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ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵਹਾਿਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਿਗ੍ਰਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ । ਲੇਖਕ ਮਸੀਹੀ ਆਚਾਰ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਿਵਹਾਿਰਕ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਲੱਗਅਲੱਗ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰੀਿਖਆ, ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ, ਤੋਬਾ, ਪੱਖਪਾਤ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ, ਜੀਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਬੁੱਿਧਮਾਨੀ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ,
ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਦੀਨਤਾ, ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਸੇਖੀ ਮਾਰਨਾ, ਧੀਰਜ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ।
ਇਹ ਪੱਤ੍ਰੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ 1:2-8
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ 1:9-11
ਪਰਖ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ 1:12-18
ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ 1:19-27
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ 2:1-13
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ 2:14-26
ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ 3:1-18
ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ 4:1 - 5:6
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿਨਰਦੇਸ਼ 5:7-20
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ।
ਪ੍ਰੀਿਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ
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੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ
ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ । ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੪ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੫ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਿਦਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੬ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਗਦੀ ਅਤੇ ਛਲਦੀ ਹੈ । ੭ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਿਮਲੇਗਾ । ੮ ਉਹ ਦੁਿਚੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚੰਚਲ ਹੈ । ੯ ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਿਜਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀ
ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ, ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਧਨਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਪਦਵੀ
ਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਦਆਂ ਹੀ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ
। ੧੨ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ
ਖਰਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੩ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਉਂਦਾ
ਹੈ । ੧੪ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਫੇਰ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ । ੧੭ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਦਾਨ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
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ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਜਹੇ ਹੋਈਏ ।
ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ
੧੯ ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਧੀਮਾ ਹੋਵੇ ।
੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
। ੨੧ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਕੇ, ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ । ੨੨ ਪਰ ਬਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ । ੨੩ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ੨੪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ । ੨੫ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਨ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ੨੭ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ
ਰੱਖਣਾ ।
੨
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੨ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮੈਲ਼ੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ, । ੩ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਉਸ
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ
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ਬੈਠ । ੪ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ? ੫ ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੁਣੋ
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਧਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਿਜਸ
ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ? ੬ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ! ਭਲਾ, ਧਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਅਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ?
੭ ਭਲਾ, ਧਨਵਾਨ ਉਸ ਤਮ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ? ੮ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ੯ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।
੧੦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ । ੧੧ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ । ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ
। ੧੨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ । ੧੩ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਨੇ ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਦਯਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦਯਾ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ
੧੪ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਭਲਾ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ? ੧੫ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁਿੜਆ
ਹੋਵੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ।
ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੋ ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ੧੭ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਅਮਲ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ । ੧੮ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਹਨ
। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
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ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਭੂਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ । ੨੦ ਪਰ ਹੇ ਿਨਕੰਿਮਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ? ੨੧ ਕੀ ਸਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ ? ੨੨ ਤੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ । ੨੩ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ ।
੨੪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੨੫ ਕੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਵੀ
ਅਮਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ? ੨੬ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਰਦਾ ਹੈ ।
੩
ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ
੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ । ੨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸੱਧ
ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੩ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਿਦਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਮਾਂ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ੪ ਵੇਖ,ੋ ਜਹਾਜ਼
ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ ਅਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਿਜੱਧਰ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਬਲ ਠਦਾ ਹੈ ! ੬ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ! ਸਾਿਡਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦਾ
ਜਗਤ ਜੀਭ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਠਦੀ ਹੈ ! ੭ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰ
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ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ । ੮ ਪਰ
ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੯ ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ੧੦ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੋਵੇਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ! ੧੧ ਭਲਾ, ਇੱਕੋ ਸੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮੱਠਾ
ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੧੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ ।
ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ
੧੩ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਿਵਖਾਵੇ ਜੋ
ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੪ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਖਾਰ ਅਤੇ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠ
ਬੋਲੋ । ੧੫ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਪਰੋਂ ਤਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ,
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ । ੧੬ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਥੇ
ਘਮਸਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਬੁੱਧ
ਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਿਮਲਣਸਾਰ, ਕੋਮਲ,
ਹਠ ਤੋਂ ਰਿਹਤ, ਦਯਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਿਹਤ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੮ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ
੧ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗ
ਿਬਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
੨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੱਿਤਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਕਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ
ਹੋ ਪਰ ਿਮਲਦਾ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ
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ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦਓ । ੪ ਹੇ ਹਰਾਮਕਾਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਫੇਰ ਜੋ ਕੋਈ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵੈਰੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੫ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਅਰਥ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ? ਿਕ ਿਜਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ
ਅਿਜਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ? ੬ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ
ਵੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ । ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ । ੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ
ਆਵੇਗਾ । ਹੇ ਪਾਪੀਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇ ਦੁਿਚੱਿਤਓ, ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ । ੯ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵ,ੋ ਸੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ । ੧੦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ
ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
੧੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ l ੧੨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਨਆਈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ । ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ? ।
ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
੧੩ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ
ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਬਤਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲਾਭ
ਕਮਾਵਾਂਗੇ । ੧੪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ! ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਿਚਰ
ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੧੫ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ।
੧੬ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਘਮੰਡ
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ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ ।
੫
ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ
੧ ਹੇ ਧਨਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋ ! ੨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਗਲ਼ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ । ੩ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਿਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ
ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨ ਜੋਿੜਆ ਹੈ
। ੪ ਵੇਖੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੀਆਂ
ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ! ੫ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੋਿਗਆ । ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਹੈ ! ੬ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ, ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ
੭ ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਿਕਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਿਚਰ ਉਸ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ । ੮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ
ਕਰੋ । ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ
ਹੀ ਹੈ । ੯ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓ । ਵੇਖੋ, ਿਨਆਈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ! ੧੦ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਿਜਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ
ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ । ੧੧ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਫ਼ਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ
ਹੈ । ੧੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਨਾ
ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਨਾਂਹ ਦੀ ਨਾਂਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ।
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ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
੧੩ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ । ਜੇ ਕੋਈ
ਅਨੰਦ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਭਜ਼ਨ ਗਾਵੇ । ੧੪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ?
ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ੧੫ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
੧੬ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਜਾਓ । ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਏਲੀਯਾਹ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ ਉਗਾਏ ।
੧੯ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ । ੨੦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ।
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