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ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਭੂਿਮਕਾ
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਲੂਕਾ ਿਲਖਦਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ “ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ” ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਪਏ
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅਿਧਆਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ ਅਿਧਆਇਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਇਸੇ
ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ
।
ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ
ਇਸੇ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਦੇ
ਜਨਮ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ, ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਆਿਦ । ਸੰਪੂਰਨ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ,
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1-4
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ, ਬਚਪਨ 1:5 2:52
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 3:1-20
ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆ 3:21 - 4:13
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 4:14 - 9:50
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 9:51 - 19:27
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ 19:28 - 23:56
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ, ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
24:1-53
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
੧ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਿਲਖਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੨ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ।
੩ ਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਿਜਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਲਖਾਂ ।
੪ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਾਈ ।
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
੫ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੀ ਸੀ । ੬ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ
ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ । ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਲੀਸਬਤ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ । ੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ੯ ਤਦ ਜਾਜਕ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ,
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ । ੧੦ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ
ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ੧੧ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ੧੨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਿਗਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਿਗਆ । ੧੩ ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖੀਂ ।
੧੪ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼
ਹੋਣਗੇ । ੧੫ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ,
ਨਾ ਮਧ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ । ੧੭ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਏਲੀਯਾਹ
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ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਲ
ਮੋੜੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇ । ੧੮ ਤਦ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ? ੧੯ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਿਜਬਰਾਏਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾਂ ।
੨੦ ਵੇਖ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ
ਸਕੇਂਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੨੧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ । ੨੨ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਿਰਆ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੨੩ ਤਾਂ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੪ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਇਲੀਸਬਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ, ੨੫ “ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਨਗਾਹ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ
ਕਰ ਦੇਵੇ ।”
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
੨੬ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਬਰਾਏਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਗਲੀਲ
ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ੨੭ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਯਮ ਸੀ ।
੨੮ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਜੈ
ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । ੨੯ ਪਰ ਉਹ ਇਸ
ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ?
੩੦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ੩੧ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀ । ੩੨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਤ
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ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ । ੩੩ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੪ ਤਦ ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
। ੩੫ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜਾ
ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ । ੩੬ ਅਤੇ
ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲੀਸਬਤ, ਿਜਹੜੀ ਬਾਂਝ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ
ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ । ੩੭ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੮ ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ।
ਤਦ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਮਿਰਯਮ ਇਲੀਸਬਤ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
੩੯ ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਮਿਰਯਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਠ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਈ । ੪੦ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਸਬਤ
ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜਦ ਇਲੀਸਬਤ ਨੇ
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਛਲ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ । ੪੨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ
। ੪੩ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਈ ? ੪੪ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪੈਂਿਦਆਂ ਹੀ,
ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਲ ਿਪਆ । ੪੫ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਮਿਰਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
੪੬ ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ੪੭ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਈ,
੪੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ” ।
ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ, ੪੯ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ
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ਹੈ । ੫੦ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੫੧ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਖਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ । ੫੨ ਉਸ ਨੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਿਗਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿਚਆਂ ਕੀਤਾ । ੫੩ ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਰਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੫੪ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਹਮ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰੇ, ੫੫ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੫੬ ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ।
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ
੫੭ ਹੁਣ ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੫੮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ।
੫੯ ਤਦ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ । ੬੦ ਪਰ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ । ੬੧ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੬੨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ
ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੬੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੱਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਿਲਿਖਆ
ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ । ੬੪ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੬੫ ਤਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਫੈਲ ਗਈ । ੬੬ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ।
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
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੬੭ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ - ੬੮ ਧੰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ੬੯ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਸੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ੭੦ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ । ੭੧ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ,
੭੨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ੭੩ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ੭੪ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ੭੫ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ । ੭੬ ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ ਬਾਲਕ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਦਾ ਨਬੀ ਅਖਵਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਂਗਾ, ੭੭ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇਵੇਂ ਿਜਹੜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ, ੭੮ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਮਲੇਗੀ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ੭੯ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੇ । ੮੦ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ।
੨
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
(ਮੱਤੀ 1:18-25)
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੈਸਰ ਔਗੁਸਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਜਾਣ । ੨ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਨਾਮ ਿਲਖਾਈ
ਸੀ ਜੋ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁਰੇਿਨਯੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ੩ ਅਤੇ
ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਲਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਏ । ੪ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੫ ਿਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ
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ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖਾਵੇ । ੬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੇ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ । ੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ।
ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
੮ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ੯ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ
। ੧੦ ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ੧੧ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਚੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ
। ੧੩ ਤਦ ਇੱਕ ਦਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ l ੧੪ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ । ੧੫ ਜਦ ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਦ
ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਆਉ ਹੁਣ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖੀਏ, ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
। ੧੬ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ ।
੧੮ ਅਤੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ੧੯ ਪਰ ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ
। ੨੦ ਅਤੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ
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੨੧ ਜਦ ਅੱਠ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੂਤ ਨੇ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਰਪਣ
੨੨ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ।
੨੩ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ । ੨੪ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ
ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ।
ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ ਗੀਤ
੨੫ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਮਉਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ । ੨੬ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ ।
੨੭ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਧੀ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ । ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ੨੯ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਕਰ, ੩੦ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ, ੩੧ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ੩੨ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ ਹੋਵੇ । ੩੩ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ।
੩੪ ਤਦ ਿਸ਼ਮਉਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਠਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
। ੩੫ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ।
ਆੱਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
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੩੬ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆੱਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਫ਼ਨੂਏਲ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੀ ਸੀ । ੩੭ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਰਾਸੀਆਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ । ੩੮ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ।
ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
੩੯ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ । ੪੦ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਤੇ ਸੀ ।
ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
੪੧ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੪੨ ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਤਉਹਾਰ
ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਏ । ੪੩ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦ
ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਦ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੪੪ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ । ੪੫ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ
ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ । ੪੬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬੈਿਠਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ।
੪੭ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ । ੪੮ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਵੇਖ ਅਸੀਂ
ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ । ੪੯ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹਾਂ ? ੫੦ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ । ੫੧ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ
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ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੫੨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਬੁੱਧ, ਕੱਦ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ।
੩
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28)
੧ ਫੇਰ ਿਤਿਬਿਰਯੁਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਪੁੰਿਤਯੁਸ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਫਿਲੱਪੁਸ ਇਤੂਿਰਯਾ ਅਤੇ ਤਰਖੋਨੀਿਤਸ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਲੁਸਾਿਨਯੁਸ ਅਿਬਲੇਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । ੨ ਹੱਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਫਾ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ । ੩ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੪ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, “ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰੋ” । ੫ ਹਰੇਕ ਖੱਡ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਟੱਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੇਡੇ ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਖੁਰਦਲੇ
ਰਸਤੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ੬ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਵੇਖਣਗੇ । ੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ
ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ? ” ੮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ
ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੯ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਹ
ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ । ੧੨ ਤਦ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ
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? ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ । ੧੪ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ
“ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ” ? ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ
ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ ।
੧੫ ਜਦ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
੧੬ ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੭ ਉਹ ਦੀ ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ । ੧੮ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੯ ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ
੨੦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
(ਮੱਤੀ 3:3-17; ਮਰਕੁਸ 1:9-11)
੨੧ ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਹਟੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ
੨੨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਤੇ
ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(ਮੱਤੀ 1:1-17)
੨੩ ਿਯਸੂ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਏਲੀ ਦਾ ਸੀ ।
੨੪ ਉਹ ਮੱਥਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਲਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਯੰਨਾਈ ਦਾ, ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, ੨੫ ਉਹ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਆਮੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੂਮ ਦਾ, ਉਹ
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ਹਸਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੱਗਈ ਦਾ, ੨੬ ਉਹ ਮਾਹਥ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ
ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਸੇਕ ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ੨੭ ਉਹ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ
ਰੇਸਹ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ, ਉਹ ਨੇਰੀ ਦਾ, ੨੮ ਉਹ
ਮਲਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਮੋਦਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਏਰ
ਦਾ, ੨੯ ਉਹ ਯੋਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਤਾਥ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਦਾ, ੩੦ ਉਹ ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ,
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ,
੩੧ ਉਹ ਮਲਯੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਤਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ
ਦਾਊਦ ਦਾ, ੩੨ ਉਹ ਯੱਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਓਬੇਦ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਲਮੋਨ
ਦਾ, ਉਹ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ, ੩੩ ਉਹ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਅਰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਰੋਨ
ਦਾ, ਉਹ ਪਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ੩੪ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦਾ,
ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਰਹ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੋਰ ਦਾ, ੩੫ ਉਹ ਸਰੂਗ ਦਾ, ਉਹ
ਰਊ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਗ ਦਾ, ਉਹ ਏਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਲਹ ਦਾ, ੩੬ ਉਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ,
ਉਹ ਅਰਪਕਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਨੂਹ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਮਕ ਦਾ, ੩੭ ਉਹ
ਮਥੂਸਲਹ ਦਾ, ਉਹ ਹਨੋਕ ਦਾ, ਉਹ ਯਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਲਲੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਨਾਨ
ਦਾ, ੩੮ ਉਹ ਅਨੋਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਥ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ।
੪
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ
(ਮੱਤੀ 4:1-11; ਮਰਕੁਸ 1:12,13)
੧ ਤਦ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ੨ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੀ । ੩ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ
ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ । ੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।
੫ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾ ਕੇ, ੬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
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। ੭ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
। ੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ । ੯ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਡੇਗ ਦੇ” । ੧੦ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ, ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ
ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ । ੧੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਿਖਆ
ਨਾ ਲੈ । ੧੩ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਿਰਹਾ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
(ਮੱਤੀ 4:12-17; ਮਰਕੁਸ 1:14,15)
੧੪ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
(ਮੱਤੀ 13:53-58; ਮਰਕੁਸ 6:1-6)
੧੬ ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ
ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ - ੧੮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ । ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ - ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ । ੧੯ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ
ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ । ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੇ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੨੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ
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ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੨੨ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ? ੨੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਵੈਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਰ । ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਐਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰ । ੨੪ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ । ੨੫ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਿਪਆ । ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਸਨ । ੨੬ ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਸੈਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰਪਥ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ
ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ । ੨੭ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀਰੀਯਾ
ਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਨਾਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ੨੮ ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ । ੨੯ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਿਜਸ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰ ਪਰਨੇ ਸੁੱਟ
ਦੇਣ । ੩੦ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ
।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:21-28)
੩੧ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ । ੩੨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ੩੩ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ੩੪ ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ! ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ । ੩੫ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੱੜਕ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ! ਤਦ ਭੂਤ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਚਕਾਰ ਪਟਕ ਕੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲਾਏ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ । ੩੬ ਉਹ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
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ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੩੭ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ ।
ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:14-17; ਮਰਕੁਸ 1:29-34)
੩੮ ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ । ਸ਼ਮਊਨ
ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ੩੯ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਿਝੱੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ੪੦ ਿਫਰ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ । ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ! ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ
ਮਸੀਹ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:35-39)
੪੨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ-ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ੪੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ
। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੪੪ ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
੫
ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:18-22; ਮਰਕੁਸ 1:16-20)
੧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ
ਹਟਾ ਲੈ ਤਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ । ੪ ਜਦ
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ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ
ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਪਾਓ । ੫ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਫਿੜਆ ਿਫਰ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਜਾਲ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ । ੬ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਫੱਟਣ ਲੱਗੇ । ੭ ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਭਰ ਗਈਆਂ ਿਕ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ । ੮ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ । ੯ ਐਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ੧੦ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ । ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਛਵਾਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ
। ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ।
ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:1-14; ਮਰਕੁਸ 1:40-45)
੧੨ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ੧੩ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ।
੧੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ । ੧੫ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ । ੧੬ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 9:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:1-12)
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੧੭ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ
ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ । ੧੯ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ
ਅਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਣੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ।
੨੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਹੋਏ । ੨੧ ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ
ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੨੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
? ੨੩ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਤੁਰ ? ੨੪ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ । ੨੫ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਮੰਜੀ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
੨੬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ !
।
ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 9:9-13; ਮਰਕੁਸ 2:13-17)
੨੭ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ । ੨੮ ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਤੁਰ ਿਪਆ । ੨੯ ਿਫਰ ਲੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਥੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ । ੩੦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾ
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ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇਪੀਂਦੇ ਹੋ ? ੩੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੩੨ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ।
ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮੱਤੀ 9:14-17; ਮਰਕੁਸ 2:18-22)
੩੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਤਾਂ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ੩੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ
ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ੩੫ ਪਰ
ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਨ੍ਹੀਂ
ਿਦਨੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ । ੩੬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਟਾਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ
ਨਾਲ ਸੱਜਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ । ੩੭ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪ ਵਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੮ ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ੩੯ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਪੀ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਚੰਗੀ ਹੈ ।
੬
ਸਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
(ਮੱਤੀ 12:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:23-28)
੧ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੨ ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ
ਸਨ ? ੪ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ
ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ? ੫ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ।
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 12:9-14; ਮਰਕੁਸ 3:1-6)
੬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ੭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਿਕ ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ ਅਤੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ । ੯ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ
ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨੀ ? । ੧੦ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾ” । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ । ੧੧ ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ।
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
(ਮੱਤੀ 10:1-4; ਮਰਕੁਸ 3:13-19)
੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ । ੧੩ ਅਤੇ ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਿਹ ਕੇ
ਸੱਿਦਆ ਅਰਥਾਤ ੧੪ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ ੧੫ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਦੇਲੋਤੇਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ੧੬ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ।
ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 4:23-25)
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੧੭ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਿਢਓਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ । ੧੮ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੧੯ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰਦੀ ਸੀ ।
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਹਾਏ
(ਮੱਤੀ 5:1-12)
੨੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਧੰਨ
ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ । ੨੧ ਧੰਨ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਏ ਜਾਓਗੇ । ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੱਸੋਗੇ । ੨੨ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਦਾ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ । ੨੩ ਉਸ ਿਦਨ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ
। ੨੪ ਪਰ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ
ਲੈ ਚੁੱਕੇ । ੨੫ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ
। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੋਵੋਗੇ
। ੨੬ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ।
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
(ਮੱਤੀ 5:38-48, 7:12)
੨੭ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ । ੨੮ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਉ । ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ । ੨੯ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ
ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ । ੩੦ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਹ ਅਤੇ ਜੋ
ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਮੰਗ । ੩੧ ਅਤੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ
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ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ
। ੩੨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਿਲਆਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ੩੩ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ੩੪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰ
ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਿਲਆਈ ਹੈ
? ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ । ੩੫ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ । ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਹੁਤ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਿਰਆਂ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ । ੩੬ ਿਦਆਲੂ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਿਦਆਲੂ ਹੈ ।
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
(ਮੱਤੀ 7:1-4)
੩੭ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓਗੇ । ਮਾਫ਼
ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ । ੩੮ ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਿਹਲਾ ਿਹਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁਲ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ
ਪਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੁੜ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਕੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਿਡੱਗਣਗੇ ? ੪੦ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੧ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ? ੪੨ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਕ
ਿਲਆ ! ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੱਢ ਿਦਆਂ ? ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ । ਹੇ ਕਪਟੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ
ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ ।
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ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ
(ਮੱਤੀ 7:16-20, 12:33-35)
੪੩ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ
ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇ । ੪੪ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ
ਤੋਂ ਪਛਾਿਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ ਤੋੜਦੇ ਹਨ । ੪੫ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੇ ਉਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ
(ਮੱਤੀ 7:24-27)
੪੬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ “ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ” ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ੪੭ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਵਰਗਾ ਹੈ । ੪੮ ਉਹ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਹਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸਕੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ੪੯ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਨੀਂਹ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਤੇ ਲਿਹਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ।
੭
ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
(ਮੱਤੀ 8:5-13)
੧ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ । ੪ ਉਹ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੀ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂ । ੫ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ
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ਕੌਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ । ੬ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਘਰ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ।
੭ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਿਝਆ
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੮ ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਸਪਾਹੀ
ਹਨ । ਿਜਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, “ਜਾ” ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ “ਆ” ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਕਿਹੰਦਾਂ ਹਾਂ “ਇਹ ਕਰ”, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੯ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ! ੧੦ ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ।
ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਵਾਉਣਾ
੧੧ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਯਸੂ ਨਾਈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ੧੨ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਵਧਵਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੩ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ । ੧੪ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ
ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਕ ਗਏ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਜਵਾਨ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਠ ! ੧੫ ਤਦ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਤਦ ਸਭ ਦੇ
ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਿਨਗਾਹ
ਕੀਤੀ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ।
ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮੱਤੀ 11:2-19)
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੧੮ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
। ੧੯ ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ । ੨੦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਉਡੀਕੀਏ ? ੨੧ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ
ਕੀਤਾ । ੨੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵੇਖਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦੇ, ਕੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲੇ
ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੨੩ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ । ੨੪ ਜਦ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਭਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ ? ੨੫ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਕੀ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ? ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਪਿਹਨਦੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।
੨੬ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਕੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ । ੨੭ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ
ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ । ੨੮ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੨੯ ਜਦ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ
ਮੰਿਨਆ । ੩੦ ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ । ੩੧ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ? ੩੨ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ । ਅਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਏ । ੩੩ ਯੂਹੰਨਾ
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ ।
੩੪ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ
ਦਾ ਿਮੱਤਰ ! ੩੫ ਸੋ ਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਠਿਹਿਰਆ
!।
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
੩੬ ਫੇਰ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ।
ਤਦ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੩੭ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ
ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਅਤਰਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਤਰ ਲੈ ਕੇ
ਆਈ । ੩੮ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਿਲਆ । ੩੯ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ
ਕੌਣ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਣ ਹੈ । ੪੦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਮਊਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਖਣਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੱਸੋ । ੪੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ
ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ ।” ੪੨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ੪੩ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ੪੪ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਔਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਆਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਹਨ । ੪੫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ
। ੪੬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ
ਮਿਲਆ ਹੈ । ੪੭ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ
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ਸਨ ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੪੮ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੪੯ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ,
ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ੫੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ।
੮
ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਂਵਾਂ
੧ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਿਰਯਮ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਖਦੇ ਸਨ । ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ
। ੩ ਅਤੇ ਯੋਆਨਾ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੂਜ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸੰਨਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 13:1-9; ਮਰਕੁਸ 4:1-9)
੪ ਜਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ੫ ਿਕ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ
ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਜਾ ਿਡੱਗੇ
ਅਤੇ ਿਮੱਧੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ
ਕੁੱਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਜੋ ਗਿਦਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ । ੭ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ
। ੮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਗ ਕੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੱਤਾ
। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਿਕ ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ
ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ !
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
(ਮੱਤੀ 13:10-17; ਮਰਕੁਸ 4:10-12)
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੯ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ
? ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ
ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮਝਣ ।
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
(ਮੱਤੀ 13:18-23; ਮਰਕੁਸ 4:13-20)
੧੧ ਇਸ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ।
੧੨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ । ੧੩ ਅਤੇ ਜੋ ਪਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਫੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਵਾ ਪੈਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਜੋ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧੫ ਪਰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਾਂਭ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ॥
ਦੀਵੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮਰਕੁਸ 4:21-25)
੧੬ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਵੇਖਣ ।
੧੭ ਕੁੱਝ ਛੁੱਿਪਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਗਟ ? ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੧੮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ
ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ
(ਮੱਤੀ 12:46-50; ਮਰਕੁਸ 3:31-35)
੧੯ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ੨੦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
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ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੨੧ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।
ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:23-27; ਮਰਕੁਸ 4:35-41)
੨੨ ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬੇੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀ । ੨੩ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੨੪ ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ
! ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ । ੨੫ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ
ਕੌਣ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ ? ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:28-34; ਮਰਕੁਸ 5:1-20)
੨੬ ਉਹ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਰ
ਹੈ । ੨੭ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
। ੨੮ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਚੀਕ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਿਦਓ ! ੨੯ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਜਕੜ ਕੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭਜਾਈ ਿਫਰਦਾ ਸੀ । ੩੦ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
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ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਲਸ਼ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੩੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ ! ੩੨ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ
ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ । ੩੩ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜ ਦੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ
ਤੇਜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ । ੩੪ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਪਹੁੰਚਾਈ । ੩੫ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ
ਸੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ । ੩੬ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਿਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੭ ਤਦ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ
ਸਨ । ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੩੮ ਅਤੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ੩੯ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ।
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 9:18-26; ਮਰਕੁਸ 5:21-43)
੪੦ ਜਦ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ੪੧ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਘਰ ਚੱਲੋ । ੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ੪੩ ਤਦ
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ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ ਉਸ
ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ੪੪ ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ
ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ । ੪੫ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਹੈ ? ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ । ੪੬ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਿਹਆ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ । ੪੭ ਜਦ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ-ਕੰਬਦੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ
ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ
ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਦਮ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਗਈ । ੪੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ । ੪੯ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ । ੫੦ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਰੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ । ੫੧ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ,
ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੫੨ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ
ਿਪੱਟਦੇ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ । ੫੩ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ
ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੫੪ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਿਕਹਾ, ਬੇਟੀ, ਠ ! ੫੫ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ
ਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਏ । ੫੬ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੱਸਣ ।
੯
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
(ਮੱਤੀ 10:5-15; ਮਰਕੁਸ 6:7-13)
੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤਾਂ
ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਅਤੇ
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ
ਨਾ ਲਓ, ਨਾ ਲਾਠੀ, ਨਾ ਝੋਲਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਰੱਖੋ
। ੪ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰੋ । ੫ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਝਾੜ ਿਦਓ । ੬ ਤਦ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਦੇ ਿਫਰੇ ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਉਲਝਣ
(ਮੱਤੀ 14:1-12; ਮਰਕੁਸ 6:14-29)
੭ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਿਠਆ ਹੈ । ੮ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਕਈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ ।
੯ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਢਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ
ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14)
੧੦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਸੈਦਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੧ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ
ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਜਦ
ਿਦਨ ਢੱਲ਼ਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਜੋ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਦਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਬਸੇਿਰਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਾਂ । ੧੩ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲਈ ਿਦਓ । ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਿਲਆਈਏ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ । ੧੪ ਉਸ ਨੇ

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੯:੧੫

32

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੯:੨੬

ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹਾਂ-ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਰ ਕੇ
ਿਬਠਾ ਿਦਓ । ੧੫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਿਗਆ
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ । ੧੭ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ
ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ
।
ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ “ਮਸੀਹ” ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 16:13-20; ਮਰਕੁਸ 8:27-30)
੧੮ ਫੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? ੧੯ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ । ੨੦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ! ੨੧ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਓ !
ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 16:21-23; ਮਰਕੁਸ 8:31-33)
੨੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰੱਿਦਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਠੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ
(ਮੱਤੀ 16:24-28; ਮਰਕੁਸ 8:34—9:1)
੨੩ ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ । ੨੪ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ । ੨੫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇ ? ੨੬ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ
ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
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ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ l
੨੭ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ
।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁਸ 9:2-8)
੨੮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਕੁ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ
ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਿੜ੍ਹਆ । ੨੯ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਚੱਟੀ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ । ੩੦ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ
। ੩੧ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ । ੩੨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਵੇਿਖਆ ।
੩੩ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ
ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ,
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੩੪ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ
ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ
ਵੜਦੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ । ੩੫ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੋ । ੩੬ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਿਯਸੂ
ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 17:14-18; ਮਰਕੁਸ 9:14-27)
੩੭ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਿਮਲੀ । ੩੮ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਹੈ । ੩੯ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ
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ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਦਮ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ । ੪੦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ । ੪੧ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ । ੪੨ ਉਹ ਅਜੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਰੋਿੜਆ ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ।
ਿਯਸੂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 17:22,23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32)
੪੩ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ੪੪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੪੫ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ?
(ਮੱਤੀ 18:1-5; ਮਰਕੁਸ 9:33-37)
੪੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ?
੪੭ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । ੪੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ।
ਿਜਹੜਾ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 9:39-40)
੪੯ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ
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ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ । ੫੦ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
੫੧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ
। ੫੨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਦੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ
ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ । ੫੩ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਸੀ । ੫੪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸੇ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ? ੫੫ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ।
੫੬ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
(ਮੱਤੀ 8:19-22)
੫੭ ਜਦ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ । ੫੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ੫੯ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ । ੬੦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ । ੬੧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਆਵਾਂ । ੬੨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਹਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
।
੧੦
ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
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੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਤਰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਠਿਹਰਾਏ ਅਤੇ
ਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ । ੨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ । ੩ ਜਾਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਿਘਆੜਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਟੂਆ,
ਨਾ ਝੋਲਾ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਓ, ਨਾ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰੋ । ੫ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ । ੬ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ । ੭ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨ
ਉਹ ਦੇਣ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ।
ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਿਫਰੋ । ੮ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਖਾਓ । ੯ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੦ ਪਰ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ੧੧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ
ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ
। ੧੨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਦਾ ਹਾਲ
ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਹਾਏ
(ਮੱਤੀ 11:20-24)
੧੩ ਹਾਏ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ ! ਹਾਏ ਬੈਤਸੈਦਾ ! ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ
ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ । ੧੪ ਪਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੫ ਅਤੇ ਹੇ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਂਗਾ ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏਂਗਾ ! ੧੬ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।
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ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
੧੭ ਉਹ ਸੱਤਰ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ
ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ! ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ
ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ । ੧੯ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ । ੨੦ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਹੀ ਅਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਿਯਸੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 11:25-27, 13:16, 17)
੨੧ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ
ਿਪਤਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ
। ਹਾਂ, ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ । ੨੨ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਿਪਤਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ । ੨੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ
ਵੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸੁਣਨ ਪਰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ।
ਿਦਆਲੂ ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੨੫ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ
ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ? ੨੬ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਤੂੰ ਿਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਂ ? ੨੭ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ । ੨੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ । ੨੯ ਪਰ ਉਹ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ? ੩੦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ । ੩੧ ਸੰਜੋਗ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਿਘਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ । ੩੨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ । ੩੩ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ । ੩੪ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਿਨ੍ਹਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ । ੩੫ ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀਨਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ ਮੁੜ ਆਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੩੬ ਸੋ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਤੈਨੂੰ
ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ? ੩੭ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ।
ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ।
ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
੩੮ ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ
ਮਾਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ । ੩੯ ਅਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਨਾਮਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ । ੪੦ ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਘਬਰਾ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ । ੪੧ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈਂ । ੪੨ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ
ਖੋਿਹਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੧੧
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 6:9-13)
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੧ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਸਖਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਈ ਹੈ । ੨ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ੩ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦਓ । ੪ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ ।
ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 7:7-11)
੫ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਿਮਤੱਰ
ਮੈਨੂੰ ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇ । ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੭ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ
ਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ
ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਜੱਦ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ।
੯ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਭੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੧੧ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਪ ਦੇਵੇਗਾ ? ੧੨ ਜੇਕਰ ਅੰਡਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਬੱਛੂ ਦੇਵੇਗਾ ? ੧੩ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ! ।
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ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ
(ਮੱਤੀ 12:22-30; ਮਰਕੁਸ 3:20-27)
੧੪ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਭੂਤ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ।
੧੫ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ
ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਿਗਆ । ੧੭ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ
ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ? ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ੨੦ ਪਰ
ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੨੧ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਦਮੀ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ੍ਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
੨੨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੨੩ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ ।
ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
(ਮੱਤੀ 12:43-45)
੨੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਿਕਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ । ਿਫਰ ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਹਲਾ ਅਤੇ ਝਾਿੜਆ ਸੁਆਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ।
੨੫ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ੨੬ ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ
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ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ
ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਧੰਨ ਕੌਣ ਹੈ ?
੨੭ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਘਾਇਆ ਹੈ ! ੨੮ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ
(ਮੱਤੀ 12:38-42)
੨੯ ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨ੍ਹੇ ਬੁਰੇ ਹਨ । ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੦ ਿਜਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਿਰਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੩੧ ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੩੨ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ
ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਏਥੇ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
(ਮੱਤੀ 5:15, 6:22, 23)
੩੩ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਗੋਂ
ਦੀਵਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਮਲੇ । ੩੪ ਤੇਰੇ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ
ਹੈ । ੩੫ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬਦਲ
ਜਾਵੇ । ੩੬ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ
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ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਆਪਣੀ
ਜੋਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹਾਏ
(ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40)
੩੭ ਜਦ ਿਯਸੂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੋ । ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਕਰਨ ਬੈਠਾ । ੩੮ ਉਸ ਫ਼ਰੀਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ
ਧੋਤੇ । ੩੯ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਲੋਕ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਪਆਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੪੦ ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭਲਾ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ
? ੪੧ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ । ੪੨ ਪਰ ਹੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਦੀਨੇ
ਅਤੇ ਹਰਮਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਗ ਪਾਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ । ੪੩ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ । ੪੪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ੪੫ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹੋ । ੪੬ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਭਾਰ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ
ਵੀ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ । ੪੭ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ । ੪੮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ । ੪੯ ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ
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ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ । ੫੦ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਤੋਂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੫੧ ਹਾਬਲ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਜੋ
ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੫੨ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹਾਏ !
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੜੇ
ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ । ੫੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੫੪ ਅਤੇ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਫੜਨ ।
੧੨
ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
(ਮੱਤੀ 10:26, 27)
੧ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਿਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਪੈਂਦੇ
ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ
ਤੋਂ ਜੋ ਕਪਟ ਹੈ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ । ੨ ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ । ੩ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਿਠਆਂ ਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ?
(ਮੱਤੀ 10:28-31)
੪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ੫ ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ । ੬ ਭਲਾ, ਦੋ ਪੈਿਸਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ
ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਵਕਦੀਆਂ ? ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ
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ਹੋਈ ਨਹੀਂ । ੭ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਮ ਹੋ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 10:32,33, 12:32, 10:19,20)
੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਮੰਨੇਗਾ । ੯ ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
। ੧੧ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ , ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰ ਦੇਈਏ ਜਾ ਕੀ ਆਖੀਏ ?
੧੨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਧਨੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧੩ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ
ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ । ੧੪ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਿਕਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਿਨਆਈਂ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ? ੧੫ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੋਈ
। ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂ ? ੧੮ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਿਠਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂਗਾ
। ੧੯ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੇ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜਮਾਂ ਿਪਆ ਹੈ । ਸੁੱਖ ਮਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰ । ੨੦ ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਿਕਸ ਦੀਆਂ
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ਹੋਣਗੀਆਂ ? ੨੧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ
(ਮੱਤੀ 6:25-34)
੨੨ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗੇ । ੨੩ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਣ
ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੪ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ
ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਹਨ । ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਮ ਹੋ ! ੨੫ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੨੬ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੨੭ ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੱਤਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ
ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
੨੮ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਝੋਕੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਉਹ
ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ ! ੨੯ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਕੀ ਖਾਵਾਂਗ,ੇ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ? ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ । ੩੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੩੧ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਸਵਰਗੀ ਧਨ
(ਮੱਤੀ 6:19-21)
੩੨ ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ, ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ । ੩੩ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਟੂਏ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਜਮਾਂ
ਕਰੋ, ਜੋ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ
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ਹੈ । ੩੪ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
। ੩੫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਿਹਣ ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
੩੬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਕਦ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ । ੩੭ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਿਦਆਂ ਪਾਵੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਬਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ । ੩੮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਿਹਰ ਨੂੰ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ । ੩੯ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਜੇ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਚੋਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ । ੪੦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਖਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾਸ
(ਮੱਤੀ 24:45-51)
੪੧ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ? ੪੨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ
ਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਦੇਵੇ ? ੪੩ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇ । ੪੪ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ੪੫ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ । ੪੬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ
ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ੪੭ ਉਹ
ਨੌਕਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ । ੪੮ ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ
ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
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ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮੰਗਣਗੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ
(ਮੱਤੀ 10:34-36)
੪੯ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ! ੫੦ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਹਾਂਗਾ ! ੫੧ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ ਪਾਉਣ
। ੫੨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਤੰਨ
ਦੋ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ । ੫੩ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਿਪਤਾ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧੀ ਮਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ
(ਮੱਤੀ 16:2, 3)
੫੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਠਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ।
੫੫ ਅਤੇ ਜਦ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੫੬ ਹੇ ਕਪਟੀਓ ! ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚ
ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ ?
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
(ਮੱਤੀ 5:25, 26)
੫੭ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਿਵਚਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੫੮ ਜਦ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ ।
੫੯ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇਂਗਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ।
੧੩
ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਸ ਹੋਵੋ
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੧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ
ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਸਭਨਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ? ੩ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ
ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੪ ਜਾ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਸਲੋਆਮ ਦਾ ਬੁਰਜ ਿਡੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ
ਸਨ ? ੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਫਲ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੬ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ । ੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ
ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫ਼ਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ
ਲੱਭਦਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ । ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਗਾ
? ੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਲ੍ਹ ਪੁਟਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗਾ ।
੯ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਲ ਲੱਗੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦੇਣਾ ।
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
੧੦ ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
੧੧ ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ । ੧੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਔਰਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈਂ । ੧੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ੧੪ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਿਗਆਈ ਿਦੱਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਛੇ ਿਦਨ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ
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ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ । ੧੫ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ
ਿਕ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਬਲਦ ਜਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ?
੧੬ ਫੇਰ ਭਲਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ
ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ੧੭ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਨੰਦ ਹੋਈ ।
ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 13:31,32; ਮਰਕੁਸ 4:30-32)
੧੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ? ੧੯ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ
ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਏ ।
ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 13:33)
੨੦ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਕਰਾਂ ? ੨੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ
ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਗੁਿਨਆਂ ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ।
ਭੀੜਾ ਫਾਟਕ
(ਮੱਤੀ 7:13,14,21-23)
੨੨ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡੋਂ ਿਪੰਡ ਹੋ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੨੩ ਤਦ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ ? ੨੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ
ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਵੜ ਨਾ ਸਕਣਗੇ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ ! ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ । ੨੬ ਤਦ

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੩:੨੭

50

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੪:੩

ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੭ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ । ਹੇ ਸਭ ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ
! ੨੮ ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ! ੨੯ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਤਰ ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗੇ । ੩੦ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਿਪਛਲੇ ਹੋਣਗੇ
।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
੩੧ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਥੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੩੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੂਤਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
। ੩੩ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਿਫਰਦਾ ਰਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
(ਮੱਤੀ 23:37-39)
੩੪ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ! ਤੂੰ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਥਰਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ
ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ।
੩੫ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋਗ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ! ।
੧੪
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਯਸੂ
੧ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਲੋਧਰੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ । ੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
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ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ
ਨਹੀਂ ? ੪ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ । ੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ
ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਗਧਾ ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ । ੬ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰ ਨਾ ਦੇ
ਸਕੇ ।
ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
੭ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮਿਹਮਾਨ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ੮ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ । ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ । ੯ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ । ੧੦ ਪਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਇਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਛੇ ਬੈਠ, ਫੇਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਆਵੇ ਤਦ
ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ, “ਿਮੱਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ” ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੨ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਿਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਿਮੱਤਰਾਂ, ਆਪਿਣਆਂ ਭਾਈਆਂ, ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ, ਟੁੰਿਡਆਂ, ਲੰਗਿੜਆਂ,
ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ । ੧੪ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵੱਡੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 22:1-10)
੧੫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ
। ੧੬ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ
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ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ
ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਿਤਆਰ ਹੈ ੧੮ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਪਿਹਲੇ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ । ੧੯ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ । ੨੦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ੨੧ ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ । ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਲਦੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ
ਕੰਗਾਲਾਂ, ਟੁੰਿਡਆਂ, ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆ । ੨੨ ਉਸ
ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ । ੨੩ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਕਰ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ । ੨੪ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
(ਮੱਤੀ 10:37,38)
੨੫ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ,
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ੨੭ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
੨੮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਧਨ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ ? ੨੯ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ
੩੦ ਿਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ! ੩੧ ਜਾਂ
ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
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ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ ? ੩੨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ
ਕੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ । ੩੩ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ? ਨਾ ਿਤਆਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਬੇਸੁਆਦ ਨਮਕ
(ਮੱਤੀ 5:13; ਮਰਕੁਸ 9:50)
੩੪ ਲੂਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ? ੩੫ ਉਹ ਨਾ ਖੇਤ, ਨਾ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ ।
੧੫
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 18:12-14)
੧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ੨ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੁੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ
ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ! ੩ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ੪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਖ਼ੋਜ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ? ੫ ਅਤੇ ਜਦ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ੬ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ
। ੭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੮ ਜਾਂ ਿਕਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਿਸੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ
ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
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ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ? ੯ ਅਤੇ ਜਦ ਲੱਭ ਲਏ
ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਸੱਕਾ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ
। ੧੦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧੧ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ
। ੧੩ ਕੁੱਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ।
੧੪ ਜਦ ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ੧੫ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਛੱਲਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ
ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੯ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ
। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਹਾ ਰੱਖ ਲਓ । ੨੦ ਸੋ ਉਹ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ । ੨੧ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ । ੨੨ ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਓ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ । ੨੩ ਅਤੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਵੱਛਾ ਿਲਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ । ੨੪ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ ਿਪਆ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਿਗਆ
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ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ । ਸੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੨੫ ਪਰ ਉਸ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਿਜਆ
ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ । ੨੬ ਤਦ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ? ੨੭ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਵੱਛਾ ਕੱਿਟਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ । ੨੮ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਸੋ ਉਸ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ । ੨੯ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ । ੩੦ ਪਰ ਜਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਵਾਂਵਾ ਤੇ
ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਿਟਆ । ੩੧ ਪਰ
ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ
ਹੀ ਹੈ । ੩੨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ
ਇਹ ਭਰਾ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ ।
੧੬
ਚਲਾਕ ਭੰਡਾਰੀ
੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੨ ਤਦ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ? ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ੩ ਉਸ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਖ਼ੋਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ? ਕੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ੪ ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ
ਕਰਨ । ੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ?
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੬ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੌ ਮਣ ਤੇਲ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ
ਲੈ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਹ ਮਣ ਿਲਖ । ੭ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਣਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੌ ਮਣ ਕਣਕ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ
ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਮਣ ਿਲਖ । ੮ ਤਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ
ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਕ
ਹਨ । ੯ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਮੱਤਰ
ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ । ੧੦ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨ
ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ । ੧੧ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਧਨ ਿਵੱਚ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ ? । ੧੨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਾਏ ਧਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ ? ੧੩ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਪਦੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 11:12,13, 5:31,32; ਮਰਕੁਸ 10:11,12)
੧੪ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।
੧੫ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤਮ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਹੈ । ੧੬ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਤੱਕ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਇੱਕ ਿਬੰਦੀ ਦੇ ਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਨ ਹੈ । ੧੮ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਪਤੀ ਦੀ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਵਆਹੇ ਉਹ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਧਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
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੧੯ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਮਲਮਲ ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨਦਾ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੨੧ ਅਤੇ ਜੋ ਟੁੱਕੜੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ
ਿਡੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ
ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸਨ । ੨੨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ । ੨੩ ਅਤੇ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ । ੨੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੜਫ਼ਦਾ ਹਾਂ ! ੨੫ ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਯਾਦ
ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈਂ । ੨੬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਐਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ
ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕੇ । ੨੭ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ । ੨੮ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ।
੨੯ ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹਨ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ । ੩੦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਜੀ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ।
੩੧ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ।
੧੭
ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ
(ਮੱਤੀ 18:6,7,21,22; ਮਰਕੁਸ 9:42)
੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਣਹੋਣਾ
ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ! ੨ ਉਹ ਜੋ
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ
ਸੀ ਜੋ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ । ੩ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ! ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ । ੪ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ
੫ ਤਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ । ੬ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਜੋ ਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ।
ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
੭ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠ ? ੮ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਿਕ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਾਵੀਂ ਪੀਵੀਂ ? ੯ ਭਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ? ੧੦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਿਚਤ
ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
ਦਸ ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
੧੧ ਜਦ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ । ੧੨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵੜਿਦਆਂ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਕੋੜ੍ਹੀ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਰਹੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ੧੪ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾਂਦ-ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ । ੧੫ ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ,
ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਇਆ
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। ੧੬ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ । ੧੭ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਭਲਾ, ਦਸੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ? ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ? ੧੮ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਾ ਮੁਿੜਆ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ? ੧੯ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਠ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ
੨੦ ਜਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦ
ਆਵੇਗਾ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ
ਥੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ । ੨੩ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ,
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ! ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
। ੨੪ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਬਜਲੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ । ੨੬ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੭ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨੂਹ ਨਬੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਨਾ
ਚਿੜ੍ਹਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ । ੨੮ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੂਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦ,ੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ
ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ । ੨੯ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ । ੩੦ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੧ ਉਸ
ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੈਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ ।
੩੨ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ । ੩੩ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੇਗਾ
। ੩੪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ
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ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੫ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ । ੩੬ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ
ਸਭ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਜੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਥੇ ਿਗਰਝਾਂ ਵੀ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
੧੮
ਕੁਧਰਮੀ ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ । ੨ ਿਕਸੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ । ੩ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਰਿਹੰਦੀ
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਿਦਹ । ੪ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪਰ
ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੫ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਵਧਵਾ ਮੈਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਦਆਂਗਾ, ਇਹ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ । ੬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ
ਿਕ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੭ ਫੇਰ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ
ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ? ੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ । ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਵੇਗਾ ? ।
ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੯ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਿਦੱਤਾ,
੧੦ ਿਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ੧੧ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ
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ਨਾ ਇਸ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ! ੧੨ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੩ ਪਰ ਉਸ ਚੁੰਗੀ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ,ੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ੧੪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
(ਮੱਤੀ 19:13-15; ਮਰਕੁਸ 10:13-16)
੧੫ ਿਫਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ।
੧੬ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਛੋਿਟਆਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਨਾ ਵੜੇਗਾ ।
ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
(ਮੱਤੀ 19:16-30; ਮਰਕੁਸ 10:17-31)
੧੮ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤਮ ਗੁਰੂ
ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ? ੧੯ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਮ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ? ਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਵਲ
ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । ੨੦ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ
ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ
। ੨੧ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੨੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ,
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ । ੨੩ ਪਰ
ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਸੀ । ੨੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ੨੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ
ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਵੜਨਾ, ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨ
ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ । ੨੬ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੨੭ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ੨੮ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ । ੨੯ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ੩੦ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਪਾਵੇ l
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34)
੩੧ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁੱਝ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਥੁੱਿਕਆ
ਜਾਵੇਗਾ । ੩੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫੇਰ ਜੀ ਠੇਗਾ । ੩੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ
ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ।
ਅੰਨ੍ਹੇ ਿਭਖਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 20:29-34; ਮਰਕੁਸ 10:46-52)
੩੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ । ੩੬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ
ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ? ੩੭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੩੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ । ੩੯ ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਦੇ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ ! ੪੦ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੁੱਕ
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ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ੪੧ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ ?
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਵਾਂ ! ੪੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੪੩ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕੀਤੀ ।
੧੯
ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੱਕੀ
੧ ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੨ ਵੇਖੋ ਜ਼ੱਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ।
੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਸੀ । ੪ ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ
ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ । ੫ ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਰ ਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਠਿਹਰਣਾ ਹੈ । ੬ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ । ੭ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜ੍ਹਨ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ ਹੈ । ੮ ਤਦ
ਜ਼ੱਕੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ
ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ੯ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 25:14-30)
੧੧ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਸਨ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੧੨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ
ਅਮੀਰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ।
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੧੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਿਪਆਂ
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੋ । ੧੪ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ । ੧੫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ
ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ ਸਨ
ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ
। ੧੬ ਤਦ ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ । ੧੭ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ, ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖ । ੧੮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ
ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ । ੧੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ
ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖ । ੨੦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ।
੨੧ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ ਹੋ । ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ
ਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ । ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ! ਤੇਰੇ
ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ
ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ । ੨੩ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ?
੨੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ
ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ
ਨੂੰ ਿਦਉ । ੨੫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ
ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ । ੨੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੭ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ !
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ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)
੨੮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੨੯ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ
ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ੩੦ ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਲਆਓ । ੩੧ ਅਤੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੩੨ ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਪੰਡ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਿਖਆ । ੩੩ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ? ੩੪ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੩੫ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ । ੩੬ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਉਂਦੇ
ਸਨ । ੩੭ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ
ਲੱਗੀ ੩੮ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ! ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ! ੩੯ ਤਦ ਭੀੜ
ਿਵੱਚ ਿਕੰਿਨਆਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਚੁੱਪ ਕਰਾ ! ੪੦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ
ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਠਣਗੇ !
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
੪੧ ਜਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਇਆ ੪੨ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੪੩ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ, ੪੪ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ
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ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ । ੪੫ ਿਫਰ ਉਹ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
(ਮੱਤੀ 21:12-17; ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22)
੪੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੪੭ ਉਹ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੪੮ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ।
੨੦
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮੱਤੀ 21:23-27; ਮਰਕੁਸ 11:27-33)
੧ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਹੈਕਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ? ੩ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ । ੪ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ? ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ? ੬ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ
ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਬੀ ਸੀ । ੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕੱਥੋਂ ਸੀ
। ੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਿਕਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮੱਤੀ 21:33-46; ਮਰਕੁਸ 12:1-12)
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੯ ਤਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ, ਪਰ
ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੧੩ ਤਦ
ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਾਂ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ । ੧੪ ਪਰ ਜਦ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹੋ ਵਾਰਸ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੫ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ਹੁਣ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ ? ੧੬ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਗ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਨਾ
ਕਰੇ ! ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਫਰ ਉਹ ਜੋ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਉਹ ਹੀ
ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੮ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ ।
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ
(ਮੱਤੀ 22:15-22; ਮਰਕੁਸ 12:13-17)
੧੯ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ
ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਸ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ । ੨੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ । ੨੨ ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ ? ੨੩ ਪਰ
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ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ੨੪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ
ਿਵਖਾਉ । ਇਸ ਤੇ ਿਕਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਕੈਸਰ
ਦੀ । ੨੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਉ । ੨੬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ ।
ਪੁਨਰ ਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
(ਮੱਤੀ 22:23-33; ਮਰਕੁਸ 12:18-27)
੨੭ ਤਦ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ੨੮ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਵੰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ । ੨੯ ਸੋ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ
ਭਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਿਗਆ । ੩੦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ । ੩੧ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬੇ-ਔਲਾਦ
ਮਰ ਗਏ । ੩੨ ਇਸ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ । ੩੩ ਸੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ
ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਤਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ? ੩੪ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੩੫ ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਜੁੱਗ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੩੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ । ੩੭ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ । ੩੮ ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਨ । ੩੯ ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗਾ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੪੦ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ ਜੋ ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ
ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ।

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੦:੪੧

69

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੧:੬

ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ?
(ਮੱਤੀ 22:41-46; ਮਰਕੁਸ 12:35-37)
੪੧ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ
ਹਨ ? ੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਆਪੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ, ੪੩ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ । ੪੪ ਸੋ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ? ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
(ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40)
੪੫ ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ੪੬ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ
ਿਫਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ
। ੪੭ ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ l
੨੧
ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਦਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 12:41-44)
੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ
ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ । ੩ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪਾਇਆ ਹੈ । ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ
ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮੱਤੀ 24:1-2; ਮਰਕੁਸ 13:1,2)
੫ ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ । ੬ ਜੋ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ
ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਡੇਿਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
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ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 24:3-14; ਮਰਕੁਸ 13:3-13)
੭ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਿਚੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ
? ੮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ 'ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾਂ' ਅਤੇ 'ਉਹ
ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ' । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ । ੯ ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ । ੧੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੌਮ-ਕੌਮ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ।
੧੧ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
੧੨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ
। ੧੩ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਠਾਣ ਲਵੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ
। ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾ ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ
ਿਪਉ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ । ੧੮ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ਼ ਿਵੰਗਾ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ੧੯ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮੱਤੀ 24:15-21; ਮਰਕੁਸ 13:14-19)
੨੦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ
ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ੨੧ ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸੋ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਦਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣ । ੨੩ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ
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ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੪ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ
।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 24:29-31; ਮਰਕੁਸ 13:14-27)
੨੫ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੬ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੨੭ ਤਦ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੇ
। ੨੮ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ ਠਾਓ,
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
(ਮੱਤੀ 24:32-35; ਮਰਕੁਸ 13:28-31)
੨੯ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ੩੦ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ
ਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ । ੩੧ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਨੇੜੇ ਹੈ । ੩੨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ
ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੩ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਣਗੇ ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
(ਮੱਤੀ 24:36-44; ਮਰਕੁਸ 13:32-37)
੩੪ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਕਤੇ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਦਨ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ ! ੩੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ । ੩੬ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹਰ
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ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ,
ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੋ ।
੩੭ ਉਹ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੩੮ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਤੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ।
੨੨
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
(ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1,2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53)
੧ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਨੇੜੇ ਆ
ਪੁੱਿਜਆ । ੨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੀਏ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ।
ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
(ਮੱਤੀ 26:14-16; ਮਰਕੁਸ 14:10,11)
੩ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੂਦਾ ਿਵੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਕਰਕੇ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ । ੪ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹਵਾ ਦੇਵੇ । ੫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ
ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਵਾਏ ।
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ
(ਮੱਤੀ 26:17-25; ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30)
੭ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ । ੮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ।
੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ
? ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ । ਉਹ ਿਜਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਇਓ । ੧੧ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜੋ
ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਪਸਾਹ ਖਾਵਾਂ ? ੧੨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਜਾਇਆ
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ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਵੇਗਾ । ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ । ੧੩ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ।
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ
(ਮੱਤੀ 26:26-30; ਮਰਕੁਸ 14:22-26; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11:23-25)
੧੪ ਜਦ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ।
੧੫ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ
ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਪਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਉ । ੧੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਖ਼ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਨਾ ਆਵੇ । ੧੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ । ੨੦ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ । ੨੧ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੈ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਫੜ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ੨੩ ਤਦ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।
ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ
੨੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਸਮਿਝਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ੨੫ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਸੋ ਮਦਦਗਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੨੬ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ,ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ
ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਬਣੇ । ੨੭ ਿਕਉਂਿਕ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ
ਹੈ ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਹਾਂ । ੨੮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜੋ
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ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ । ੨੯ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ । ੩੦ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗੇ ।
ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਯੂਹੰਨਾ 13:26-38)
੩੧ ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਮਊਨ ! ਵੇਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਟੇ । ੩੨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ
ਕਰੀਂ । ੩੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾਂ । ੩੪ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਜ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ
ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।
ਬਟੂਆ, ਝੋਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
੩੫ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਝੋਲੇ ਅਤੇ
ਜੁੱਤੀ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ।” ੩੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ
ਹੁਣ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਟੂਆ ਹੋਵ,ੇ ਸੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵੇ । ੩੭ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ “ਉਹ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ । ੩੮ ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਬਹੁਤ ਹਨ !
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਮੱਤੀ 26:36-46; ਮਰਕੁਸ 14:32-42)
੩੯ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ । ੪੦ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋ ।
੪੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ
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ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ, ੪੨ ਹੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ । ੪੩ ਅਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ੪੪ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਿਡੱਗਦਾ ਸੀ । ੪੫ ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁੱਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਿਖਆ । ੪੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ? ਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ
।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12)
੪੭ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ । ੪੮ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੂਦਾ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੜ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ?
੪੯ ਜਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈਏ ? ੫੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੫੧ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ।
੫੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂੰ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਨ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ ? ੫੩ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ
ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
(ਮੱਤੀ 26:57,58,69-75; ਮਰਕੁਸ 14:53,54,66-72; ਯੂਹੰਨਾ 18:1218,25-27)
੫੪ ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਆਇਆ । ੫੫ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ । ੫੬ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੫੭ ਪਰ
ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ! ੫੮ ਕੁੱਝ
ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ,ਂ
ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ! ੫੯ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀਲੀ ਹੈ । ੬੦ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ! ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਗੇ
ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਿਦੱਤੀ । ੬੧ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ।
ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਿਕ
ਅੱਜ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ।
੬੨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
(ਮੱਤੀ 26:67,68; ਮਰਕੁਸ 14:65)
੬੩ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਠੱਠਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ । ੬੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ
ਨੇ ਮਾਿਰਆ । ੬੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਿਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-64; ਯੂਹੰਨਾ 18:19-24)
੬੬ ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ
ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ੬੭ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋਗੇ । ੬੮ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁੱਝ
ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰ ਨਾ ਿਦਓਗੇ । ੬੯ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।
੭੦ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ? ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ । ੭੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
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ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ।
੨੩
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 27:1,2,11-14; ਮਰਕੁਸ 15:1-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-38)
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਠ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ।
੨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ । ੩ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ? ” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ । ੪ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ । ੫ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ
ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੬ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗਲੀਲੀ ਹੈ ? ” ੭ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਿਰਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
੮ ਹੇਰੋਦੇਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ । ੯ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤਰ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ
ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ । ੧੧ ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ।
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ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
(ਮੱਤੀ 27:15-26; ਮਰਕੁਸ 15:6-15; ਯੂਹੰਨਾ 18:39—19:16)
੧੩ ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ
ਕੇ ੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੌਤ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰ ਕੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੭ (ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਿਤਉਹਾਰ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਰਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ) ੧੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲ਼ਾ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ! ਅਤੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਓ ! ੧੯ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨੦ ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ
ਸਮਝਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ੨੧ ਪਰ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਓ ! ਸਲੀਬ
ਚੜਾਓ ! ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ।
੨੩ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ । ੨੪ ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ । ੨੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਫਸਾਦ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27)
੨੬ ਜਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ
ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਿਪੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਲੀਬ
ਰੱਖੀ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਚੱਲੇ ।

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੩:੨੭

79

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੩:੪੨

੨੭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਈ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ । ੨੮ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰੋਵੋ । ੨੯ ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਿਕ ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕੁੱਖਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਚੁੰਘਾਇਆ । ੩੦ ਤਦ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਣਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਓ ! ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੋ ! ੩੧ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ।
੩੨ ਹੋਰ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੩੩ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ । ੩੪ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਏ । ੩੫ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ! ੩੬ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ੩੭ ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ !
੩੮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ “ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ” ਿਲਖਤ ਵੀ
ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਧਰਮੀ
੩੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ! ੪੦ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ
ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ? ੪੧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੪੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ
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ਿਵੱਚ ਆਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ । ੪੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
(ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30)
੪੪ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਿਹਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ
ਿਰਹਾ । ੪੫ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਰ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਫਟ ਿਗਆ । ੪੬ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ,”
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੇ । ੪੭ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਿਜਹਾ
ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਧਰਮੀ
ਪੁਰਖ ਸੀ ! ੪੮ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਿਪੱਟਦੇ ਮੁੜੇ । ੪੯ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ
ਸਨ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42)
੫੦ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਲਾ ਅਤੇ
ਧਰਮੀ ਸੀ । ੫੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਸੀ । ੫੨ ਉਸ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ ।
੫੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਪਆ । ੫੪ ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ । ੫੫ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ
ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ । ੫੬ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ।

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੪:੧

81

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੨੪:੧੬

੨੪
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ
(ਮੱਤੀ 28:1-10; ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10)
੧ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ । ੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ
ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਿਟਆ ਵੇਿਖਆ । ੩ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ । ੪ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ । ੫ ਜਦ ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ
ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ ? ੬ ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਿਠਆ
ਹੈ । ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ੭ ਿਕ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੈ । ੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ । ੯ ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੧੦ ਸੋ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਆਨਾ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ । ੧੧ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਲੂਮ
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ । ੧੨ ਪਰ ਪਤਰਸ ਠ
ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਇੰਮਊਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
(ਮਰਕੁਸ 16:12, 13)
੧੩ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇੰਮਊਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਿਪੰਡ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ । ੧੪ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੫ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ੧੬ ਪਰ
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ
ਨਾ ਸਕੇ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ । ੧੮ ਤਦ ਕਿਲਉਪਸ ਨਾਮ
ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥੇ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ
? ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੨੧ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਜੋ
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੀਿਤਆਂ ਅੱਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
੨੨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ੨੩ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ
ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ! ੨੪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ
ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੨੫ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਿਲਉ ! ੨੬ ਕੀ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ? ੨੭ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੨੮ ਉਹ ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ । ੨੯ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਕ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਦਨ
ਢੱਲ਼ ਚੱਿਲਆ ਹੈ । ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਿਗਆ । ੩੦ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਾਈ । ੩੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੨ ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜਦ
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ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ
ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ ? ੩੩ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ, ੩੪ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ! ੩੫ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਿਣਆਂ ।
ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ 1:6-8)
੩੬ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ । ੩੭ ਪਰ ਉਹ
ਸਿਹਮ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ੩੮ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਿਕਉਂ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ? ੩੯ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਭੂਤ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ । ੪੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਿਵਖਾਏ ।
੪੧ ਤਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨ ਹੈ ? ੪੨ ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਿਦੱਤਾ । ੪੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਿਲਆ ।
੪੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
। ੪੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਲੈਣ । ੪੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਫਰ ਜੀ ਠੇਗਾ । ੪੭ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੪੮ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
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ਗਵਾਹ ਹੋ । ੪੯ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੇਜਦਾ
ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 16:19,20; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11)
੫੦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੫੧ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਠਾਇਆ ਿਗਆ । ੫੨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ । ੫੩ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।
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