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ਅਮਿਆਇ 3 

ਤਾਿੀਦ 

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਹਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ  
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ (3:1, 2) 

1ਮੁਕਦੀ ਿਿੱ ਲ, ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਪਰਭੂ ਦਾ ਬਿਨ ਫੈਲਰੇ 
ਅਤੇ ਿਮਡਆਇਆ ਜਾਿੇ ਮਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿ ਿੀ ਹੈ। 2ਅਤੇ ਇਹ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੁਿੱ ਿੇ ਅਤੇ 
ਬੁਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਏ ਜਾਈਏ ਮਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਹਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਇਤ 1. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ (2:16, 17), ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਤਖਆ ਤਕ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨ। ਮੁਕਦੀ ਿਿੱ ਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਤਖਆ ਸੀ, 
ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤਸੱਟੇ ਵੱਲ ਆ ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਿੱਲਾਂ ਆਖਣ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ 
(1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:1 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। (ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ 
ਭਰਾਿੋ ਲਈ 2:13 ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵੇਖੋ।) 

ਤਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:25; 
ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:3; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:19; ਰੋਮੀਆਂ 15:30) ਆਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਵੀ ਇਹ ਮਤਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ 
(ਯਾਕ ਬ 5:16 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਪਰਭੂ 
ਦਾ ਬਿਨ ਫੈਲਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਣਤੀ ਤਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਿਬ ਰ 147:15 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਇਹ “ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਰੇ,” ਸਿੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਤਖਆ ਤਕ ਇਹ ਉਵੇਂ 
ਿਮਡਆਇਆ ਜਾਿੇ ਮਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ [ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ] ਮਿਿੱ ਿ ਿੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  
ਿੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
“ਵਤਡਆਇਆ” ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6; 2:13)। ਕੇਵਲ ਜਦ ਇੂੰਜੀਲ ’ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਵਤਡਆਇਆ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ “ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਬਣਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 1:16)। 

ਆਇਤ 2. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਜਸ ਦ ਜੀ ਿੱਲ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਤਖਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱ ਿੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ 
ਬਿਾਏ ਜਾਣ। ਯ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਤਦਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, “ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ।” ਕਤਹਣ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਆਮ ਖਤਤਰਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਜਹੜੇ 
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ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੋਂ ਤਕਸੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ 
ਤਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਤਜਹੜਾ ਯਹ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ 
ਰਸ ਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ 18:12–21; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:14–16)। “ਪੱੁਠੇ” ਸ਼ਬਦ ਯ ਨਾਨੀ ਦ ੇ
ἄτοπος (ਅਟੋਪੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ। KJV ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਤਨਰਤਵਵੇਕ” ਤਲਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਅਸੂੰਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਧਰਮ” ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਬੁਰੇ” ਅਰਥਾਤ ਤਭਰਸ਼ਟ ਵੀ ਆਤਖਆ 
ਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ πονηρός (ਪੋਨੇਰੋਸ) ਤੋਂ ਹੈ। ਸੀ. ਐਿੱਫ਼. ਹੌੱਿ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਤਦੱਤਾ 
ਤਕ ਇਹ “ਪੱੁਠੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਤਰਆ 
ਸੀ” ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ “ਇਸ ਤਵੱਚ ਲੱਿਾ ਅਿੇਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਰਸ ਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ . . . ਸਾਇਦ ਯਹ ਦੀ।”1 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਫਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਦਰੜਹਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ 
ਤਵਰੋਧ ਤਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਹਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਐਲਫਰਡ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸ ਵਾਕ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਤਲਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਤਕਉਂ ਜੋ )ਮਸੀਹੀ( 
ਤਨਹਚਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”2 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ “ਤਨਹਚਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸੀਹੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ (ਰੋਮੀਆਂ 1:5 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਇਸ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ (ਤੀਤੁਸ 2:11), ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਿੇ (2 ਤਤਮੋਤਥਉਸ 3:8, 9)। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਰੱਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਹੈ। ਤਜਹੜਾ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਚਾਹੇ” )ਪਰਕਾਸ਼ 22:17), ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇਸ 
“ਤਨਹਚਾ” ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਿਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਨਿੇ। 
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਤਕ ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਰਭੂ ਮਿਿੱ ਿ ਅਤੇ ਥਿੱ ਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਮਿਿੱ ਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਥਨ (3:3–5) 
3ਪਰੰਤੂ ਪਰਭੂ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਮਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਰੜਹ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਿਾਈ ਰਿੱ ਖੇਿਾ। 
4ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੂ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਕਰੋਿੇ ਭੀ। 5ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਤੁਹਾਮਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ 
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰਿੱ ਖੇ। 

ਆਇਤ 3. ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ “ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ” ਬਾਰੇ (ਆਇਤ 2) ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੇ ਿੌਰ ਕੀਤਾ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਸ਼ਤਾਨ, ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਭੂ ਤਕਤੇ 
ਵਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਭ  ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ; ਸਿੋਂ ਉਹ ਿਫ਼ਾਦਾਰ 
ਵੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਤਤੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਪ ਰੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ ਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ  
(1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:9; 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:18; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:24)। 

ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤਲਤਖਆ ਤਕ “‘ਤਵਸ਼ਵਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ’ ਤਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ।”3 ਆਇਤ 2 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਤਕ ਸਭਨਾਂ 
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ਨ ੂੰ  “ਤਨਹਚਾ,” πίστις (ਤਪਸਤਤਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਇਤ 3 ਦਾ ਅਰੂੰਭ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ,” 
πιστός (ਤਪਸਤੋਸ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਤਕ ਪਰਭ  “ਵਫ਼ਾਦਾਰ“ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤਵੱਚ “ਤਨਹਚਾ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਰਤਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀਆਂ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:24 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 
ਕਰੋ)। 

ਤਕਉਂ ਜੋ ਉਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। 
ਤਕਉਂ ਜੋ ਆਇਤਾਂ 1 ਅਤ ੇ2 ਤਵਚਲੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਤਕ ਪਰਭ  ਉਸ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰੇਿਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਭਤਲਆਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤਚੂੰ ਤਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਖਵਾਇਆ 
ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ। ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਪਰਭ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮਦਰੜਹ ਕਰੇਿਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ στηρίζω (ਸਟੇਤਰਿੋ) ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ “ਸਤਥਰ ਕਰਨਾ, ਮਜਬ ਤ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ।” ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 
ਤਕ ਜਦ ਕੋਈ ਵਸਤ  ਤਕਸੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਡੱਿ ਪੈਣ ਦੇ ਕਿਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣਾ, 
ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਹੜਹ ਵੇਲੇ ਦਤਰਆ ਦੇ ਕੂੰ ਤਢਆਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰੇ ਲਿਾਉਣਾ। ਤਯਸ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਲਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਪਰਤਤੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕ ਉਹ “ਜੁਿ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ” ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ “ਨਾਲ” ਰਹੇਿਾ 
(ਮੱਤੀ 28:20) ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ ਤਕ ਇਹ ਤਯਸ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੇਤ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਰਤਤੱਤਿਆ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਰਹੇਿਾ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖੀ ਜੋ ਇਹ “ਵਫਾਦਾਰ” ਪਰਭ  ਕਰੇਿਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਕ 
ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਈ ਰਿੱ ਖੇਿਾ ਅਰਥਾਤ “ਰੱਤਖਆ ਕਰੇਿਾ” (RSV)। ਪਤਰਸ ਨੇ 
1 ਪਤਰਸ 1:5 ਤਵੱਚ ਆਤਖਆ ਤਕ “ਤਨਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,” ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ . . . ਬਚਾਏ ਰਤਹੂੰਦੇ” ਹਨ (NIV) ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 10:13 
ਤਵੱਚ ਤਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਆਤਖਆ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ “]ਸਾਡੀ] ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ [ਸਾਨ ੂੰ ] ਪਰਤਾਵੇ 
ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਿਾ” (NIV)। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ 
ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਤਾਵੇ ਨ ੂੰ  ਸਤਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ  “ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ” ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਤਧਆਨ ਰੱਖੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ ਤਰਹਾ ਸੀ 
ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਤਾਤਵਆਂ ਤੋਂ “ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ” ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਤਿਆਦਾ ਭਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  “ਤਦਰੜਹ” ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਤਾਤਵਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ ਤਕ ਇਹ ਸੋਮਾ ਦੁਸ਼ਟ 
ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πονηρός (ਪੋਨੇਰੋਸ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ” ਜਾਂ “ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ” 
ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਤਲਖਤਾਂ ਤਵੱਚ ਵਧੇਰੇ 
ਤਮਲਦਾ ਹੈ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2; ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:16)। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤ,ੇ 
ਸ਼ਤਾਨ ਹੈ। 

ਆਇਤ 4. ਆਇਤ 3 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਭ  ਦੀ ਮਦਦ ਤਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ 
ਉਸ ਨੇ ਇਹ “ਭਰੋਸਾ” ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂ ਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ 
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ਆਪਣੀ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਤਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਪਰਭ  
ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:9)। ਇੱਥੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰੇਤਰਤ ਤਵਅਕਤੀ, ਪੌਲੁਸ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਦੱਤਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ  
(1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 14:37 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਆਤਖਆ ਤਿਆ ਸੀ, 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਝ ਿਏ ਸਨ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਤਖਆ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਸਭ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

“ਭਰੋਸਾ” ਯ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ πεποίθαμεν (ਪੇਪੋਈਥਾਮੇਨ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
“ਪੇਇਥੋ ਦਾ ਮੱਧਮ ਪ ਰਨ ਸ ਚਕ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ, ਅਕਰਮਕ ਕਾਲ ਤਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਹਾਂ।”4 ਅਰਥਾਤ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਨ ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਿੇ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਤਕ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 
ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਕਰੋਿੇ ਭੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵੱਚ ਖੜਹਾ 
ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਤਰਵਰਤਨ ਸੱਚਾ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:1)। ਤਫਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ 
ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਰਭੂ ਮਿਿੱ ਿ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰਨਿੇ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭ  ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਵੱਚ ਬਪਤਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਰੂੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਰੂੰਭ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤਕ 
ਤਜਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵੱਚ 
ਉਹ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਵਧਦੇ ਰਤਹਣ (ਆਇਤ 6)। ਦਰਅਸਲ “ਹੁਕਮ” ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਯ ਨਾਨੀ ਤਕਤਰਆ παραγγέλλω (ਪਾਰਾਨਿੇਿੱਲੋ), ਆਇਤਾਂ 6, 
10, ਅਤੇ 12 ਤਵੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਆਇਤ 5. ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਜਹੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ 
ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭੂ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰਿੱ ਖੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਤੁਰਨ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨ ੂੰ  “ਤਸੱਧਾ ਕਰੇ।” “ਮਨ” ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ καρδία (ਕਾਰਡੀਆ) 
ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਵੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ “ਪਰੇਮ” ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ 
ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰੇਮ ਵੱਲ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ 
ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰੇਮ ਨ ੂੰ  ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਸਬਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਵੱਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 
ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਦਰਸਾਈ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ” ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਤਦਆਂ ਜੌਨ ਸਟੌਟ ਨੇ ਆਤਖਆ 
ਤਕ ਚੂੰਿਾ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸ ਚਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਣਵਾਚਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਏ। 
ਉਸ ਨੇ ਆਤਖਆ ਤਕ “ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਪਰਭ  ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
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ਦੇ ਪਰੇਮ ਵਰਿੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਰਿੇ ਸਬਰ ਜਾਂ ਅਡੋਲਤਾ ਤਵੱਚ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸੂੰਦਰਭ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਤਵੱਚ 
ਦਰਸਾਉਣਿੇ।”5 

ਮੱੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਉੱਤੇ ਐਨਾ 
ਤਿਆਦਾ ਮਨਨ ਕਰਨ ਭਈ ਉਹ ਤਬਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਤਖਆਈਆਂ ਦਰਤਮਆਨ ਵੀ ਮਸੀਹੀ 
ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਡਟੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਪਰੇਤਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। 

ਕਸੂਤੇ ਿਿੱ ਲਣ ਿਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ (3:6–15) 
6ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਿੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦ ੇ

ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮਜਹੜਾ ਉਸ ਰਿਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ 
ਸਾਥੋਂ ਪਾਈ ਸਿੋਂ ਕਸੂਤਾ ਿਿੱ ਲਦਾ ਹੈ ਮਨਆਰੇ ਰਹੋ। 7ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿ ਕਸੂਤੇ 
ਨਾ ਿਿੱ ਲੇ, 8ਨਾ ਮਕਸੇ ਕੋਲੋਂ  ਮੁਖਤ ਰਟੋੀ ਖਾਿੀ ਸਿੋਂ ਮਮਹਨਤ ਪੋਹਮਰਆ ਨਾਲ ਰਾਤ ਮਦਨ 
ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿੋਂ ਮਕਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ। 9ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਖ਼ਮਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਨਮੂਨਾ ਕਰ ਮਿਖਾਈਏ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। 10ਮਕਉਂਮਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਸਾਂ ਤਦ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੱ ਕ ਿਿੱ ਟਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਿੀ ਨਾ ਖਾਿੇ। 11ਮਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਕਈਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿੋਂ ਕਸੂਤੇ 
ਿਿੱ ਲਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੋਂ ਪਰਾਏ ਕੰਮ ਮਿਿੱ ਿ ਲਿੱ ਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
12ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਭੂ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਿੱ ਿ ਏਹੋ ਜੇਮਹਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦੇ ਅਤੇ ਤਿੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਿੁਿੱ ਪ ਿਾਪ ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ। 13ਪਰ ਤੁਸੀਂ, 
ਭਰਾਿੋ, ਭਮਲਆਈ ਕਰਮਦਆਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। 14ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਮਿਿੱ ਿ ਮਲਖੇ 
ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸੰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ 
ਭਈ ਉਹ ਲਿੱ ਮਜਆਿਾਨ ਹੋਿੇ। 15ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਨੰੂ ਿੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਸਿੋਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ 
ਸਮਝਾਓ। 

ਆਇਤ 6. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਉਂਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ 
ਸੀ, ਤਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਕਹਾ ਸੀ, ਤਕ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
“ਹੁਕਮ,” ਜਾਂ ਅਤਧਕਾਤਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਦੱਤਾ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ, ਤਜਸ ਪਰਕਾਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਤਧਕਾਰ 
ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ  
)1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:4–6)। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸੀਹ ਦਾ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਸਰਫ ਆਿ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚ ਤਵਚਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਉਹ 
ਕਰਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਕ ਤਨਸ਼ਚਤ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਆਰੇ ਰਹੋ। KJV ਤਵੱਚ ਹੈ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ।” ਭਾਵ ਸਮਾਤਜਕ 
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ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੂੰਿਤੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਤਹਣਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਤਕਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੌਲੁਸ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਭਰਾ ਵੱਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸੂਤਾ ਿਿੱ ਲਦਾ ਹੈ। KJV ਤਵੱਚ ਹੈ “ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੋ ਤਨਯਮ ਦੇ 
ਤਵਰੱੁਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।” ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀτάκτως (ਅਟਾਕਟੋਸ), ਤਜਸ ਤੋਂ KJV ਅਨੁਵਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ “ਤਨਯਮ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ” ਅਤੇ NIV ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਆਲਸੀ” ਉਸ ਦਾ ਸਧਾਰਣ 
ਅਰਥ “ਤਨਯਮ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ” ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ “ਭਾਰ  ਹੋਣਾ” 
ਜਾਂ “ਮੁਫ਼ਤਖੋਰਾ।”6 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਜਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਏ. ਟੀ. 
ਰੋਬਟਸੂੰਨ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ ਇੱਕ “ਫ਼ੌਿੀ ਸ਼ਬਦ, ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।”7 

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਵੱਚ, ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਵਵਸਥਾ, ਤਜਵੇਂ ਪਰਸੂੰਿ ਤਵੱਚ 
ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈ। ਆਲਸ ਤਵੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਡੇਤਵਡ ਜੇ. ਤਵਲੀਅਮਿ ਤਵੱਚ “ਰਵਾਇਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸ਼ਬਦ 
“ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ” ਹੈ।8 ਪੌਲੁਸ ਤਕਹੜੀ “ਤਸੱਤਖਆ” ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਕਰ ਤਰਹਾ 
ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਤਸੱਤਖਆ ਸੀ ਜੋ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ, ਅਰਥਾਤ, ਜੋ 
ਉਸ ਨੇ ਮੌਤਖਕ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਤਕਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ )2:10 ਦ ੇਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਚਰਚਾ 
ਵੇਖੋ; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11, 12; 5:12–14 ਵੀ ਵੇਖੋ)। 

ਇਹ ਆਲਸ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਕਸੇ ਨਾ ਤਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਿਲਤ ਤਵਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਸੀ ਤਕ ਮਸੀਹ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱ ਤਕਆ ਸੀ (2:2)। ਪਰ, ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਭਰਾ 
ਇਸ ਧੋਖੇ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਲੀਤਸਯਾ ਤਵੱਚੋਂ ਅਤਜਹੇ ਬਦਨਾਮ ਆਚਰਣ ਨ ੂੰ  
ਸੁਧਾਰਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਤਜਹੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤਦੱਤਾ 
ਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  “ਦ ਰ ਰਤਹਣ” ਜਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ” ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ “ਦ ਰ 
ਰਤਹਣ” ਦੀ ਆਇਤਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ ਰਣ ਰੀਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਿੀ। 

ਆਇਤ 7. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੌਲੁਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ ਹੀ, ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸ ਰੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ “ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
“ਿਰ ਰ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਰੀਸ” ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚੱਤਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਤਯਸ  ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:1)। 
ਉਹ ਸ਼ੱੁਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਤਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦਾ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:6; ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:9)। 
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ? 

ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਿੇ “ਆਦਰਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ 
ਅਤੇ ਰੀਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਤਸਰਫ ਇੱਕ ਰੋਿਿਾਰ ਕਮਾਉਣ ਤਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਆਤਤਮਕ ਿਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵੱਚ ਉਤਚਤ ਪਰਾਥਤਮਕਤਾ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਵੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਵਾਂਿ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿੂੰ ਭੀਰ ਚੀਿਾਂ ਤਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ 
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ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ “ਖੇਡਾਂ ਤਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ” ਿਵਾ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ? ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ 
ਤਵੱਚ ਤਜਹੜੀ ਖਾਸ ਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਿਰ ਰ ਰੋਿੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਆਇਤ ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਲਸ ਦੇ ਤਵਰੋਧ ਤਵੱਚ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਆਇਤ 10 ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਤਦਵਾਇਆ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਵਰੋਧ 
ਤਵੱਚ ਸੀ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਰਤਹੂੰ ਤਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਿੱ ਿ ਕਸੂਤੇ ਨਾ ਿਿੱ ਲੇ )“ਤਨਯਮ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ”; KJV); ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੇ 
ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਂਿ ਕਈ ਘੂੰਟੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ।. “ਕਸ ਤੇ” ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἠτακτήσαμεν 

(ਏਤਕਤੇਸਾਮੈਿੱਨ) ਤੋਂ ਹੈ, “ਜੋ [ਇੱਕ] ਪੁਰਾਤਨ ਤਕਤਰਆ ਅਤਾਕਤੇਓ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਤਨਸ਼ਚਤ 
ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਸੂੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ”9 ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ 
ਰ ਪ ਆਇਤ 6 ਤਵੱਚ ਵਰਤਤਆ ਤਿਆ ਸੀ(। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਈਆਂ 
ਦੇ ਵਾਂਿ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ” ਜਾਂ “ਅਤਨਯੂੰਤਤਰਤ” ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਤਰਹਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 8. ਨਾ ਮਕਸੇ ਕੋਲੋਂ  ਮੁਖਤ ਰੋਟੀ ਖਾਿੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪ ਚੁੱ ਤਕਆ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀ 
ਤਵੱਚ “ਰੋਟੀ” ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )ਤੁਲਨਾ 
ਮੱਤੀ 6:11(। ਲੀਓਨ ਮੌਤਰਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਿ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਦੱਤਸਆ: 

“ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ” ਜਾਤਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮੀਵਾਦ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਇੱਕ 
ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ,” ਜਾਂ “ਭੋਜਨ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਇੱਕ ਜੀਤਵਕਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਹੈ” )ਤੁਲਨਾ ਉਤਪਤ 8:19, ਆਮੋਸ 7:12, ਆਤਦ)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਤਵਕਾ ਦੇ ਲਈ ਦ ਤਜਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।10  

ਭੀਖ ਮੂੰਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਉਹ ਮਮਹਨਤ ਪੋਹਮਰਆ ਨਾਲ ਰਾਤ ਮਦਨ 
ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾੰ )ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:9; ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:34)। 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਤਜਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰਬ -ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ )ਵੇਖੋ 
ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:3)। ਤੂੰ ਬ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ 
ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਤਨਰਭਰਤਾ 
ਤਵੱਚ ਮਮਹਨਤ ਪੋਹਮਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀ ਮਕਸੇ ਉੱਤੇ 
ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ “ਤਮਹਨਤ” κόπος (ਕੋਪੋਸ) ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ 
ਤਮਹਨਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਇਹ 
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ।  

ਆਇਤ 9. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 
[ਉਸ ਨ ੂੰ ] ਇਖ਼ਮਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਕ ਆਰਤਥਕ ਮਦਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ ਪ ਰਾ-ਸਮਾਂ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰ ਸਕੇ। ਹੌਿ ਦਾ ਕਤਹਣਾ ਹੈ ਤਕ “ਸ਼ਬਦ ἐξουσία (ਐਿੱਕਸੋਊਸੀਆ), ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਥੇ 
‘ਇਖ਼ਤਤਆਰ,’ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਪਤਹਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਾਦੀ, ਅਤੇ ਤਫਰ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ।”11 ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  
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ਇਹ “ਅਤਧਕਾਰ” ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਤਤਮਕ ਿਤੀਤਵਧੀਆਂ ਤਵੱਚ ਲਾਵੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਕਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਤਕਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਜਹਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:8; ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:16(, ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਅਤਧਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਦਰੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਖਆ ਕੀਤੀ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 9:1–14)। 
ਪਰ,ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਤਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਤਕ ਇੂੰਜੀਲ ਦੇ ਤਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਇਸ “ਅਤਧਕਾਰ” ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਵੇ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 9:12–15)। 
ਉਸ ਨੇ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਅਤੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਤਆਿ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੁਤਣਆ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ “ਅਤਧਕਾਰ” ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  [ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ] ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ . . . ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਅਮਲੀ 
ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ “ਨਮ ਨਾ” )“ਉਦਾਹਰਣ”; RSV( ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ 
ਤਵਅਕਤੀ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤ ਅਪਨਾਏ 
ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸੱਧ ਨਮ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਤਕ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਬਲਕੁਲ 
ਤਜਵੇਂ ਉਹ “ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ” )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:1; NIV(। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਨਮ ਨਾ” 
ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਤਕ ਉਹ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ, 
ਉਸ ਦੇ “ਤਪੱਛੇ ਚੱਲਣ” ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ “ਰੀਸ” ਕਰਨ (RSV)। ਉਹ ਵੇਖਣਿੇ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਉਹ 
“ਤਦਨ ਰਾਤ” ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਣਿੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਤਵੱਚ ਰਤਹ 
ਕੇ, ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਤਖਆ ਸੀ, ਜਦਤਕ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ। ਇੱਕ ਚੂੰਿੀ ਤਮਸਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ “ਸਖ਼ਤ ਤਮਹਨਤ” ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ, 
ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ, ਜੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ 
ਰਹੇ ਤਕ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਆਰਤਥਕ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਿਾ, 
ਅਤੇ ਦ ਤਜਆਂ ਦੀ ਭੌਤਤਕ ਤੌਰ ਤੇ )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਤਮਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ )ਿਲਾਤੀਆਂ 6:1)।  

ਆਇਤ 10. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਕਉਂਮਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਦਿੱ ਤਾ ਸੀ . . . । ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਸ 
ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧੋਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਡਲੀ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ। “ਹੁਕਮ . . . ਤਦੱਤਾ” ਤਕਤਰਆ ਦਾ ਅਪ ਰਣ ਰ ਪ ਹੈ 
)παρηγγέλλομεν, ਪੇਰੇਂਿਲੋਮੇਿੱਨ, ਤੋਂ παραγγέλλω, ਪੇਰੇਂਿਲੋ, “ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ”(, ਇੱਕ 
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਤਰਹਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਉੱਥੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਿੂੰ ਭੀਰ ਸਮੱਤਸਆ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਟੱਪਣੀ ਕੁਝ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਵੀ ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਆਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਪਰਭ  ਦੇ ਆਉਣ 
ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਸੀ। )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11 ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ।(  

“ਹੁਕਮ” )“ਆਦੇਸ਼”; RSV) ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਤਜਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ ਤਕ ਆਲਸੀ 
ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਿੱ ਕ . . . ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਿੀ ਨਾ ਖਾਿੇ। ਉਸ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
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ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਤਨਯਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ )ਉਤਪਤ 3:19 ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ(। ਹੌਿ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਰੱਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ 
ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਪਤ 3:19 ਦਾ ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਿਲਤ ਦਾਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਲਸ 
ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਵਿਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।”12 

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਤਨਯਮ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਪਰ 
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ 
ਸੀ )ਤੁਲਨਾ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28; ਿਲਾਤੀਆਂ 6:10)। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂੰਕੇਤ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿੂੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣਾ 
ਿਰ ਰੀ ਸੀ।  

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ ਰਤਹੂੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤਜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹੀ ਿੱਲ 
)1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11) ਤਲਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਤਸਆ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਤਠਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਾਤਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡਲੀ ਤਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤਰਹਾ 
ਸੀ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਤਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਤਠਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲਿਾਤਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੂੰਡਲੀ ਦੇ ਤਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 
)ਆਇਤ 14(। ਪਰ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਹਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ, ਅਿਲੀ ਆਇਤ ਤਵੱਚ 
ਉਹ ਆਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਤਰਣਾਮਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਰਣਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਜੱਤਠਆ। 

ਆਇਤ 11. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤਕਹਾ ਤਕ ਤਕਉਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਤਰਤ ਕਰ ਤਰਹਾ 
ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ: ਉਸ ਨੇ ਸੁਤਣਆ ਸੀ ਤਕ 
ਕਈਕੁ ਤੁਹਾਡੇ [ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ] ਮਿਿੱ ਿੋਂ ਕਸੂਤੇ ਿਿੱ ਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਤਸਆ 
ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਤਤਮੋਤਥਉਸ ਵੱਲੋਂ  ਸੀ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ 
ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਤਣਆ ਤਕ ਸਮੱਤਸਆ ਬਣੀ 
ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ-ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ–
“ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ,” ਜਾਂ “ਆਲਸੀ” ਸਨ (NIV)। ਤਫਰ, (ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵੱਚ( ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਇੱਕ ਤਸੱਧ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਤਜਹਾ ਕੁਝ ਤਕਹਾ, “ਉਹ ਰੱੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਪਰਾਏ 
ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।” ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ 
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ 
“ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ” ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਯ ਨਾਨੀ ਤਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
“ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,” μηδὲν ἐργαζομένους (ਮੇਡੇਨ ਅਰਿਾਿੋਮੇਨਸ(, ਪਰ 
“ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲਾ,” περιεργαζομένους 

(ਪੈਰੀਅਰਿਾਿੋਮੇਨਸ)। ਅਤਜਹੇ ਤਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਚਮੱੁਚ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ 
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ਪੈਦਾ ਹੋਣਿੀਆਂ ਤਕਉਂਤਕ ਆਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਲਸ 
ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਤਸਯਾ 
ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਕਰਨ।  

ਆਇਤ 12. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਧਆਨ ਏਹੋ ਜੇਮਹਆਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਤਜਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 
ਕਸ ਤਾ ਜੀਵਨ ਤਜਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮੱਤਸਆ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
“ਅਤਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਤਮਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ”: ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮਦੰਦੇ [ਆਇਤਾਂ 6, 10 
ਤੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੇਖੋ] ਅਤੇ ਤਿੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।13 ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਯੋਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 
ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੀ )2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 10:8(। 
ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤਕਹਾ, “‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ’ )ਆਇਤਾਂ 4, 6( ਇੱਕ ਤਕਤਰਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਤਵੱਚ ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ‘ਅਤੇ ਤਿੀਦ’ ਨਾਲ 
ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ . . . ਜੋ ਇੱਕ ਪਰੇਰਕ ਤਟੱਪਣੀ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”14 

ਇੂੰਝ ਪਰਤੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੇਕਰ ਿਰ ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ 
ਲਈ ਤਤਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ 
ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤਿੀਦ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਿਿੱ ਿ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸੂੰਿ ਤਵੱਚ 
)ਆਇਤ 4 ਦੀ ਚਰਚ ਵੇਖੋ( ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਜਹੜੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੱਲ ਦੀ ਤਿੀਦ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤਕ ਿੁਿੱ ਪ ਿਾਪ ਕੰਮ ਿੰਦਾ ਕਰ, 
ਜਾਂ “ਸ਼ਾਂਤੀਪ ਰਵਕ ਢੂੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਕਰੋ” (RSV)। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਛੇਤੀ ਨਾਲ 
ਡੋਲਣਾ” ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2:2), ਪਰ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
)1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ), ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਕ ਦ ਤਜਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ।  

ਆਇਤ 13. ਜਦਤਕ ਤਪਛਲੀ ਆਇਤ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ 
ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਤ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ 
ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਫਰ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਾਿੋ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸੂੰਬੋਧਤ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ 
ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਤਪੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਭਮਲਆਈ ਕਰਮਦਆਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ 
)ਿਲਾਤੀਆਂ 6:9 ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ)। “ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ” ἐγκακέω (ਏਿਕਾਕੇਓ) ਤੋਂ 
ਹੈ। “ਤਦਰੜ ਰਤਹਣ ਤਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,” ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਹ ਤਿੀਦ ਕੀਤੀ।15 

ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਤਸਯਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਤਰਵਾਤਰਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਵੀ 
ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਿੇ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ “ਉਤਚਤ” ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਤ 
ਤਨਰੂੰਤਰ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਰਹੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਰਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ, ਸਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਨਰਾਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ 
ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਤਕਰਤੀ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ 
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ਭਲਾ ਕਰਤਦਆਂ-ਕਰਤਦਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਸੀ ਤਕ ਭਤਵੱਖ 
ਤਵੱਚ ਉਹ ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕੇ ਪਰਤਤਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਸੀ।  

ਆਇਤ 14. ਤਫਰ ਵੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਹੱਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ, ਖਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਕੋਈ [ਤਜਹੜਾ] ਇਸ ਪਿੱਤਰੀ ਮਿਿੱ ਿ ਮਲਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ [ਉਸ ਦੇ] ਬਿਨ ਨੰੂ ਨਾ 
ਮੰਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਲਸੀ ਦੀ ਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸ ਲੀ ਹੁਕਮ ਤਮਤਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੂੰ ਤਤਮ ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ 
ਪਹੁੂੰ ਚਤਦਆਂ ਹੀ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਹੀ ਿਈ ਸੀ। ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਤਹਲਾਂ ਵੇਤਖਆ ਤਿਆ 
ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਤਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਇਆ ਸੀ )ਆਇਤ 10(। ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਲਤਖਆ ਸੀ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11, 
12; 5:14), ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਫਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਤਲਤਖਆ 
)ਆਇਤਾਂ 6–12(।  

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੂੰ ਤਨਆ, ਤਾਂ ਕਲੀਤਸਯਾ 
ਨ ੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਿਆਨ 
ਰਿੱ ਖਣਾ ਸੀ। ਵਾਕ “ਤਧਆਨ ਰੱਖਣਾ” ਯ ਨਾਨੀ ਤਕਤਰਆ σημειόω (ਸੇਮੇਈਊ) ਤੋਂ ਹੈ, ਤਜਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਉਣਾ” ਜਾਂ “ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਟੈਿ ਲਿਾਉਣਾ।”16 ਤਕਸੇ ਤੇ “ਤਧਆਨ 
ਦੇਣ” ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣਾ” ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਤਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਉਣਾ” ਸੀ।17 ਅਸਲ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ 
ਤਦੱਤਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ “ਮੇਲਤਮਲਾਪ ਨਾ ਰੱਖੋ” 
(KJV)। 

ਉਸ ਕੇਸ ਤਵੱਚ ਜੋ 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5 ਤਵੱਚ ਸੀ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਹਾ ਸੀ ਤਕ 
ਅਤਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸੂੰਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ” ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:11(। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਤਨਆਰੇ” ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਸੀ )2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:6; KJV(। ਇਹ ਸਮਾਤਜਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਨਆਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕ ਤਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੀ ਅਸਤਹਮਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੇ ਤਕ ਚਰਚ ਅਤਜਹੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤਵੱਚ” ਆਪਣੇ 
ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਤਜਕ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਈ 
ਉਹ ਲਿੱ ਮਜਆਿਾਨ [ਹੋਵੇਿਾ] ਹੋਿੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਤਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ “ਕੁਲੀਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਤਿਆ ਦਬਾਅ” 
ਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਿ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਸ 
ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂੰਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇਿਾ ਤਕ 
ਉਸ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਭ  ਦੇ 
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਿਾ )ਵੇਖੋ 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:5(। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਤੋਬਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜਣ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਾ ਚੁਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ: 
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ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:6 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)।  
ਆਇਤ 15. ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 

ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਹ ਨੰੂ ਿੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੋ; ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਾਨੀ 
ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਪ ਰੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਤਜਵੇਂ ਸੂੰ ਸਾਰ ਆਪਣੇ “ਵੈਰੀ” ਦੇ 
ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਨੰੂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ 
“ਵੈਰੀ” ਜੋ ἐχθρός (ਏਕਥਰੋਸ) “ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਤਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਵਰਿਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਤਜਹਾ ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਵਰਿਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਦ ਸਰਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪ ਰਣ 
ਹੈ।”18 

ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ “ਭਾਈ” ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਪਤਤਸਮਾ ਤਦੱਤਾ 
ਤਿਆ ਸੀ )ਰੋਮੀਆਂ 6:1–4), ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤਜਸ ਨੇ 
ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਤਦੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਸਨ )ਆਇਤਾਂ 6, 14; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 14:37)। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਿਾਂਹ ਤੋਂ ਅੂੰ ਤਤਮ 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ )ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5:8, 9)। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਤਵੱਚ 
ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਿੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਤਕ “ਉਹ ਨ ੂੰ  ਭਰਾ 
ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  “ਠੱਤਠਆਂ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ”; ਉਹ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਿਾ )ਿਲਾਤੀਆਂ 6:7, 8)।  

ਇੱਕ ਤਵਵਹਾਤਰਕ ਤਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ 
ਹੈ ਤਕ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਆਲਸੀ ਵਰਿ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਿਣਤੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਕਉਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਬਾਹਰਤਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11, 12 ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਕਰੋ)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨ ੂੰ  
ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਦੱਤੀ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਤਜਹਾ ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਤਵਵਹਾਰ 
ਨਾ ਕਰੋ ਤਜਵੇਂ ਸੂੰਸਾਰ ਇੱਕ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ, ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਕਹਾ ਸੀ )ਿਲਾਤੀਆਂ 6:1), 
“ਤਨਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।” 

ਪਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਪਛਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਪੌਲੁਸ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ “ਆਲਸੀ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੀ . . . ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ ਤਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”19 ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਲੋਕ ਇਹ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤਕ ਅਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਹਣਯੋਿ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਤਰਆ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹੀ ਤਕਸਮ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੱੁਧ ਰੱਖਣਾ ਸੀ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:5, 
6)। ਇਸ ਤਵੱਚ ਇਸ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਕ ਅਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ 
ਿਰਤਹਣਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:4)। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਰਦਈ ਤਨਆਂ ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਕ ਪਰੇ ਰਤਹਣ )ਮੱਤੀ 7:1), ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਨਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਿ  ਕਰਨਾ ਉਤਚਤ ਹੈ )ਯ ਹੂੰਨਾ 7:24; 
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1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:12)।  
ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਦਰੜ ਅਤੇ ਤਸੱਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਤਲਕ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਵਾਂਿ “ਜਾਤੀ ਤਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ” ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਰਫ ਤਝੜਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰ, ਅਸਲ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਸ ਤੇ ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਿਾ ਤਵਵਹਾਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਤਸਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਉਂਤਕ ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ )ਰੋਮੀਆਂ 12:20)। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ 
ਦੁਰਪੁਯੋਿ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਤਹਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਹੀ ਉਪਯੋਿ ਤਵੱਚ ਕੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ,” ਜਾਂ 
“ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ” ਵੇਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (NIV), ਪਰ ਇਸ ਤਵੱਚ ਵੀ ਤਚੂੰ ਤਾ ਦੀਆਂ 
ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਜਸ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ “ਭਾਈ” ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਬੂੰਦ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਤਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਤਜਕ ਸੂੰਪਰਕ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਾ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦੇਣ” ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਕ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।  

ਮਸਿੱ ਟਾ (3:16–18) 
16ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਭੁ ਆਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਿੇਲੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਿੇ। 

ਪਰਭੁ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਿ ਸੰਿ ਹੋਿੇ।  
17ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਦਾ ਮਲਮਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਹਰੇਕ ਪਿੱਤਰੀ ਮਿਿੱ ਿ 

ਇਹੋ ਮਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੈਂ ਮਲਖਦਾ ਹਾਂ। 18ਸਾਡੇ ਪਰਭੁ ਮਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਕਰਪਾ ਤੁਸਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੇ।  

ਆਇਤ 16. ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:23, 28)। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤਕ ਮਸੀਹ, ਤਜਸ ਦੀ 
ਤਿਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹੀ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਭੁ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਿਾ। ਰੋਮੀਆਂ 15:33 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ 
ਤਪਤਾ ਨ ੂੰ  “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। “ਸ਼ਾਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਭ  ਤਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, 
ਤਕਉਂਤਕ ਉਸ ਨੇ ਤਸਰਫ ਭੇਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ 
)ਆਇਤਾਂ 6–15(। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਤਦਵਾਇਆ ਤਕ 
ਅਤਜਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 
ਨੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਭੁ” ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਕ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਵੱਚ ਿੈਰ-ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ )ਮੱਤੀ 
10:34–36)। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਵੱਚ ਹਨ )ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:7), 
ਉਹ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਵੱਚ ਹੋਣਿੇ।  

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮੋਇਆ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ 
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ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ )ਰੋਮੀਆਂ 5:10), ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ 
ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ )ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:14–16)। ਇਹ ਆਪ ਪਰਭ  ਹੈ- ਤਵਅਕਤੀਿਤ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਤਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਦ ੇਦੁਆਰਾ-ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 
ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵੱਚ ਰੱਤਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਨਾ ਤਸਰਫ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਸਿੋਂ ਉਹ ਹਰ ਿੇਲੇ ਅਤੇ 
ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ 
ਪਲਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਕਉਂਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਭਆਨਕ ਤ ਫ਼ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਤਹ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਪਰਭ  ਆਪ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਿ ਸੰਿ ਹੋਿੇ )ਮੱਤੀ 18:20; 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 13:11 
ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ)। ਅੱਿੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤਕ 
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਘੱਟ ਤਿਣਤੀ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇੱਛਾ 
ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਣਿੇ।  

ਆਇਤ 17. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਤਬੂੰ ਦ  ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੂੰ ਚ 
ਤਿਆ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਹਾਂਿੇ। ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਤਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਪੌਲੁਸ 
ਪੱਤਰੀ ਤਲਖਵਾਉਂਦਾ ਹੂੰਦਾ ਸੀ )ਰੋਮੀਆਂ 16:22)। ਪਰ, ਇੂੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਪੱਤਰੀਆਂ, 
ਜੋ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਤਜਵੇਂ ਉਹ 
ਪੌਲੁਸ ਦੇ “ਵੱਲੋਂ ” ਹੋਣ )2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:2)। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਹੋ 
ਤਿਆ ਸੀ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤਲਖੇ, ਤਾਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪਤਹਚਾਣ ਦੀ ਇਹੋ ਮਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਕ ਸੱਚਮੱੁਚ ਇਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਯ ਨਾਨੀ 
ਵਾਕ ਤਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ” ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਉਹ τῇ ἐμῇ χειρὶ 

Παύλου (ਤੇਈ ਏਮੀ ਚੇਈਰੀ ਪੌਲਊ ) ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਇਸ “ਤਨਸ਼ਾਨੀ” ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ 

ਤਦੱਤੀ ਸੀ )ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਿਲਾਤੀਆਂ 6:11; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 16:21; ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 4:18)। ਉਸ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰ ਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਤ 17 ਅਤੇ 18 
ਤਲਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਬੂੰ ਦ  ਤੋਂ ਅੱਿੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਤਵੱਚ ਪਤਹਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਉਹ ਦੀ ਹੈ।  

ਆਇਤ 18. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਭਿ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:28 ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਾਂਿ ਹੈ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਅੂੰ ਤਤਮ ਰ ਪ ਤਦੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ, 2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 13:14 ਤਵੱਚ ਤਲਤਖਆ ਹੈ, “ਪਰਭੁ ਤਯਸ  
ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਕਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਪਤਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੂੰਿਤ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਮਕਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਯੋਿਤਾ 
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਵੱਚ, ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਪਰਾਸੰਮਿਕਤਾ 
ਇਹ ਅੂੰ ਤਤਮ ਅਤਧਆਇ “ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ” ਨ ੂੰ  ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਤਫਰ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਿਕਰ ਪੱਤਰੀ 
ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਭਾਿਾਂ ਜਾਂ ਪਤਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ।  

ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਹੱਸਾ 
ਤਵਵਹਾਤਰਕ ਭਾਿ ਹੈ। “ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ” ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੂੰ ਡ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਤਲਖਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਣ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤਹੱਸਾ ਤਵਵਹਾਤਰਕ 
ਚੀਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਤਪਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਤਰਕ ਦਾ ਤਸੱਟਾ ਹਨ। “ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ” 
“ਬਾਕੀ” ਦਾ ਤਵਚਾਰ ਹੈ।  
“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” (3:1, 2) 

ਆਇਤ 1 ਤਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤਵੱਚ ਸੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਤਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੁਤਣਆ ਸੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਤਨਰੂੰਤਰ ਅਤਜਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹੀ ਰਹੋ।  

ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਵੱਚੋਂ ਕੌਣ 
ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿਾ? 

“ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਪਰਭੁ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲਰੇ ਅਤੇ ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ।” ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸੀ ਤਕ ਇੂੰਜੀਲ “ਤਿੇੀ ਨਾਲ ਫੈਲਰੇ।” ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ τρέχω (ਟਰੀਚੋ) ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਦੌੜਨਾ” ਹੈ। “ਤਿੇੀ ਨਾਲ ਫੈਲਰੇ” ਅਤੇ “ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ” ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤਵੱਚ 
ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬੇਨਤੀ ਪਰਭ  ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤਨਰੂੰਤਰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤ ੇ
ਪ ਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।  

“ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰਹੀਏ।” ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ 
ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੁਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਯਹ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਤਵੱਚ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ-
ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕੀਤਾ )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:1–
18)। ਇਹ ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਅਤੇ ਬਤਰਯਾ ਤਵੱਚ ਉਸ 
ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:5, 13)। 

ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉੱਥੇ ਤਵਰੋਧ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕਉਂਤਕ ਹਰ ਤਕਸੇ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਤਥਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਕਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਦ ਤਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਇਹ 
ਦੋਵੇਂ ਸ ਚੀ ਤਵੱਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣਿਾ।               EC 
“ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ” (3:1, 2) 

ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਰਥਨਾ 
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ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  
ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਤਕਤਰਆ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ 
ਅਸੀਂ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੂੰਨਵਾਦ ਤਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਿੇ ਤਵਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। “ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 
ਅਸਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ” )ਯਾਕ ਬ 5:16)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ ਤਕ ਹੇਠਾਂ 
ਤਲਖੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ: 

“ਭਈ ਪਰਭੁ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਰੇ ਅਤੇ ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ” (ਆਇਤ 1)। “ਪਰਭੁ ਦਾ ਬਚਨ” 
ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੈ )ਵੇਖੋ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:8)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਤਕ ਤਯਸ  ਦੀ ਇੂੰਜੀਲ 
“ਤਿੇੀ ਨਾਲ ਫੈਲਰੇ” ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਤਵਅਕਤੀ ਤੱਕ, ਦੌੜੇ। ਇੱਕ ਬੈਟਨ ਦੇ ਜਲਦੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਾਤਰਤ ਦੌੜ ਤਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ; ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਤਕ 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਿਬ ਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 147:15 ਆਇਤ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ।” 

“ਭਈ ਪਰਭੁ ਦਾ ਬਚਨ . . . ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ” (ਆਇਤ 1)। “ਵਤਡਆਇਆ ਜਾਵੇ” ਤੋਂ 
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਤਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੇ ਿਏ 
ਇੱਕ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਿਰਤਹਣ ਕਰਨ, ਨਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਤੱਤ ਤਿਆਨ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ।  

ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਹਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )ਆਇਤ 1(। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਚੁੱ ਤਕਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮਤਹਮਾ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:13 ਤਵੱਚ ਅਤਜਹਾ 
ਹੀ ਕੁਝ ਤਲਤਖਆ ਸੀ, “ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਭਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਤਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਥੋਂ ਤਮਤਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨ ੂੰ  ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਤਜਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀਂ ਮੱੁਚੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬ ਲ 
ਕੀਤਾ।” ਇਹ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਈਸ਼ੁਰੀ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਿਰਤਹਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ “ਹਰੇਕ ਤਨਹਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।” 
(ਰੋਮੀਆਂ 1:16)। 

“ਅਤੇ ਇਹ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੱੁਠੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਤਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” (ਆਇਤ 2)। ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਤਰਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰੱਤਦਆ ਸੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਹਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ “ਬੁਰੇ 
ਅਤੇ ਪੱੁਠੇ ਲੋਕ” ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯਹ ਦੀ ਸਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਹਣ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17 ਅਤਧਆਇ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ 
ਪਰਤਤਤਕਤਰਆ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਤਣਆ, ਪਰ ਯਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਣਸ ਕਰਕੇ “ਲੁੱ ਤਚਆਂ ਲੂੰ ਤਡਆਂ ਤਵੱਚੋਂ 
ਕਈ ਪੁਰਖਾਂ ਨ ੂੰ ” ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਤਲਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ (ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
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17:5)। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਇਤ 2 ਤਲਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤਵੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਂ 
ਇਸ ਦੇ ਵਰਿੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੂੰਿਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਬਤਰਯਾ ਤਵੱਚ 
ਚਤਲਆ ਤਿਆ। 

ਕੁਤਰੂੰਥੁਸ ਤਵੱਚ, ਯਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਿਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਿਾਲੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਲ ਕਾ ਨੇ ਤਲਤਖਆ ਹੈ, “ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਿਾਲੀਓ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਤਡਪਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹ ਦੀ ਤਮਲ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨ ੂੰ  
ਅਦਾਲਤ [βῆμα, ਤਬਮਾ] ਤਵੱਚ ਤਲਆ ਕੇ ਬੋਲੇ” )ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:12)। ਇਹ ਕੋਈ 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਅਤਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਬਚਾਏ” ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਈ ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਸੀ। 

ਠੀਕ ਤਜਵੇਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਖਾਸ ਮੱੁਤਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਪਆ ਸੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਤਥਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਅਤੇ “ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ” ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਸਾਰ ਦੇ ਤਵੱਚ ਖੁਸ਼ 
ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਤਰਆਂ ਲਈ, ਦਰਵਾਤਿਆਂ 
ਦੇ ਖੱੁਲਣ ਲਈ ਤਾਂਤਕ ਤਿਆਦਾ ਤੋਂ ਤਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਲੇ ਲਿਾ ਸਕਣ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ 
ਲਈ ਵੀ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵੱਚ ਧਾਰਤਮਕ ਸੁਤੂੰ ਤਰਤਾ ਦੇ 
ਤਭੂੰਨ-ਤਭੂੰਨ ਦਰਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਜਿਾ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਦਾ ਤਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ 
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ 
ਚੀਿ ਇੂੰਜੀਲ ਨ ੂੰ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਤਨਆਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।            EE 
“ਪਰਭੁ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਹ”ੈ (3:3) 

ਆਇਤ 2 ਦ ੇਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਇੱਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਬਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਿੇ ਤਕਹਾ, “ਪਰੂੰਤ  ਪਰਭੁ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੀ 
ਅਯੋਿਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤਥਰ ਰਤਹੂੰਦੀ ਹੈ। “ਪਰਭੁ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਾਇਤਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੀ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਰੋਮੀਆਂ 3:4; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:9;  
2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 1:18; 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:24; ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:18)। ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਿਾ।  

ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  “ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇਵੇਿਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤਯਸ  ਨੇ ਤਕਹਾ, 
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 19:26)। “ਮਿਬ ਤ” ਦੇ ਲਈ ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 
στηρίζω (ਸਟੇਰੀਿੋ) ਹੈ, ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਦਰੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਇੱਕ ਡੈਮ ਨ ੂੰ  ਹੜਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਾਰਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰਾ 
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ਤਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਇਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਿਾ )ਮੱਤੀ 28:20)। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਸ ਈਸ਼ੁਰੀ ਅਤਹਸਾਸ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਲਤਖਆ ਤਕ, “ਉਹ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਜੋ ਮੈਨ ੂੰ  ਬਲ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ” )ਤਫ਼ਤਲੱਪੀਆਂ 4:13)।  

ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  “ਬਚਾਈ” ਰੱਖੇਿਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  “ਦੁਸ਼ਟ” ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਿਾ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πονηρός (ਪੌਨੇਰੋਸ) ਦਾ 
ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਤਜਵੇਂ NASB ਤਵੱਚ “ਦੁਸ਼ਟ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਦੁਸ਼ਟ” ਸ਼ਤਾਨ 
ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਵੇਿਾ )ਵੇਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:16)। “ਬੁਰਾਈ” ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨਯੂੰਤਤਰਤ ਕੂੰ ਮਾਂ 
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ ਦਾ ਰ ਪਕ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੁਰੱਤਖਆ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਤਦਰੜਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਘੇਰ ਕੇ 
ਰੱਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰੀਤਖਆਵਾਂ ਤੇ ਤਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਤਰੂੰ ਥੁਸ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਲੇਰੀ ਤਦੱਤੀ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਇਹੋ ਤਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਪਆ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੂੰਤ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਤਾਵੇ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਿਾ ਸਿੋਂ 
ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਓ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਿਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਸੱਕੋ”  
(1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 10:13)। ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਰ ਰ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣ ਦਾ 
ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇਿਾ, 
ਸਾਨ ੂੰ  ਮਿਬ ਤ ਬਣੇ ਰਤਹਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਤਖਆ ਦੇਵੇਿਾ।           EE 
“ਸਾਨੰੂ ਪਰਭੁ ਮਿਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ” (3:4) 

ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਿੇ ਜੋ ਉਹ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਅਤਜਹਾ ਭਰੋਸਾ ਤਕਉਂ ਸੀ? ਚਰਚ ਕੀ ਕਰ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਜਸ 
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਿਾ? 

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ “ਪਰਭ  ਤਵੱਚ” ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ 
ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਪਰਭ  ਤਵੱਚ” ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਤਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੇਤਖਆ 
ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਤਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਤਤ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ 
ਰਤਹਣਿੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ “ਪਰਭ  ਤਵੱਚ” ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨੇਰੇ 
ਤਵੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਵੱਚ ਤਲਆਇਆ ਹੈ )ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 1:13; 1 ਯ ਹੂੰਨਾ 1:7)। 

ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਿਾ ਉਹ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਣਿੇ। 
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 14:37)। ਉਹ “ਰਵਾਇਤਾੂੰ” ਜਾਂ 
ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ )2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:15)। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਤਖਆ ਅਤੇ ਪਰੀਤਖਆਵਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (1:4)। 
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ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਤਨਰੂੰਤਰ ਉਹ ਕਰਣਿੇ ਤਜਸ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ 
ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਨ ਪਤਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਨਰੂੰਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਕਲਣਾ ਪਵੇਿਾ। ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਨ ਤਵੱਚ ਸੀ ਇਹ ਉਸ 
ਦਾ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਇਤ 6 ਤਵੱਚ ਕਤਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਕ, “ਕਸ ਤੇ ਚੱਲਣ” ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਤਨਆਰੇ ਰਹੋ।” ਉਹ ਤਸਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਤਵੱਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ 
ਪੈਣ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਇੱਕ ਅਤਜਹੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸੂੰਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਸ ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈਣਿੇ।  

ਸਾਡੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬੁਤਨਆਦੀ ਿਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਾਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ: ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਤਸਮਾ, “ਪਤਹਲੇ ਤਦਨ” 
ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਲੀਤਸਯਾ ਤਵੱਚ ਬਿਰੁਿਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਾਪਣਾ। ਪਰ ਔਖੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਤਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਤਹੂੰਮਤ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤਜਹੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਤਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹਾਂ ਤਜਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਤਦੱਤੀ ਿਈ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਸ਼ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ 
ਤਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਤਜਹੀ ਕਲੀਤਸਯਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਹ 
ਸਕ,ੇ “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਤਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰੇਿੀ!”                 EE 
ਆਪਣੇ ਮਦਲਾਂ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਿਿੱ ਲ ਮੋੜਨਾ (3:5) 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ 
ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਤਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਰੂੰ ਤਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 
ਲਿਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਤਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਰ ਮੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . . .  

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਵੱਲ।” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰੇਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਦੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਸਾਡੇ ਪਰਤੀ ਸੀ )ਰੋਮੀਆਂ 5:5, 6)। ਉਸ ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਬਦਲੇ ਤਵੱਚ 
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਕਰੀਏ (2 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:14, 15)। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ ੂੰ  
ਤਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ (ਯ ਹੂੰਨਾ 14:23)। 

“ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤਵੱਚ। ” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਕਲੀਤਸਯਾ ਤਵੱਚ ਵੀ 
ਉਹੀ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦਖਾਇਆ ਤਿਆ ਸੀ। ਤਯਸ  ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ 
ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਤਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤਕ ਇੱਕ 
ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਧੋਖਾ ਵੀ ਤਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ ਲੀ ਉੱਤੇ ਤਕੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ 
ਤਦੱਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਤਦਰੜ ਬਤਣਆ ਤਰਹਾ।  
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ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ “ਤਯਸ  ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ 
ਰਹੀਏ” )ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2)। ਅਸੀਂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ 
ਸੂੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤਵੱਚ, ਚਰਚ ਤਵੱਚ, ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਤਵੱਚ ਹੋਣ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਯਸ  ਵੱਲ ਲਾਈਏਂ, ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਤਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਿਾ।             EE 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (3:3–5) 

ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨਣ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ ਰਾ ਕਰੇਿਾ।  

“ਤਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਦਰੜ ਕਰੇਿਾ। ” ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰੇਿਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਤਥਰ 
ਕਰੇਿਾ।  

“ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਿਾ।” ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ 
ਰੱਤਖਆ ਕਰੇਿੀ। ਸ਼ਤਾਨ ਬੁਕਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਙੁ ਭਾਲਦਾ ਤਫਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤਕਹ ਨ ੂੰ  ਪਾੜ ਖਾਵੇ  
)1 ਪਤਰਸ 5:8)। ਸਾਨ ੂੰ  ਲਿਾਤਾਰ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਵੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ।  

“ਉਹ ਤੁਹਾਤਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ” ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪਰੇਮ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤਹਰੇ ਪਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਮਹਾਨ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਸੂੰਚਾਤਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਤਪਆਰ ਦੇ 
ਤਵੱਚ ਤਲਆਉਣ ਦੇ ਤਵੱਚ ਰੱੁਝਾ ਰਹੇਿਾ।  

“ਉਹ ਤੁਹਾਤਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ” “ਤਦਰੜਹਤਾ” ਇੱਥੇ 
ਬੇਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੂੰਤਿਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬਰ ਹੈ। ਦ ਤਜਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਵੱਚ, ਉਹ ਕਤਹ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਤਦਲਾਂ ਤਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਬਰ ਨ ੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਰਤਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਤਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਦਰਤਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਿਾ? ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਿਾ, ਦੁਸ਼ਟ 
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਵੇਿਾ, ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਵੱਲ 
ਸਾਡੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰੇਿਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਨੂੰ ਤਦਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਤਕੂੰ ਨਾ ਅਦਭੁੱ ਤ ਸਵਰਿੀ 
ਤਪਤਾ ਹੈ!                 EC 
ਆਲਸੀ ਨਾਲ ਮਿਿਹਾਰ (3:6–12) 

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਤਦੱਤੀਆਂ ਤਕ 
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਜ ਤਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਕਵੇਂ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਤਕਹਾ 
ਸੀ? ਭਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਤਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

“ਕਸ ਤੇ ਤੋਂ ਤਨਆਰੇ ਰਹੋ। ” ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਸੇ ਵੀ ਅਤਜਹੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਸ ਤਾ ਜੀਵਨ 
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ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਤਰਹਾ ਸੀ ਸੂੰਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ “ਤਨਯਮ 
ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ” (KJV) ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਹ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।” 

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ “ਸਾਡੇ ਪਰਭ  ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤਵੱਚ ਤਦੱਤਾ ਸੀ।” ਇਹ ਭਾਵ 
ਉਂਸੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤਧਕਾਤਰਕ ਸੀ ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਫਰ ਵੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਸ ਤੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  “ਇੱਕ ਭਾਈ” ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਮ ਰਤੀ ਪ ਜਕ ਦੇ ਵਾਂਿ ਤਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਿ 
ਤਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ।  

ਸ਼ਬਦ “ਤਨਆਰੇ” (KJV) ਦਾ ਤਘਰਣਾ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਪਾਲ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਲਆਉਣ 
ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਮੇ ਤਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੇਸ਼ਠਾ 
ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਲਸੀ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਤਡੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ।  

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਲਸਪੁਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰਕੇਤ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੇ 
ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਰੱਦ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਜਸਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਤਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਤਜਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।  

“ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰੋ।” ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਤਚਤ 
ਰੀਤਤ ਸੂੰਚਾਤਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਕ ਤਕਸੇ 
ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਨਾ ਤਦਓ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਵਅਕਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਉਸ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਫਟਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਤਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੱਟ ਨਹੀਂ 
ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਬ ਤ ਪਰੇਮ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ 
ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੂੰਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।            EC 
ਕਸੂਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ (3:6–18) 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣ ਤਵੱਚ ਅਿਵਾਈ ਕਰੇ (ਕ ਚ 3:10)। ਮ ਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। 
ਤਫਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਤਵੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ, ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਮ ਸਾ ਅਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰ ਨ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਤਵਦਰੋਹ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਤਿਣਤੀ 16:3)। ਇਹ ਲੋਕ 
ਕਸ ਤੇ ਬਣ ਿਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਿ ਆਂ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਤਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਵਦਰੋਹ 
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂੰਡਲੀ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ, “ਇਨਹ ਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਬ ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 
ਹੋ ਕੇ ਤਖਸਕ ਜਾਓ” )ਤਿਣਤੀ 16:26)। ਅਰਥਾਤ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ!” 
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਭ ਮੀ ਦੇ ਪਾਟ ਿਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਿਲ ਿਈ (ਤਿਣਤੀ 
16:31–33)। 

ਇਹ ਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਭੀਰ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਧੇ 



 104 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ )ਤਿਣਤੀ 16(। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਮੂੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਤਕ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ )2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3(। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੱਚ, 
ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਲਾਇਨ ਤਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

“ਕਸ ਤੇ ਜੀਵਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਯ ਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ἀτάκτως (ਆਤਾਕਤੋਸ) ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ “ਚੂੰਿੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਸ ਤਾ। ”20 ਰੋਬਰਟਸਨ 
ਨੇ ਦੱਤਸਆ ਤਕ ਇਹ ਇੱਕ “ਫੌਿੀ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ” ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।”21 ਤਚੱਤਰ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਫੌਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਪਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਅਵਾਿ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਈ ਤਕਸਮ ਦੇ ਤਭਰਸ਼ਟ ਤਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਮ ਰਤੀਪ ਜਾ, ਿਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਪੁਣਾ, ਠੱਿੀ, ਕੁਪੂੰਥ, 
ਝ ਠੀ ਤਸੱਤਖਆ, ਆਲਸਪੁਣਾ ਅਤੇ ਚੁਿਲੀਆਂ ਕਰਨਾ (1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:11; ਤੀਤੁਸ 3:10; 
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:6–15; 2 ਯ ਹੂੰਨਾ 9–11)। ਇਨਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਸ ਤਾ ਮੂੰ ਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3 ਤਵੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਤਸਆ ਹੈ ਤਜਸ ਨ ੂੰ  ਪੌਲੁਸ ਸੂੰਬੋਧਤ 
ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ 
ਨ ੂੰ  ਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤਲਆ ਸੀ (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:1–5)। ਉਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਿਏ ਅਤੇ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਊਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਤਦੱਤਾ (ਆਇਤ 8)। 
ਅਇਤ 11 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਤਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਕਈਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਚੋਂ 
ਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੋਂ ਪਰਾਏ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ 
ਹਨ।” RSV ਅਨੁਵਾਦ ਕਤਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਆਲਸ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣ ਵਾਲੇ।” ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਹਦਾਇਤ 
ਕੀਤੀ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਤਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੌਤਤਕ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਆਇਤ 15)। 
ਮਾਤਪਆਂ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਆਪਣੇ ਬੱਤਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ। 

ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਆਿ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਤਸੱਤਖਆ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਿਤਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਵੇ ਤਕ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦੀ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱ ਕਣ।  

“ਕਸ ਤਾ ਜੀਵਨ”: ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਤਵੱਚ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਤਖਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਦੱਤੀਆਂ )ਆਇਤ 
6(। ਕਸ ਤਾ ਤਵਵਹਾਰ ਤਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਮੌਤਖਕ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ 
ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੀਆਂ ਸਨ।  

ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਲਸ ਜਾਂ ਕਸ ਤੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਤਵਰੱੁਧ ਆਪਣੀ ਮੌਤਖਕ ਤਸੱਤਖਆ 
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਇਤ 6 ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਭਾਈ ਕਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ “ਦ ਰ 
ਰਤਹਣ” ਅਤੇ “ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਜੋ [ਉਨਹ ਾਂ] [ਉਸ] ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਪਾਈ।” ਆਇਤ 
10 ਤਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਤਕਉਂਤਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਹੁਕਮ 
ਤਦੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨੱਕ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ।”  
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ “ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ 
ਰਤਹਣ ਅਤੇ ਆਪੋ [ਆਪੋ-ਆਪਣੇ] ਧੂੰਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ [ਆਪਣੇ] ਹੱਥੀਂ ਤਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ।” 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:12 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨ ੂੰ  
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ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਤਵੱਚ ਏਹੋ ਜੇਤਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ ਤਦੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ।” 

ਤਮਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਸੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਇਹ 
ਵੀ ਤਕਹਾ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ )ਆਇਤਾਂ 7–9; 1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 11:1)। ਇੱਕ 
ਦਰਿੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਮ ਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
ਤਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਰਨ। ਪੌਲੁਸ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਤਮਆਨ ਤਕਵੇਂ ਤਰਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਸਖਤ ਤਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ ਤਕਸੇ ਤੇ 
“ਬੋਝ” ਨਾ ਬਣੇ )ਆਇਤ 8(। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ  ਮਦਦ ਮੂੰਿਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ 
ਸੀ )1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 9:1–14), ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ “ਨਮ ਨਾ” ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 
ਉਸ ਅਤਧਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਤਦੱਤਾ ਸੀ )ਆਇਤ 9(। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਹੂੰ ਤਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਖਤ 
ਤਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਬੋਝ ਆਪ ਚੁੱ ਕ ਸਕੇ। ਕਸ ਤੇ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨ ੂੰ  ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਸਖਾਇਆ ਅਤੇ 
ਤਜਸ ਪਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਤਰਆ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਅੂੰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੌਲੁਸ 
ਨ ੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਦਰ ਤਦੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਦਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜਣ 
ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਤਦੂੰ ਦੇ ਸਨ।  

ਕਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ। “ਕਸ ਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ” 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਉਹ “ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ 
ਕਰਨ” )ਆਇਤ 12(। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਾਰਾਿਰਦੀ ਜਾਂ ਿੱਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 
ਤਵੱਚ ਮਸੀਹੀ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।  

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਭਤਲਆਈ ਕਰਤਦਆਂ 
ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਤਲਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਮੂੰ ਨੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਦਾ ਤਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸੂੰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਉਹ ਲੱਤਜਆਵਾਨ ਹੋਵੇ” )ਆਇਤਾਂ 
13, 14)। ਇਹ ਤਹਦਾਇਤ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕੀਤਾ ਤਕ “ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ” ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਤਵਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਨਿਰਅੂੰਦਾਿ ਕਰੋ, ਪਰ 
ਇਸ ਤੇ “ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਧਆਨ ਤਦਓ” ਤਾਂ ਤਕ ਕਲੀਤਸਯਾ ਕਸ ਤੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਤਜੱਠ ਸਕੇ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਸੂੰਸਤਕਰਤੀ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਜੋ ਦ ਸਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਣ, ਤਝੜਕਣ, ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਤਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੁਕਰਾ ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਤਸੱਧੇ 
ਉਪਾਅ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਤਸਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਸ ਤੇ ਤਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ ਨ ੂੰ  ਤਪਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੇ ਦ ੇ
ਦੁਆਰਾ ਤਝੜਤਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਰਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 3:15 ਕਤਹੂੰਦੀ ਹੈ, “ਤਾਂ ਵੀ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਵੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੋ ਸਿੋਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ।” ਮੱਤੀ 18 ਤਵੱਚ, ਤਯਸ  ਨੇ 
ਤਸਖਾਇਆ ਤਕ ਇੱਕ ਕਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨ ੂੰ  ਪਤਹਲਾਂ ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, 
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ਤਫਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਤਚਤਾਤਰਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਜੇਕਰ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਆਂਦਾ 
ਜਾਵੇ। ਿਲਾਤੀਆਂ 6:1 ਤਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਤਲਖਦਾ ਹੈ ਤਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਤਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤਵੱਚ 
ਫਤੜਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਹੜੇ ਆਤਤਮਕ ਹੋ ਅਤਜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  “ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਉ” 
ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ।  

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਫਰ, 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਕਹਾ, “ਉਹ ਦੀ ਸੂੰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ” )ਆਇਤ 14)। ਇਸ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ )ਵੇਖੋ 1 ਕੁਤਰੂੰ ਥੀਆਂ 5:4, 5)। ਇਸ ਤਵੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅੱਿੇ ਸਲਾਹ 
ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਿਤੀ ਕਰਨਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਤਕਉਂ? ਪਤਹਲਾ ਉਦੇਸ਼ “ਕਸ ਤੇ” ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, “ਭਈ 
ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਦੇ ਤਦਨ ਬਚ ਜਾਵੇ” (1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:5)। ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਤਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਸੂੰਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਜਸ 
ਤਵੱਚ ਉਹ ਪਤਹਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਤਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਦ ਸਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੱੁਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਤਖਆ, “ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਤਜਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨ ੂੰ  ਖਮੀਤਰਆਂ ਕਰ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ?”  
(1 ਕੁਤਰੂੰਥੀਆਂ 5:6)। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਜਹਾ ਪਾਪ ਤਜਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੋਵੇ ਉਹ 
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲੀਤਸਯਾ ਨ ੂੰ  ਤਭਰਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਤਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤ ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਵੇਿਾ? ਇਨਹ ਾਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤਯਸ  ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੱਤਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਤਲਤਖਆ ਸੀ, “ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਭੁ ਤਯਸ  ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ” )ਆਇਤ 6; ਿੋਰ 
ਤਦੱਤਾ ਤਿਆ ਹੈ)। ਕੁਝ ਹੀ ਕਲੀਤਸਯਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਤਸਧਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਤਵੱਚ 
ਤਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਵੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਸਾਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ ਤਾਂ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਚਰਚ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭ  ਦੇ ਚਰਚ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣਿੇ।  

ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ, ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 
ਤਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 
ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਾਸ਼ ਕਰ ਤਦੱਤਾ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਿਾਵਤ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 
ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਕਲੀਤਸਯਾ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ 
ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਭੀਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ!                 EE 
ਇਿੱ ਕ ਮਿਦਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ (3:13–15) 

ਅੂੰ ਤਤਮ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਤਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
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ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਅਤੇ ਲੂੰ ਬਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਪਆਰੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 
ਕੁਝ ਅੂੰ ਤਤਮ ਸ਼ਬਦ ਤਕਹੜੇ ਹਨ? 

“ਭਤਲਆਈ ਕਰਤਦਆਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ।”  “ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ” ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤਦਲ 
ਨਾ ਛੱਡਣਾ।” “ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ” ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਅਰਥ “ਮਹਾਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨੇ” ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਭ  
ਦੇ ਆਉਣ ਤਵੱਚ ਤਜੂੰ ਨੀ ਮਰਿੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤਕੂੰ ਨੀ ਬੁਰਾਈ ਤਵੱਚ ਚਲੇ 
ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਤਨਰੂੰਤਰ ਉੱਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਚਾਤਲਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

“ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ।”  ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ 
ਹੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਦੱਤਾ। ਤਜਸ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।” 

“ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਿ ੜਾ ਪਰੇਮ ਰੱਖੋ ।” ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਕ ਜਦੋਂ 
ਤਜੱਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚਰਚ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ ਪਰਤਤਤਕਤਰਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਤਤੂੰ ਨ 
ਪਰਤੀ ਸਨ। (1) ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਤਧਆਨ ਰੱਖੋ )ਆਇਤ 14(। ਤਕਤਰਆ “ਤਧਆਨ 
ਰੱਖੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕਸੇ ਚੀਿ ਤੇ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਉਣਾ ਤਜਵੇਂ ਤਕਸੇ ਚੀਿ 
ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਲਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੂੰ ਿ ਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਲਿਾਉਣੀ ਸੀ। 
(2) ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸੂੰਿਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ” )ਆਇਤ 14)। ਯ ਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵੱਚ ਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਬਤਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਤਮਲਾਓ।” )3( ਪਾਪੀ ਭਾਈ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਤਕਤਰਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਨ ਤਵੱਚ ਰੱਖੋ।” ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਤੂੰ ਨੇ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਤੇ ਤਟਕਾਊ ਪਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।  

ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ 
ਅਣਆਤਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਜਹਾ ਪਰੇਮ ਕਰੋ ਜੋ ਿਲਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਣ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੂੰਿੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਤਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ।           EC 
ਇਿੱ ਕ ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ (3:16, 17) 

ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ 
ਿੁਿਾਰਨਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।  

ਤਚੱਠੀ ਤਵੱਚ ਇਸ ਤਬੂੰ ਦ  ਤਕ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਤਲਤਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਸੂੰ ਤਿਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਤਲਤਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਕਹਾ ਤਕ ਇਹ 
ਅੂੰ ਤਤਮ ਦਸਤਖਤ, ਹਰ ਪੱਤਰੀ ਤਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨੀ ਸਨ।  

“ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲੇ। ” ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਮਲੇ ਜੋ ਤਨਰੂੰਤਰ 
)“ਹਮੇਸ਼ਾ”( ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ )“ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ”( ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਕਦੀ 
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਕ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਦਲਾਂ ਤਵੱਚ ਸੀ ਤਕਉਂਤਕ 
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਤਦਲਾਂ ਦੇ ਤਵੱਚ ਸੀ )“ਪਰਭੁ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਿ ਸੂੰਿ ਹੋਵੇ”(। 
“ਉਸ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੇ।” ਪਰਭੁ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਫ਼ੀ 

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਿਾ।  
“ਪਰਭੁ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਿ ਸੂੰਿ ਹੋਵੇ।” ਪਰਭੁ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂੰਿਤੀ, ਸੁਰੱਤਖਆ, 

ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਿਾ। ਪਰਭੁ ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਇਹ ਇੱਛਾ ਤਵੱਚ ਆਤਤਮਕ ਪ ਰਣਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਿੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਹੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤਵੱਚ ਤਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਤਦਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ  
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤਵੱਚ ਤਯਸ  ਦੀ ਹਿ ਰੀ ਹਰ ਰੋਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਕਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ 
ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ  
ਤਰਹਾ ਸੀ।                EC 
ਸਿੱਿੀ ਸ਼ਾਂਤੀ (3:16, 17) 

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਥਰਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਦ ਤਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹੱਸੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਇੱਕ ਈਸ਼ੁਰੀ ਸੁਭਾਅ। ਤਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਭ  
ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਪਰੇਰਣਾ ਤਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ 
ਦ ਤਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ।  

ਇੱਕ ਤਨਰੂੰਤਰਤਾ ਦਾ ਿੁਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਦਨ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਤਦਨ, ਸਧਾਰਣ ਤਦਨ- 
ਹਰ ਤਕਸਮ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਤਦਨ ਤਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।  

ਇੱਕ “ਉਦਾਸੀਨ” ਮੌਜ ਦਿੀ। ਤਿੂੰ ਦਿੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਈ ਤਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ 
ਦੇ ਤਵੱਚ ਸੱੁਤਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹੂੰ ਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਪਰਭ  ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਤਹੂੰਦੀ ਹੈ।  

ਤਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਵੱਚ, ਸੂੰਸਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੱਚ 
ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਮੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਤਰਵਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਿਤਹਰਾਈਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਨਕਲਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਤਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਕ ਪਰਭ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਮੁਹੱਇਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਿਰ ਰ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਿ ਦੇ ਪਰਤੀ ਅੂੰ ਨਹੇ  ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਹਰੀਆਂ 
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ਤਵਅਕਤੀਿਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਕਾਸ਼ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਭ  ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਅਤੇ ਹਿ ਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।                 EC 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (3:6–18) 

ਤਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਇੱਕ ਿਰ ਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ 
ਵਰਣਨ “ਕਾਤਮਆਂ,” “ਮਿਦ ਰਾਂ,” “ਨੌਕਰਾਂ,” “ਿੁਲਾਮਾਂ,” ਜਾਂ “ਭਲੇ ਕੂੰ ਮ” ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ 
ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਤਸੱਤਖਆ ਇਸ ਿੱਲ ਉੱਤੇ ਿੋਰ ਤਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 
ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤੇ ਿਏ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਤਕਹੜੀਆਂ ਅੂੰ ਤਰ-ਤਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ? ਉਹ ਤਕਹੜੀ ਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਮਆਂ 
ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ? 

ਕੂੰਮ ਈਸ਼ੁਰੀ ਿਤੀਤਵਧੀ ਹੈ (3:6–9)। ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਹਦਾਇਤ ਤਦੱਤੀ 
ਿਈ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੂੰ ਿ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹੱਸੇ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਪਰਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨ ੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੇਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਿਾਨਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਇੱਕ 
ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਿ ਬਣ ਤਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਵਰਿੀ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।  

ਪਤਹਲਾ, ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਤਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਤਕਹਾ, “. . . ਤਜਵੇਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੁਕਮ ਤਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਰਤਹਣ ਅਤੇ ਆਪੋ 
ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੋ”  
(1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11)। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂੰ ਤਦਰ ਜਾਂ ਤਸਰਫ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਤਵੱਤਰ ਤਦਨਾਂ ਤਵੱਚ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਸਿੋਂ ਹਰ ਰੋਿ, ਤਜੱਥੇ ਤਕਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਿਆ ਤਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਰਭ  
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਤਵੱਚ ਹੁੂੰ ਤਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਵੇਤਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੂੰ ਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂੰ ਮ ਇੱਕ ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ! 

ਦ ਸਰਾ, ਨਮ ਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  
ਤਸੱਤਖਆ ਸੀ (3:7–9)। ਇਹ ਤਸੱਤਖਅਕ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ 
ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਦ ਜੀ, ਤਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ 
ਦੀ ਆਤਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ “ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੀਦ ਕਰਨ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ” )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2:11)। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ 
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਤਧਕਾਰ ਸੀ; ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 
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ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾ ਸਕਣ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਿਾਨਾ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੋ! 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਿੇ (3:10–12)। ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਪਰਤੀ ਹਰ ਤਕਸੇ ਦਾ ਚੂੰਿਾ 
ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  “ਿਰ ਰੀ ਬੁਰਾਈ” ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ; 
ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾਿਰਦੀ ਜਾਂ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ 
ਤੇ ਜੀਵਨ ਿੁਿਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਲਸ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾਿਰਦੀ ਤਸਰਫ ਅੱਜ ਦੀ 
ਹੀ ਸਮੱਤਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਹਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਤਵਚਕਾਰ ਵੀ 
ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਤਸਆ ਸੀ। 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਤਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਅਵਾਰਾਿਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  
“ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ” ਜਾਂ “ਕਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ” ਤਕਹਾ ਤਿਆ ਹੈ (3:6, 
7, 11)। ਇਹ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਨਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹਾ ਆਲਸਪੁਣਾ ਪਾਪ ਹੈ।  

ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਤਸਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਈ। ਇਹ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਨਾ 
ਤਸਰਫ ਕਲੀਤਸਯਾ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਉਲਟ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ 
ਤਵੱਚ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਸਖਾਇਆ ਤਿਆ ਸੀ ਤਕ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ 
ਰਤਹਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦੇ ਕਰਨ )1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:11), ਪਰ ਇਹ ਆਲਸੀ 
ਲੋਕ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਤਵੱਚ, ਉਹ 
“ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।” ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦ ਤਜਆਂ 
ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੂੰ ਮ ਬਣਾ ਤਲਆ ਸੀ; ਉਹ ਉਸ ਚੂੰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਨ ਜੋ ਦ ਜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ 
ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਲਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ।  

ਸਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਤਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਲਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਹਦਾਇਤ ਤਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਏ ਸਨ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਤਚੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਭੁ ਦੇ 
ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ” )ਕੁਲੁੱ ਸੀਆਂ 3:23)। 

ਜੋ ਲੋਕ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੱਢ ਤਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:13–15)। ਇੱਕ 
ਚਰਚ ਤਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ? 
ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: “ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਕਰਨੋਂ  ਨੱਕ ਵੱਟਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ” )3:10(। ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤਜਹੇ ਭਾਈਆਂ 
ਤੋਂ “ਤਨਆਰੇ ਰਹੋ” ਅਤੇ “ਸੂੰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ” )3:6, 14(! ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਸਾਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੂੰਿਤੀ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ! ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹੈ।  

ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕਠੋਰ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 
ਤਵਵਹਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ  
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਿ ਤਵਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੂੰਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਤਜਹੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਰਤਹਣਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਸ਼ਵਾਸਯੋਿ 
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ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਿਾ ਤਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਲਸਪੁਣਾ ਤਕੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਤਸੱਤਖਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਤੇ ਚੂੰਿੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀ ਕਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ।  

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਤਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਵੱਚ ਤਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ 
ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਲਸੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਿੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਵਵਹਾਤਰਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ 
ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਸ ਤੇ ਲੋਕ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਰੱਦਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਿੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਦ ਤਜਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਤਵੱਚ ਦਖਲਅੂੰਦਾਿੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ 
ਛੱਡਣ, ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ; ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਿਾ।  

ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ 
ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ 
ਤਸੱਤਖਆ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੂੰ ਿੀਆਂ ਤਮਸਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੇ ਤਵਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਪਰਾਸੂੰ ਤਿਕਤਾ। ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ। ਘਰ ਤਵੱਚ ਵੀ 
ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, 
ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਬੋਸ ਹੈ। ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਿਆ 
ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ, ਪਤਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਧਾਰਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ 
ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੂੰਿਾ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਆਤਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੂੰਿੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਤਲਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਆਦਰ ਤਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਰ 
ਤਦਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਿ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ!       TP 
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