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Matthew
ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

ਭੂਿਮਕਾ
ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ
ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ।
ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ
ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਿਫਰ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ,
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ।
ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ: (1) ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼,
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ, ਫਰਜ਼, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ (ਅਿਧਆਏ 5-7);
(2) ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ
(ਅਿਧਆਏ 10); (3) ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਅਿਧਆਏ 13); (4) ਚੇਲਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆ (ਅਿਧਆਏ
18); ਅਤੇ (5) ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੁੱਗ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਸੱਿਖਆ (ਅਿਧਆਏ 24, 25)
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ 1:1 - 2:23
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ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 3:1-12
ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ 3:13 - 4:11
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 4:12 - 18:25
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 19:1 - 20:34
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤਾ 21:1 - 27:66
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ 28:1-20
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(ਲੂਕਾ 2:23-38)
੧ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ੨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੰਮੇ । ੩ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ
ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਹਸਰੋਨ
ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੰਿਮਆ । ੪ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੋਂ
ਨਹਸ਼ੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਨਹਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਲਮੋਨ ਜੰਿਮਆ । ੫ ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਅਜ਼
ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਓਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਓਬੇਦ ਤੋਂ ਯੱਸੀ ਜੰਿਮਆ । ੬ ਯੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਊਰੀਯਾਹ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ । ੭ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ
ਰਹਬੁਆਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਅਬੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਬੀਯਾਹ
ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੰਿਮਆ । ੮ ਆਸਾ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਤੋਂ ਯੋਰਾਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ । ੯ ਜ਼ੀਯਾਹ
ਤੋਂ ਯੋਥਾਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ । ੧੦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਤੋਂ ਆਮੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਤੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ । ੧੧ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ
ਯਕਾਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੇ ।
੧੨ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਾਨਯਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਜੰਿਮਆ । ੧੩ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਤੋਂ ਅਬੀਹੂਦ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਤੋਂ ਅੱਜ਼ੋਰ
ਜੰਿਮਆ । ੧੪ ਅੱਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਤੋਂ ਯਾਕੀਨ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਯਾਕੀਨ ਤੋਂ ਅਲੀਹੂਦ ਜੰਿਮਆ । ੧੫ ਅਲੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾਨ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ ।
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੧੬ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੰਿਮਆ । ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
੧੭ ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ
ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
(ਲੂਕਾ 1:26-38, 2:1-7)
੧੮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ । ੧੯ ਤਦ ਉਸ ਦੇ
ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ । ੨੦ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ । ੨੧ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੨ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ੨੩ ਵੇਖੋ
ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ । ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ” ।
੨੪ ਿਫਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ
। ੨੫ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ।
੨
ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
੧ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ੨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ । ੩ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਸਮੇਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ । ੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਕੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ ? ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ,
੬ ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਤੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ,ਂ ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ।
੭ ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕਰੋ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ । ੯ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਸੀ । ੧੦ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੋਏ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਨਾ,
ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ । ੧੨ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪਾ ਕੇ,
ਜੋ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ
।
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
੧੩ ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਠ ! ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਥੇ ਹੀ ਰਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭੇਗਾ । ੧੪ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਠ ਕੇ
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ
। ੧੫ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਥੇ ਿਰਹਾ l ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ
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ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਿਦਆ ।
੧੬ ਜਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ
ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ
ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੭ ਤਦ ਉਹ ਬਚਨ
ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ੧੮ ਰਾਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ । ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਹਨ ।
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
੧੯ ਜਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ੨੦ ਠ, ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ । ੨੧ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਠਆ, ਬਾਲਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੨੨ ਪਰ
ਜਦ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਅਰਿਕਲਾਊਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਥਾਂ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਿਰਆ, ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ ਪਾ ਕੇ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੩ ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਅਖਵਾਵੇਗਾ ।
੩
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂਕਾ 3:1-18; ਯੂਹੰਨਾ 1:6-8,15-34)
੧ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ੨ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ । ੩ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰੋ ।
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੪ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਸੀ
l ੫ ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ੬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੭ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ ! ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ?” ੮ ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਿਲਆਓ । ੯ 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 ।
੧੦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ
ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੧੧ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਿਫ਼ਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ,
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੨ ਉਹ ਦੀ ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ
ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ ਿਜਹੜੀ
ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:9-11; ਲੂਕਾ 3:21-22; ਯੂਹੰਨਾ 1:31-34)
੧੩ ਤਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢ,ੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੧੪ ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਿਕਆ, ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਹੈਂ ? ੧੫ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਯੋਗ
ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ
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। ੧੭ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ।
੪
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:12-13; ਲੂਕਾ 4:1-13)
੧ ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਤ
ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ । ੩ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ
ਜਾਣ । ੪ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਨਸਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਨਾਲ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ । ੫ ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਸਖ਼ਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
੬ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ
ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ।
੭ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਾ ਲੈ । ੮ ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ੯ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੦ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ । ੧੧ ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਅਰੰਭ
(ਮਰਕੁਸ 1:14,15; ਲੂਕਾ 4:14,15,31)
੧੨ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਫਿੜ੍ਹਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਲ
ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
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ਲੱਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
੧੪ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ੧੫ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰਾਹ, ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ
ਗਲੀਲ ੧੬ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਚਾਨਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ।
੧੭ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:16-20; ਲੂਕਾ 5:1-11; ਯੂਹੰਨਾ 1:35-42)
੧੮ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਛਵਾਰੇ ਸਨ । ੧੯ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੨੦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ।
੨੧ ਅਤੇ ਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਜਾਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
। ੨੨ ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ।
ਿਯਸੂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
(ਲੂਕਾ 6:17-19)
੨੩ ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੨੪ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਰਗੀ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਅਤੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਲੀਲ, ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ।
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੫
ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼
੧ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬੈਠ ਿਗਆ
ਤਦ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ । ੨ ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ :
ਧੰਨ ਵਚਨ
(ਲੂਕਾ 6:20-23)
੩ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਲ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
। ੫ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ
। ੬ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ । ੭ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਆਲੂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੮ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ । ੯ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ । ੧੦ ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੈ । ੧੧ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਤਾਉਣ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ । ੧੨ ਖੁਸ਼
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ ।
ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
(ਮਰਕੁਸ 9:50; ਲੂਕਾ 14:34,35)
੧੩ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ ! ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ
ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਉਹ ਿਫਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇ । ੧੪ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ । ਿਜਹੜਾ ਨਗਰ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਿਕਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ । ੧੫ ਲੋਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ
ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ । ੧੬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹਾ
ਚਮਕੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ,
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
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੧੭ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ
। ੧੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਟਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਬੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟਲੇਗੀ,
ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੧੯ ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇ
ਸੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਵੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ ।
੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੜੋਂਗੇ ।
ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਿਤਆ
੨੧ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ ਕਰੇ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ । ੨੨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ
ਕਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ
ਕੱਢੇ ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ “ਮੂਰਖ”
ਕਹੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ । ੨੩ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ੨੪ ਤਾਂ ਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ
ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ । ਿਫਰ ਆ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ । ੨੫ ਜੇ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂ । ੨੬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਥੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇਂਗਾ ।
ਿਵਭਚਾਰ
੨੭ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ।
੨੮ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ
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। ੨੯ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੩੦ ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ ।
ਤਲਾਕ
੩੧ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ
ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾਮਾ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇਵੇ । ੩੨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਿਤਆਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਿਤਆਗੀ
ਹੋਈ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਹੁੰ
੩੩ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ
ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ । ੩੪ ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੈ । ੩੫ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਹੈ । ੩੬ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ
ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ੩੭ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ
ਦੀ ਨਾਂਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਬਦਲਾ
੩੮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ । ੩੯ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ
ਕਰ ਦੇ । ੪੦ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦਓ । ੪੧ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ
ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾ । ੪੨ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ ।
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
(ਲੂਕਾ 6:27,28,32-36)
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੪੩ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ । ੪੪ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ । ੪੫ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ, ਬੁਿਰਆਂ ਅਤੇ ਭਿਲਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ !
ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੪੬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ ? ਭਲਾ, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ੪੭ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ
ਹੋ ? ਕੀ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ੪੮ ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ।
੬
ਦਾਨ
੧ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ।
੨ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋਂ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ
ਅਤੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ । ੩ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, ੪ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇ ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਲੂਕਾ 11:2-4)
੫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ੬ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਗੁਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ! ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
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ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । ੭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
। ੯ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਹੈ,ਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ, ੧੦ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਜਵੇਂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ । ੧੧ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ੧੨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ੧੩ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ, ਸਗੋਂ
ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ । ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਦਰਤ, ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਹਨ । ਆਮੀਨ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੫ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ
ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਵਰਤ
੧੬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਾ ਬਣਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਲੋਕ
ਜਾਨਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ੧੭ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ । ੧੮ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ
(ਲੂਕਾ 13:33,34)
੧੯ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ
ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
। ੨੦ ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ, ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ
ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
। ੨੧ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
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ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
(ਲੂਕਾ 11:34-36)
੨੨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੩ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੋ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ
।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ
(ਲੂਕਾ 16:13, 12:22-31)
੨੪ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 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 ।
੨੫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ
ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗੇ ? ਕੀ ਿਜੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ? ੨੬ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ! ਨਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜੋਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ? ੨੭ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੨੮ ਅਤੇ
ਪਿਹਰਾਵੇ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਵੱਧਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ । ੨੯ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੩੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ
ਘਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝੋਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ
ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ ? ੩੧ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ? ਜਾਂ ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗੇ ? ੩੨ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੩੩ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਿਫਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੩੪ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ
ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ।
੭
ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
(ਲੂਕਾ 6:37,38,41,42)
੧ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ
ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ? ਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ! ੪ ਪਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਲਆ ਤੇਰੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਿਦਆਂ, ਜਦ ਿਕ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ ! ੫ ਹੇ
ਕਪਟੀ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ ।
੬ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ
ਸੁੱਟੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਧ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ।
ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
(ਲੂਕਾ 11:9-13)
੭ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੮ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ
ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੯ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਿਜਹਾ
ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ
? ੧੦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ ? ੧੧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ? ੧੨ ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
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ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ! ਿਕਉਂਿਕ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ।
ਭੀੜਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਾਟਕ
(ਲੂਕਾ 13:24)
੧੩ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੧੪ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਭੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ
ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ।
ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
(ਲੂਕਾ 6:43,44,46, 13:25-27)
੧੫ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਘਆੜ ਹਨ । ੧੬ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ । ਕੀ, ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਜਾਂ
ਭਖੜੇ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ? ੧੭ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ੧੮ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਬੁਰਾ ਫਲ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੯ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ
ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੨੦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ । ੨੧ ਹਰ ਕੋਈ
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ! ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ
ਹੀ ਵੜੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਉਸ ਿਦਨ
ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ੨੩ ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਾਂਗਾ,
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ । ਹੇ ਸਭ ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਓ !
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ: ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ
(ਲੂਕਾ 6:47-49)
੨੪ ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ
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। ੨੫ ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ; ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਿਡੱਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਧਰੀ
ਹੋਈ ਸੀ । ੨੬ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ
ਬਣਾਇਆ । ੨੭ ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ; ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਨਾਸ ਹੋਇਆ ।
੨੮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਿਟਆ ਤਾਂ
ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ । ੨੯ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ।
੮
ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:40-45; ਲੂਕਾ 5:12-16)
੧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤਿਰਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਆਈ ।
੨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ੩ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ । ੪ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ! ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਿਹਰਾਈ, ਚੜ੍ਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ।
ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
(ਲੂਕਾ 7:1-10)
੫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ੬ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ
ਮਾਿਰਆ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੭ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੮ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਓ,
ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ
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ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਾ ! ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆ ! ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ! ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਿਯਸੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ! ੧੧ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ
। ੧੨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੩ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਾ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ।”
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:29-34; ਲੂਕਾ 4:38-41)
੧੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ
ਿਬਮਾਰ ਪਈ ਵੇਿਖਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ੧੬ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ
ਸਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ । ੧੭ ਤਾਂ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਲ
(ਲੂਕਾ 9:57-62)
੧੮ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ
ਪਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ
। ੨੦ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੧ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ । ੨੨ ਪਰ ਿਯਸੂ
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ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ ਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ
ਦੱਬਣ ਦੇ ।
ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 4:35-41; ਲੂਕਾ 8:22-25)
੨੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ।
੨੪ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬੇੜੀ ਲਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ । ੨੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾਓ ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ! ੨੬ ਉਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ?
ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ
ਗਈ । ੨੭ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਝੀਲ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ? !
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 5:1-20; ਲੂਕਾ 8:26-39)
੨੮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਗਦਰੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
੨੯ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈਂ ?
੩੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ । ੩੧ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ
ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇ । ੩੨ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ! ਤਾਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ । ੩੩ ਤਦ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਭੱਜ
ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਸੁਣਾ
ਿਦੱਤੀ । ੩੪ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ।
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੯
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 2:1-12; ਲੂਕਾ 5:17-26)
੧ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆਇਆ
। ੨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ! ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ । ੩ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ੪ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੫ ਭਲਾ, ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਤੁਰ ?
੬ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ । ੭ ਤਾਂ ਉਹ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ ।
੮ ਭੀੜ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ।
ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 2:13-17; ਲੂਕਾ 5:27-32)
੯ ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ
ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ”, ਅਤੇ ਉਹ ਠ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ।
੧੦ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ । ੧੧ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ? ੧੨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ੧੩ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਿਸੱਖੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ।
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ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮਰਕੁਸ 2:18-22; ਲੂਕਾ 5:33-39)
੧੪ ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਕੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ ? ” ੧੫ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ । ੧੬ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਟਾਕੀ ਿਜਹੜੀ ਲਾਈ
ਹੈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੈਅ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਅ
ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ” ।
ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ
(ਮਰਕੁਸ 5:21-43; ਲੂਕਾ 8:40-56)
੧੮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਪਰ
ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੯ ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਰ ਪਏ । ੨੦ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਿਪੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ । ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂ
ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗੀ । ੨੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ! ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ
ਔਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ । ੨੩ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ੨੪ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸੇ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਠ ਖੜੀ ਹੋਈ । ੨੬ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ।
ਦੋ ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
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੨੭ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਥੋਂ ਤੁਿਰਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ
ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ੨੮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ । ੨੯ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ
। ੩੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਗੀਦ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ! ੩੧ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।
ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
੩੨ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਹੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ
ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ । ੩੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਿਢਆ
ਿਗਆ ਤਦ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਚਰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ । ੩੪ ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜੇ ਹਨ
੩੫ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਿਰਆ । ੩੬ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ
ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਿਫਰਦੇ ਸਨ । ੩੭ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਸਲ
ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ । ੩੮ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ
।
੧੦
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲੇ
(ਮਰਕੁਸ 3:13-19; ਲੂਕਾ 6:12-16)
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੧ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ।
੨ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ, ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ, ੩ ਿਫ਼ਿਲੱਪੁਸ, ਬਰਥੁਲਮਈ, ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਚੁੰਗੀ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਥੱਦਈ, ੪ ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ।
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
(ਮਰਕੁਸ 6:7-13; ਲੂਕਾ 9:1-16, 10:4-12)
੫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ:
“ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ” । ੬ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ । ੭ ਅਤੇ ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖੋ, ਿਕ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ । ੮ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ
ਕਰੋ, ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ । ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ
ਿਦਓ । ੯ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲਓ । ੧੦ ਅਤੇ
ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਝੋਲਾ ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲਾਠੀ ਲਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ੧੧ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾਂ ਿਪੰਡ
ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਨਾ ਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰ,ੋ ਥੇ
ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ l ੧੨ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜਿਦਆਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ । ੧੩ ਅਤੇ
ਜੇ ਘਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ
ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ
(ਮਰਕੁਸ 13:9-13; ਲੂਕਾ 21:12-17)
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੧੬ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਿਘਆੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ । ੧੭ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ । ੧੯ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ
ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੨੦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।
੨੧ ਅਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ
। ੨੨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੩ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸਤਾਉਣ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਫਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ।
੨੪ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ।
੨੫ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਿਕ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਿਜਹਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ( ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਲਜਬੂਲ)
ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ।
ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
(ਲੂਕਾ 12:2-7)
੨੬ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੁੱਝ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੨੭ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਨਣ
ਿਵੱਚ ਆਖੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਿਠਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ । ੨੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋ
ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਵਕਦੀਆਂ ? ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
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ਮਰਜ਼ੀ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦੀ । ੩੦ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੩੧ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਮ ਹੋ
।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
(ਲੂਕਾ 12:8, 9)
੩੨ ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ।
੩੩ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
(ਲੂਕਾ 12:51-53, 4:26,27)
੩੪ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਮੇਲ
ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੩੫ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਓ ਤੋਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੩੬ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ।
੩੭ ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੩੮ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੩੯ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਤੀਫਲ
(ਮਰਕੁਸ 9:41)
੪੦ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੪੧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ
। ੪੨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਠੰਡਾ
ਪਾਣੀ ਿਪਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਗੁਆਵੇਗਾ ।
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੧੧
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
(ਲੂਕਾ 7:18-35)
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
੨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ੩ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ
ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ? ੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇ
ਦੇਵ,ੋ ੫ ਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੬ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ ।
੭ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ
ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ ? ੮ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਕੀ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੋਮਲ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ । ੯ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ? ਕੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ । ੧੦ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ।
੧੧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ; ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਇਹੋ
ਹੈ । ੧੫ ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ । ੧੬ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
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ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
੧੭ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ । ਅਸੀਂ ਿਸਆਪਾ
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ।
੧੮ ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ । ੧੯ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ
ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਚੁੰਗੀ
ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ । ਸੋ ਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ
ਠਿਹਿਰਆ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
(ਲੂਕਾ 10:13-15)
੨੦ ਿਫਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੨੧ ਹੇ
ਖ਼ੁਰਾਜ਼ੀਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਹੇ ਬੈਤਸੈਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
! ੨੨ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ
ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੩ ਅਤੇ ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼
ਤੱਕ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ? ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ । ੨੪ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ
੨੫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ।
੨੬ ਹਾਂ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ । ੨੭ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ,
ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ । ੨੮ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ
ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੯ ਮੇਰਾ
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ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ
ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ ।
੩੦ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ।
੧੨
ਸਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
(ਮਰਕੁਸ 2:23-28; ਲੂਕਾ 6:1-5)
੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ । ੨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੩ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਭੁੱਖੇ ਸਨ ? ੪ ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੀਆਂ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ । ੫ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਜਾਜਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ ? ੬ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਹੈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ । ੮ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਹੈ ।
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 3:1-6; ਲੂਕਾ 6:6-11)
੯ ਿਫਰ ਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਥੇ
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ? ੧੧ ਉਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ? ੧੨ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਡ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਮ ਹੈ !
ਇਸ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ । ੧੩ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥ
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ਵਰਗਾ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੪ ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੀਏ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ
੧੫ ਪਰ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੧੭ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ
ਿਜਹੜਾ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ: ੧੮ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਪਰਸੰਨ ਹੈ । ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰੇਗਾ । ੧੯ ਉਹ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਚੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਾ ਚੌਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ । ੨੦ ਉਹ ਿਮੱਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ,
ਨਾ ਧੁਖਦੀ ਹੋਈ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ,
੨੧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ।
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 3:20-30; ਲੂਕਾ 11:14-23)
੨੨ ਤਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ । ੨੩ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ਕੀ, ਇਹ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੪ ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਇਹ
ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ੨੫ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾਂ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਣਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ । ੨੬ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ
ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੨੭ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ
ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ੨੮ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ । ੨੯ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ
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ਿਕਵੇਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੇਗਾ ।
੩੦ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ । ੩੧ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੨ ਅਤੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
(ਲੂਕਾ 6:43-45)
੩੩ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਖੋ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ
ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੩੪ ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ ! ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ । ੩੫ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ । ੩੬ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ
ਉਹ ਬੋਲਣ, ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਗੇ । ੩੭ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ।
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
(ਮਰਕੁਸ 8:11,12; ਲੂਕਾ 11:29-32)
੩੮ ਿਫਰ ਕੁੱਝ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ੩੯ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੪੦ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ । ੪੧ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ
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ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਹੈ । ੪੨ ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ।
ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
(ਲੂਕਾ 11:24-26)
੪੩ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸੁੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ।
੪੪ ਿ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 । ੪੫ ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮੇ ਨਾਲ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੁਰੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
(ਮਰਕੁਸ 3:31-35; ਲੂਕਾ 8:19-21)
੪੬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ
ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੪੭ ਤਦ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੪੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ? ੪੯ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ
। ੫੦ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ
ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ।
੧੩
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮਰਕੁਸ 4:1-9; ਲੂਕਾ 8:4-8)
੧ ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ । ੨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੩:੩

32

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ੧੩:੧੭

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਣ
ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ । ੪ ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਬੀਜ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ
ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈ ਗਏ ੫ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਗ ਿਪਆ । ੬ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਿਗਆ । ੭ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ । ੮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ
ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਫਲ ਿਲਆਇਆ, ਕੁੱਝ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੁੱਝ
ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੁੱਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ । ੯ ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ ।
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
(ਮਰਕੁਸ 4:10-12; ਲੂਕਾ 8:9, 10)
੧੦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਕਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
੧੨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ;
ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ । ੧੩ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਤੇ
ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਸਮਝੋਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝੋਗੇ
ਨਹੀਂ, ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ
ਨਾਲ ਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ,
ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ,
ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ ।
੧੬ ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ
ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ੧੭ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਨਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਪਰ
ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ।
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ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
(ਮਰਕੁਸ 4:13-20; ਲੂਕਾ 8:11-15)
੧੮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ । ੧੯ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ
ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।
੨੧ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
। ੨੨ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ
ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ । ੨੩ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਫਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੨੪ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀ ਬੀਿਜਆ । ੨੫ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਣਕ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਿਗਆ । ੨੬ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਵੀ ਿਦੱਖ ਪਈ । ੨੭ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਿਜਆ ? ਫੇਰ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ? ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੈਰੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਈਏ ? ੨੯ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ, ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਿਦਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ
। ੩੦ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ
ਲਈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲਵੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ
ਕਰੋ ।
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ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮਰਕੁਸ 4:30-32; ਲੂਕਾ 13:18, 19)
੩੧ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਸਰੋਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ।
੩੨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਲੂਕਾ 13:20, 21)
੩੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਖ਼ਮੀਰ
ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ।
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
(ਮਰਕੁਸ 4:33,34)
੩੪ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ,
ਅਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ੩੫ ਤਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ
ਮੁੱਢੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
੩੬ ਿਫਰ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ
ਿਦਓ । ੩੭ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ੩੮ ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ । ੩੯ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਿਜਆ,
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ । ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਹਨ । ੪੦ ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗੇ ।
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੪੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ । ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ
ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੩ ਤਦ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ
ਚਮਕਣਗੇ । ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ।
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੪੪ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਧਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਿਫਰ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਿਲਆ ।
ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੪੫ ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾ
ਹੈ । ੪੬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ।
ਜਾਲ਼ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੪੭ ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਿਲਆਇਆ ।
੪੮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ੪੯ ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੂਤ ਆ ਕੇ,
ਧਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ । ੫੦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ । ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
੫੧ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹਾਂ ਜੀ । ੫੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ।
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
(ਮਰਕੁਸ 6:1-6; ਲੂਕਾ 4:16-30)
੫੩ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੫੪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
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ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ? ੫੫ ਕੀ, ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀ ਮਾਂ
ਮਿਰਯਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ, ਯੂਸੁਫ਼, ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ੫੬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
? ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਿਲਆ ? ੫੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ । ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫੮ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
।
੧੪
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
(ਮਰਕੁਸ 6:14-29; ਲੂਕਾ 9:7-9)
੧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ । ੨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ! ੩ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲੱਪੁਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੫ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ । ੬ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਆਇਆ ਤਦ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ
ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ । ੭ ਤਾਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਉਹ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ
ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਹੁਣੇ ਇੱਥ,ੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਦਓ” । ੯ ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ
ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ
ਦਾ ਿਸਰ ਵਢਵਾ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ।
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ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂਕਾ 9:10-17; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14)
੧੩ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਥੋਂ ਬੇੜ੍ਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ । ੧੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ।
੧੫ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਥਾਂ
ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼ ਿਗਆ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ
ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ । ੧੬ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ । ੧੭ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ
ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਓ । ੧੯ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ । ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੰਡੀਆਂ । ੨੦ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ । ੨੧ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 6:45-52; ਯੂਹੰਨਾ 6:15-21)
੨੨ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ
ਿਵਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ।
੨੩ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ।
੨੪ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਲਿਹਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ
ਉਲਟੀ ਿਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ੨੫ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ
ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ । ੨੬ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ ! ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ । ੨੭ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ! ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ । ੨੮ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
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ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ।
੨੯ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਓਂ ਤਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੦ ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ! ੩੧ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ? ੩੨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਗਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ । ੩੩ ਫੇਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ।
ਗੰਨੇਸਰਤ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 6:53-56)
੩੪ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗੰਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਰੇ । ੩੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜ ਕੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ । ੩੬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਛੂਿਹਆ
ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ।
੧੫
ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮਰਕੁਸ 7:1-13)
੧ ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ੨ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ? ੩ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ? ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ।
੫ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ
।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ । ੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਿਦੱਤਾ । ੭ ਹੇ ਕਪਟੀਓ !
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ੮ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ।
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੯ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
(ਮਰਕੁਸ 7:14-23)
੧੦ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ।
੧੧ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ? ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ । ੧੫ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ
ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੋ ? ੧੭ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਿਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਸੋ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ੧੮ ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ੧੯ ਿਕਉਂਿਕ ਬੁਰੇ ਿਖ਼ਆਲ, ਖੂਨ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ,
ਿਵਭਚਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ
ਹਨ । ੨੦ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।
ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
(ਮਰਕੁਸ 7:24-30)
੨੧ ਿਯਸੂ ਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ੨੨ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੀ, ਿਕ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ ! ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰੀ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੩ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ! ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
੨੪ ਉਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ । ੨੫ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ
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ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ।
੨੬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੭ ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੂਰੇ-ਭੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ । ੨੮ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
੨੯ ਿਯਸੂ ਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੩੦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਗਿੜਆਂ, ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ, ਗੂੰਿਗਆਂ, ਟੁੰਿਡਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ । ੩੧ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਟੁੰਡੇ ਚੰਗੇ
ਹੁੰਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ।
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 8:1-10)
੩੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ , ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆਂ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂ
ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣ । ੩੩ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਐੱਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਈਏ
ਜੋ ਐਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰਜਾਈਏ ? ੩੪ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਿਹਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ । ੩੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ
। ੩੬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ
ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ।
੩੭ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ । ੩੮ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ । ੩੯ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਗਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ।
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੧੬
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
(ਮਰਕੁਸ 8:1-13; ਲੂਕਾ 12:54-56)
੧ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ । ੨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਲਕੇ ਮੌਸਮ
ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੈ । ੩ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ
ਹਨੇਰੀ ਵਗੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾ ਹੈ । ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ । ੪ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਲੋਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ
(ਮਰਕੁਸ 8:14-21)
੫ ਚੇਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ । ੬ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ।
੭ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ । ੮ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ? ੯ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ
? ੧੦ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ? ੧੧ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ
ਬਚੋ ? ੧੨ ਤਦ ਉਹ ਸਮਝੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ।
ਪਤਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ “ਮਸੀਹ” ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 8:27-30; ਲੂਕਾ 9:18-21)
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੧੩ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ? ੧੪ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ
ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਕਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? ੧੬ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ । ੧੭ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮਊਨ, ਯੋਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ।
੧੮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ
ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ । ੧੯ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮਰਕੁਸ 8:31-33; ਲੂਕਾ 9:22)
੨੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਠਾਂ ।
੨੨ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਨਾ ਕਰੇ ! ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ੨੩ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
(ਮਰਕੁਸ 8:34—9:1; ਲੂਕਾ 9:23-27)
੨੪ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ । ੨੫ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਏ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ । ੨੬ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ
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ਲਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇ ? ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ? ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ।
੧੭
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 9:2-13; ਲੂਕਾ 9:28-36)
੧ ਿਯਸੂ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਿਗਆ । ੨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ । ੩ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ । ੪ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ
ਲਈ । ੫ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਈ, ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ । ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੋ ! ੬ ਅਤੇ ਚੇਲੇ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ । ੭ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨੇੜੇ
ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਠੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ । ੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
।
੯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਠੇ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਓ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
? ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਏਲੀਯਾਹ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ । ੧੨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ
ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ । ੧੩ ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 9:14-29; ਲੂਕਾ 9:37-43)
੧੪ ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ੧੫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ !
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਰਗੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ੧੭ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ?
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ ? ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ । ੧੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ । ੧੯ ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ? ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ,
ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੧ ਪਰ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਰਤ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ।
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂਕਾ 9:43-45)
੨੨ ਜਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੩ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਠੇਗਾ । ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਕਰ
੨੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਉਗਰਾਹੁਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ? ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹਾਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੨੫ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਮਊਨ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕਸ
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ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ? ੨੬ ਤਦ
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ
ਮਾਫ਼ ਹੋਏ । ੨੭ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ
ਬਣੀਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਪਾਏਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ।
੧੮
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ?
(ਮਰਕੁਸ 9:33-37; ਲੂਕਾ 9:46-48)
੧ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਕੌਣ ਹੈ ? ੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ੩ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਦੀ
ਨਾ ਵੜੋਂਗੇ । ੪ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੫ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 9:42-48; ਲੂਕਾ 17:1, 2)
੬ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ
ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ ਜਾਂਦਾ । ੭ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ! ੮ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ
ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ । ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜਾਂ
ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ । ੯ ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ
ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ । ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ ।
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ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਲੂਕਾ 15:3-7)
੧੦ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ । ੧੨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ
ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਨੂੰ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਿਫਰੇਗਾ ? ੧੩ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ
ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਵਵਹਾਰ
੧੫ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ । ੧੬ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਦੱਸ ਦੇ । ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਈ
ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ । ੧੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ
। ੧੯ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੨੦ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਾਂ ।
ਿਨਰਦਈ ਨੌਕਰ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੨੧ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂ ? ਕੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ?
੨੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪਰ ਸੱਤ
ਦੇ ਸੱਤਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ । ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਆ । ੨੪ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਹਸਾਬ ਲੈਣ
ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਿਜਸ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਦੇਣਾ ਸੀ । ੨੫ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੈ
ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ । ੨੬ ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼
ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੭ ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ, ਤਦ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਸੋ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ) ਲੈਣੇ
ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ !
੨੯ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ੩੦ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ । ੩੧ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ । ੩੨ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੩੩ ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ?
੩੪ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ,
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ? ੩੫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ
।
੧੯
ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
(ਮਰਕੁਸ 10:1-12)
੧ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
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। ੨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ।
੩ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ
ਦੇਵੇ ? ੪ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ?
੫ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਨ । ਸੋ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ । ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ ? ੮ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਸੀ ।
੯ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਉਹ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧੦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ੧੧ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸਰੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੁਸਰੇ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ।
ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
(ਮਰਕੁਸ 10:13-16; ਲੂਕਾ 18:15-17)
੧੩ ਤਦ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ । ੧੪ ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
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ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
(ਮਰਕੁਸ 10:17-31; ਲੂਕਾ 18:18-30)
੧੬ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਿਕਹੜਾ
ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ ? ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਹੜੇ ਹੁਕਮ ? ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ । ੧੯ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ । ੨੦ ਉਸ ਜਵਾਨ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ? ੨੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਸੱਧ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ । ੨੨ ਪਰ
ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ।
੨੩ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ । ੨੪ ਫੇਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਨਾਲੋਂ, ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ । ੨੫ ਅਤੇ ਚੇਲੇ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ? ੨੬ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ
ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੨੭ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ
ਕੀ ਿਮਲੇਗਾ ? ੨੮ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗੇ । ੨੯ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੦ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਿਪਛਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ।
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੨੦
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵੇ । ੨ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਿਦਹਾੜੀ ( ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਅਤੇ ਪਿਹਰ ਕੁ ਿਦਨ ਚੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਜਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਿਖਆ । ੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ
। ੫ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ।
੬ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਹਲੇ ਿਕਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ? ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ । ੮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਅਤੇ ਿਪੱਛਿਲਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਪਿਹਿਲਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ । ੯ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਿਜਹੜੇ ਘੰਟਾ
ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ( ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਿਮਿਲਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ
ਹੀ ਿਮਿਲਆ । ੧੧ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਕੁੜ੍ਹਨ
ਲੱਗੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਭਾਰ
ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਹੀ । ੧੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ) ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
? ੧੪ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਹਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਪੱਛਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦਆਂ । ੧੫ ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾਂ ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ ? ੧੬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ
ਿਪਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ।
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ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ 18:31-34)
੧੭ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ
ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੮ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਨ,
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫੇਰ ਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
(ਮਰਕੁਸ 10:35-45)
੨੦ ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ੨੧ ਸੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ? ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਿਗਆ
ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ । ੨੨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ
ਮੰਗਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ
ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਪਆਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਿਬਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੪ ਅਤੇ ਜਦ ਦਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਤੇ ਿਖਝ ਗਏ । ੨੫ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੨੬ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਸੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ । ੨੭ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ । ੨੮ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਥਾਂ
ਪ੍ਰਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ।
ਦੋ ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 10:46-52; ਲੂਕਾ 18:35-43)
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੨੯ ਜਦ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ
। ੩੦ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਿਜਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਲੰਿਘਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ੩੧ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ
ਕਰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ
ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ੩੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ ? ੩੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ! ੩੪ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ।
੨੧
ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ
(ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)
੧ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਤਫ਼ਗਾ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
੨ ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ । ੩ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ । ੪ ਸੋ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵ,ੇ
੫ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ, ਗਧੀ ਤੇ
ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੬ ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੭ ਅਤੇ
ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ । ੮ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੯ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸੰਨਾ ! ੧੦ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਹੱਲ ਿਗਆ
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ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ੧੧ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ
ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਲੂਕਾ 19:45-48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22)
੧੨ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ
ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ।
੧੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ
ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ । ੧੪ ਅਤੇ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
। ੧੫ ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ “ਹੋਸੰਨਾ” ਆਖਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਖਝ ਗਏ
। ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ? ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ? ੧੭ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਥੇ ਰਾਤ
ਕੱਟੀ ।
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ੱਤ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 11:12-14,20-24)
੧੮ ਜਦ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ
। ੧੯ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਪਰ
ਪੱਿਤਆਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ੱਤ ਸੁੱਕ ਿਗਆ
। ੨੦ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਐਨੀ
ਜਲਦੀ ਿਕਵੇਂ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ? ੨੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ
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ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ
ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਓਗੇ ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮਰਕੁਸ 11:27-33; ਲੂਕਾ 20:1-8)
੨੩ ਜਦ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲ,ੇ ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ? ੨੪ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ । ੨੫ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕੱਥੋਂ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ
? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਜੇ ਆਖੀਏ, “ਸਵਰਗ
ਵੱਲੋਂ” ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
? ੨੬ ਅਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ, “ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ”ੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੨੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ
ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੨੮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ । ਅੱਜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ । ੨੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੩੦ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਿਗਆ । ੩੧ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਪਿਹਲੇ ਨੇ
। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ । ੩੨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਿਕ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ।
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ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਮਰਕੁਸ 12:1-12; ਲੂਕਾ 20:9-19)

੩੩ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਚੁਬੱਚਾ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ
ਪਰਦੇਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੩੪ ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨੌਕਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ । ੩੫ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ । ੩੬ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ੩੭ ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਗੇ । ੩੮ ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਵਾਰਸ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰਸਾ
ਸਾਂਭ ਲਈਏ । ੩੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਬਾਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੪੦ ਸੋ ਜਦ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ੪੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਿਰਆਂ ਦਾ
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ
ਜੋ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ । ੪੨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ
ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ । ੪੩ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਿਹਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇਵੇ । ੪੪ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਥਰ
ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਹ
ਸੁੱਟੇਗਾ । ੪੫ ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੇ
ਤਾਂ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ । ੪੬ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ ।
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੨੨
ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਲੂਕਾ 14:15-24)
੧ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ੨ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ । ੩ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਪਰ
ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਏ । ੪ ਿਫਰ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਤਆਰ ਹੈ
। ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਆਓ । ੫ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ੬ ਅਤੇ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ । ੭ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਫੂਕ ਸੁੱਿਟਆ ।
੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ
ਪਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ੯ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆਓ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਨੌਕਰ ਰਸਿਤਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਿਜੰਨੇ ਿਮਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ
ਘਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ । ੧੧ ਪਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਦ ਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਵਆਹ
ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ? ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ ।
੧੩ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਘੋਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ! ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ।
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 12:13-17; ਲੂਕਾ 20:20-26)
੧੫ ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਫਸਾਈਏ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
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ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ੧੭ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ
ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ੧੮ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਿਕਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ?
੧੯ ਕਰ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਓ । ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਿਠਆਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
। ੨੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ ?
੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੈਸਰ ਦੀ । ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਓ । ੨੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ।
ਜੀ ਠਣਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
(ਮਰਕੁਸ 12:18-27; ਲੂਕਾ 20:27-40)
੨੩ ਉਸੇ ਿਦਨ ਸਦੂਕੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ੨੪ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ
ਕਰੇ । ੨੫ ਸੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਛੱਡ ਿਗਆ । ੨੬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਵੇਂ
ਤੱਕ । ੨੭ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ । ੨੮ ਉਪਰੰਤ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਸੀ ? ੨੯ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ । ੩੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀ ਠਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ । ੩੧ ਪਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ੩੨ ਿਕ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ? ਉਹ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਹੈ । ੩੩ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ।
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ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਿਗਆ
(ਮਰਕੁਸ 12:28-34; ਲੂਕਾ 10:25-28)
੩੪ ਪਰ ਜਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ੩੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ੩੬ ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? ੩੭ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ । ੩੮ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ
ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ । ੩੯ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ । ੪੦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ?
(ਮਰਕੁਸ 12:35-37; ਲੂਕਾ 20:41-44)
੪੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ੪੨ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਕਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਦਾਊਦ ਦਾ । ੪੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ? ਿਕ ੪੪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ।
੪੫ ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ? ੪੬ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹ
ਸਿਕਆ, ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਕਰੇ ।
੨੩
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
(ਲੂਕਾ 11:43,46)
੧ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ੨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਹਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ । ੪ ਉਹ ਭਾਰੇ ਬੋਝ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਦਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ
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ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਖਸਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ੫ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਚੌੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
੬ ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ । ੭ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ । ੮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੋ । ੯ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
੧੦ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਮਸੀਹ । ੧੧ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ. ਉਹ ਚਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਹਾਏ
(ਮਰਕੁਸ 12:40; ਲੂਕਾ 11:39-42,44,52)
੧੩ ਪਰ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਆਪ ਵੜਦੇ ਨਾ ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ । ੧੪ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ ।
੧੫ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲ-ਥਲ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ
ਨਰਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ।
੧੬ ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਗੂਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ੧੭ ਹੇ ਮੂਰਖੋ ਅਤੇ ਅੰਿਨ੍ਹਓ ਿਕਹੜਾ ਵੱਡਾ
ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੈਕਲ, ਿਜਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ੧੮ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਭੇਂਟ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਹੈ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ੧੯ ਹੇ
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ਅੰਿਨ੍ਹਓ ਿਕਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਜਗਵੇਦੀ, ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ ? ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਹਨ । ੨੧ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
੨੩ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪੂਦੀਨੇ, ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵੱਡੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਿਨਆਂ, ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ । ੨੪ ਹੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਗੂਓ, ਿਜਹੜੇ ਮੱਛਰ ਪੁਣ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਊਠ ਿਨਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ !
੨੫ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨੬ ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ! ਪਿਹਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ
ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ।
੨੭ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਿਦਸਦੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੨੮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਲੂਕਾ 11:47-51)
੨੯ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸੁਆਰਦੇ
ਹੋ । ੩੦ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ੩੧ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ । ੩੨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਓ । ੩੩ ਹੇ ਸੱਪ,ੋ ਹੇ ਨਾਗਾਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਓ ! ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੋਗੇ ? ੩੪ ਇਸ ਲਈ
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ
ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਓਗੇ
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ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਓਗੇ । ੩੫ ਤਾਂ ਿਕ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਿਜੰਨਾਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੱਭੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੇ, ਹਾਬਲ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੱਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੇਗਾ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
(ਲੂਕਾ 13:34,35)
੩੭ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ! ਤੂੰ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਥਰਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ
ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ।
੩੮ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੩੯ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
੨੪
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮਰਕੁਸ 13:1,2; ਲੂਕਾ 21:5,6)
੧ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਿਕ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਲਣ । ੨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਡੇਿਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ।
ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
(ਮਰਕੁਸ 13:3-13; ਲੂਕਾ 21:7-19)
੩ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ? ੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ । ੫ ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ
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ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ । ੬ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੁਣੋਗੇ । ਸਾਵਧਾਨ ! ਿਕਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ । ੭ ਕੌਮ-ਕੌਮ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ।
੮ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੈ । ੯ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਪਤਾ ਲਈ
ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੋਕਰ
ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ
। ੧੧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ
। ੧੨ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੧੩ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੪ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ ।
ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰੰਭ
(ਮਰਕੁਸ 13:14-23; ਲੂਕਾ 21:20-24)
੧੫ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ ( ਪੜ੍ਹਨ
ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ) ੧੬ ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭੱਜ
ਜਾਣ । ੧੭ ਿਜਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਨਾ ਤਰੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ
ਮੁੜੇ । ੧੯ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਗਰਭਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ! ੨੦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਭੱਜਣਾ ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਦਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ
ਬਚਦਾ ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ । ੨੩ ਤਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ।
੨੪ ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ । ੨੫ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ
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ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ । ਵੇਖੋ
ਮਸੀਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ । ੨੭ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਬਜਲੀ ਚੜ੍ਹਿਦਓਂ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਿਦਸਦੀ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਿਜੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ, ਥੇ
ਿਗਰਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 13:24-27; ਲੂਕਾ 21:25-28)
੨੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਝੱਟ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੩੦ ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ । ੩੧ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ
ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
(ਮਰਕੁਸ 13:28-31; ਲੂਕਾ 21:29-33)
੩੨ ਫੇਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਸੱਖੋ । ਜਦ ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਣੀ
ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ
ਹੈ । ੩੩ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਉਹ
ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੈ । ੩੪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੫ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਣਗੇ ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
(ਮਰਕੁਸ 13:32-37; ਲੂਕਾ 17:26-30,34-36)
੩੬ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ
ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ । ੩੭ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੮ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ । ੩੯ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
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ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੦ ਤਦ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੪੧ ਦੋ ਔਰਤਾਂ
ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ
। ੪੨ ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੪੩ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਚੋਰ ਿਕਸ ਪਿਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ
ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ । ੪੪ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਖਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ
(ਲੂਕਾ 12:41-48)
੪੫ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ
ਦੇਵੇ ? ੪੬ ਧੰਨ ਉਹ ਨੌਕਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇ । ੪੭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ੪੮ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਿਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ੪੯ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਏ ਪੀਏ । ੫੦ ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ । ੫੧ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
੨੫
ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਸਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀਆਂ । ੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ । ੩ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਿਲਆ । ੪ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ । ੫ ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਭ ਊਂਘ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ । ੬ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ,
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ਔਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੋ ! ੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ । ੮ ਅਤੇ
ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ੯ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾ, ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ । ੧੦ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਤਆਰ ਸਨ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ੧੧ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ! ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ ! ੧੨ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ । ੧੩ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ, ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ।
ਤੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਲੂਕਾ 19:11-27)
੧੪ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਪੰਜ ਤੋੜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੬ ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ
ਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ ।
੧੭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਦੋ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਕਮਾ ਲਏ । ੧੮ ਪਰ
ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ । ੨੦ ਸੋ ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ
ਉਹ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ । ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ । ੨੧ ਉਹ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ । ੨੨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਲਏ
ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ
। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ । ੨੩ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ
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ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ! ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ । ੨੪ ਫੇਰ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਥੋਂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ੨੫ ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ । ੨੬ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਨੌਕਰ ! ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਥੋਂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ? ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈਂਦਾ । ੨੮ ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਓ । ੨੯ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
੩੦ ਇਸ ਿਨਕੰਮੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਧਘੋਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ । ਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
੩੧ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ
ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ । ੩੨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ
ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ । ੩੩ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ । ੩੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ ਆਓ ! ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ
ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵੋ । ੩੫ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ,
੩੬ ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਖ਼ਬਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ । ੩੭ ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ
ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
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ਖੁਆਇਆ ਜਾਂ ਿਤਹਾਇਆ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ ? ੩੮ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ ? ੩੯ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਏ ? ੪੦ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ
ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਇਆ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਪਆਇਆ
। ੪੩ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਉਤਾਿਰਆ, ਨੰਗਾ ਸੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਿਹਨਾਏ, ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਾ ਲਈ । ੪੪ ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ
ਜਾਂ ਿਤਹਾਇਆ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ੪੫ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੪੬ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ।
੨੬
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
(ਮਰਕੁਸ 14:1,2; ਲੂਕਾ 22:1,2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53 )
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩ ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਯਾਫ਼ਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ੪ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ । ੫ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਿਖਆ ਜੋ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਸਹ
(ਮਰਕੁਸ 14:3-9; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8 )
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੬ ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ । ੭ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ
। ੮ ਪਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖਝ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ
? ੯ ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਿਵਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ । ੧੦ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ । ੧੧ ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ । ੧੨ ਇਹ ਅਤਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੩ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੇ ਉਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
(ਮਰਕੁਸ 14:10,11; ਲੂਕਾ 22:3-6)
੧੪ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਸੀ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ੧੫ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ
ਿਦਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਿਦਓਗੇ ? ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਤੋਲ
ਿਦੱਤੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ।
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ
(ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਲੂਕਾ 22:7-13,21-23; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30)
੧੭ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ
ਕਰੀਏ ? ੧੮ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫਲ਼ਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ।
੨੦ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ । ੨੧ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ । ੨੨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ? ੨੩ ਉਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ
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ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ । ੨੪ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ! ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ । ੨੫ ਤਦ ਯਹੂਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ।
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ
(ਮਰਕੁਸ 14:22-26; ਲੂਕਾ 22:14-20; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11:23-25)
੨੬ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ
ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ । ੨੭ ਫੇਰ
ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਓ । ੨੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ
। ੩੦ ਫੇਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ।
ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂਕਾ 22:31-34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38)
੩੧ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਠੋਕਰ ਖਾਵੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੩੨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਠਣ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ l ੩੩ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੱਭੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ।
੩੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੁਰਗੇ ਦੇ
ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ । ੩੫ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ।
ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:32-42; ਲੂਕਾ 22:39-46)
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੩੬ ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ,ੋ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਮੈਂ ਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ । ੩੭ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ੩੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ । ੩੯ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ
ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜੋ
ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ੪੦ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ
ਸਕੇ ? ੪੧ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ
। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ । ੪੨ ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਪੀਣ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ । ੪੩ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ
ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੪੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ੪੫ ਫੇਰ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ । ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ । ੪੬ ਠੋ, ਚੱਲੀਏ । ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਲੂਕਾ 22:47-53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12)
੪੭ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੪੮ ਉਹ ਦੇ
ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ । ੪੯ ਅਤੇ ਝੱਟ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਆਿਖਆ ! ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ । ੫੦ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਮੱਤਰਾ
ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ ? ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਫੜ੍ਹ ਿਲਆ । ੫੧ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ
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ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ । ੫੨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ । ੫੩ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ
ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ? ੫੪ ਫੇਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਕਵੇਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ੫੫ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿੜ੍ਹਆ । ੫੬ ਪਰ ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ । ਤਦ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:53-65; ਲੂਕਾ 22:54,55,63-71; ਯੂਹੰਨਾ 18:13,14,19-

24)
੫੭ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਸੀ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਜੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ । ੫੮ ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ
। ੫੯ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ । ੬੦ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ
ਆਏ । ਪਰ ਆਿਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ੬੧ ਇਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
। ੬੨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਵਾਬ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ? ੬੩ ਪਰ ਿਯਸੂ ਚੁੱਪ ਹੀ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ।
੬੪ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
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ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ । ੬੫ ਤਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੇ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨੰਿਦਆ ਸੁਣੀ
ਹੈ l ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ? ੬੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈ । ੬੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ੬੮ ਹੇ ਮਸੀਹ, ਸਾਨੂੰ ਅਗੰਮ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ?
ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:66-72; ਲੂਕਾ 22:56-62; ਯੂਹੰਨਾ 18:15-18,25-27)
੬੯ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਿਯਸੂ ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ । ੭੦ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ । ੭੧ ਜਦ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਡਉੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਥੇ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੭੨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ
ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੭੩ ਅਤੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ,ਂ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ੭੪ ਤਦ ਉਹ
ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।
ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਿਦੱਤੀ । ੭੫ ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ
ਆਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਰੋਇਆ ।
੨੭
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 15:1; ਲੂਕਾ 23:1,2; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-32)
੧ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ । ੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ
ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ।
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ਯਹੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:18, 19)
੩ ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਹ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ੪ ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਵਾ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ । ੫ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ । ੭ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਘੁਿਮਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਲਆ । ੮ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਖੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੯ ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਜਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ।
ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮਰਕੁਸ 15:2-5; ਲੂਕਾ 23:3-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:33-38)
੧੧ ਿਯਸੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ
ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੈਂ ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ । ੧੨ ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ । ੧੩ ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ? ੧੪ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
(ਮਰਕੁਸ 14:6-15; ਲੂਕਾ 23:13-25; ਯੂਹੰਨਾ 18:39—19:16)
੧੫ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਸੀ । ੧੭ ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
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ਤਾਂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
? ੧੮ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੯ ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਸਤਾ ਨਾ
ਰੱਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਿਖਆ । ੨੦ ਪਰ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜੋ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ । ੨੧ ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆਂ ? ਉਹ ਬੋਲ,ੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ !
੨੨ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਉਹ ਸਭ ਬੋਲੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦਓ ! ੨੩ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦਓ ! ੨੪ ਜਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਪਾਣੀ
ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ
! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ । ੨੫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਵੇ ! ੨੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ।
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 15:16-20; ਯੂਹੰਨਾ 19:2, 3)
੨੭ ਤਦ ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ,
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ੨੮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਚੋਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਆਇਆ । ੨੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ ! ੩੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਾ
ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਮਾਿਰਆ । ੩੧ ਜਦ ਉਹ ਮਖੌਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਆਏ ਅਤੇ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂਕਾ 23:26-43; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27)
੩੨ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ । ੩੩ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਗਥਾ
ਅਰਥਾਤ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ । ੩੪ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਪੱਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾਈ ਹੋਈ
ਦਾਖ਼ਰਸ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਾ
ਚਾਿਹਆ । ੩੫ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣੇ
ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਲਏ । ੩੬ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।
੩੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤ੍ਰੀ ਲਾਈ, “ਇਹ
ਿਯਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ” । ੩੮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ । ੩੯ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ੪੦ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ
! ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਤਰ ਆ ! ੪੧ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਖੌਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ੪੨ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ! ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ! ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਤਰ
ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ । ੪੩ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ । ੪੪ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ
ਮਾਰਦੇ ਸਨ ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
(ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂਕਾ 23:44-49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30)
੪੫ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਿਰਹਾ
੪੬
।
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਕ “ਏਲੀ
ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਨੀ” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ? ੪੭ ਅਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਥੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ੪੮ ਅਤੇ ਉਸੇ
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ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਿਗੱਲਾ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਸਾਇਆ । ੪੯ ਹੋਰਨਾਂ ਆਿਖਆ,
ਰਿਹਣ ਦੇ । ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ ? ੫੦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ।
੫੧ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਤੜਕ ਗਏ । ੫੨ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਥਾਂ ਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ੫੩ ਜੀ ਠਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ । ੫੪ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ! ੫੫ ਥੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੂਰੋਂ
ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ । ੫੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂਬ
ਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਲੂਕਾ 23:50-56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42)
੫੭ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ
ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ । ੫੮ ਉਹ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ
ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਮੰਗੀ । ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
। ੫੯ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਵਲ੍ਹੇਿਟਆ
੬੦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ
ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
੬੧ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ।
ਕਬਰ ਤੇ ਪਿਹਰਾ
੬੨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ੬੩ ਮਹਾਰਾਜ,
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ
ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਠਾਂਗਾ । ੬੪ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲੈ
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ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ
ਗਲਤੀ ਪਿਹਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੬੫ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਰੱਿਖਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ । ਜਾਓ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ।
੬੬ ਸੋ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਰ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ ।
੨੮
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 16:1-10; ਲੂਕਾ 24:1-12; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10)
੧ ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ।
੨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਅਕਾਸ਼ੋਂ
ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੩ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਿਬਜਲੀ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਸਤਰ
ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਚੱਟਾ ਸੀ । ੪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬ ਠੇ
ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ । ੫ ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ । ੬ ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ ਹੈ । ਆਓ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
। ੭ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਵੇਖੋਗੇ । ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੀਆਂ
ਗਈਆਂ । ੯ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ !
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ।
੧੦ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ।
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
੧੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ
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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ ੧੩ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ,
ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ ੧੪ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ
ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ । ੧੫ ਸੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਹੈ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਹੁਕਮ
(ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਲੂਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ 1:6-8)
੧੬ ਫੇਰ ਉਹ ਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਿਜਹੜਾ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਓ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ।
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