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਵੱਤਰ ਤਹੱਸਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜੱਥੇ ਮ ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”6 ਪਰ, ਇੱਥੇ “ਹੈਕਲ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰ ਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਸਰਫ 
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ “ਪੁਰਖ” ਆਤਤਮਕ ਹੈਕਲ, ਕਲੀਤਸਆ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਲੌਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ “ਬਤਹੂੰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਇੱਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਦੇ 
ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਤਫਰ ਇਹ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮ ਤਹਕ ਹਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਪਰੈਸਬੀਟੀਰੀਅਨ ਅਲਬਰਟ ਬਰਨਾਸ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ?7 ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ 
ਸਬ ਤ ਤਦੱਤੇ ਤਕ ਪੋਪਾਂ ਨੇ “ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਜਸ ਦਾ ਅਤਭਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।” 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਤਸਰਨਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਹਨਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਦਰੀ” )ਜਾਂ 
“ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਖ ਤਵੱਚ”( ਅਤੇ “ਸਾਡਾ ਪਰਭ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੋਪ,” ਅਤਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।8 

ਪਰ, ਇਹ ਿੱਲ ਸੂੰਦੇਹਪ ਰਣ ਲੱਿਦੀ ਹੈ ਤਕ ਪੌਪਾਂ ਨ ੂੰ  “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਤਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ 
ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਪੋਪ ਦਾ ਪਦ ਅਚ ਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨ ੂੰ  ਸੀਤਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ 
ਦਆੁਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਤੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸੂੰਪ ਰਣ ਕੁਧਰਮ 
ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਿੇ, ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ 
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ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਤੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚੇਿੀ। 
ਤਫਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ )ਆਇਤਾਂ 8–
10(। ਮੱਧ ਕਾਲ ਤਵੱਚ ਪੋਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਸਖਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ।  

ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮ ਤਹਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ 
ਪੁਰਖ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਦੈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤਤਆਂ ਨੇ ਪਤਹਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈ. ਵੀ. ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਪ ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਿ 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਿਭਿ 64 ਈ. ਵੀ. ਤੋਂ, ਨੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ “ਤਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਇਹ ਵੀ 
ਸੱਚ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ, ਕਤਲਿੁਲਾ )ਈ. ਸੀ. 12–41( ਯਰ ਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮ ਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਪਤਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਿੱਲ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 
ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਭਤਵੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲਿੁਲਾ ਦੀ ਸਮਰਾਟ ਪ ਜਾ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ।  

ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਵੀ, ਪੂੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈ. ਵੀ. ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਵਵਹਾਤਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਿਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ 
ਤਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਹਲਾਂ ਤਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇਿੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 
ਤਵੱਚ ਸਮਰਾਟ ਤਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ 
ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ )ਆਇਤਾਂ 8–10(।  

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਧਾਂਤ ਹੈ ਤਕ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਖੁਦ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਤਾਨ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਤਵਰੋਧੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਤ 4 ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ ਇਹ “ਆਦਮੀ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤੇ ਉਸ ਦੇ 
ਰਾਹ ਦਾ “ਤਵਰੋਧ” ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਯੁੱ ਿ ਦੇ 
ਅੂੰ ਤ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਸਰੀਰਕ ਰ ਪ ਧਾਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦਤਕ ਇੱਥ ੇ
ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦ ਸਰੇ ਬੂੰ ਦਾਂ ਤਵੱਚ ਤਦੱਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਤਵਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਯਸ  ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ 
)ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:10)। ਪਰ, ਆਇਤ 9 ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਿਈ 
ਹੈ, ਤਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਹੈ ਉਸ “ਕੁਧਰਮੀ” ਦਾ ਆਉਣਾ “ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਝ ਠੀਆਂ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਿਾ।” ਇਸ ਲਈ, 
ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ 
ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਤਕ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਇੱਕ “ਆਦਮੀ” ਹੀ ਹੈ ਇਹ 
ਤਸਰਫ ਇਸ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਹੈ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਵਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀਕਰਣ ਹੋਵੇਿਾ। ਤਵਚਾਰ ਇਹ 
ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹੀ ਯੁੱ ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ-ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ-ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਤਕਹਾ ਤਕ ਤਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ-ਬੁਰਾਈ ਤੇਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਿੀ )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:1–3;  
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2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:13; 4:3 ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ(। ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆ ਂ
ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਣਿੀਆਂ। 

ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਵੱਚ ਝ ਠੇ ਧਰਮ, ਨਾਸਤਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਫਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਿੇਿਾ ਤਕ ਇਹ “ਪੁਰਖ” 
ਤਜੱਤ ਤਿਆ ਹੈ (ਲ ਕਾ 18:8 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ), ਮਸੀਹ ਆਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ 
ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਿਾ।  

ਇੂੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸਰੇ ਸਾਰੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਤਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤਫਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਤਪਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਤਵਚਾਰਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਤਮਲਾ ਕੇ, 
“ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਕ ਉਹ 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:18 ਤਵੱਚ ਬੋਲੇ ਿਏ “ਮਸੀਹ ਤਵਰੋਧੀ” 
ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਧਆਨਪ ਰਵਕ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਅਤਧਐਨ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ, 
ਮਸੀਹ ਤਵਰੋਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਣਨ ਤਵੱਚ, ਯ ਹੂੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜੋ ਝ ਠੇ ਤਸੱਤਖਅਕਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ਆਇਆ )1 ਯ ਹੂੰਨਾ 4:1–3)। ਇਹ ਪਰਿਟ 
ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਤਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ” )1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:18)। 

ਆਇਤ 5. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, ਤਕ ਸਚਮੱੁਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਤੇ ਨਹੀਂ . . . [ਉਸ ਨੇ] ਏਹ 
[ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ] ਿਿੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ? ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ λέγω (ਲੀਿੋ), ਤਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਆਖੀਆਂ,” ਅਪ ਰਣ ਕਾਲ ਤਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਦੁਹਰਾਇਆ 
ਤਿਆ ਹੈ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 
ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਸੀ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਸੀ ਤਕ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਹੋਵੇਿਾ। “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਅਜੇ ਪਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਕੁਝ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਡੱਕੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈ” )ਆਇਤ 6; NIV)।  

ਆਇਤ 6. ਸ਼ਬਦ “ਉਹ ਨ ੂੰ ” “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” (ਆਇਤਾਂ 3, 4) ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਤਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਡਿੱ ਕੀ ਬੈਿਾ ਹੈ [ਸੀ], ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਤਸਆ ਤਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜ ਦ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਲਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ, 
ਕੋਈ ਚੀਿ ਇਸ “ਆਦਮੀ” ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। “ਜੋ,” ਇੱਥੇ, ਤਨਰਤਵਅਕਤੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਇਤ 7 ਤਵੱਚ “ਉਹ” ਦਾ ਵਰਣਨ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਰੋਕਣ 
ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਡੱਕ 
ਰਹੇ” ਸਨ? ਕਈ ਤਸਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ।  

ਪਤਹਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਾ ਕਤਹਣਾ ਹੈ ਤਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦ ਸਰਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ 
ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਸਮਰਾਟ 
“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਹੈ। ਇਹ ਤਸਧਾਂਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ “ਇਹ ਪੁਰਖ” ਹੁਣ 
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ਤੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਸ 
ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਤਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ )ਸਮਰਾਟ ਪੂੰਦਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਤਹਲੇ ਤਡੱਿ ਿਏ ਸਨ(। ਦ ਸਰਾ, 
ਕੁਝ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ “ਇਹ 
ਪੁਰਖ” ਪੋਪ ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ: ਸਾਮਰਾਜ 
ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ “ਇਹ ਪੁਰਖ” ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, 
ਕੁਝ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਹ “ਪੁਰਖ” 
ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂੰਦੇਹਪ ਰਣ ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਤਵੱਚ “ਤਵੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ” ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ 
ਜਾਂ ਤਹੂੰਸਕ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰੇਿਾ। ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ 
ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਸਕਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ? ਚੌਥਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ “ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ” 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਤਵਵਸਥਾ ਦਾ ਤਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਹ “ਪੁਰਖ” ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੱਕਣ 
ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਤਵਚਲੇ ਤੱਤ ਹੋਣਿੇ ਜੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ 
ਤਵਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਰੀਤਕਆਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਬਰਟਸੂੰਨਿ ਨੇ ਤਲਤਖਆ ਤਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਜੋ 
ਰੋਕਦੀ ਹੈ )ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, [κατέχω] ਕੇਟਚੋਨ) ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਵਨਾਮ ਅਤੇ ਆਇਤ 
7 ਤਵੱਚ ਪੁਤਲੂੰ ਿ [ὁ κατέχων] ਹੋ ਕਾਤੇਚੋਨ ।”9 

ਤਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ “ਪੁਰਖ” ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਪਰਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕ ਇਹ “ਤਮਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਿਟ ਹੋ ਸਕੇ” 
(NIV), ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿਾਜਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਤਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਤਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 

ਆਇਤ 7. ਕੁਿਰਮ ਦੀ ਭੇਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤਵੱਚ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਾਂਿ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਕਰਯ 
ਸਨ। “ਕੁਧਰਮ” ਦਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਇਤ 3 ਦੇ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਧਾਰਣ ਰੀਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਰਫ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਇੱਕ “ਪੁਰਖ” ਹੈ। 
ਇਹ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿੀ ਅਸਰ [ਜਾਰੀ] 
ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਰੋਕ ਤਨਰੂੰਤਰ ਸਤਥਰ ਬਣੀ ਰਤਹੂੰਦੀ ਸੀ 
ਜਦ ਤਾਈ ਂ[ਉਹ ਜੋ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ”[ ਮਿਿੱ ਿੋਂ ਹਟ 
ਨਾ ਜਾਿੇ। ਇਹ ਵਾਕ ἐκ μέσου γένηται (ਏਕ ਮੇਸਾਊ ਜੀਨਤਾਈ) ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਹੂੰਸਕ 
ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ )ਤਜਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ( ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨ ੂੰ  
“ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ “ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ” ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ )ਤਜਵੇੋੰ ਸਕੋਫੀਲਡ ਰੈਫਰੇਂਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ(। 
ਇਹ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਬੋਲੇ ਤਕ “ਤਵੱਚੋਂ 
ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ,” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਤਵੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।” ਤਸਰਫ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ।10 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਤਦੱਤਾ 
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ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਤਰਕ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।11  

ਜੇਕਰ, ਤਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਤਵਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਨਰੂੰਤਰ ਬਤਣਆ ਰਹੇਿਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤਜਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਪਰਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ, ਤਫਰ ਕੁਧਰਮ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੱੁਲੀਆਂ ਛੱਡ ਤਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਦਖਾਈ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਤਕ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਬਰਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਤਪਛਲੇ 
ਕੁਝ ਦਸ਼ਕਾਂ ਜਿਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। )ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ “ਵਧੇਰੇ 
ਅਤਧਐਨ ਲਈ: ਜੋ ‘ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ’ [2:6, 7]” ਸਫਾ 59 ਤੇ।) 

ਆਇਤ 8. ਤਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੁਧਰਮੀ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਟਾ ਤਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ “ਪਰਿਟ” ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਆਇਤ 1:7 
ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।” ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਇਹ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਇੱਕ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਤਵਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, ਤਕ ਪਰਭੁ 
[ਤਯਸ ] ਦਿਿ ਕਰੇਿਾ, ਜਾਂ ਹਰਾਏਿਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਅਤਜੱਤ ਹੋਣਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਪਰਭ  ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤਜੱਤ ਨ ੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰੇਿਾ )ਵੇਖੋ ਯਸਾਯਾਹ 11:4)। ਜੋ 
ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਕਰੇਿੀ )ਵੇਖੋ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:16)।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ “ਪੁਰਖ” ਤੇ ਤਜੱਤ ਪਾਉਣਾ 
ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਿਾ। ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ; ਉਹ ਤਸਰਫ 
ਿੁਮਨਾਮੀ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ “ਨਾਸ” ਕਰੇਿਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ “ਕੁਧਰਮ 
ਦੇ ਪੁਰਖ” ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ।  

ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ “ਚਮਕ” ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਣ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ 
ਰਾਹੀੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ। “ਪਰਕਾਸ਼” ἐπιφάνεια (ਏਪੀਫਾਨੇਈਆ) ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ 
“ਆਉਣ” ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਸਾਲ παρουσία (ਪਾਰੋਉਸੀਆ) ਹੈ। ਏਪੀਫਾਨੇਈਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਪਰਕਾਸ਼” ਮੈਿੱਕਕੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ।12 ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ, “ਅੱਿੇ 
ਚਮਕਣਾ”13 ਹੈ। )ਮੱਤੀ 24:27; 1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 6:14; 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 1:10 ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਏਪੀਫਾਨੇਈਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।) 

ਤਯਸ  ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ “ਹਿ ਰੀ ਤਵਰੋਧੀ ਨ ੂੰ  ਤਨਕੂੰ ਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਿੀ।”14 ਇਸ “ਆਦਮੀ” ਦੇ 
ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤਕੂੰ ਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਉਂ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਪਰਭੁ ਮ ਸਾ 
ਅਤੇ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂੰ ਨੇਸ ਅਤੇ ਯੂੰ ਬਰੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰੇਿਾ ਜਦੋੋੰ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾ ਤਲਆ ਸੀ )ਕ ਚ 7:6–13;  
2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:8)।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਾ ਤਲਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਤਰਹਾ 
ਸੀ। ਪਤਹਲਾ, ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਡੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
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ਦ ਸਰਾ, “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮਸੀਹ ਦ ਸਰੀ ਵਾਰ ਆਵੇਿਾ ਅਤੇ 
“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਿਾ।  

ਹਾਲਾਂਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਨਸ਼ਚਤ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਤਕਹਾ, ਪਰ ਇੂੰਝ ਲੱਿਦਾ ਹੈ 
ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਤਸਲਤਸਲੇਵਾਰ 
ਚੱਲਣਿੀਆਂ। ਤਵਨਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ “ਪੁਰਖ” 
ਦੀਆਂ ਿਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਤੜਆ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਇਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਤੀਤਵਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਿਟ ਕਰੇਿਾ।  

ਆਇਤ 9. “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਆਉਣਾ ਇਕਦਮ ਪਰਭ  ਦੇ ਵਾਂਿ, ਹੋਵੇਿਾ 
(παρουσία, ਪਾਰੋਉਸੀਆ)। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਤਆ 
ਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ 
ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਜੱਤ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਿਾ। ਤਜਵੇਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਤਖਆ ਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੇਤਖਆ ਉਹ ਖੁਦ 
ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ  
ਜਾਣਾ ਹੈ।  

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਿਰਮੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਝੂਿੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਨੀਆਂ 
ਅਤੇ ਅਿਰਜਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਵੇਿਾ। “ਸ਼ਕਤੀ,” “ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਅਤੇ “ਅਚਰਜਾਂ” ਤਯਸ  ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਤਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ 
ਹਨ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:22; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:4 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ)। “ਸ਼ਕਤੀ” 
)“ਚਮਤਕਾਰ”; NIV) ਅਸਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਿਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; 
“ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ” ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਿਤਹਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਚਤਰੱਤਰ ਵੱਲ 
ਤਧਆਨ ਤਦਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ “ਅਚਰਜਾਂ” ਇਸ ਿੱਲ ਵੱਲ ਤਧਆਨ ਤਖੱਚਦਾ ਹੈ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 
ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ, “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਦੇ ਸਾਰੇ “ਅਚਰਜ” “ਝ ਠੇ” 
ਜਾਂ “ਨਾਟਕ” ਹਨ (RSV)। 

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੂੰ ਮ ਤਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਵਰਿੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। NIV ਅਤੇ RSV ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਜਹਾ ਸੋਤਚਆ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਾਬਤਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਝ ਠ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ।” ਤਤੂੰ ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਿਏ ਹਨ 
δύναμις (ਡ ਨਾਤਮਸ, “ਸ਼ਕਤੀ”(, σημεῖον (ਸੇਮੇਓਨ, “ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ”( ਅਤੇ τέρας 

ψεῦδους )ਟੇਰਾਸ ਪਸੇਉਡੋਉਸ, “ਝ ਠ ਦੇ ਅਚਰਜ”(। ਮੌਤਰਸ ਨੇ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਤਵਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨਕਲੀ ਹਨ . . . 
ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਤਨਆ ਤਿਆ ਸੀ 
(ਕੀ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ?)। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਝ ਠ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ।”15 
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ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਨਾਰਦੋਨੀ ਦੇ ਇਤਾਲੀਅਨ ਅਨੁਵਾਦ ਮੌਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ ਹਨ, ਪਰ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤੀ 24:24 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜਾਂ ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ 
ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਦ ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਚੁਤਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ )ਜੋ 
ਿੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ(; ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਿੂੰ ਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ 
ਅਤਜਹੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ )ਵੇਖੋ ਆਇਤ 10(।16 ਇਸ ਲਈ, ਮੌਤਰਸ ਦੇ ਉਲਟ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਿੂੰ ਭੀਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ 
ਅਚਰਜਾਂ ਦੇ ਝ ਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਿਾ। ਹੋਰ ਤਕਹੜਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ ਤਵੱਚ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਿਾ?  

ਅੱਿੇ, ਜੇ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਨ ੂੰ  ਲਿਾਤਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਅਸਲੀ 
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ )ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ( ਇਜਾਿਤ ਤਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੂੰਝ ਲੱਿਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਹੋ 
ਜਾਵੇਿਾ। ਪਰ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੂੰਕੇਤ ਦੇਵੇ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਤਫਰ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਸੇ ਤਸੱਟੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜਾਹਲੀ 
“ਅਚਰਜਾਂ,” ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਿੈਰ-ਪਰਮਾਤਣਤ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਇਹ “ਅਚਰਜ” “ਝ ਠੇ” ਹਨ।  

“ਝ ਠੇ” ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਤਕਹਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ? ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ “ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ-
ਚੂੰਿਾਈ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੇ “ਚਮਤਕਾਰ” 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੂੰ ਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਲਕੁਲ ਤਜਵੇਂ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ “ਚਮਤਕਾਰਾਂ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਤਫ਼ਤਲਪੱੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:9–19)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚੂੰਿੀ ਲੱਿਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜੋ ਤਫ਼ਤਲਪੱੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਤਰੀਤਕਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਤਖਆ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕਰੇਿਾ।  

ਆਇਤ 10. ਉਹ ਕੁਿਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ ਆਵੇਿਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ 
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਲੇ ਤਕਸ ਵਰਿ ਦੇ ਹੋਣਿੇ? 
ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। RSV ਤਵੱਚ 
ਹੈ “ਉਹ ਜੋ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।” ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ “ਅਨੂੰ ਤ ਤਵਨਾਸ” ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ (1:9)। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਜੋ 
“ਅਨੂੰ ਤ ਤਵਨਾਸ” ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜ ਦ ਯ ਨਾਨੀ ਅੂੰ ਸ਼ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, τοῖς ἀπολλυμένοις 

(ਟੋਇਸਅਪੋਲ ਮੇਨੋਇਸ), ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਜੋ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”17 ਇਸ ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ “ਨਾਸਮਾਨ ਲੋਕ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੋ ਲੋਕ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਤਕਉਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਕ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਡੁੂੰ ਤਘਆਈ ਤਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਪਕੜ ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਕਲ ਸਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਕੈਲਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਤਦੱਤਾ ਸੀ, “ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਿੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਿਾਵਤ 
ਤਵੱਚ [ਉੱਦਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ] ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ।”18 

ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ 
ਤਕ ਅਤਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਿਆਈ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਸੇ 
ਤਬੂੰ ਦ  ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਤੋੋੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦੱਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਜਸ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮਸੀਹ )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:21 
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ(। ਇਹ “ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਦਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ . . . [ਜੋ] ਅਨੂੰ ਤ ਤਸੱਤਟਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਭਤਰਆ ਹੈ।”19 ਜੋ ਸਤਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਅਨੂੰ ਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਤਮਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿਲਤ ਤਦਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਚੁਤਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ–ਤਮਲਾਪ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਕਸਮ ਦਾ ਤਵਅਕਤੀ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਿਲੀ ਆਇਤ 
ਤਵੱਚ ਦੱਤਸਆ ਤਿਆ ਹੈ।  

ਆਇਤ 11. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ 10 ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਤਪਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਿੱ ਲਦਾ ਹੈ। “ਓਹਨਾਂ ਉੱਤੇ” “ਭਤਵਖਮੁਖੀ 
(ਭਤਵੱਖਸ ਚਕ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਿਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।”20 

ਤਕਸ ਮਾਇਨੇ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਪਰਭਾਵ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਤਵੱਚ ਤਕ 
ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ 
ਹੈ ਤਕ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ 
ਦਾ ਤਸਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ-ਸ਼ਤਾਨੀ ਅਤੇ ਿਲਤ। ਉਹ ਤਸਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰ 
ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਤਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਤਆਿਣ ਵਾਲਾ ਝ ਠ ਦੇ ਤਪੱਛੇ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ “ਧੋਖੇ ਦਾ 
ਅਸਰ” (RSV) ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ [ਤਵਅਕਤੀ] ਝੂਿ ਨੰੂ ਸਿੱ ਿ ਮੰਨਣ [ਜਾਂ ਕਬ ਲ], ਤਕ 
“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ (ਆਇਤ 4)। 

ਇਹ ਸਮੱਤਸਆ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਚੂੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, 
ਤਕਸੇ ਤੇ “ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ” ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਇੱਕ ਝ ਠ ਤੇ “ਤਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰੇਿਾ” ਿੁਰ ਤਾ ਆਕਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ “ਘੱਤਲਆ” ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ ਤਰਹਾ ਹੈ? ਇਸ 
ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਿਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ 
ਉਸ ਨੇ ਿੁਰ ਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ  ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਤਵੱਚ ਰੱਤਖਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੁਰ ਤਾਕਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ 
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ਨਹੀਂ “ਭੇਜਦਾ” ਹੈ ਤਜਸ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਤਲਆ ਹੋਵੇ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈ  
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਝ ਠ ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ 
“ਭੇਜਦਾ” ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਝ ਠ ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਣਿੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਤਵਨਾਸ਼ ਨ ੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ “ਘੱਲਦਾ” ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਫਰ, ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਤਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕਰਨਾ ਰੱਤਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਉਂਤਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਹੈ, ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਉੱਥੇ ਤਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ ਤਜਸ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਝ ਠ ਤ ੇ
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ। 

ਉਸ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਤਦਲ ਨ ੂੰ  
ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )ਕ ਚ 9:12)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤਜਹਾ ਤਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ )ਆਇਤ 10(; ਇਸ ਲਈ, 
ਹੋਰ ਅਰਥ ਤਵੱਚ, ਤਵਅਕਤੀ ਆਪ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 
ਤਵੱਚ, ਤਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਦਲ ਨ ੂੰ  ਕਠੋਰ ਕਰ ਤਲਆ ਸੀ )ਕ ਚ 8:32)। 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
2 ਤਵੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਤਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤਲਆ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ 
)ਆਇਤ 10(। ਇਸ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਕ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ )ਆਇਤ 4(।  

ਆਇਤ 12. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ,” ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤਲਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠ 
ਅਤੇ ਨਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਿੇ ਤੋਂ ਅੱਿੇ “ਭੇਜਦਾ” ਹੈ—ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ 
ਤਸਰਫ ਇਹੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ- ਤਾਂ ਤਕ ਓਹ ਸਿੱ ਭੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਮਹਰਨ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ 
ਆਖਰੀ ਤਨਆਂ ਤਦਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਅੱਿੇ ਤਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਿ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਮਨਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਿਆ 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਝ ਠ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )ਆਇਤ 10(। 
ਇਨਹ ਾਂ ਅਤਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ “ਤਨਆਂ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਜੋ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ κρίνω (ਕਰੀਨੋ) ਤੋਂ 
ਹੈ, ਜੋ 1:5 ਤਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।21 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁਿਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਰਹੇ, ਜਾਂ “ਦੁਸ਼ਟਤਾ 
ਤਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਤਣਆ” (RSV)। ਆਇਤ 10 ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ “ਸਤਚਆਈ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ 
ਨਾ ਕੀਤਾ” ਦੀ ਤੁਲਨਾ (ਿਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:2) ਦੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 
ਜੋ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਬਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਮਿਨ ਰਤਹੂੰਦਾ” ਨਾਲ ਕਰੋ।  
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ਿੰਨਿਾਦ ਅਤੇ ਿੇਤਾਿਨੀ (2:13–15) 
13ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਪਰਭੁ ਦੇ ਮਪਆਮਰਓ, ਸਾਨੰੂ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਣ 
ਮਲਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਮਿਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱ ਿ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ 
ਹਿੱ ਥ ਆਿੇ। 14ਮਜਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਮਦਆ ਭਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਮਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇ। 15ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਿੋ, 
ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਿਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਮਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਿੇਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱ ਤਰੀ 
ਤੋਂ ਮਸਿੱ ਖੀਆਂ ਫੜੀ ਰਿੱ ਖੋ। 

ਆਇਤ 13. ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ [ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ] ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਮਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਵ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਵਰਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ 
)1:3 ਤੇ ਚਰਚਾ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ(। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ 
“ਚਾਹੀਦਾ” ਹੈ। ਤਜਵੇਂ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:4 ਤਵੱਚ ਤਧਆਨ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, “ਹੇ ਭਰਾਵੋ” ਇੱਕ 
ਪਰੇਮ ਭਤਰਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਵੱਚ-20 ਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਦਾ ਵਾਰ।22 ਕੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਭੁ ਦੇ ਮਪਆਰੇ ਹਨ )ਯ ਹੂੰਨਾ 3:16), ਪਰ ਤਸਰਫ ਮਸੀਹੀ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਪਆਰ ਦੀ ਪਤਹਲ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਤਵੱਚ “ਪਰਭੁ ਦੇ 
ਤਪਆਰੇ” ਹਨ )ਯਹ ਦਾਹ 21(। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਤਯਸ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤਮਲਾਪ 
ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ (2 ਕਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:19)। ਇਹ ਕਤਹਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਤਨਰੂੰਤਰ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਬ ਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ [ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ ] ਿੁਣ ਮਲਆ [ਸੀ] ਭਈ ਮੁਕਤੀ ਹਿੱ ਥ ਆਿੇ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ 
ਖਰਤੜਆਂ ਤਵੱਚ ਤਲਤਖਆ ਹੈ “ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤਹਲੇ 
ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਤਣਆ ਹੈ।” )ਵੇਖੋ NEB ਤਟੱਪਣੀ)। ਉਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ: 

ਸੂੰਸਕਰਣ ਪੜਹਨ ਤਵੱਚ, ἀπαρξήν [ਅਪਾਰਿੇਨ[, “ਇੱਕ ਪਤਹਲੇ ਫਲ ਦੇ ਵਾਂਿ,” ਨ ੂੰ  ਕੁਝ 
ਤਟੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਸੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਤਹਲਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਿਾ . . . ਦੋਵਾਂ ਰ ਪਾਂ ਨੇ ਖੜਤਰਆਂ ਦਾ ਚੂੰਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਪਰਤਤਤਲਪੀ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਤਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ]“ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ”[, ਤਕਉਂਤਕ 
ਇਹ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਲੀਨ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ . . . ।23  

ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੂੰ  “ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ” ਪੜਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਰ ਰ ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ, “ਤਕਸ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ?” ਕੀ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਆਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਆਦ ਸੀ? ਜੇਕਰ “ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ” ਪੜਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ 
ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, “ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ” ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੱਲ ਪਰਤੀਕ ਨਹੀਂ 
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ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪੜਣਾ “ਉਸ ਦੇ ਪਤਹਲਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ।” 
ਅਸਲ ਤਵੱਚ, UBS ਅਨੁਵਾਦ “ਪਤਹਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ” ਨ ੂੰ  B ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।24 ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੜਣ ਦੇ ਨਾਲ, “ਪਤਹਲੇ ਫਲ” ਮਕਦ ਤਨਯਾ ਦੇ ਪਤਹਲਾਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ 
ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਤਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪਤਹਲੇ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੋਂ “ਚੁਤਣਆ” ਹੋਵੇਿਾ? 

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਤਲਖਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸੇ 
ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਵੇਿੀ। ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:4 
(NIV) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਜੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਸੀ, “ਉਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਜਿਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ 
ਅੱਿੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤਵੱਚ ਚੁਣ ਤਲਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਪਤਵੱਤਰ . . . ।” 
(ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:5–9; 1 ਕੁਤਰੂੰ ਥੀਆਂ 2:7 ਵੀ ਵੇਖੋ।) ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:4 ਇਸ ਤੱਥ ਨ ੂੰ  
ਰੇਖਾਂਤਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਜਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ 
ਚੁਤਣਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:5–9 ਇਸ ਤੱਥ ਨ ੂੰ  ਰੇਖਾਂਤਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 
ਸਮ ਹ ਤਵੱਚ ਿੈਰ ਯਹ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਤਨ 
ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਣਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨ ੂੰ  ਦੇ 
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਵੇਤਖਆ। ਇਸ ਲਈ, ਭਤਵੱਖ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦ ੇਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਬਚਾਏ ਜਾਣ” ਦੇ ਲਈ “ਚੁਣ” ਤਲਆ ਸੀ।  

ਜਾਤਹਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਅਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਿਾਦ ਮਰਿੀ ਤਵੱਚ 
ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਰਕ ਤਵੱਚ ਜਾਣ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਿ ਤਵੱਚ ਤਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਤਬਨਾਂ ਹੀ ਬੱਝ ਨਹੀਂ ਿਏ ਹਾਂ? ਤਬਲਕੁਲ 
ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਤਸਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਵਆਪਕ 
ਵਰਿੀਕਰਣ ਨ ੂੰ  “ਚੁਤਣਆ” ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ “ਚੁਣੇ 
ਹੋਏ” ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਦੇ ਸਨ )ਤਬਵਸਥਾ 
ਸਾਰ 18:14–20)। ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਲਈ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8, 9), ਤਜਸ ਨੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਿੈਰ ਕੌਮ ਦੇ 
ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਿਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ 
(ਵੇਖੋ ਰੋਮੀਆਂ 9:23–26, ਜੋ ਹੋਸ਼ੇਆ 1:10; 2:23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਅਸਲੀਅਤ 
ਤਵੱਚ ਜੋ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਣਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਿੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਿਾਦ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਕਸ ਵਰਿੀਕਰਣ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਰੱਖੇਿਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਤਣਆ ਅਤੇ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਵਚਕਾਰ ਰੱਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤਕਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?  
ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। )ਚਾਰਟ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ” ਸਫਾ 
50 ਤੇ।) 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ” ਚੁਤਣਆ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਰਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਤਣਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਸੁਤਣਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਚੇਤਲਆਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟ 
ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ “ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ” ਨੇ “ਸਤਚਆਈ ਦੇ ਪਰੇਮ” ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਆਇਤਾਂ 8, 
10)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੱਿੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਸਨ। 
ਪਤਹਲੀ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਮਿਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ , ਸਿੱਿ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨੱੁਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ। “ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਣ” ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ ੇ
ਤਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਯਸ  ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 
“ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਚਆਈ ਨਾਲ ਪਤਵੱਤਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਤਚਆਈ ਹੈ” )ਯ ਹੂੰਨਾ 17:17) 
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਕ “ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ . . . ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ” 
(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:17)। ਇਹ ਇਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਾ ਪਤਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ 
ਪਤਰਵਰਤਨ ਦੇ ਤਬੂੰ ਦ  ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (1 ਕੁਤਰੂੰ ਥੀਆਂ 1:2) ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਤਨਰੂੰਤਰ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਅੂੰ ਤਤਮ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1:7; ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ 1 ਪਤਰਸ 1:2)। ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ “ਸੱਚ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ।” “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਦੇ ਝ ਠ ਤੇ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ )ਆਇਤ 4( ਇਨਹ ਾਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 
ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਜਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਯਸ  ਪਰਭ  ਹੈ, ਨਾ ਤਕ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ।” ਇਸ 
ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਯਸ  ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ (ਯ ਹੂੰਨਾ 8:32). 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਤੁਸੀਂ? 

 
ਮੈਂ? 

 
ਿੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ  
ਆਮਿਆਕਾਰੀ  

ਬਿਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 

 ਿੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 
ਅਣਆਮਿਆਕਾਰੀ  

ਿੁਆਿ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 

 “ਤਜਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੂੰ ਤਮਰਤ ਜਲ 
ਮੁਫਤ ਲਵੇ”  

(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22:17)  
    

 

ਭਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ  
ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਣ ਦੇ ਨਾਲ  
“ਮੁਕਤੀ ਹੱਥ ਆਵੇ”  

(2 ਥੱਸਲੁਨੀਤਕਆਂ 2:13)।   
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ਆਇਤ 14. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਪਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਆਇਤ 13 ਤਵੱਚ ਤਜਸ ਦਾ 
ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਪਤਾ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱ ਮਦਆ, ਜਾਂ ਸੱਦਾ 
ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਿ ਤੇ ਚੱਲਣ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1–4)। “ਤਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਾ 
‘ਚੁਤਣਆ,’ ‘ਸੱਤਦਆ,’” καλέω (ਕਾਲੇਓ) ਤੋਂ ਹੈ, “ਤਬੂੰ ਦ  ਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਜ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਤਰਹਾ ਹੈ। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:12; 5:24 ਤੁਲਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ‘ਸੱਤਦਆ’ ਨਾਲ 
ਕਰੋ।”25 ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ “ਬੁਲਾਇਆ ਤਿਆ ਸੀ।” ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  
ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਕ “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ” ਜਾਂ 
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।  

ਇਸ ਿੱਲ ਤੇ ਤਧਆਨ ਤਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਯੁੱ ਿ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਸਵਰਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸੱਧਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਮਹਮਾ ਪਰਾਪਤ [ਜਾਂ ਤਹੱਸਾ ਤਮਲਾ] ਹੋਿੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ 
ਤਵੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ “ਮਤਹਮਾ,” 
ਆਦਰ, ਜਾਂ ਮਾਣ ਭਾਿੀ ਹੋ ਿਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ “ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਉਸੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਬਦਲਦੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ” )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 3:18)। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ “ਮਤਹਮਾ ਨ ੂੰ  
ਪਰਾਪਤ” ਕਰਾਂਿੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਿਾ। ਰੋਮੀਆਂ 8:18, ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ “ਉਸ ਪਰਤਾਪ 
ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਅੱਿੇ ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਕ “ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਮਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿ 
ਨਹੀਂ” (NIV)। ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਸਤਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਿਾ 
“ਜੋ ਸਤਰਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਤਬਨਾਸ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ 
ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ” )ਰੋਮੀਆਂ 8:21)। ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:4 ਅਤੇ ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 3:21 
“ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰ” (NIV) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਮਲੇਿਾ। ਆਇਤ 14 ਤਵੱਚ, 
ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  “ਸਾਡਾ” ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 
ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਦੇ ਤਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ।  

ਆਇਤ 15. ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ “ਮਤਹਮਾ” ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ )ਆਇਤ 14 ਵੇਖੋ(, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ “ਛੇਤੀ 
ਨਾ ਡੋਲੋ” )ਆਇਤ 2( ਜਾਂ ਰਿਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਮਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਿੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਿੇਂ ਪਿੱਤਰੀ ਤੋਂ 
ਮਸਿੱ ਖੀਆਂ ਫੜੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਤਦਰੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ “ਸੌਂਪੀ ਸੀ” (NIV)। ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸੀ “ਿਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ” )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:1(, “ਜਾਂ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਾਤਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਲਖੀ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਲਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਤਹਲੇ।  

ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਜਾਂ “ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ” ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ 
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(NIV) ਉਹ παράδοσις (ਪੈਰਾਡੋਤਸਸ) ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ।”26 ਉਸ 
ਦਾ ਤਵਚਾਰ “ਸੌਂਪਣਾ” ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਿ ਇੱਕ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤਵੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। 
ਡੇਤਵਡ ਜੇ. ਤਵਲੀਅਮਿ ਨੇ ਤਕਹਾ: 

ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਸਰਫ ਇਸ ਿੱਲ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ 
ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਪੀੜਹੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚਾਇਆ ਤਿਆ ਸੀ  
)1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:23; 15:3), ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਣਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤਸੱਤਖਅਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।27  

ਸ਼ਬਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 
ਹੀ ਚੂੰਿਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੂੰਿੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਸਾਧਨ 
ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਇਸ ਬੂੰਦ ਦੀਆਂ “ਰਵਾਇਤਾਂ” )ਤਜਵੇਂ 3:6 ਤਵੱਚ ਵੀ ਹੈ( ਸਪੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਚੂੰਿੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਪਰੇਰਣਾ ਪਾਏ ਹੋਏ 
ਰਸ ਲਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਨ ੂੰ  ਤਤਆਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਤਮਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨ ੂੰ  “ਤਵਅਰਥ” ਕਰ 
ਦੇਣਿੀਆਂ )ਮੱਤੀ 15:1–9)। (ਵੇਖੋ ਚਾਰਟ “ਪਰੂੰਪਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
2:15(” ਸਫਾ 53 ਤੇ । 

ਕੈਥੋਤਲਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬੂੰਦ )ਆਇਤ 15( ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਕ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  
ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤਕ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਸਰਫ ਤਲਤਖਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 
ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਖਕ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਵੇਂ ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ 
ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ। ਪਰ, ਤਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਕਹੜੀ ਚੀਿ 
ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ )ਜਾਂ ਤਸੱਤਖਆ( ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ 
ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ “ਕੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਤਪੱਛੇ 
ਇੱਕ ਪਰੇਤਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?” ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਲਈ, 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਈ. ਵੀ. 51 ਜਾਂ 52 ਤਵੱਚਲੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵਚਕਾਰ ਬੁਤਨਆਦੀ 
ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤਸ਼ਕ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਮੌਤਖਕ ਤਸੱਤਖਆ ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲਿਭਿ 95 ਈ. 
ਵੀ. ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤਲਖੀ, ਤਲਖਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਪ ਰੀ ਹੋ ਤਿਆ। 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਜੋ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰੇਤਰਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ—ਉਹ ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤਵੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਿ  ਹੈ “ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ ਿਏ 
ਵਚਨ” ਹੁਣ ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਿ  ਨਹੀਂ ਹਨ।  
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ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ 
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:15) 

ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ (=ਮਸਿੱ ਮਖਆਿਾਂ) ਹਨ: 
ਕਈ ਿਾਰ  ਕਈ ਿਾਰ 

ਬੁਰਾ  ਿੰਿਾ 
ਮੱਤੀ 15:2, 3, 6  2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:15 

(ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਆਇਤ 9(  2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:6 
  1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:2 

ਸੋਮਾ:  ਸੋਮਾ: 
ਆਦਮੀਆਂ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ  
ਮੱਤੀ 15:9  ਰਸ ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ  

  1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:2 

ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ  
(2:16, 17) 

16ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਜਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਲੀ ਆਸਾ 
ਮਦਿੱ ਤੀ। 17ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਿਨ 
ਮਿਿੱ ਿ ਮਦਰੜ ਕਰੇ।  

ਆਇਤ 16. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਕ “ਕਾਇਮ ਰਹੋ,” 
ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਤਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਸਾਡਾ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ—
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਪੱੁਤਰਾਂ” ਦੇ ਵਾਂਿ ਿੋਦ ਤਲਆ ਹੈ 
[ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ] (ਰੋਮੀਆਂ 8:12–17)।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਸ ਬੂੰਦ 
ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਤਹਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ, 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:11, ਤਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪਤਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ, 
ਤਜਵੇਂ ਤਧਆਨ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਤਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ “ਤਵਚੋਲਾ” ਹੈ (1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 2:5), ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 13:14 ਅਤੇ ਿਲਾਤੀਆਂ 1:1 ਤਵੱਚ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਹਲਾਂ 
ਤਲਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਮਹਾਨ “ਤਪਤਾ” ਤਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਮਜਹ 
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ )ਯ ਹੂੰਨਾ 3:16) ਅਤੇ ਮਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਹੱਕ ਦਯਾ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨ ੂੰ  “ਅਨੂੰ ਤ ਤਦਲਾਸਾ” ਤਦੱਤਾ ਹੈ (NIV)। NASB ਨੇ ਮਦਲਾਸਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ 
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ਹੈ, ਪਰ “ਤਸੱਲੀ” ਬੇਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ “ਤਸੱਲੀ” ਸਾਨ ੂੰ  ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਿੀ। ਇਹ 
ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਰਹੇਿੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਕਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਭਲੀ ਆਸਾ ਤਦੱਤੀ, ਉਹੀ ਆਸਾ ਤਜਸ 
ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਣੇ 2:14 ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਆਪਣੀ “ਮਤਹਮਾ” 
ਤਵੱਚ ਤਹੱਸੇ ਦੀ ਆਸ। ਤੀਤੁਸ 2:13 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਤਦਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ “ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀਏ।” 

ਆਇਤ 17. ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ: 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਜਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ [παρακαλέω, 
ਪਾਰਾਕਾਲਓ ] ਦੇਵੇ ਅਤੇ [ਉਨਹ ਾਂ] ਦੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  [στηρίζω, ਸਟੇਰੀਿੋ] ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। 

“ਤਦਲ” ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਤਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਸਦੀਪਕ ਤਸੱਲੀ” 
ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਤਜਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਸੀ। ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ।” )ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵੱਚ 
ਕੋਰ ਦਾ ਅਰਥ “ਤਦਲ” ਹੈ।) ਤਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਜੋ ਤਨਰਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  “ਉਤਸ਼ਾਹ” ਦੇਣਾ। 
“ਤਦਰੜ ਕਰਨਾ,” ਜਾਂ “ਸਤਥਰ ਕਰਨਾ” (RSV) ਵੀ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਕਸੇ ਚੀਿ ਤਵੱਚ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਤੇ ਿੋਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ 
ਬਿਨ ਹੈ।  

ਜੌਨ ਸਟੌਟ ਨੇ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਤਦੱਤਾ: 

ਰਸ ਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ 
ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇਿਾ: ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦਰੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ 
ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਤੜਆਂ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:13 ਵਾਂਿ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ 
ਸਮਰਥ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਬ ਤ ਹੈ।28  

ਅਤਜਹੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ, ਤਜਵੇਂ ਬੇਸਹਾਤਰਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਚੂੰਿੇ ਸ਼ਬਦ, ਤਜਵੇਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਦਲਾਸਾ 
ਦੇਣ, ਤਜੱਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਝੜਕਣ, ਅਨਪੜਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਿਰ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ 
ਤਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ )ਆਇਤ 2( ਅਤੇ ਤਵਅਰਥ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਸਮਾਂ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੂੰਿੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤਵੱਚ 
ਰੱੁਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਿੇਰੇ ਅਮਿਐਨ ਲਈ: 
“ਕੁਿਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” (2:3–10) 

ਇਤਹਾਸ ਕਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 
ਿਲੁਮ ਕੀਤੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ ਸਤਰਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਤਵਸ਼ਾਲ ਤਨਜੀ ਭਾਿ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲ ਕ ਨ ੂੰ , ਨਾ ਤਸਰਫ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ 
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ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਧਰਮ ਸਮਤਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ 
ਮੁਜਰਮ ਤਭਆਨਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ, ਕਈਆਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੱਚ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਹਨ।  

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਬਾਰੇ ਤਲਤਖਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ )ਆਇਤ 3( ਦੇ “ਧਰਮ ਤਤਆਿ” ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੱਛਣ ਹੈ )ਆਇਤ 
3(। ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਤਜਹੇ ਆਦਮੀ ਵਰਿਾ ਹੋਵੇਿਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਿਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਯਸ  ਨੇ ਝ ਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਦੀ ਭਤਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ )ਮੱਤੀ 7:15)। ਪੌਲੁਸ, ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਸਧਾਂਤਨਕ ਤਵਦਰੋਹ ਦੀ 
ਭਤਵੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:28–30)। ਇਸ ਅਤਧਐਨ ਤਵੱਚ, ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਿੱਲ ਤੇ ਿੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਿੇ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ )ਆਇਤ 3(।  

ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਆਇਤ 7 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਤਲਤਖਆ, “ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਵਸਥਾਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਹਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ 
ਕੁਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਆਇਤ 4(। ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, 
ਤਜਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ “ਝ ਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ” ਜਾਂ “ਤਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।” ਇਹ ਆਦਮੀ 
ਹਰ ਉਸ ਿੱਲ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੂੰਿੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।  

ਦ ਸਰਾ, ਕੁਧਰਮੀ ਪੁਰਖ “ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਤਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਯਾ ਪ ਤਜਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉੱਤਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ” )ਆਇਤ 4)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ ਜਾ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ 
ਇਕੱਲਾ ਪ ਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ )ਮੱਤੀ 4:10), ਅਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉੱਤਚਆਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਆਨ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ ਝ ਠੇ 
ਦੇਵਤੇ ਤਦਔਸ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ 
ਢੀਠ ਅਤੇ ਘਮੂੰਡੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਤੀਸਰਾ, ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਤਵੱਚ ਬਤਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ” )ਆਇਤ 4)। ਯ ਨਾਨੀ ਤਵੱਚ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 
ναός (ਨਾਓਸ) ਹੈ, ਜੋ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਤਹੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਕ ਪ ਰੇ ਭਵਨ-
ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ । ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਤਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ “ਤਵਰਾਜਮਾਨ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ 
ਰਸਮ ਦੀ ਅੂੰਿ ਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਆਪਣੀ ਿੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ” “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਰਕੇ ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ” ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨਾਟਕ ਕਰੇਿਾ ਤਕ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਈਸ਼ੁਰੀ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਯਸਾਯਾਹ 13 ਦੀ 
ਯਾਦ ਨ ੂੰ  ਤਾਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਤਜਆਂ ਦੀ ਤਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਤਵੱਖਵਾਣੀ। ਤਜਵੇਂ 538 
ਈ. ਵੀ. ਤਵੱਚ ਮਾਦੀ-ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਹੂੰਕਾਰ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਤਲਆਵੇਿਾ।  

ਚੌਥਾ, ਪੌਲੁਸ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  “ਤਵਨਾਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ” )ਆਇਤ 3) ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਦੀ ਤਕਸਮਤ ਤਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਧਾਰਤਮਕਤਾ ਤਯਸ  ਦੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
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ਪਾਪ ਕੁਧਰਮੀ ਦੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਿਾ, ਉਹ “]ਕੁਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ] ਅੂੰਤ 
ਲੈ ਆਵੇਿਾ” )ਆਇਤ 8)। 

ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ 
ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਮੱੁਖ ਤਸਧਾਂਤ ਹਨ।  

ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਤਹਣਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਤਲਕ 
ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਮਸ਼ਹ ਰ ਪਰੈਸਬੇਟਰੀ ਤਟੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਬਾਰਨਿ ਨੇ 
ਇਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ )ਵੇਖੋ ਆਇਤ 4 ਦੀ ਚਰਚਾ(। ਬਾਰਨਿ ਦੇ ਵਾਂਿ ਜੇ. ਡਬਤਲਯ  
ਮੈਕਿਾਰਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤਲੱਪ. ਪੇੋੰਡਲੀਟਨ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਜੇਕਰ ਪਰਭ  ਦਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੋਪ ਦਾ 
ਪਦ ਤਨਰੂੰਤਰ ਬਤਣਆ ਰਹੇਿਾ, ਤਾਂ “ਉਹ ਤਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਭਤਵੱਖਵਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਿ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰੇਿਾ।”29 ਮੈਕਿਾਰਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤਲੱਪ. ਪੇਂਡਲੀਟਨ ਨੇ ਕਾਰਣ ਤਦੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ 
ਤਵਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। )1) ਕੈਥੋਤਲਕ ਇਸਾਈ ਹੂੰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇੱਕ ਅਤਧਕਾਰਕ ਤਸਰ ਹੈ। (2) ਪੋਪ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤਤਆਿੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਆਇਆ ਤਜਵੇਂ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। (3) ਕੈਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤਵੱਚ ਇੱਕ 
ਤਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਤਤਆਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ। (4) ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਦੇ ਤਬਸ਼ਪਾਂ ਨੇ ਆਤਤਮਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੋੰ ਤਸਵਲ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ। (5) ਜਦੋਂ ਪੂੰ ਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਵੱਚ ਸਮਰਾਟ 
ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਤਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਠਆ, ਤਾਂ ਪੋਪ ਦੇ ਪਦ ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ 
ਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। (6) ਪੋਪ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਤਧਕਾਰ ਦੀ 
ਲਾਇਨ ਨ ੂੰ  ਬੜੇ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। (7) ਪੋਪ ਨੇ ਇਹ ਕਤਹਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕ 
“ਪਰਭ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੋਪ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
(8) ਕਲੀਤਸਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਵੱਚ ਉਸ ਨੇ 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਤਵੱਚ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। (9) ਉਹ ਝ ਠੇ ਚਮਤਕਾਰ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਣਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਵੇਖੋ 9(।30 ਮੈਕਿਾਰਵੇ, ਤਫਤਲੱਪ. 
ਪੇਂਡਲੀਟਨ ਅਤੇ ਬਨਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੂੰਸਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਡੇਤਵਡ ਤਲਪਕੋਂਬ ਨੇ ਇਸ ਬੂੰ ਦ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਤਕਹਾ, 

ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰ ਸਥਾ “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ” ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਧਾਂਤ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰਮ ਨ ੂੰ  
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਤਵਨਾਸ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. . . । ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਤਲਕਵਾਦ . . . ਇਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਤਸੱਟਾ ਹੈ (ਿੋਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ)।31 

ਮੈਨ ੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਕ ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਤਵਚਲੇ ਇਸ ਆਂਕੜੇ ਤਵੱਚ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਹਲਾ, ਪੋਪ ਦ ੇਪ ਰਵ-ਕੈਥੇਡਰਾ ਤਬਆਨਾਂ ਤਵੱਚ ਪੋਪ ਨੇ ਅਚ ਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 
ਨ ੂੰ  ਸੀਤਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦ ਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 
2:18 ਦੇ ਮਸੀਹ ਤਵਰੋਧੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱੁਚੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕੁਧਰਮ 
ਦਾ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਪੋਪ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾl32 ਪੋਪ ਦਾ ਪਦ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ 
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ਤਵਰੋਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ (1 ਯ ਹੂੰਨਾ 2:22)। ਪੋਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੈਤਤਕ ਤਮਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਤਖਆ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਿਰਭਪਾਤ। ਤੀਸਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ 
ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ 
ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਵਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਆਇਤ 
8(। ਤਯਸ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵੇਿਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਪੋਪ ਦੇ ਪਦ, ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਵੀਂ 
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਵੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਘੱਟ ਹੈ।  

ਦ ਸਰਾ ਤਸਧਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਕ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ 
ਹੋਵੇਿਾ। ਪਤਹਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਤਜਆ ਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਡੋਤਮਸ਼ਨ )ਈ. ਵੀ. 81–96( ਪਤਹਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਤਜਸ 
ਨੇ ਮੂੰਿ ਕੀਤੀ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਜਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ।33 ਨੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ )ਈ. ਪ . 64(, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ 
“ਤਵਰੋਧ ਕੀਤਾ” )ਆਇਤ 4( ਅਤੇ ਮਸੀਹੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸਤਾਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ 1 ਪਤਰਸ 4:12 
ਤਵੱਚ ਤਜਸ “ਤਬਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਬ ” ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ 
ਅੱਤਤਆਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਨਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜੋ 60 ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ 70 ਈ. ਵੀ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਹਾਲਾਂਤਕ ਇਤਤਹਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਤੇ ਰੋਮੀ ਸਮਰਾਟ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, 
ਪਰ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੱੁਖ ਤਵਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੇ ਪਤਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੁੱ ਖ ਤਦੱਤਾ  
ਸੀ। ਪਰ, ਪੂੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਵੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ ਪਰ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ, ਤਜਵੇਂ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਿਾ 
)ਆਇਤ 8(।  

ਤੀਸਰਾ ਤਸਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ। ਜੌਨ ਵੈਦਰਲੀ ਨੇ 
ਤਲਤਖਆ, “ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤਬੂੰ ਦ  ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ‘ਤਦਨ,’ ਉਸ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਪ ਰਾ ਹੋਵੇਿਾ, ਜੋ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਤਾਨ, ਬੁਰਾ ਪੁਰਖ, ਤਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲੱਿੇਿਾ ਤਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੂੰ ਪ ਰਣ ਮਨੱੁਖੀ ਤਤਆਿ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ।”34 
ਵੈਦਰਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ, ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਿ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 
“ਸ਼ਤਾਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਵੈਰੀ” ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ “ਤਵਰੋਧ” 
ਕਰੇਿਾ )ਆਇਤ 4(। ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਵਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅੂੰ ਤ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ–ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੁੱ ਧ ਤਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੂੰ ਤਤਮ ਪਰਿਟਾਵੇ ਦੇ ਲਈ 
ਸ਼ਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਿਾ। ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਸਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਤਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਿਾ )ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 
20:10), ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰੇਿਾ )ਆਇਤ 8(। 

ਪਤਹਲੀ ਨਿਰ ਤਵੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾਇਿ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਆਇਤ 9 ਕੁਧਰਮ ਦੇ 
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ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ “ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ” ਹੈ। ਕਤਹਣ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਪੁਰਖ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਜਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਤਹਮਤੀ ਤਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਰਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਤਸਆ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਆਇਤ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, “ਕੁਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤਵੱਚ ਪਰਿਟ ਹੈ,” ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੁਧ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਥੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਬੁਤਰਆਈ ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ 
ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਕਤਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕ ਪੌਲੁਸ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸੀਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਬੁਤਰਆਈ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ 
ਵਧੇਿੀ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਜਾਵੇਿੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਲਤਖਆ, “. . . ਆਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਸਤਮਆਂ ਤਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਂ ਵੱਲ ਤਚੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤਨਹਚਾ ਤੋਂ ਤਫਰ ਜਾਣਿੇ”  
(1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:1)। ਉਸ ਨੇ ਅੱਿੇ ਆਤਖਆ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕ “ਤਵਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਭਈ ਤਨਹਚਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਤਚਆਈ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤਣ” )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 
4:3)। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਤਧਆਤਤਮਕ ਤਿਆਨਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਤਲਕਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਤਬਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਪਰਥਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 
ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:13 
ਤਵੱਚ ਤਲਤਖਆ, “ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਤਦੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਣਿੇ।” ਕੁਝ ਕੁ ਆਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਤਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾ ਆਵੇਿਾ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਸਤਹਣਿੇ ਪਰ ਕੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਤਣਆਂ 
ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਿੁਰ  ਧਾਰਨਿੇ” )2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:3)। ਇਹ 
ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਉਸ ਚਰਮ ਨ ੂੰ  ਤਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦਾ 
ਪੁਰਖ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਤਾਨ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਿੀਆਂ (ਆਇਤਾਂ 3, 8)। 

ਇਹ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹਤ ਨ ੂੰ  ਿਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਿਾ। ਅਤਜਹਾ ਆਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਵੱਚ, ਜੋ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੁਧਕਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਝ ਠੇ ਧਰਮ, ਨਾਸਤਤਕਤਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੇਂ ਨ ਹ ਦੇ ਤਦਨਾਂ 
ਤਵੱਚ ਸੀ (ਮੱਤੀ 24:37), ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਅੂੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਅਤਜਹਾ ਜਾਪੇਿਾ ਤਕ ਯੁੱ ਧ ਤਵੱਚ ਤਜੱਤ ਬੁਤਰਆਈ ਦੀ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤਵੱਚ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਪਰਤਾਪੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ 
“ਤੇਜ” ਤਵੱਚ ਭਰ ਕੇ “ਦ ਤਾਂ” ਦੇ ਨਾਲ (ਮੱਤੀ 25:31(, “ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂ ਦ ਤ ਦੀ 
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ਅਵਾਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰਹੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿ ਤੋਂ ਉਤਰੇਿਾ” )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
4:16)। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਿਟਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਤੇ ਵਧ ਪਰਤਾਪੀ 
ਹੋਵੇਿੀ। ਮਸੀਹ “]ਉਸ ਨ ੂੰ ] ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਿਧ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ 
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ [ਉਸ ਨ ੂੰ ] ਨਾਸ ਕਰੇਿਾ” )ਆਇਤ 8) ਅਤੇ ਤਬਨਾ ਤਕਸੇ ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕ ਸਿਾ ਤਵੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਿਾ (ਮੱਤੀ 25:46)। 

ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੁਤਰਆਈ ਅਤਜੱਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਜੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਹਾਲਾਤ ਤਵਿੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਕ ਮਸੀਹ ਯੁੱ ਧ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਜੱਤ ਲਵੇਿਾ। ਯ ਹੂੰਨਾ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਡੱਠਾ ਅਤੇ ਤਸੂੰ ਘਾਸਣ, ਓਹਨਾਂ ਜੂੰ ਤ ਆਂ, ਅਤੇ ਬਿੁਰਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਤਆਂ 
ਦ ਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਿ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਵੱਡੀ 
ਅਵਾਿ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ,-ਲੇਲਾ ਤਜਹੜਾ ਕੋਤਹਆ ਤਿਆ ਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱ ਧ, 
ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ, ਮਤਹਮਾ ਅਤੇ ਧੂੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਿ ਹੈ! ਹਰੇਕ ਸਤਰਸ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਸੁਰਿ 
ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਜੋ ਓਹਨਾਂ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਤਣਆ,-ਤਜਹੜਾ ਤਸੂੰ ਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ 
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱ ਿੋ ਜੁੱ ਿ ਹੋਵੇ! ਚਾਰੇ ਜੂੰ ਤ  ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ 
ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੇ ਤਡੱਿ ਕੇ ਮੱਥਾ (ਪਰਕਾਸ਼ 5:11–14)। 

ਮਸੀਹ ਤਜੱਤ ਹਾਤਸਲ ਕਰੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਸ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਿੇ? 

ਿਿੇਰੇ ਅਮਿਐਨ ਲਈ: ਜੋ “ਡਿੱ ਕੀ ਬੈਿਾ ਹੈ” (2:6, 7) 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 

ਘਰ ਦਾ ਬ ਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬ ਹਾ ਖੋਤਲਹਆ। ਅਚਾਣਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਸਾਰਾ ਿੋਲਡਨ ਰੀਟਰੀਵਰ ਕੁੱ ਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਦੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਟੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਸੀ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਤੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੱਤਕਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਜਵੇਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਡੱਕੇਿਾ। ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਡੱਕੇਿਾ? 

“ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 7)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ 
ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਕ ਅਤਜੱਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 
ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤਵੱਚ ਫੈਲਦਾ 
ਤਵਖਾਈ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਅਤਜਹਾ ਕੋਈ—ਜਾਂ ਕੁਝ—ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਵਾਂਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਤਰਹਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲ ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਪਟੇ ਨਾਲ ਬਤਨਹ ਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਿਾਂਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ। 

“ਜਦ ਤਾਈ ਂਉਹ ਤਵੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” (ਆਇਤ 7)। “ਹਟ ਨਾ 



 60 

ਜਾਵੇ” ਸ਼ਬਦ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਜੋਿ ਹਨ। 
ਇਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਾਹ ਤਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹਟਾਵੇਿਾ? ਇਸ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸ ਤਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰਨਾ 

ਪਵੇਿਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  “ਉਹ” ਆਖਦੀ ਹੈ। 
ਯ ਨਾਨੀ ਤਵੱਚ “ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ” ਤਕਰਦੂੰ ਤ ὁ κατέχων (ਹੋ ਕਾਟੇਖੋਨ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਜੋ ਪੁਤਲੂੰ ਿ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਨਹੀਂ। 

ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਵਸਤ  ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 6 
ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜੋ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।” ਇੱਥੇ κατέχω (ਕਾਟੇਖੋ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਪੁੂੰ ਸਕ ਤਲੂੰ ਿ ਤਕਰਦੂੰ ਤ 
ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ “ਉਹ” ਕੋਈ ਤਨਰਜੀਵ ਵਸਤ  ਜਾਂ ਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਵਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੋਂ ਆਇਤ 7 ਤਵਚਲਾ “ਉਹ” ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਸੇ ਬਲ 
ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਬਲ ਨ ੂੰ  
ਅਕਸਰ ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤ  ਹੈ। 

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਾਂਿੇ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

1. ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਪ ਨ ੂੰ  ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਮੀ 
ਸਾਮਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

2. ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ ੂੰ  ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕਸੇ ਵੱਡੇ 
ਸਮਰਾਟ ਨ ੂੰ  ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਜਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ 
ਤਵਰੱੁਧ ਤਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡੱਤਕਆ। 

3. ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਨ ੂੰ  ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: 

ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਜਬਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਹੂੰ ਸਕ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਨ 
      ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੀ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 

ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ। 

4. ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਵਚਲੇ ਰ ੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਤਕ ਬਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਉੱਤੇ ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੋਕ 
ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤਜਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ 
ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਵਆਤਖਆ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਇੱਕ 
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ਯੋਿ ਸਮਰਾਟ ਜਾਂ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਸੰਮਿਕਤਾ 
ਇਹ ਅਤਧਆਇ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ “ਤਵਆਤਖਆ” ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ “ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਖ” ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤਵੱਚ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਬੈਠ 
ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ ਮਸੀਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਤਵੱਚ ਹੀ ਵਾਤਪਸ ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਭ  ਦੀ 
ਆਮਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਵੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਕੂੰ ਮ-ਧੂੰਦੇ ਛੱਡ ਤਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਵਹਲੇ ਰਤਹ ਕੇ ਦ ਤਜਆਂ ਤਦਆਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ 
ਲੱਿ ਪਏ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਦਰਸਾਇਆ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੁਰੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਅਤਧਆਇ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਤਵਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪਰਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਦੀ 
ਇੱਕ ਤਵਸਤਤਰਤ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਤਜਹੜੀ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿੀ ਅਤੇ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਰਹੇਿੀ। 
ਮਯਸੂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਿਿੱ ਈਆ (2:1, 2) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਸਖਾਇਆ ਤਕ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਧਰਮ ਦਾ 
ਪੁਰਖ ਪਰਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 3)। ਉਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਮਸਤਲਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਦੱਤਸਆ ਸੀ ਤਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਆਇਤ 5), ਪਰ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਭੂੰਬਲਭ ਸੇ 
ਤਵੱਚ ਪੈ ਿਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਤਦਆਂ ਪਰਭ  ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿੇ 
ਸਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ (3:10–12)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਯਸ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਿੀਦ 
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਦਰੜਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ἐπισυναγωγή (ਏਤਪਸੁਨਾਿੋਿੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਇਕੱਤਠਆਂ ਹੋਣਾ।” ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ 
ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25 ਤਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਜੱਥੇ ਇਹ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨਯਤਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਤਵਸਤਤਰਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ?  

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਸੱਤਖਆ ਤਦੂੰ ਤਦਆਂ ਸੁਤਣਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਤਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਅਤਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਬਤਹਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਭਈ “ਪਰਭ  ਦਾ ਤਦਨ” ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਤਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਜੋ ਕੋਈ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 

ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
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ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਤਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨ ੂੰ  
ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਤਹਰਦੇ ਤਵੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਸ ਤਵੱਚ ਤਯਸ  ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਹੋਵੋ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਹ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ 
ਝ ਠੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ (ਆਇਤਾਂ 1, 2)। ਉਸ 
ਨੇ ਆਤਖਆ, “ਤਕਸੇ ਰ ਹ ਯਾ ਬਾਣੀ ਯਾ ਸਾਡੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਜਾਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਛੇਤੀ 
ਨਾ ਡੋਲੋ।” ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਤਖਆ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ (ਆਇਤ 2) ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਇਹ ਤਲਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਪਰਭ  ਦਾ ਤਦਨ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਤਖਆ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਝ ਠੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝ ਠੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਵੱਲੋਂ ਤਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਰਤਹਣਾ ਹੈ।              EC 
ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਉਣਾ (2:3–9) 

ਪਤਹਲਾ ਕੂੰ ਮ ਤਜਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ 
ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਦੱਤਾ। ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਤਵਅਕਤੀ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿਰ ਰ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਇਸ 
ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਕਸੇ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤਵੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚਾਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ। ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ (ਆਇਤ 3), ਉਹ ਤਦੱਤੀ 

ਿਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਤਸਆਸੀ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰੇਿਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, “ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ।” 

ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ। ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਤਵੱਚੋਂ ਤਵਕਤਸਤ ਹੋਵੇਿਾ, ਜੋ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਤਵਨਾਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ (ਆਇਤ 3) ਹੋਣ ਕਰਕ,ੇ 
ਯਹ ਦਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਤਵਨਾਸ ਹੀ ਤਦਖੇਿਾ। ਉਹ ਤਵਨਾਸ 
ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਲੈ ਜਾਵੇਿਾ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਲ ਡੱਕ ਤਰਹਾ 
ਸੀ (ਆਇਤ 6)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਉਹ ਅਚਾਣਕ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਰਾਜ 
ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਤਯਸ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਆਤਮਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਿਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ 
ਵੇਲੇ ਤਯਸ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਸੱੁਟੇਿਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ ਤਕ ਪੱਤਰ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ 
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(ਆਇਤ 7)। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਬ ਵਤ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਹੀ 
ਵੇਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਇਤ 6 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ ਤਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ “ਆਪਣੇ 
ਸਮੇਂ ਤਸਰ” ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਿੱਲ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ 
ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱ ਕੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਤਵੱਚ ਜਾ ਤਵਰਾਜੇਿਾ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਲਾਨੇਿਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਧਾਰਤਮਕ ਖੇਤਰ ਤਵੱਚ 
ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਿਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਿਮਨ ਦੇ ਿੂੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣਿੇ। ਇੱਥੇ ਕਤਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣੇਿਾ, ਤਜਸ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਪਰਿਟ ਸੀ। ਤਜਸ ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਦਾ ਉਹ ਮੋਢੀ ਹੋਵੇਿਾ, ਉਸ 
ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਿਾ। 

ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ। ਉਸ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਤਲਆ 
ਜਾਵੇਿਾ (ਆਇਤ 9)। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝ ਠੇ ਤਚੂੰ ਨਹ  ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਤਦਆਂ (ਆਇਤ 
9) ਉਹ ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਵੇਿਾ। ਦੁਸ਼ਟ, ਤਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਤਿਆਦਾ ਧੋਖਾ (ਆਇਤ 10) ਉਸ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਿੇ। 

ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਡਰਾਉਣੀ 
ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਾਂ ਤਵੱਚ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਤਦਰੜਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਕ ਸ਼ਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰੇਿਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤਜੂੰ ਨੇ ਤਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ!            EC 
ਕੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਿੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ” ਘਿੱ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? (2:11) 

ਇੱਕ ਪਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ” ਤਕਵੇਂ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤਦੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਵੱਚ ਚੂੰਿਾ ਤਸਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਤਸਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ 
ਚੂੰਿੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿੂੰ ਭੀਰ ਖੋਜੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਲਤ 
ਤਵਚਕਾਰ ਅੂੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਤਜਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਝ ਠ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਜਹੇ 
ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ ਤਵੱਚ ਪਏ ਰਤਹਣ ਦੇਵੇਿਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਤਦੱਤੇ ਹਨ (ਮੱਤੀ 7:13, 14)। ਇੱਕ ਸੌੜਾ 
ਰਾਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱੁਲਹਾ ਰਾਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱੁਲਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ 
ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਤਵੱਚ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਤਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ 
ਠਤਹਰਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 12)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ (2 ਪਤਰਸ 
3:9)। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਤਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਝ ਠ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਤਹਰਦਾ ਹੈ। 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਬਾਰੇ 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਤਹਣਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਮਤਲੂੰ ਿੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਵਆਹ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 
ਮਸੀਹ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਹ 
ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਜਹੀ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੱਲਣ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 
ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਤਵੱਚ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰੀਏ। 

ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਤਵੱਚ ਅੂੰ ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਜਾਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 17:17)। ਆਈਸਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, 

ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਹਰਤਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ, 
ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਬਚਾਉਣ? 
ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਰਬਉੱਤਮ ਸੋਮਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਤਵਵੇਕ ਨ ੂੰ  ਪਤਵੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਸ ਰਜ ਵਾਂਿ, ਇਹ ਸੁਰਿੀ ਚਾਨਣ, 
ਸਾਰਾ ਤਦਨ ਸਾਡੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਤਤਰਆਂ ਤਵੱਚੋਂ, 
ਦੀਪਕ ਵਾਂਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਰਾਹ ਤਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।35                     EE 

ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ (2:3–9) 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੂੰ ਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਬਤਹਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ 

ਤਵਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਤਭਆਣਕ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਬਤਹਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਵਵਾਦ। 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ 
ਲੈਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਖੁਲਹੇਆਮ ਯੁੱ ਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਿਾ। 

ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਜੂੰ ਨੇ 
ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੇ ਵਧ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਰ ਲਿਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਕਰ ਦੇਵੇਿਾ। 

ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਬੁਤਨਆਦ ’ਤੇ 
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੜਹਾ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੇਵਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਝ ਠ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਏਿਾ ਅਤੇ ਝ ਠ ਅੱਿੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਿੋਡੇ ਤਨਵਾਏਿਾ। 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਤਪਤ ਕਰੇਿਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਮਸ਼ਨ 
ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਲੋਕ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਝ ਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਝ ਠ ਤਵੱਚ ਹੀ 
ਮਰ ਜਾਣ। 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਬੁਤਰਆਈ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਤਪਤ ਕਰੇਿਾ। ਜੋ ਆਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਤਪਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  
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ਹੈ। ਬੁਤਰਆਈ ਝ ਠ ਦੇ ਿਰੀਏ ਸਫਲ ਹੋਵੇਿੀ। 
ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਨਾਸ 

ਦੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਵਨਾਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਆਤਖਆ 
ਤਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੂੰ ਤ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ 
ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਕ “ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,” ਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਠੀਕ ਅਤਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਤਜਹੀ ਲਤਹਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਅਤਜਹੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਨ ੂੰ  ਵੇਤਖਆ, ਤਜਸ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਬੁਤਰਆਈ ਅਤੇ 
ਤਵਨਾਸ ਤਵੱਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।               EC 
ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਨਾਸ (2:3–9) 

ਹਾਲਾਂਤਕ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤਬਲਕੁਲ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਤਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਤਦਆਂ ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤਵੱਚ ਰਹੇਿਾ। 

ਤਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਸ 
ਕਰੇਿਾ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰੇਿਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਤਰਤ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕਾਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਪਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਹੱਥਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ। ਤਯਸ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਆਮਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਸੱੁਟੇਿਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਯਸ  ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਤਕੂੰ ਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੱੁਟੇਿਾ। ਪਰਭ  ਦੇ ਮ ੂੰ ਹ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਤਬਾਹ 
ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਤਯਸ  ਦੇ ਮ ੂੰ ਹੋਂ ਤਨਕਤਲਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਵਜ ਦ ਨ ੂੰ  ਤਮਟਾ ਦੇਵੇਿਾ। 

ਸੂੰਪ ਰਨ ਤਵਨਾਸ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਮਟਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ 
ਲਈ ਸੁਤਨਤਸ਼ਤਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਪਰਭ  ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਵਰੋਧ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠੇਿਾ। 
ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣ ਦੇਵੇਿਾ, ਪਰ ਤਯਸ  ਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ 
ਉਸ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਕੂੰ ਮ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇਿਾ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਿ ਦੀ ਝੀਲ ਤਵੱਚ ਸੱੁਤਟਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਪਾਪ 
ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਿਰ ਤੁਰੇਿਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਵੀ ਤਵਨਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇਿਾ।          EC 
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕਦੋਂ ਆਿੇਿਾ? (2:3–9) 

ਜਦ ਅਸੀਂ 2:3–9 ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੂੰ ਬਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਏ ਤਕ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 
ਪੌਲੁਸ ਚਾਰ ਤੱਥ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨ ੂੰ  ਡੱਤਕਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ 
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ਤਾਕਤ—ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਯੁੱ ਿ ਜਾਂ ਰੋਮੀ ਸਾਮਰਾਜ—ਉਸ ਨ ੂੰ  ਡੱਕ ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੂੰਚ ’ਤੇ ਪ ਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਰਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਆਤਖਆ ਤਕ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਪਾਪ 
ਦਾ ਪੁਰਖ “ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤਸਰ” ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ। 

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਦਾ 
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਰੂੰਭ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਵਖਾਈ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਲਖ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਵੇਲੇ 
ਪਰਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤਸਰ, ਜਦ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ, 
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਪਰਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਹੀ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਨਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਦ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ, ਉਹ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇਿਾ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਇਸ 
ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਰਹੇਿਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਵੇਲੇ ਤਯਸ  ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਿਾ। 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਟ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬੇਮੱੁਖ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 
ਕੇਂਦਤਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਕੱਥੇ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਵਸ਼ਾਲ ਤਡਨੋਤਮਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਪੋਪ ਦੀ ਕੈਥੋਤਲਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮ ਹ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੁੱ ਧ ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਦਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਤਵੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ।      EC 
ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ (2:10–12) 

ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਿਟਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਤਭਆਣਕ ਵੇਰਵੇ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਆਣ 
ਕੇ ਤਕ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂੰ ਸਾਰ ਤਵੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੀਏ, “ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਵੇਂ 
ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਵੇਂ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਮੈਨ ੂੰ  ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ?” 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤਵਖਾਇਆ ਹੈ। 

ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਰੇਮ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਮਾਵੇਿਾ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਆਇਤ 10)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ 
ਆਵੇਿਾ ਤਜਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝ ਠ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ 
(ਆਇਤ 11)। ਰੇਮੂੰਡ ਸੀ. ਕੇਲਸੀ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਤੀ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਸਮਾਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਸ ਛੱਡ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਉਹ 
ਮਨੱੁਖ ਤਲਪਤ ਹੈ।”36 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ 1:24, 26, 28 ਤਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਤਵੱਚ ਛੱਡ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ 
ਤਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ: 
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ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਤਵੱਚ ਿੂੰ ਦ ਮੂੰ ਦ ਦੇ 
ਵੱਸ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਭਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਤਵੱਚੀ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ (ਰੋਮੀਆਂ 1:24)। 
 
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੀਚ ਵਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਕਉਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਤਦੱਤਾ ਤਜਹੜਾ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ 
ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 1:26)। 
 
ਤਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿਾ ਨਾ ਲੱਿਾ ਓਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਦੀ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਭਈ ਨਤਖੱਧ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ (ਰੋਮੀਆਂ 1:28)। 

ਆਤਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਝ ਠ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਮਨੱੁਖ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
ਕੁਧਰਮ ਤਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤਵੱਚ ਆ ਜਾਣਿੇ। 
ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਯੂੰ ਤਤਰਤ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਤਵਨਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਿਾ। 

ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੱਚੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ। ਇਹ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਹੀ ਹੈ ਤਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ 
ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੱੁਚੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਤਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਵੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ 
ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਰਤਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰਤਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਤਨਤਸ਼ਤਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ 
ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਤਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਿੇ। ਸਾਡੇ ਤਕਰਪਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕ ਸੱਚਾਈ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਭਾਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਹੀਏ।                EC 
ਸਿੱਿਾਈ ਨੰੂ ਪਰੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ (2:10–12) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਆਤਖਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਿੱਲ ਹੈ। 

ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ 
ਦਾ ਤਵਸ਼ਾਲ ਤਸਸਟਮ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਨਿਲ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਵਨਾਸ ਤਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਿਾ। ਤਕਸੇ 
ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਿੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 
ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਮੂੰਨ ਲਵੇਿਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ 
ਭਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਿਾ, ਸਿੋਂ ਉਹ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਮੂੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ 
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ਲਵੇਿਾ। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪਰਭਾਵ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਤਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ “ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ” ਆਤਖਆ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਝ ਠ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ 
ਆ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਝ ਠ ਤਵੱਚ ਚੱਲਤਦਆਂ ਇਹ ਮੂੰਨਦਾ ਰਹੇਿਾ ਤਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਚੱਲਦਾ 
ਆ ਤਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇਿਾ। ਇਹ 
ਤਵਅਕਤੀ ਝ ਠ ਨ ੂੰ  ਸੱਚ ਮੂੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤਵੱਚ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇਿਾ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਵੱਚ ਚੱਲਤਦਆਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਕਰਤਦਆਂ ਮਜਾ ਆਵੇਿਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਤਨਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਤਨਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰੇਿਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਰੱਦਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਤਨਆਂ ਕਰੇਿਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਨਾਲੋਂ  ਵਧ ਕੇ ਆਸਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਕੂੰ ਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ, ਝ ਠ 
ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲਹਾ ਛੱਡ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵੇ।           EC 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿੁਣੇ ਹੋਏ (2:13, 14) 

ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹੋ ਤਿਆ। ਇਸ 
ਸ਼ੁਕਰਿੁਿਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣ 
ਦੁਹਰੀ ਸੀ—ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਜੀਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਤਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਰਕੇ ਚੁਤਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਵੱਚ ਤਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ। ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਜਦ ਇੂੰਜੀਲ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 14)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇੂੰਜੀਲ ਦੀ 
ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤਵੱਚ ਆ ਿਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਸਨ, 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਅਨੂੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ। ਜਦ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ 
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਾਤਾਰ ਇਸ ਤਵੱਚ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਪਰਚਾਰਕ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ 
ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਿੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭ  ਤਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਰਤਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਤਡਆਈ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਅਤਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਹੜੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ ਸਨ। 

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਿਏ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਰਿੀ ਰਾਹ 
’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਦਨ ਉਹ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ 
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ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਚਾਈਆਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੁਕਤੀ, ਪਤਵੱਤਰਤਾਈ, ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਵੱਲ 
ਵਧਣਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੂੰ ਦ ਕਰੋ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ 
ਉਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਤਜਹੜੀਆਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸਨ।                 EC 
ਹੁਣ ਕੀ? (2:15) 

ਹੁਣ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਖਤ ਤਵਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ 
ਸਨ, ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਆਮਦ ਦੀ ਚੂੰਿੀ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਫਰ ਅੱਿੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਤਨਹਚਾ ਤਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋਵੋ (ਆਇਤ 15)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਯਸ  ਅਤ ੇਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵੱਚ ਤਕੜਾਈ 
ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਹਚਾ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਦੀ। 

ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋਵੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਦੱਤੀ ਿਈ ਸੀ (ਆਇਤ 15)। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ “ਰਵਾਇਤਾਂ” 
(παράδοσις, ਪੈਰਾਡੋਤਸਸ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਤਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਰੀਤ (ਮੱਤੀ 15:2, 3) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਅਤਜਹਾ ਕੁਝ ਜੋ 
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ।” ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਤਲਖਤਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤਲਖੇ ਿਏ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ 
ਰਤਹਣਾ ਸੀ। 

ਮਸੀਹਤ ਐਨੀ ਤਛਛਲੀ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਤਵੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਐਨੀ ਡ ੂੰ ਘੀ ਵੀ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਤਵੱਚ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਦਿੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਤੜਆ ਤਿਆ ਹੈ: ਤਨਹਚਾ 
ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਤਹਣਾ।              EC 
ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ਦਰ ਅਸੀਸ ਿਿਨ (2:16, 17) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੂੰ ਦਰ ਅਸੀਸ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕ ੇ
ਪਾਪ ਦੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

“ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਮਲੇ।” ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਤਜਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ, ਤਜਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਿਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕਤਾ ਤਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 
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ਹੈ। ਦੁਤਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 
ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕ ਤਸੱਲੀ ਤਮਲੇ, ਇਹ ਤਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। 

“ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਭਲੀ ਆਸਾ ਤਮਲੇ।” ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਤਜਹੀ ਆਸਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਦੀ ਬੁਤਨਆਦ ’ਤੇ ਤਟਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਸਾ 
ਤਮਰਤ ਅਤੇ ਤਨਰਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਅਤਜਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਤਜਹੜੀ ਤਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

“ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਹੋਵੋ।” ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ 
ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਚੂੰਿੀ ਬਾਣੀ ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲੀ 
ਬੋਲਣ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਤਦਆਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਤਨਯੂੰਤਰਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਚੂੰਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। 

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਅਤਜਹੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਤਨਰਮਾਣ ਕਰੇਿੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਵੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਤਮ 
ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਤਪਆਤਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ?                EC 
ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ (2:13–17) 

1947 ਤਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤਪਤਾ ਤਮਿ ਰੀ ਦੇ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਪਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਦਲ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਤਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੂੰਨੀ ਵਤਰਹਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 
ਆਣ ਤਪਆ। ਮੈਂ ਚੌਦਾਂ ਵਤਰਹਆਂ ਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਤਵੱਚ ਪੱੁਤਜਆ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ 
ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਤਫਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੂੰਨੀ ਵਤਰਹਆਂ ਦੇ ਭਰਾ 
ਨ ੂੰ  ਵੀ ਫੌਜ ਤਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦ ਤਲਆ। ਮੈਂਨ ੂੰ  ਉਹ ਸੱਦਾ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ 
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਕ ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਿਆਦਾਤਰ 
ਕੂੰ ਮ ਮੇਰੇ ਤਸਰ ਆਣ ਤਪਆ ਸੀ। 

ਸਭਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਪਰ 
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਭ  ਦੇ ਤਪਆਤਰਓ, ਸਾਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਤਲਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਤਜਹ ਦੇ ਲਈ 
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਦਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ 
ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ” )ਆਇਤਾਂ 13, 14; ਿੋਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 
ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਦੱਤਾ ਹੈ।37 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀ “ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਤਪਆਰੇ” ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਤਪਆਰੇ ਹਨ (ਯ ਹੂੰਨਾ 3:16)। ਮਸੀਹੀ, ਤਜਹੜੇ “ਸੱਦੇ ਹੋਏ” ਹਨ, ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਪਰੇਮ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਹਨ (ਯਹ ਦਾਹ 21)। ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਦਆ ਜਾਂ 
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ਚੁਤਣਆ ਹੋਇਆ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਤਣਆ ਹੈ? ਕੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਨਹ ਾਂ ਤਤੂੰ ਨਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ 
ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:9 
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤਸੱਧ ਹੋ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਆਤਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ 
ਦੀ ਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ” )ਿੋਰ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 
ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਤਹਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡ ੇ
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਦੋ ਸਮ ਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ: ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਿਆਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤਕਸ ਸਮ ਹ ਤਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ; 
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ “ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ” 
ਮਜਬ ਰ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਭ ਤਮਕਾ ਹੈ? KJV ਅਤੇ NASB ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ  
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  “ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ” ਤਲਖਦੀ ਹੈ। NASB ਦਾ ਫੁੱ ਟਨੋਟ 
ਤਲਖਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਪਰਾਚੀਨ ਹਸਤਲੇਖ ਤਵੱਚ ਪਤਹਲਾ ਫਲ ਤਲਤਖਆ ਹੈ।” UBS ਤਲਖਦੀ ਹੈ 
“ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਹਲੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਤਲਆ ਹੈ।” ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਕਦ ਤਨਯਾ ਦੇ ਉਸ ਤਹੱਸੇ ਤਵਚਲੀ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦਾ “ਪਤਹਲਾ ਫਲ” 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਤਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:1–4)। 

ਸੱਦਾ ਤਕਵੇਂ ਆਇਆ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ “ਆਤਮਾ ਤੋਂ” ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। 
ਪਤਵੱਤਰਤਾਈ ਤਵੱਚ ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ। “ਆਤਮਾ” ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਜਸ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਲਖਤ ਵਚਨ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਯ ਹੂੰਨਾ 16:13; ਵੇਖੋ ਯ ਹੂੰਨਾ 17:17; 
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:17)। ਪਤਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਤਸਮਾ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਧ ਜਾਂ ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਾਂ (ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 2:38)। ਤਫਰ ਅਸੀਂ ਤਜਵੇਂ-ਤਜਵੇਂ ਆਪਤਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱੁਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹ  ਦੁਆਰਾ ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਵੇਖੋ 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1:7)। 

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ “ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਨਾਲ” ਵੀ ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ 14 ਤਵੱਚ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  “ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਆਤਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ “ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਸੀ 
ਤਜਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਪੌਲੁਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਸੁਨੇਹੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ ਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ” ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ 
“ਸਤਚਆਈ ਦੇ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ” ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 10) ਅਤੇ “ਝ ਠ 
ਨ ੂੰ  ਸੱਚ” ਮੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਆਇਤ 11)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ “ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨ” ਤਲਆ 
ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਦਰਲੀ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਨਹਚਾ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।”38 

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਤਕਸ ਲਈ ਸੱਦੇ ਿਏ ਹਨ? ਅਸੀਂ “ਮੁਕਤੀ” ਲਈ ਸੱਦੇ ਿਏ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ 
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ਆਪਤਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅਿਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਿਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ “ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਪਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦੇ ਿਏ ਹਾਂ (ਆਇਤ 14; ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:9)। 
ਕੁਝ ਸੀਤਮਤ ਭਾਵ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ (2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 3:18)। ਪਰ ਸਵਰਿ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਿੀ 
ਹੋਵਾਂਿੇ (ਰੋਮੀਆਂ 8:18; ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 3:20, 21)। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੱਤਦਆ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਭ ਤਮਕਾ ਹੈ? ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤਵੱਚ “ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ 
ਖੜਹੇ” ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਿਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਤਸੱਖੀਆਂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ” 
(ਆਇਤ 15)। ਝ ਠੀਆਂ ਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝ ਠੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ “ਛੇਤੀ ਡੋਲਣ” ਜਾਂ “ਘਾਬਰਣ” 
(2:2) ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹੇ” ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:8; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 16:13)। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਣ 
ਤਜਹੜੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਿਬਾਨੀ” ਤਸਖਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। “ਿਬਾਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਹੜੀਆਂ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਹੂੰ ਤਦਆਂ ਮੌਤਖਕ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਤਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਨ ੂੰ  ਵੀ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਤਖਆ ਤਜਹੜੀਆਂ 
“ਪੱਤਰੀ” ਦੁਆਰਾ ਤਸਖਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਵੱਚ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤਲਤਖਆ ਸੀ। ਸਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਹ 
ਅਵਸਰ ਤਮਤਲਆ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਸਕੀਏ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰਸ ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਤਰਤ ਤਲਖਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਿਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਤਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਤੋਂ ਹੈ, ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਤਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ 
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਝਾਉਣ ਲਈ ਿੁਣਕਾਰ ਹੈ (2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:16)। 

ਤਕਸੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਤ 15 ਦਾ ਿਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ 
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਾਿੀਦ ਦਾ ਮੱੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਚੂੰਿੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ (1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:2 
ਦੀ ਮੱਤੀ 15:6 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਦੋਹਾਂ ਤਵੱਚ ਸਰੋਤ ਦਾ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ। ਚੂੰ ਿੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 
ਰਸ ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ, ਤਜਹੜੀਆਂ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਤਰਤ 
ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਰੇਰਣਾ ਰਤਹਤ ਧਾਰਤਮਕ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਤਜਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪਤਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰੇਿਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤਵਸ਼ੇਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਮਲੇ 
ਹਨ, ਤਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਯ ਹੂੰਨਾ 16:13; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 14:37;  
2 ਪਤਰਸ 1:13–21)। 

ਅਸੀਂ ਤਜੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਰਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਜਹੜੀਆਂ ਤਪਛਲੇ 
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ਦੋ ਹਿਾਰ ਵਤਰਹਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਵਕਤਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਜੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਤਵੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਿਬਾਨੀ 
ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਆਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਤਦਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤਵੱਚ “ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹੇ” ਰਤਹਣ 
ਲਈ ਆਪ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਆਰ ਰਤਹਣਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵਆਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੜੱਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦ ੇ
ਇਖਤਤਆਰ ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ ਤਬਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਤਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਤਵੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। 

ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ 
ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਵੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਤਦੱਤੀ ਹੈ (ਆਇਤ 13), ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਤਵੱਚ “ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਖੜਹੇ 
ਰਤਹਣ” ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹ “ਇੱਕਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ” ਹੈ ਤਜਹੜਾ 
ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਨਭਾਉਣ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।39 ਇਸੇ 
ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਯਸ  ਅੱਿੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਿੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ (ਆਇਤ 16)। 

ਉਸ ਨੇ ਮੂੰ ਤਿਆ ਤਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲੇ (ਆਇਤ 17)। ਤਨਰਾਸ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਕਸੇ 
ਤਭਆਣਕ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤਕਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਤਨਰਾਸ ਹੋਣ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੂੰ ਤਿਆ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “ਓਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਤਵੱਚ 
ਤਦਰੜਹ ਕਰੇ” )ਆਇਤ 17)। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਤਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਕਸੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਰੋਿੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਤਡਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਬਲ ਅਤੇ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਆਪਤਣਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਤਸਾਹਨ, ਤਸੱਤਖਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਹਨ 
ਤਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਿ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਤਵੱਚ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤਮਲੀਆਂ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਭਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਦਆ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਵਾਪਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ  
ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ “ਤਨਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ  
ਦੱਬੀ ਜਾਈਏ ਭਈ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਈਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ   
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ਮਸੀਹ ਤਯਸ  ਤਵੱਚ ਹੈ” )ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 3:14)।             EE 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱ ਿਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਭੁਿੱ ਲ (2:1–12) 

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤਮੱਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਚਰਕਾਲ ਦੇ, ਸਦੀਪਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੂੰ ਦਮਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੂੰ ਤ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਸਤਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤਯਸ  ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਵਾਤਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਤਾਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀ ਤਚੂੰ ਤਤ ਸਨ ਤਕ ਤਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 
ਤਯਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਤਹ ਜਾਣਿੇ। 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਤਦੱਤੀ ਿਈ ਸੀ ਤਕ ਮੌਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਯਸ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 
ਪਰਤਾਪ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। 

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਲਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ 
ਤਕ ਤਯਸ  ਵਾਤਪਸ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ 
ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਤਹ ਿਏ 
ਸਨ। ਪਤਹਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਂਿ ਦ ਜਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਤਖਆ ਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਭੁੱ ਲ ਦੇ ਉਲਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਭਤਵੱਖ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਹੈ। 

ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ, ਜੋ ਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 
ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਡਮੁੱ ਲੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਧਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣੋ (2:1–5)। ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਤਵੱਚ ਅਕਸਰ ਅਤਜਹਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਤਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ। ਤਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨਬ ਵਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪ ਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਨਬ ਵਤਾਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ’ਤ ੇ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਭ  ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਫਰ ਨਵੇਂ 
ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਨਬ ਵਤਾਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ’ਤ,ੇ ਅਰਥਾਤ ਤਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਭ  ਦਾ ਆਉਣਾ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਬ ਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕ ਤਯਸ  ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਤਫਰ ਤਕਸੇ ਿੁਪਤ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਅਤਜਹੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਕ ਤਕਤੇ ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤਿੂੰ ਦਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਤਜਹੀਆਂ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ 
ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਪਤਹਲਾ, ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਸੇ ਨਵੀਂ ਤਸੱਤਖਆ 
ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਵਅਕਤੀ ਤਕਸੇ 
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ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਕਾਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਵਧਾਨ ਰਤਹਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਇਹ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁੂੰ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਫਰ ਜਦ 
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਲਤ ਹਨ। ਅਤਜਹੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਵੱਚ 
ਰਸ ਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਮ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਾਤਰਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਕਸਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਕਸੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤਹੱਸੇ ਜਾਂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਹੱਸੇ ’ਤੇ 
ਅਧਾਤਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ (2:1, 2), ਸ਼ਾਇਦ 
ਰਸ ਲੀ ਇਖਤਤਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਚਤਾਉਣੀ ਤਦੱਤੀ 
ਿਈ ਸੀ ਤਕ “ਛੇਤੀ ਨਾ ਡਲੋੋ,” ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਚੇਤ ਰਤਹਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਤਸੱਤਖਆ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਤਹਣਾ ਹੈ, ਤਫਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਕੂੰ ਨੀ ਵੀ 
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੱੁਖੀ ਤਦਮਾਿ 
ਦੀ ਕਾਢ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਸੱਤਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਤਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਸਖਾਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਆਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਔਤਖਆਈ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ 
ਅਸੀਂ ਸੱਤਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸੱਤਖਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਲਤ ਹੈ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਲੋਕ ਤਚੂੰ ਤਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਆ 
ਸੀ ਤਕ ਤਯਸ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ  
(2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:5)। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਜਹੜੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੀ 
ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਤਸਆਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਤਸਆ ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਤਕਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਿੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੌਣ 
ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਿਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਕ ਇਹ ਿਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਖੜਹਾ ਹੈ। 

ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰਤਮਕ ਮਸਤਲਆਂ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਖਤਤਆਰ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਵਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਵੇਤਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ, ਜਦ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਿੇ। 

ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਿਲਤ 
ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਤਖਆ ਹੈ! ਅਤਿਆਨਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਲਈ ਖੁਲਹੇ  ਦਰਵਾਿੇ ਹਨ। 
ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੀਏ। ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 
(ਯ ਹੂੰਨਾ 8:32)। 
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ਸੱਚੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸਖਾਓ (2:6–9)। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਓ ਭਰੇ ਸਤਮਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਨਹਚਾ 
ਦੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਾਤਾਰ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਹਚਾ ਦੀ ਬੁਤਨਆਦ ਅਸੁਰੱਤਖਅਤ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੂੰਿੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ 
ਤਸਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। “ਓਹੋ ਿੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਤਲਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ” )ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 3:1)। ਹਰੇਕ ਤਸੱਤਖਆ ਪਰੋਿਰਾਮ ਤਵੱਚ 
ਿੱਲਾਂ ਲਿਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਕੇਵਲ 
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਸੱਤਖਆ ਹੀ ਚੂੰਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਯਸ  ਅਤ ੇਉਸ ਤਦਆਂ ਰਸ ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਵਰਤੇ ਿਏ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ੂੰ  ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ—ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ ਲਈ ਸੱਚਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ 
ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਤਲਤਖਆ ਜੋ ਪਤਹਲਾਂ ਤਸਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ 
ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਤਸੱਤਖਆ ਜਾਣਾ ਲਾਿਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨਭਰ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ-ਤਤਆਿ ਬਾਰੇ ਤਚਤਾਉਣੀ ਤਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ 
ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਿਾ। 
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਕ ਇਹ ਤਯਸ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੋਵੇਿਾ। ਤਕਉਂ ਜੋ ਇਹ 
ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਆਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ, ਤਕ 
ਤਯਸ  ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਿਲਤ ਹਨ। ਅਤਜਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਸੱਤਖਆ 
ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਰ ਰੀ ਸੀ। 

ਸੱਚੀ ਤਸੱਤਖਆ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ (2:10–12)। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦ ਲੋਕ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ 
ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ 
ਤਸੱਤਖਆ ਿਲਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਦੇਣਿੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਰੱਦ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਤਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਵੱਈਆ। ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਤਵੱਚ ਤਖੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਖੱਚ 
ਹੈ, ਤਬਹਤਰ ਤਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਮਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿਤ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਖੱਚ ਹੈ, 
ਨਵੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਤਸੱਧ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਤਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਤਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਤਕਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਜਾਣਾ ਸਾਨ ੂੰ  
ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਈ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋਕ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ 
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ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਕ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਤਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਤਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰੇਮ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਵਧੇਰੇ ਤਦਲ-ਤਖੱਚਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਿਲਤ ਤਸੱਤਖਆ ਤੋਂ ਤਮਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿਤ, ਲੋਕਤਪਰਯਤਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਰਤੀ ਸੱਚਾਈ 
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 
ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।               TP 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੱ ਿ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ (2:13—3:5) 

ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਅਤੇ 
ਤਸਖਾਉਣ। ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਿੱਜੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। 

1 ਅਤੇ 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ—ਤਤੂੰ ਨ ਅਤਜਹੇ ਪੱਤਰ ਤਜਹੜੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਲਖੇ ਿਏ ਸਨ—ਤਵੱਚ ਤਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਕ “ਖਰੀ ਤਸੱਤਖਆ” )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 1:10(, “ਚੂੰਿੀ ਤਸੱਤਖਆ” )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:6;  
2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 4:3; ਤੀਤੁਸ 1:9; 2:1(, “ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਸੁਚੱਮਤਾਈ” )ਤੀਤੁਸ 2:7), 
“ਖਰੀਆਂ ਿੱਲਾਂ” )1 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 6:3; 2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 1:13(, “ਸਾਖੀ ਸਤ” )ਤੀਤੁਸ 1:13; 
2:2 ਵੀ ਵੇਖੋ) ਅਤੇ “ਤਨਹਚਾ ਜੋਿ ਬਚਨ” )ਤੀਤੁਸ 1:9)। ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਤਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਦੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। 

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:15 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਸੂੰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕੀਤਾ ਤਕ 
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ—ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਲਈ—ਐਨੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਤਕਉਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 
ਦਾ ਮੱੁਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (2:13, 14)। ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਤਵੱਚ ਿੁਆਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਚਾਈ ਿਈ 
ਸੂੰਤਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਿੁਆਚੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵਚਨ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੂੰਜੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਿਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਕ ਜੀਉਂਦੇ ਵਚਨ, ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਤਲਆ—
ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਯਸ  ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਤਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਯ ਹੂੰਨਾ 1:1)। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੂੰ ਜੀਲ 
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਤਵੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਰਦੇਸ਼ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਸਨ ਤਕ ਉਹ 
“ਸਰਬੱਤ ਸਤਰਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ” ਕਰਨ (ਮਰਕੁਸ 16:15)। 
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ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਪਰਤੀਉੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਤਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਿਏ ਸਾਂ: ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ 
ਅਤੇ ਪਤਵੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਤਲਆ ਭਈ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਵੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੱਥ ਆਵੇ” 
(2:13)। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਥਾਤ 
ਸ਼ੱੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਯਸ  ਤਵੱਚ ਬਪਤਤਸਮਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਤਸਮਾ 
ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਨਾਤਨਯਾਹ ਨੇ ਸੌਲੁਸ/ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਆਤਖਆ, 
“ਹੁਣ ਤ ੂੰ  ਤਕਉਂ ਤਢੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਤਤਸਮਾ ਲੈ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੱੁਟ” )ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 22:16)। ਬਪਤਤਸਮਾ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ 
ਸ਼ੱੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਸੱਤਦਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ 
ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਪਤਹਲਾ ਸੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  
ਇੂੰ ਜੀਲ ਤਸਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਜਾ ਸੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੂੰਜੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਦੂੰ ਦੇ 
ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਨ ੂੰ  ਵਚਨ ਤਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਆਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਤਵੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਥਾਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨ ੂੰ  ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾਵੇ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਤਤੱਤਿਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਪਤਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਉਹ ਿਰੀਆ ਹੈ, ਤਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। “ਪਰ ਧੂੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਕ 
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਓ ਪਰ ਤਜਸ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਸੂੰਚੇ ਤਵੱਚ ਢਾਲੇ ਿਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ  ਉਹ 
ਦੇ ਆਤਿਆਕਾਰ ਹੋ ਿਏ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਿਏ” )ਰੋਮੀਆਂ 
6:17, 18)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਦਰੜਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (2:15)। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਦਰੜਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਣ, ਤਵਕਤਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਫਲ ਤਲਆਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 2:15 ਤਵੱਚ ਹੈ: “ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, 
ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਿਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ 
ਤਸੱਖੀਆਂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।” ਇਹ “ਰਵਾਇਤਾਂ” ਮਨੱੁਖੀ ਤਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਹ ਪਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ 
ਤਲਖੇ ਿਏ ਤਨਰਦੇਸ਼ ਸਨ। 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਤਸੱਤਖਆ ਤਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ; ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤਵੱਚ ਤਦੱਤਾ 
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ਤਿਆ ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਖੱਚਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਤਰਆ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾਹੀਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਦੜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫਲਵੂੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲ ਕਾ 8 ਤਵੱਚ ਤਯਸ  ਵੱਲੋਂ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਤਵੱਚ 
ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੂੰਿਰੇ, ਵਧੇ ਅਤੇ ਫਲਵੂੰ ਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਤਜਹੜੇ ਆਪਤਣਆਂ ਮਨਾਂ ਤਵੱਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ ਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਿਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨ ੂੰ  
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਿੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ 
ਤਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਹੈ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (2:16, 17)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; 
ਸਿੋਂ ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾ ਵੀ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਤਖਆ 
ਅਤੇ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਨਰਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ,  
“ਤਕਉਂਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਿੇ ਤਲਤਖਆ ਤਿਆ [ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ] ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਲਈ  
ਤਲਤਖਆ ਤਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀਏ” 
(ਰੋਮੀਆਂ 15:4)। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਤਕਰਪਾਲ  ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਸੁਭਾਓ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ 
“ਤਦਆਲਿੀਆਂ ਦਾ ਤਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਤਦਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:3) ਵਜੋਂ 
ਤਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਤਿਆ ਹੈ। ਤਯਸ  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਪਤਾ ਦੀ ਪਰੇਮਭਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਪਤਾ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਮੱੁਲਾ ਸਾਧਨ ਸੀ।  
“ਸਾਡਾ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ” ਹੀ ਹਨ “ਤਜਹ ਨੇ ਸਾਡੇ  
ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਲੀ ਆਸਾ 
ਤਦੱਤੀ” )2:16(। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (3:1–5)। ਅਸੀਂ 
ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਤਕਹੜੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ’ਤੇ 
ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸੁਰੱਤਖਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਤਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਰਪ ਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ 
ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਜਹੜੇ ਕੂੰ ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ 
ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਝ ਠ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ 
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ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਤਕਸੇ 
ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਤਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਪ 
ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਝ ਠ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ 
ਸਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਦਸ਼ਾ ਤਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਪਰਭ  ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਤਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਤਦਰੜਹ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਿਾ” )3:3(। 

ਤਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਸਾਡੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੁਰੱਤਖਆ ਹੈ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਤਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਤਿਆਦਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੈ—ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 
ਤਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰੀਬ ਤਵਅਕਤੀ ਤੱਕ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤਦਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ 
ਸੁਰੱਤਖਆ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਤਲਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਚੇਤਲਆਂ ਦ ੇ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਖੇ: “ਮੁਕਦੀ ਿੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਪਰਭ  ਦਾ ਬਚਨ 
ਫੈਲਰੇ ਅਤੇ ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੱੁਠੇ ਅਤੇ 
ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਤਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” )3:1, 2(। 

ਤਸੱਟਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। 
ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਿਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਉਣ, ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਯਸ  ਨੇ ਆਤਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 
ਚੇਲੇ ਹੋ ਅਰ ਸਤਚਆਈ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੋਿੇ ਅਤੇ ਸਤਚਆਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਿਾਦ ਕਰੇਿੀ” )ਯ ਹੂੰਨਾ 8:31, 
32)। ਤਯਸ  ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨ ੂੰ  ਤਸਆਣਦੇ ਹਨ, ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਤਯਸ  ਪਰਿਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨ ੂੰ  ਤਸਆਣਨਾ ਹੈ! 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਤਧਐਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਮਾ ਤਮਲੇਿੀ। ਇਹ “ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 
ਅਤੇ ਬਚਨ” )2:17( ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਹਰਦੇ ਭਿਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਹਰਦੇ ਹੋਣਿੇ। ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਰਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਹਰਦੇ ਵਰਿੇ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਉਹ ਅਤਜਹੇ ਤਹਰਦੇ ਹੋ 
ਜਾਣਿੇ ਤਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਣਿੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਹਰਦੇ ਹੋਣਿੇ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦ ਤਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਈਏ ਤਕ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਨਵੇਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੂੰਭ ਤਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਵੱਚ ਤਕਵੇਂ 
ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੁਤਰਆਈ ਤੋਂ ਤਕਵੇਂ ਬਚੇ ਰਤਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵਡਮੁੱ ਲਾ 
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ਫਲ ਤਕਵੇਂ ਤਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਪਰਭ  ਤੁਹਾਤਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖੇ” )3:5(।              TP 

ਤਟੱਪਣੀਆਂ 
1ਵੇਖੋ ਏ. ਟੀ. ਰੋਬਰਟਸਨ, ਤਦ ਅਤਪਸਲਸ ਆਫ ਪੌਲ, ਤਜਲਦ 4, ਵਰਡ ਤਪਕਚਰ ਇਨ ਦ ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 

)ਨੈਸ਼ਤਵਲ: ਬਰੌਡਮੈਨ ਪਰੈਸ, 1931), 47. 2ਰੇਮੂੰਡ ਸੀ. ਕੇਲਸੀ, ਦ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਪੌਲ ਟ  ਦ ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਦ 
ਤਲਤਵੂੰ ਿ ਵਰਡ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਤਜਲਦ 13 (ਔਸਤਟਨ, ਟੈਕਸਸ: ਆਰ. ਬੀ. ਸਵੀਟ ਕੂੰਪਨੀ, 1968), 150. 3ਸੀ. ਐਫ. 
ਹੌੱਿ ਅਤ ੇਡਬਤਲਊ. ਈ. ਵਾਈਨ, ਤਦ ਅਤਪਸਲਸ ਆਫ ਪੌਲ ਤਦ ਅਪਸੋਲ ਟ  ਦ ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ (ਸ਼ਰੀਵਪੋਰਟ, 
ਲੁਈਿੀਐਨਾ: ਲੈਮਬਰਟ ਪਬਤਲਤਸ਼ੂੰਿ ਕੂੰਪਨੀ, 1977), 243. 4ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਾਕ ਬ ਲਈ “ਆਣ ਪੁੱ ਤਜਆ ਹੈ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਤਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦ ੇਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਤਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਤਕ ਪਰਭ  ਦੀ ਵਾਪਸੀ 
ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ )ਮਸੀਹੀ ਯੱੁਿ( ਦਾ ਅਰੂੰ ਭ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 5ਬੂਸ ਐਮ. ਮੈਟਿਿਰ, ਏ ਟੈਕਚੁਅਲ ਕਮੈਂਟਰੀ 
ਆਨ ਦ ਿਰੀਕ ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ: ਏ ਕੂੰ ਪੈਤਨਅਨ ਵੌਲੁਯਮ ਟ  ਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀਿ ਿਰੀਕ ਤਨਉ 
ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਦ ਜਾ ਸੂੰਸਕਰਨ )ਤਨਉ ਯੋਰਕ: ਯੁਨਾਇਟਡ ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀਿ, 1994), 567. 6ਐਫ. ਐਫ. 
ਬੂਸ, 1 ਐਡਂ 2 ਥਿੈੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਵਰਡ ਤਬਬਤਲਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਤਜਲਦ 45 (ਵੇਕੋ, ਟੈਕਸਸ: ਵਰਡ ਬੁਕਸ, 1982), 
168. 7ਐਲਬਰਟ ਬਾਰਨੇਸ, ਨੋਟਸ ਆਨ ਦ ਤਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਐਡਂ ਪਰੈਕਤਟਕਲ: 
ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਤਤਮੋਥੀ, ਟਾਈਟਸ ਐਡਂ ਤਫਲੇਮੋਨ, ਐਨਲਾਰਜਡ ਟਾਈਪ ਸੂੰ ਸਕਰਨ, ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਰੋਬਰਟ ਫੂ 
(ਿਰੈਂਡ ਰੈਤਪਡਸ, ਤਮਸ਼ੀਿਨ: ਬੇਕਰ ਬੁਕ ਹਾਉਸ, 1949), 80–96. 8ਉਪਰੋਕਤ, 81. 9ਰੋਬਰਟਸਨ, 51. 10ਵੇਖੋ 
ਤਲਓਨ ਮੋਤਰਸ, ਤਦ ਫਰਸਟ ਐਡਂ ਸਤੈਕੂੰਡ ਅਤਪਸਲ ਟ  ਦ ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਦ ਤਨਉ ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਨ 
ਦ ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ )ਿਰੈਂਡ ਰੈਤਪਡਸ, ਤਮਸ਼ੀਿਨ: ਤਵਲੀਅਮ ਬੀ. ਈਅਰਡਮੂੰ ਸ ਪਬਤਲਤਸ਼ੂੰਿ ਕੂੰਪਨੀ, 1959), 
228–29. 

11ਵੇਖੋ ਹੌੱਿ ਅਤੇ ਵਾਈਨ, 258. 12ਹੁਿੋ ਮਿੈੱਕੋਰਡ, ਮੈਿੱਕੋਰਡਸ ਤਨਉ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਵਰਲਾਸਤਟੂੰਿ 
ਿਾਸਪਲ (ਹੈਂਡਰਸਨ, ਟੇਨੇਸੀ: ਫਰੀਟ-ਹਾਰਡਮਨ ਯ ਨੀਵਰਤਸਟੀ, 1988)। 13ਹੌੱਿ ਅਤ ੇਵਾਈਨ, 262. 14ਹੈਨਰੀ 
ਐਲਫਰਡ, ਦ ਿਰੀਕ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਸੋਤਧਆ ਐਵਰੈਿੱਟ ਐਫ. ਹੈਰੀਸਨ (ਤਸ਼ਕਾਿੋ: ਮ ਡੀ ਪਰੈਸ, 1958), 3:291. 
15ਮੋਤਰਸ, 231. 16ਰੋਬਰਟਸਨ, 53. 17ਕੇਲਸੀ, 156. 18ਉਪਰੋਕਤ. 19ਮਤੋਰਸ, 233. 20ਰੋਬਰਟਸਨ, 53. 

21ਹੌੱਿ ਅਤ ੇਵਾਈਨ, 267. 221 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:4; 2:1, 9, 14, 17; 3:7; 4:1, 9, 10 (ਦੋ ਵਾਰ), 
13; 5:1, 4, 12, 14, 25–27; 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂ2:1, 13, 15; 1:3; 3:1, 6, 13. 23ਮੋਤਰਸ, 237–38. 
24ਦ ਿਰੀਕ ਤਨਉ ਟਸੈਟਾਮੈਂਟ, ਚੌਥਾ ਸਤੋਧਆ ਸੂੰ ਸਕਰਨ, ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਬਾਰਬਰਾ ਐਲੇੋੰਡ, ਕਰਟ ਐਲੇੋੰਡ, ਜੋਹਾਨੇਸ 
ਕਾਰਾਤਵਡੋਪੋਲੋਸ, ਕਾਰਲੋ ਐਮ. ਮਾਰਤਟਨੀ ਅਤੇ ਬੂਸ ਐਮ. ਮੈਟਿਿਰ )ਸਟੱਟਿਰਟ: ਯੁਨਾਇਟਡ ਬਾਈਬਲ 
ਸੋਸਾਇਟੀਿ, 1998)। 25ਹੌੱਿ ਅਤੇ ਵਾਈਨ, 273. 26ਵਾਲਟਰ ਬਾਵਰ, ਏ ਿਰੀਕ-ਇੂੰਿਤਲਸ਼ ਲੈਕਤਸਕਨ ਆਫ ਦ 
ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਡਂ ਅਦਰ ਅਰਲੀ ਤਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਤਲਟਰੇਚਰ, ਤੀਜਾ ਸੂੰ ਸਕਰਨ, ਸਤੋਧਆ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਾਦਨ, 
ਫਰੈਡਤਰਕ ਡਬਤਲਊ. ਡੈਂਕਰ )ਤਸ਼ਕਾਿੋ: ਯ ਤਨਵਰਤਸਟੀ ਆਫ ਤਸ਼ਕਾਿੋ ਪਰੈਸ, 2000), 763. 27ਡੇਤਵਡ ਜੇ. 
ਤਵਲੀਅਮਸ, 1 ਐਡਂ 2 ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਤਨਉ ਇੂੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਬਬਤਲਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ: ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸੀਰੀਿ, 
ਤਜਲਦ 12 (ਪੀਬੌਡੀ, ਮਾਸਤੇਚਯੁਸਟੇਸ: ਹੈਂਤਡਰਕਸਨ ਪਬਤਲਸ਼ਰਿ, 1992), 136. 28ਜੌਨ ਸਟੌਟ, ਦ ਿੌਸਪਲ 
ਐਡਂ ਤਦ ਏਡਂ ਆਫ ਟਾਈਮ )ਡਾਉਨਰਿ ਿੂਵ, ਇਤਲਨੌਏ: ਇੂੰ ਟਰਵਰਤਸਟੀ ਪਰੈਸ, 1991), 180. 29ਜੇ. ਡਬਤਲਊ. 
ਮੈਕਿਾਰਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤਲਪ ਵਾਈ. ਪੈਂਡਲਟਨ, ਥੈਿੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ, ਕੋਤਰੂੰ ਤਥਅੂੰਸ, ਿਲੇਤਸ਼ਅੂੰਸ ਐਡਂ ਰੋਮਨਸ, ਦ 
ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ ਕਮੈਂਟਰੀ )ਤਸਨਤਸਨਾਟੀ, ਓਹਾਯੋ: ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਬਤਲਤਸ਼ੂੰਿ ਫਾਉਂਡਸ਼ੇਨ, 1916), 41. 
30ਉਪਰੋਕਤ, 41–43. 

31ਡੇਤਵਡ ਤਲਪਸਕੋਂਬ, “ਕਮੇਂਟਰੀ ਆਨ ਦ ਸੈਤਕੂੰਡ ਅਤਪਸਲ ਟ  ਦ ਥਿੈੱਸਾਲੋਤਨਅਨਸ,” ਇਨ ਏ ਕਮੇਂਟਰੀ ਆਨ 
ਦ ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੇਂਟ ਅਤਪਸਲਿ, ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਜੇ. ਡਬਤਲਊ. ਸ਼ੈਫਰਡ )ਨੈਸ਼ਤਵਲ: ਿੌਸਪਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੂੰਪਨੀ, 
1942), 5:95–96. 32ਵੇਖੋ ਮੈਕਿਾਰਵੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਲਟਨ, 38–40. 33ਮੇਤਰਲ ਸੀ. ਟੇਨੇਈ, ਤਨਉ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 
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ਟਾਈਮਸ (ਪੀਬੌਡੀ, ਮਾਸੇਤਚਯੁਸੇਟਸ: ਹੈਂਤਡਰਕਸਨ ਪਬਤਲਸ਼ਰਿ, 2001), 116. 34ਜੌਨ ਵੈਦਰਲੀ,  
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